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RESUMO 

A fotografia, como aparato tecnológico físico/químico, tem, desde sua 

origem, características científicas e artísticas. Esta dualidade tem especial 

importância quando aplicada à arquitetura. Seria a fotografia uma forma de 

representação da obra arquitetônica ou uma arte independente, que tem a 

possibilidade de criar mundos artificiais ou irreais? Por mais que o senso comum 

acredite na honestidade e fidedignidade da fotografia, o mundo e, mais 

especificamente, a arquitetura se mostram de maneiras peculiares quando vistos 

pelas lentes da fotografia. Esta confusão sobre o que é a fotografia – um registro 

fiel da ‘realidade’ visual? Uma forma de expressão artística de seu operador 

(fotógrafo)? – é o ponto central desta tese. 

Este trabalho propõe uma reflexão teórica sobre as consequências desta 

aparente confusão ou desconsideração das diferenças entre o registrado e o ‘real’, 

dos limites e capacidades da fotografia em representar o que está defronte da lente. 

Trata-se de um trabalho inicialmente descritivo do ato fotográfico em relação aos 

elementos envolvidos nesta ação, de suas responsabilidades e das consequências 

no resultado – a imagem obtida. Pretende-se evidenciar as possibilidades da 

fotografia de manipular a realidade, seja por meio de operações de ‘apagamento’ de 

elementos do entorno, deixando-os fora de quadro, ou pela pós-edição, seja pela 

mudança de lentes com suas características e aberrações ópticas ou pela 

exploração de como o filme ou tablete digitalizador registra a luz, entre outros 

recursos e possibilidades.  

A partir dessa demonstração, propõem-se algumas reflexões teóricas sobre 

possíveis consequências que a aparente inconsciência dessas características da 

fotografia pode produzir na percepção da arquitetura. Com tais reflexões, pretende-

se contribuir para uma tomada de consciência crítica do que a fotografia é capaz e 

sugerir questionamentos sobre como essas possibilidades podem estar 

influenciando a arquitetura, tanto na forma de vê-la quanto nas opções projetuais.  

Espera-se que este trabalho seja uma contribuição na formação de 

fotógrafos conscientes de suas ações, de leitores críticos e conscientes do que está 

sendo oferecido como informação pelas fotografias de arquitetura e de arquitetos 

que consigam entender o real significado desse recurso de representação e as 

repercussões que pode ter sobre o ato de projetar. 



ABSTRACT 

The photography, as physical/chemical technological apparatus, has, from 

its origin, scientific and artistic characteristics. This duality is particularly important 

when applied to architecture. Would photography be a form of representation of the 

architectural work or could be classifies as an independent art that has the ability to 

create artificial or unreal worlds? Despite common sense believes in photography´s 

honesty and reliability, the world, and most specially the architecture, shows itself 

in peculiar ways when viewed through the lens of photography. This issue about 

what is photography - a true record of visual ‘reality’? A form of artistic expression 

of its operator (photographer)? - is the focus of this thesis. 

This paper proposes a theoretical reflection on the consequences of this 

apparent confusion or disregard of the differences between what is shot and what 

is real, and a reflection about the photography´s limits and capabilities in 

representing what is in front of the lens. This is an initially descriptive work of the 

photographic act in relation to the elements involved in this action, of its 

responsibilities and consequences in the result - the obtained image. It aims to 

demonstrate how photography can manipulate reality, either through the deleting 

operation of elements of the environment leaving them out of context or by post-

editing, either by changing lenses with their characteristics and optical aberrations 

or by the exploration of how the film or tablet digitizer records the light, among 

other features and possibilities. 

From this demonstration, it is proposed some theoretical discussions about 

possible consequences that the apparent unconsciousness of these characteristics 

of photography can produce in the perception of architecture. With these thoughts, 

this paper intends to contribute to a critical awareness of what photography is 

capable and suggest questions about how these possibilities can be influencing the 

architecture, both in the way of seeing it as in the projective options. 

It is hoped that this work can be a contribution in training of photographers 

aware of their actions, as well it can help the formation of critics and conscious 

readers of what is being offered as information through architectural photos and 

architects who can understand the real meaning of this representation feature and 

the reverberation that may have on the act of designing. 



RESUMEN 

La fotografía, como aparato tecnológico físico-químico, desde su origen tiene 

características científicas y artísticas. Esta dualidad es de especial importancia  

cuando se trata de Arquitectura. ¿Sería la fotografía una forma de representación de 

la obra arquitectónica o un arte independiente que tiene la posibilidad de crear 

mundos artificiales o irreales?  Por más que el sentido común  acepte la honestidad 

y fidelidad de la fotografía, el mundo y más especialmente la arquitectura se 

muestran de maneras peculiares cuando son vistos a través de los lentes. Esta 

confusión sobre lo que es la fotografía – un registro fiel de la realidad visual o una 

forma de expresión artística del fotógrafo – es el tema central de esta tesis.  

El trabajo analiza las consecuencias de esta aparente confusión  o 

desconsideración de las diferencias entre lo registrado y lo ‘real’ y de los límites y 

capacidades de la fotografía para representar lo que está al  frente de la lente. 

Se trata de un relato inicialmente descriptivo del  acto fotográfico en relación a 

los elementos involucrados, de sus responsabilidades y de las consecuencias en 

el resultado, o sea la imagen obtenida.  Se pretende destacar  las posibilidades 

de la fotografía para manipular la realidad: sea por la eliminación de   elementos 

del entorno ‘borrándolos’ y dejándolos por fuera del cuadro,  sea por la edición 

posterior de la imagen, sea por la mudanza de lentes con sus características y 

aberraciones ópticas o por la exploración de las posibilidades de la película o de 

la digitalización para registrar la luz, entre otros recursos.   

A partir de esta demostración, se proponen reflexiones teóricas sobre 

posibles consecuencias que la aparente desconsideración de las características 

de la fotografía puede generar en la percepción de la arquitectura.  Con estas 

consideraciones se pretende contribuir para una mayor toma de consciencia 

crítica en relación a las capacidades de la fotografía, bien como sugerir 

interrogantes sobre como esas posibilidades  pueden estar influenciando la 

arquitectura, tanto en la forma de verla como en sus  opciones proyectuales.  

Se espera que este trabajo sea una contribución para la formación de 

fotógrafos conscientes de sus acciones, de lectores críticos y conscientes de la 

información que la fotografía ofrece y para que los arquitectos entiendan el real 

significado de este recurso de representación y de las repercusiones que 

puede tener sobre el acto de proyectar. 
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1  APRESENTAÇÃO 

Este trabalho é uma reflexão sobre o universo da fotografia. Mais 

especificamente, sobre a fotografia de arquitetura contemporânea que circula 

nos ateliês, escritórios, congressos, revistas especializadas, livros e sites de 

arquitetura. Pressupõe-se que essa fotografia tenha pretensões de tentar 

apreender e comunicar um ente arquitetônico ou, pelo menos, algum aspecto 

interessante ou relevante deste objeto ou espaço, sendo capaz de construir, no 

imaginário de seu leitor/espectador – seja ele um grupo de alunos, colegas 

arquitetos ou interessados pelo tema –, um equivalente imaginário, o mais 

próximo possível ao objeto ‘real’ fotografado. Tal intenção é comum à todas as 

maneiras disponíveis para representar o objeto arquitetônico e que formam o 

conjunto de conhecimentos que fazem parte do universo das representações 

em arquitetura.  

Esse recorte necessário, e a tentativa de uma melhor definição desse 

tipo especial de fotografia, já se mostram como um dos desafios deste trabalho. 

Seja pelo senso comum, seja pela sutileza de algumas definições, a fotografia 

nos convida a tratar tudo indiscriminadamente, porque, dependendo do olhar, 

dos objetivos e de qual informação se está buscando, uma fotografia pode se 

prestar para vários fins. Uma única fotografia pode servir como documento 

histórico – apresentando características de uma época ou comprovando um 

determinado fato histórico –, apresentar informações sobre uma técnica 

construtiva específica ou uma solução arquitetônica para tratar e resolver os 

espaços ou estratégias urbanísticas – aspectos mais valorizados por arquitetos 

– e, além de oferecer essa quantidade de informações variadas, ser, também, 

uma expressão artística – pelo valor estético que o autor (fotógrafo/operador) 

agregou ao registro fotográfico. Assim entendida, tem que se ter cautela ao se 

olhar para uma fotografia. Questiona-se se esta ferramenta, a fotografia de 

arquitetura, estaria contribuindo de maneira tão precisa para a percepção da 

arquitetura como parece ser o entendimento do senso comum. 

Por outro lado, é um desafio especial tentar falar e problematizar 

qualquer assunto arraigado profundamente em uma cultura. E a fotografia é um 

desses temas. Ela está no epicentro da ‘visão’ de mundo da sociedade 

ocidental contemporânea. A fotografia é parte de um sistema que favorece a 



24 

visualidade em detrimento dos outros sentidos na percepção e compreensão 

do mundo, da ‘realidade’. Os paradigmas da visualidade começaram a ser 

trabalhados no século IV a.C. por Aristóteles, influenciaram as mudanças na 

forma de ver o mundo na Renascença e chegam, nos dias atuais, como canal 

perceptivo predominante. A ‘visão’ de mundo equivale à ‘percepção de mundo’. 

Vive-se em um momento em que a visão é o canal de interação predominante, 

não a visão humana completa, e sim uma parte específica dela: a visão focada, 

monocular que, contemporaneamente, é intermediada por uma câmera 

fotográfica. Vive-se em um mundo percebido pela câmera fotográfica, pelo que 

suas imagens oferecem da ’realidade’. Tudo e todos são transformados em 

imagens capturadas pela câmera fotográfica e manipulados pelos programas 

de pós-edição a ponto de não mais se parecerem com seus modelos ‘reais’. 

Vale o que foi registrado, fotografado. É um mundo das imagens tratadas, 

espetacularizadas, onde tudo é muito mais belo que o ‘real’ mas assimilado e 

entendido como ‘verdadeiro’ e ‘equivalente’. Concordando com o que disse 

Eisenman (2006. p. 601), “como estes fenômenos se integraram ao cotidiano e 

o sentido da visão é considerado uma faculdade humana e de certa forma 

natural, não são percebidos e por isso nunca um fator a ser problematizado”. 

São parte do ‘programa’, da “Matrix” do livro de William Irwin e do filme de 

mesmo nome. 

Mesmo antes do início deste trabalho de doutoramento em arquitetura, a 

maior dificuldade enfrentada foi levar as pessoas a acreditar que a fotografia 

não é apenas ‘uma fotografia’, uma imagem simples, honesta, uma ‘janela para 

o mundo’, mas que tem segredos, que não mostra tudo tão igual como se havia 

visto no momento do registro e que, por isso, não poderia ser vista como um 

equivalente do ‘real’; que a fotografia tem suas peculiaridades, suas leis 

fundamentais, que a câmera fotográfica vê o mundo diferente da maneira que o 

homem o vê. Walter Benjamin já alertava para este fenômeno: “A natureza que 

fala com a câmera é distinta da que fala ao olho; distinta sobretudo porque, 

graças a ela, um espaço constituído inconscientemente substitui ao espaço 

constituído pela consciência humana” (2008, p. 261). Na mesma direção, Virilio 

                                            
1  Texto original: La naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que habla al ojo; distinta 

sobre todo porque, gracias a ella, un espacio constituido inconscientemente sustituye al espacio 
constituido por a consciencia humana. Tradução do pesquisador. 
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(2002. p. 30) cita o diretor de cinema Jacques Tourneur, que afirmava: “(...) 

aprendi rapidamente que a câmera jamais vê tudo; eu vejo tudo, mas a câmera 

só vê porções”. É necessário, pelo menos, ao se lerem fotografias, fazê-lo com 

desconfiança, com um olhar cuidadoso e com atenção nos detalhes, nos 

possíveis indícios de discrepâncias, de inconsistências.  

Afirma-se, baseado na experiência da prática de fotógrafo, que a 

fotografia altera a ‘realidade’2, que ela pode distorcer, alterar, deformar pelas 

próprias características do aparelho fotográfico baseadas nas leis da óptica e 

também pelas decisões de seu operador, o fotógrafo, que decide o que fica e o 

que não fica dentro da cena registrada, explorando suas leis fundamentais e a 

peculiaridade da fotografia de só registrar porções. Mais recente e significativo, 

o tratamento das imagens via computador ampliou ainda mais as 

possibilidades de alteração do ‘real’. Com a promessa de ‘correção’ dos efeitos 

ópticos, eliminação de objetos indesejáveis e eliminação de ‘imperfeições’, a 

imagem resultante pode ficar ainda mais distante de seu referente. Além disso, 

tais programas parecem ter ‘convencido’ o operador da câmera de que tudo 

pode ser ‘corrigido’ depois na pós-edição, deixando-o mais descuidado e 

menos crítico de seu papel e responsabilidades no ato fotográfico. 

A maneira mais eficiente que se encontrou para convencer os 

interlocutores dos fenômenos observados na prática da fotografia, 

principalmente como ferramenta de representação da arquitetura, e que são 

motivadoras desta pesquisa, foi apresentando provas, ou seja, mostrando um 

conjunto de fotografias de um mesmo ente arquitetônico, que se ‘mostrava’ 

registrado diferentemente em cada uma delas. A partir da constatação visual, e 

até de certa maneira empírica, do que estava sendo proposto se conseguia 

despertar o interesse pelo assunto. 

Sendo assim, inicia-se este trabalho com a definição do problema 

seguido da ‘prova’, da evidência prática, do registro/comprovação do 

fenômeno. Completa-se este primeiro capítulo com outras questões 

                                            
2  Nunca se pode saber em que medida nossa percepção do mundo corresponde à realidade. Por 

essa razão, neste trabalho, as palavras ‘realidade’ e ‘real’ estarão escritas entre aspas. Esse 
ponto será aprofundado no item 3.8 FUNDAMENTOS DE TEORIAS PARA ANÁLISE E 
PERCEPÇÃO DE IMAGENS E DA ARQUITETURA. 
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metodológicas importantes e preliminares ao desenvolvimento da pesquisa. Já 

o corpo de trabalho propriamente dito está dividido em duas partes. A Parte A 

consiste na fundamentação teórica, em que se apresenta de forma descritiva o 

universo da fotografia e se abordam conceitos importantes sobre a percepção 

de imagens fotográficas e da arquitetura. Essa parte do trabalho serve, então, 

de base para a Parte B, na qual são propostas algumas reflexões teóricas que 

foram julgadas importantes sobre os efeitos possíveis da fotografia quanto à 

percepção da arquitetura. 

De acordo com a estrutura definida, começa-se, então, este trabalho 

pelo capítulo 2, QUESTÕES METODOLÓGICAS, expondo inicialmente os 

aspectos motivacionais que levaram a encarar este desafio, e logo após ‘as 

provas’, a observação dos fenômenos que justificam a tese. Neste capitulo são 

abordados os aspectos metodológicos, ou seja, apresenta-se ao leitor os 

recortes em que está focada a pesquisa, os objetos de estudo em uma 

fundamentação teórica que dá suporte para a enunciação da hipótese.  

Também são apresentados nesse capítulo a metodologia de pesquisa 

utilizada, aspectos operacionais, definição de termos – necessários, uma vez 

que se identificou grande variação de entendimentos para termos importantes 

utilizados na área de arquitetura em relação a outras áreas do conhecimento. 

Neste trabalho a fotografia será abordada com o olho do arquiteto preocupado 

com a capacidade e precisão na tentativa de representação, apresentação e 

comunicação da arquitetura pela fotografia. Questões relacionadas com a 

definição do que significam para arquitetos termos como representação, 

apresentação, apreensão, imagem, imaginários, entre outros, deverão ser 

esclarecidas. Conforme a área de conhecimento, há entendimentos e aplicações 

de formas diferentes desses vários termos, o que colabora para aumentar as 

chances de confusão. Por fim, abordam-se alguns critérios de aplicabilidade. 

Uma vez definido o quadro metodológico, pode-se iniciar a construção 

de uma base teórica que dê sustentação às hipóteses propostas. No capítulo 3, 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O UNIVERSO DA FOTOGRAFIA DE 

ARQUITETURA E A PERCEPÇÃO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS E DA 

ARQUITETURA, são apresentadas informações relevantes para a 

compreensão dos fenômenos que este trabalho pretende abordar. Inicia-se 

com uma definição para fotografia e logo a seguir apresentam-se as três 
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dimensões da fotografia – a dimensão óptica, a dimensão química e a 

dimensão digital –, localizando-as historicamente. Destas três dimensões da 

fotografia originam-se demandas baseadas nas leis fundamentais que regem o 

processo físico/químico/eletrônico. Essas demandas são apresentadas no item 

3.3, AS DEMANDAS FUNDAMENTAIS DA FOTOGRAFIA.  

Como defende-se a tese de que os conhecimentos que se tem sobre as 

possibilidades de alteração do ‘real’ no registro fotográfico são precários, 

insuficientes e desconsiderados, sobretudo quando se trata de fotografia de 

arquitetura, uma das tarefas propostas é a apresentação das variáveis no ato 

fotográfico, apresentadas no item 3.4. Neste item são apresentados o aparelho 

fotográfico com suas peculiaridades e variáveis oriundas de sua construção 

técnica, ou seja, características da câmera fotográfica, dos filmes ou tabletes 

digitalizadores que fazem o registro da luz emanada pelos objetos e que é 

filtrada e organizada pelas lentes – objetivas –, controladas em intensidade 

pelo diafragma e limitadas em quantidade pelo obturador, responsável também 

pelo corte temporal que será gravado. Todos esses parâmetros são operados, 

controlados e ajustados pelo sujeito responsável pelo funcionamento do 

aparelho, ou seja, pelo fotógrafo/operador, que além dessas tarefas é quem 

escolhe para onde o ‘olho objetivo’ da câmera vai se voltar. É dele a decisão do 

que fica e do que sai da cena a ser registrada. É ele que constrói a mensagem, 

que dá sentido ao que foi registrado. É ele que completa a codificação iniciada 

pelas leis que regem o aparelho. 

As fotografias podem oferecer informações, mas tais informações podem 

não estar tão evidentes e óbvias quanto o senso comum acredita que estejam. Se 

esta afirmação é correta, então será preciso, a quem se proponha a desvendar o 

que a fotografia pode informar, um conjunto de conhecimentos que permita a sua 

decodificação, a sua decifração.  

Para que se possam ‘ler’ essas fotografias serão fundamentais dois pré-

requisitos: 

• Ter consciência de que existem várias formas de fotografia diferindo em 

usos e finalidades. Cada uma dessas formas de fotografar demanda 

equipamentos, técnicas, metodologias e rigores diferentes; 
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• Saber que fatores envolvem o fazer fotográfico, suas regras, leis, 

demandas e limitações, que são de ordem material, tecnológica e de 

operação.  

O leitor que possua esses conhecimentos vai conseguir uma leitura 

adequada da fotografia, com maior precisão e riqueza de informações.  

Uma vez apresentadas tais informações, passar-se-á a um segundo 

momento, em que se poderá navegar por reflexões teóricas sobre as 

possibilidades e as consequências do uso da fotografia na percepção da 

arquitetura, objeto principal deste trabalho. 

De posse das informações apresentadas na Parte A, pretende-se na 

Parte B apresentar algumas propostas de reflexões teóricas sobre possíveis 

efeitos e consequências da fotografia na percepção da arquitetura. Propõe-se, 

nesta parte do trabalho, uma postura semelhante à colocada por Fuão: 

Proponho que se ataque a fotografia, em parte porque desfruta 
de uma posição privilegiada e oficial, e quando digo atacar, 
estou propondo o debate sobre as relações entre arquitetura 
em sua base de representação. Quando critico a fotografia, em 
realidade estou criticando o ponto de vista da utilização 
tradicional. Se não mudarmos a nossa forma de ver o mundo, a 
“nova visão” será sempre a velha visão do mesmo. (2002. p. 2) 

Não se pretende desqualificar a fotografia ou colocá-la no banco dos 

réus. Seguindo a metodologia de Burke (2004), em seu livro Testemunha 
ocular, a proposta é de reconhecer que a fotografia tem suas potencialidades, 

mas pretende-se advertir sobre seus possíveis perigos. Seguindo a forma de 

trabalhar imagens de Burke, é interessante a ideia proposta pelo historiador 

holandês Gustaaf Reiner, de tratar imagens não como fontes, mas como 

indícios. (BURKE, 2004. p. 16) 

Segue-se também a proposta de Flusser: 

Fotografias são imagens técnicas que transcodificam conceitos 
em superfícies. Decifrá-las é descobrir o que os conceitos 
significam. Isto é complicado, porque na fotografia se 
amalgamam duas intenções codificadoras: a do fotógrafo e a 
do aparelho. O fotógrafo visa a eternizar-se nos outros por 
intermédio da fotografia. O aparelho visa a programar a 
sociedade através das fotografias para um comportamento que 
lhe permita aperfeiçoar-se. A fotografia é, pois, mensagem que 
articula ambas as intenções codificadoras. Enquanto não existir 
crítica fotográfica que revele esta ambiguidade do código 
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fotográfico, a intenção do aparelho prevalecerá sobre a 
intenção humana. (2002. p. 43) 

Portanto, a intenção deste trabalho é estimular um debate crítico sobre 

as capacidades da fotografia, suas limitações de registro e os possíveis efeitos 

de seu uso, até certo ponto despreocupado e inconsciente, como ferramenta 

de representação da arquitetura. 

No capitulo 5 são apresentadas as CONSIDERAÇÕES FINAIS, que 

seriam mais adequadamente denominadas como considerações do momento. 

Assim como a fotografia capta um momento infinitesimal do tempo, essas 

considerações, e de certa forma todo este trabalho, são um retrato de um 

percurso de mais de 30 anos de experiência prática, que há 14 anos passou a 

ser mais reflexivo pelo ingresso do autor no mundo acadêmico-universitário e 

que nos últimos quatro anos debruçou-se sobre alguns fenômenos na tentativa 

de entendê-los melhor e alertar para a sua existência e efeitos na percepção e 

divulgação da arquitetura. São retomadas as perguntas apresentadas no final 

do item 2.1, DEFINIÇÃO DO PROBLEMA, como forma de averiguar se os 

objetivos propostos por este trabalho foram contemplados de forma satisfatória. 
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2  QUESTÕES METODOLÓGICAS 

Seguindo a proposta de desenvolvimento formulada, este capítulo 

tratará de abordar aspectos metodológicos importantes e preliminares ao 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

2.1  DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

2.1.1  Aspectos motivacionais 

A motivação para propor esta tese de doutoramento em arquitetura 

surge de experiências profissionais, observações, opiniões e especulações 

pessoais de mais de 30 anos de envolvimento com arquitetura, técnicas de 

representação e fotografia, em especial com a fotografia de arquitetura. Tendo 

uma formação em arquitetura e uma longa experiência nas áreas de 

representação e fotografia de arquitetura, o registro ‘preciso’ do objeto 

arquitetônico sempre foi uma das preocupações do autor.  

A experiência em obras e na apresentação de projetos, em todos os 

níveis e para os diversos públicos com os quais o arquiteto interage (operários, 

clientes, investidores, fornecedores, comissões julgadoras de concursos de 

arquitetura, editores de livros e periódicos especializados, para citar alguns 

exemplos), conduziram a uma série de reflexões sobre a real capacidade das 

técnicas de representação como meios precisos e compreensíveis do que se 

pretende construir e ou representar/apresentar/comunicar3.  

Mesmo utilizando um conjunto de documentos em duas e três 

dimensões, é um desejo dar conta, de forma satisfatória, de todas as 

informações necessárias para a materialização do projeto arquitetônico – seja 

no mundo real ou no universo imagético do interlocutor –, com a maior 

fidelidade possível ao que foi projetado. No caso de um objeto existente, este 
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desejo persiste e, ao mesmo tempo, se complexifica, pois essa existência 

pressupõe uma interpretação unívoca, ao menos no nível perceptivo.  

Mesmo tendo-se a consciência de que nunca uma representação será 

capaz de substituir o representado, que “o mapa não é o território”4, quem 

necessita representar/apresentar/comunicar ideias ou fazer o registro de algo 

existente terá que enfrentar esta tarefa quase impossível, pois este registro 

sempre será uma aproximação sem nunca ser uma equivalência do objeto 

representado. Em áreas como a arquitetura, em que a criação e materialização 

não são tarefas de um só indivíduo, deve-se, de alguma forma, conseguir 

atingir minimamente os objetivos de representação/expressão/comunicação. 

Com a divisão do trabalho no processo do projeto à obra acabada, com a 

necessidade frequente de aprovação do projeto por várias instâncias antes de 

sua materialização, as ferramentas de representação têm um papel 

importantíssimo para que a obra materializada tenha uma equivalência precisa 

com a obra imaginada pelo seu criador e que seja equivalente ao que foi 

construído imageticamente pelas pessoas que tiveram contato com o projeto e 

que, por esta imagem mental, aprovaram a sua construção. Também são de 

responsabilidade das ferramentas de representação a documentação e registro 

do que já existe e por alguma razão deva ser ‘preservado’.  

A fotografia é uma ferramenta de representação potente para essas 

duas finalidades. A fotografia convencional – aquela obtida com uma câmera e 

um fotógrafo – possibilita fotografar o existente, documentar o que existe. Mais 

contemporaneamente, por meio de sua inclusão nos programas de CAD, uma 

câmera fotográfica virtual está registrando o que ainda está no mundo das 

ideias. São os chamados render ou imagens realísticas, feitas com o auxílio de 

computadores e programas específicos.  

                                                                                                                                
3  Como há confusões e divergências na conceitualização e entendimento no termo representação, 

a terminologia tripla será utilizada até que se tenha definido estes conceitos ou quando for 
necessária, como forma de frisar as múltiplas funções das formas da representação em 
arquitetura. 

4  "O mapa não é o território" é uma expressão atribuída a Alfred Korzybski, filósofo nascido em 
Varsóvia, Polônia, e que viveu nos Estados Unidos até a sua morte em 1950. Teria publicado 
esse conceito num encontro da American Mathematical Society em 1931. E um livro com o 
mesmo título, com primeira edição em 1933 (KORZYBSKI, 2007). 
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2.1.2  A observação dos fenômenos que justificam a tese 

Na experiência do autor, como fotógrafo de arquitetura, seja em trabalhos 

contratados, seja para uso particular, foram enfrentadas situações em que não era 

possível o registro fotográfico do que se pretendia, em função de atributos 

específicos do ente arquitetônico, espacialidades, jogos compositivos, vivências 

topológicas5 que demandavam mais do que seu registro visual, na forma como a 

câmera fotográfica oferece, para serem apreendidos. Enfim, são situações que 

não conseguem ser registradas pela fotografia, por mais que se utilizem técnicas e 

artifícios. Isso acontece quando busca-se fazer fotografias com uma intenção 

específica: de registrar algum aspecto peculiar, um atributo estético, um jogo 

compositivo etc. Não se trata, então, de obter belas fotografias do lugar. Isto 

muitas vezes é possível. Mesmo assim, em casos extremos, não se consegue 

obter qualquer tipo de fotografia (intencional, objetiva ou artística, subjetiva) que 

seja capaz de captar, sequer, um pequeno traço da qualidade do lugar. 

Por outro lado, temos lugares de uma ‘pobreza arquitetônica flagrante’, de 

uma estética duvidosa ou que oferecem uma experiência vivencial desagradável 

por diversos fatores que possibilitam fazer fotografias espetaculares, 

impactantes, portadoras de uma beleza ou valores que não estavam lá.  

Frequentemente, o impulso, o motivo para fazer um registro fotográfico, 

surge da intenção de tentar apropriar-se de algum atributo, característica 

peculiar do ente arquitetônico ou lugar experimentado pela experiência direta. 

Para isso desejamos que tal registro seja o mais fiel possível ao que foi 

vivenciado. Esta fidelidade se torna menos exigida, ou a falta dela menos 

perceptível, quando se trata de um registro apenas para a sua própria referência, 

visto que, por ter-se estado lá, a imagem apenas pode servir de ‘gancho’ para as 

suas memórias. Quem já não teve a experiência de lembrar cheiros, sons e 

sentimentos ao rever uma fotografia? Por outro lado, as demandas por fidelidade 

são mais exigidas quando os registros têm função de apresentação para outros 

                                            
5  Etimologicamente, “topos”, em grego significa lugar, região e lógica, vem de “logos” e significa 

palavra, pensamento, ideia, argumento. Assim, podemos entender topológica ou topologia como 
relativos à “percepção de lugar”. Este entendimento do termo será desenvolvido melhor no item 
1.4.2.2  Procedimentos metodológicos – definição de termos. 

 

 



33 

que não tiveram a experiência de ter estado lá, como, por exemplo, colegas ou 

alunos. Em inúmeras situações, o que ocorre é que o que se vivencia 

diretamente no local não é registrado com igual intensidade nas fotografias, 

fazendo com que o resultado seja surpreendente, tanto positiva quanto 

negativamente. Em algumas ocasiões, a impressão que se tem é de que 

determinados espaços e prédios de alguma forma se ‘negam’ a ser fotografados. 

Como se escondessem seus valores no momento da fotografia. 

Outro fato que se observa como determinante para que a percepção seja 

mais ou menos ‘fiel’ com a ‘realidade’ é se o leitor/receptor possui conhecimento 

do fazer fotográfico e se os processos, equipamentos e técnicas utilizados 

naquele determinado registro fotográfico foram esclarecidos. De posse desses 

conhecimentos e das informações, o leitor tem a possibilidade de refazer o 

caminho percorrido pelo fotógrafo, agora no sentido contrário, possibilitando uma 

construção mental, daquela obra, o mais próxima possível da ‘realidade’ 

vivenciada. Curiosamente, essa é uma condição necessária e fundamental em 

todas as outras formas de representação e que na fotografia não costuma ser 

respeitada. Aparentemente, para o senso comum, a fotografia é de fácil leitura. 

Na experiência acadêmica, ao longo de 16 anos, outras questões vieram 

se somar às reflexões que a prática vinha oferecendo. No ambiente acadêmico 

foi possível observar a reação e as consequências que as tentativas de 

representar/apresentar/comunicar causam em públicos-alvo diferentes 

daqueles a que, na prática profissional, se estava habituado. Ocorre que bons 

projetos, quando mal apresentados pelas técnicas de representação ou apenas 

que não exploraram seus ‘melhores ângulos’, recebem avaliações ruins e têm 

dificuldades para serem aprovados. No sentido contrário, projetos fracos, mas 

que exploraram ângulos que muitas vezes nunca serão vistos pelo homem 

comum na vivência direta e tiram o máximo proveito das técnicas de 

representação, logram conceitos melhores. Ou seja, mais importante que a 

ideia arquitetônica é a sua apresentação e a capacidade do conjunto de 

representações utilizadas de construir uma imagem mental convincente, 

mesmo que não seja a ‘verdadeira’. Neste caso, as imprecisões das formas de 

representação estão sendo utilizadas a favor do autor. 

É possível perceber uma tendência às soluções arquitetônicas que se 

mostrem mais facilmente pelas técnicas de representação tradicionais, ou seja, 



34 

são de fácil compreensão, por todos, quando representados/apresentados 

pelos sistemas projetivos paralelos e cônicos6 e a fotografia física ou virtual (via 

CAD). O desenho técnico tradicional e a fotografia parecem perpetuar algumas 

estratégias arquitetônicas, em particular as soluções arquitetônicas que 

resultarem ‘fotogênicas’.  

Foi na academia, nas leituras para esta tese, que o pesquisador deparou-

se, pela primeira vez, com o termo fotogenia em arquitetura, e pareceu ser uma 

boa explicação para as dificuldades encontradas em algumas situações em que 

não se consegue fotografar o ente arquitetônico com a mesma qualidade que se 

experimenta de forma direta, como já referido anteriormente.  

Mesmo sendo a academia o lugar de se questionarem paradigmas e de se 

buscarem explicações para os fenômenos experimentados na prática profissional, 

encontram-se, também neste meio, as mesmas crenças sobre a fotografia e o 

mesmo aparente desconhecimento de suas propriedades, demandas, 

impossibilidades e deformações possíveis no registro fotográfico e das suas 

consequentes influências e repercussões sobre o pensar e fazer arquitetônico.  

Muitos autores, trabalhos e pesquisas7 se apoiam integralmente na visão 

focada, ou seja, no olho da máquina fotográfica, no olhar do Ciclope8, sem 

considerar suas limitações e dificuldades na percepção da arquitetura e do 

urbanismo, e a falta que os outros canais de percepção pode significar. Um 

exemplo interessante é o conceito da promenade architecturale9, ou o passeio 

arquitetural, construído em trabalhos, livros e revistas especializadas com imagens 

                                            
6  Subcategorias do sistemas de representação em arquitetura, detalhados conforme quadro 

conceitual apresentado por Cattani (2010, p.14) 
7  Para citar alguns: Arlindo Machado, Fernando Fuão, Douglas Aguiar, Antonio Tarcísio Reis e 

Rudolf Arnheim. 
8  Gigante com um só olho no meio da testa. (AURÉLIO DIGITAL) 
9  O conceito de promenade architeturale, criado por Le Corbusier, define uma percepção do 

conjunto por meio de um processo de reconstituição das partes que se adquire ao longo do 
deslocamento. Como descreve Le Corbusier: “A arquitetura árabe nos dá um ensinamento 
precioso. Ela é apreciada no percurso a pé; é caminhando, se deslocando que se vê 
desenvolverem as ordenações da arquitetura. Trata-se de um princípio contrário à arquitetura 
barroca que é concebida sobre o papel, ao redor de um ponto teórico fixo. Eu prefiro o 
ensinamento da arquitetura árabe.” (LE CORBUSIER, 1947. p.24) Traduzido pelo pesquisador. 
Texto original: ”L’architecture arabe nous donne un enseignement précieux. Elle s’apprécie à la 
marche, avec le pied; c’est en marchant, en se déplaçant que l’on voit se développer les 
ordonnances de l’architecture. C’est un principe contraire à l’architecture baroque qui est conçue 
sur le papier, autour d’un point fixe théorique. Je préfère l’enseignement de l’architecture arabe”. 
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fotográficas arbitrárias que guardam uma fraca equivalência com a vivência direta 

do mesmo percurso. Com exercícios como este é que se percebe que vemos 

muito mais do que a câmera fotográfica. 

A fotografia de arquitetura ocupa um importante lugar no universo dos 

sistemas de representação, é uma ferramenta poderosa e útil, mas a prática 

mostra que ela não é capaz de um registro tão preciso e completo quanto 

parece ter sido conferido pelo seu uso massivo, indiscriminado e pouco 

reflexivo. Há a necessidade de termos uma desconfiança do que está sendo 

mostrado na fotografia, sob o risco de criarmos em nosso imaginário um 

objeto arquitetônico com fraca equivalência com o objeto real existente. 

Os limites no registro fiel do ‘real’ se dão por diversas situações. Uma delas 

diz respeito às características da arquitetura, que não se restringem aos aspectos 

visuais; todos os sentidos são necessários, e em muitos casos, aspectos 

sensoriais, como cheiros, sons, percepções do espaço como próximo/longe, 

amplo/comprimido, calor/frio, assim como aspectos psicológicos, são 

fundamentais para o entendimento arquitetônico e não são registrados em 

fotografias. Outro aspecto importante são as demandas da própria fotografia, 

originadas do aparelho fotográfico, de suas leis ligadas à óptica e ao substrato 

sensível a luz, de origem química ou eletrônica. Estas leis dizem respeito às 

exigências de distanciamento, luz e ordenação dos elementos que serão 

fotografados sob pena de não se conseguir registrá-los. Nas questões vinculadas 

à óptica, suas lentes são capazes de abranger ângulos de visão menores ou 

maiores do que o ângulo de visão do olho humano, resultando em distorções e 

aberrações que impedem a representação dos espaços nas mesmas proporções 

e arranjos em que foram vistos e vivenciados, mas que, por outro lado, resultam 

em imagens dramáticas e surpreendentes que dificilmente serão vistas a olho nu 

por quem se dispuser a visitar pessoalmente a obra arquitetônica.  

O uso massivo da fotografia nos meios de comunicação impressa e 

eletrônica é facilmente comprovado ao se folhear qualquer publicação, seja 

especializada ou dirigida a públicos mais amplos. Desenhos e textos vêm 

tendo sua importância diminuída se comparados ao espetáculo oferecidos 

pelas imagens fotográficas, o que pode trazer prejuízos para a percepção 

correta e mais precisa do ente arquitetônico representado/apresentado. 

Parece haver um descaso com a preocupação da fidelidade na comunicação 
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e um excesso de confiança na capacidade e fidelidade da fotografia. Como 

exemplo podem ser citados os sites Plataforma Arquitectura10, Inhabitat11 e a 

AA – Architectural Digest12, que apresentam a arquitetura predominantemente 

por fotografias. Corrobora com tal observação Fernando Fuão, que coloca sua 

opinião desta maneira: 

(...) começava a observar que a maioria das revistas – inclusive 
muitos livros de história da arquitetura – são quase que totalmente 
desprovidos de textos, e que estes, quando existem, costumam 
habitar os porões ou a parte dos fundos das fotografias 
impressas. Eram a mais pura figuração, tanto em verso e reverso. 
Quase não se lêem, só se vêem. (FUÃO, 2001. p.1) 

Desde a descoberta da fotografia13 (século XIX), a sua utilização na 

arquitetura foi predominantemente explorada como uma ferramenta de 

apresentação/representação pelas características tecnológicas envolvidas no 

seu processo de execução, distanciando-se, de certa maneira, do seu viés 

artístico. Este tipo de uso da fotografia é denominado de “fotografia 

documental” (KOSSOY, 2009, p. 51). A fotografia de arquitetura se 

apresentava como um potente recurso no universo dos sistemas de 

representação, tomando, então, um caminho diferente do seu uso no universo 

das artes, que valorizava mais as questões subjetivas. Com a promessa de ser 

mais fiel do que os recursos de representação baseados nos desenhos 

técnicos oriundos da geometria euclidiana, das perspectivas com pontos de 

fuga desenvolvidas a partir do século XIV, principalmente por Alberti e 

Bruneleschi, das representações visuais mongeanas (século XVIII) e pelo 

desenho à mão livre, este registro gerado por um aparato tecnológico, 

aparentemente sem a ‘intermediação da mão do homem’ e de incontestável 

semelhança com o objeto representado, parecia ser a descoberta final, a 

solução definitiva para o registro, documentação e apreensão, não só da 

arquitetura, mas do universo que nos rodeia. Naquela época a tecnologia e a 

                                            
10  Plataforma Arquitectura. Site: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 
11  Inhabitat. Site: http://inhabitat.com/about/ 
12  AA – Architectural Digest. Site: http://www.architecturaldigest.com 
13  Os princípios da fotografia já eram explorados antes dessa época, por meio da óptica e das 

experiências com a câmara obscura. O que se descobre no século XIX, é a forma de se fixar 
quimicamente a luz a qual um substrato tratado com material fotossensível foi exposto dentro da 
câmara escura. 
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ciência pretendiam criar aparelhos e máquinas que se equivalessem à criação 

divina. Assim, a fotografia nasce com a responsabilidade de funcionar e 

registrar da mesma maneira que o olho humano. Isto explica o fato de, na sua 

origem, a fotografia evitar as aberrações e as deformações. 

Pelas fotografias, a arquitetura passou a ter a capacidade de circular o 

mundo de forma muito mais impactante e ‘real’, do que somente por gravuras 

e desenhos, oferecendo um grau de detalhamento e quantidade de 

informações incomparáveis. A arquitetura deixava de ser um objeto estático e 

passava a viajar pelo mundo oferecendo a quem desejasse uma visão 

‘verdadeira’ de um objeto que estava distante. Tornava-se, aparentemente, 

desnecessária a visita direta, presencial, a essas obras. Qualquer arquiteto ou 

interessado em arquitetura poderia ter ao seu alcance obras históricas e 

representativas, ou possuir um acervo de imagens que possam, conforme 

Arnheim, “proporcionar ao leitor um tesouro de substitutos da experiência 

real” (1988. p. 15). Multiplicaram-se os livros e revistas de arquitetura 

abarrotados de fotografias. Parece ser do senso comum e de seus maiores 

adoradores que não se precisa falar mais nada, que as fotografias falam por 

si só e representam o melhor da arquitetura. Kurt Tucholsky afirmou que “uma 

imagem vale mais que mil palavras” (in: BURKE, 2004. p. 11). Pedro Jorge 

Monteiro Bandeira, na sua tese, cita Fernández-Galliano, que reivindica que 

“imagens que falem por si mesmas”, indo além ao afirmar: “e cuja legenda 

praticamente dispensam” (2007. p. 7). 

Está se vivendo em uma era sob a dominação das imagens, ou, como 

Juhani Pallasmaa denomina: “a hegemonia da visão” (2011. p. 16). Como 

consequência direta, é possível perceber um declínio preocupante na 

utilização de outras formas de representação, como textos, desenhos e 

croquis, nas publicações de arquitetura. A idolatria da fotografia chega a 

situações inusitadas, como se fazer um ‘levantamento fotográfico’ antes da 

demolição de um prédio e se entender que essa documentação seja 

suficiente para a sua preservação. Como um exemplo, o antigo SPHAN – 

FNPN – Fundação Nacional Pró-Memória e atual IPHAN – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na década de 1980, contratou 

estagiários, estudantes de arquitetura, para fazer o registro fotográfico de 

conjuntos urbanos representativos da arquitetura alemã e italiana no Rio 
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Grande do Sul, antes que desaparecessem. Não havia, naquela época, 

pessoal contratado para elaboração de registros complementares desses 

exemplares, como levantamentos dimensionais (plantas e elevações), 

croquis, detalhes construtivos, textos descritivos etc. Enfim, um conjunto 

complementar de representações que de fato possibilitassem a apreensão, 

com o máximo de precisão, daquelas obras arquitetônicas. Muito do que foi 

fotografado já não existe e a documentação não é suficientemente completa 

para uma compreensão ampla do que existia. Outro exemplo, de 1842, diz 

respeito a  Viollet-le Duc, que contratou uma série de daguerreótipos da 

catedral de Notre Dame, antes de dar início à sua restauração (SONTAG, 

2004, p 91). É possível encontrar na Internet afirmações do tipo: “A fotografia 

é uma forma de magia. Magia na medida em que se consegue registrar a 

realidade de uma forma tão real” 14.  

A era da imagem também está associada ao mundo perfeito. Com o 

avanço do aparelho tecnológico – suas lentes, filmes e recursos extras de pós-

edição – é possível fotografar de uma forma nova. O mundo passa, então, a 

ser apresentado diferentemente de como ele é visto. É a era do espetáculo. 

Mares verdes e transparentes, pessoas com peles limpas e dentes brancos, 

cidades iluminadas, brilhantes. No início desconcertantes e indesejáveis, as 

imagens distorcidas e deformadas hoje fazem parte de nossos cotidianos. Nas 

TVs ‘widescreen’ as pessoas estão anamorfoseadas15, espichadas, gordas e 

não nos incomodamos com isso. Nas revistas de arquitetura as fotografias de 

prédios com balanços enormes, varandas e sacadas imensas, prédios em 

ângulos impossíveis passaram a ser a regra. Parece que o olhar dito ‘normal’ 

não vende mais, não chama a atenção. É preciso chocar, exagerar, distorcer, 

mostrar o ângulo novo, impactante, praticamente inexistente. 

De posse desse conhecimento, ao rever revistas e livros de arquitetura com 

um olhar mais atento pode-se perceber a exploração dos recursos fotográficos 

para se criar imagens espetaculares, aparentemente despreocupadas em serem 

                                            
14  Fonte: http://zoom-nucleo-escs.blogspot.com/2006/07/o-que-fotografia.html acessado em 08/04/2011. 
15 Anamorfose é a deformação de uma imagem formada por um sistema óptico cuja ampliação 

longitudinal é diferente da ampliação transversal (AURELIO Digital). 
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fiéis ao seu equivalente real, sem, no entanto, haver nenhum alerta sobre o fato. 

Esse é o ponto fundamental para este trabalho. 

É legítimo o uso desses recursos, mas deve-se entender, então, que se 

trata de uma representação pessoal, autoral, subjetiva e – por que não? – 

imprecisa e desvinculada da obra. Em uma simplificação exagerada, a 

fotografia artística pode apenas ter tirado proveito da luz refletida pelos objetos 

para fazer o registro. Por outro lado, se a intenção é um registro mais preciso e 

criterioso da obra é necessário respeitar, definir e esclarecer certas regras. 

Regras estas declaradas ao leitor assim como se faz com os desenhos 

técnicos, onde existem regras de decifração e interpretação unívocas. As 

imagens resultantes desta operação poderão oferecer ao leitor a possibilidade 

da construção de uma imagem mental mais próxima do objeto arquitetônico. 

Existem regras para a codificação/decifração que tanto o executor quanto o 

leitor conhecem, como, por exemplo, no desenho técnico, e não existem ou são 

desconsideradas para a fotografia. 

2.1.3  Uso específico da fotografia: a fotografia como representação 
gráfica de arquitetura 

Um ponto fundamental do recorte proposto nesta pesquisa é a abordagem 

da fotografia como ‘ferramenta de representação arquitetônica’. Como a fotografia 

se presta para uma infinidade de usos e aplicações, na área de arquitetura pode 

ser classificada pela sua intenção de ser uma expressão artística de seu autor ou 

pela sua intenção de servir como uma ferramenta de representação da 

arquitetura, e, neste caso, um maior comprometimento com aspectos técnicos e 

científicos é desejável. Assim exposto, há a necessidade de se distinguir, desde 

já, a diferença entre a fotografia como ferramenta de expressão artística e da 

fotografia como ferramenta de representação arquitetônica. Nesta última, o 

objetivo que se almeja é a representação/apresentação do objeto arquitetônico o 

mais próximo possível da ‘realidade’, desejo comum a todas as técnicas de 

representação. Estas fotografias elaboradas para fins de representação poderão 

apresentar qualidades estéticas que as qualifiquem com a “aura”, definida por 

Walter Benjamim, e atribuídas, inicialmente, somente às obras de arte. Entretanto, 

este não é o objetivo primário.  



40 

Vários autores tratam desta distinção entre ‘fotografia técnica’ e ‘fotografia 

de autoria’. Estes são termos encontrados nas referências pesquisadas assim 

como “fotografia-documento” e “fotografia-expressão” em André Rouillé (2009), ou 

“fotografias documentais e artísticas” em Eduardo Costa (2011), ou “fotografia 

documental”, por Boris Kossoy (2009b, p. 51) ou “fotografia técnica” por Vilém 

Flusser (2002. p. 13).  

A “fotografia de autoria” está vinculada a ensaios livres e às artes visuais, e 

nos parece que o termo de Rouillé é o que melhor a descreve: “fotografia-

expressão”, uma vez que toda a fotografia tem um autor, um operador. Assim 

podemos dizer que toda fotografia é sempre uma visão pessoal do autor que 

interfere e manipula a forma de registro do ambiente que se apresenta diante da 

lente. A fotografia sempre será, portanto, uma representação.  

A fotografia de autoria tem um compromisso com seu autor, com o 

processo criativo que altera a realidade e mostra uma visão pessoal, uma 

interpretação do mundo. Neste caso, a distância entre o objeto fotografado e 

a sua imagem não é relevante, nem motivo de preocupação. O objeto 

registrado não é, necessariamente, a temática, podendo ser apenas um 

gerador de efeitos visuais apreendido pelo aparelho. Inclusive o aparelho 

pode ser alterado para não conseguir registrar com perfeição, resultando 

também em efeito esperado e desejado. 

A distinção entre estas duas categorias de fotografia está no fato de 

que a ‘fotografia técnica’ estaria vinculada ao universo das representações 

técnicas, ou seja, se caracteriza pela ‘tentativa’ de fidelidade com o objeto 

registrado, ao uso de um rigor na utilização das técnicas fotográficas para se 

aproximar deste fim. A diferença entre tais categorias se dá na forma do 

enfrentamento, em termos das capacidades dos instrumentos e dos 

processos envolvidos.  

A fotografia técnica está comprometida com o lugar/objeto que se deseja 

fotografar, ser o registro mais fiel possível ao vivenciado, ao ‘real’, e, para isso, 

se vale de um conjunto de regras e padrões nos registros elaborados, 

explicitados e divulgados para permitir uma leitura unívoca. Há, neste caso, 

uma intenção: a busca de uma apresentação/representação capaz de recriar, 

no imaginário do receptor, aquilo que estava lá, o mais precisamente possível. 

Pode-se afirmar que há, de certa forma, a utilização de um rigor científico na 
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aplicação do equipamento e dos conhecimentos envolvidos no processo na 

busca de uma fidelidade com o objeto a ser registrado.  

Se por um lado, conforme Barthes, a fotografia é inclassificável (2008. p. 12), 

é importante que se tente pelo menos uma aproximação e um posicionamento das 

diversas possibilidades do uso da fotografia no campo da arquitetura. A fotografia 

mais técnica que autoral tem na sua origem a preocupação com o registro do 

existente (ou do imaginado, no caso do CAD) da mesma forma que as demais 

formas de representação (desenho técnico, perspectivas etc.). Pretende ser um 

meio de divulgação ‘honesto e fiel’ das obras representadas, ou seja, possibilitar a 

reconstrução do mesmo objeto no imaginário do espectador – como se este 

estivesse vivenciando o ‘universo real’ –, pretensão de todas as formas de 

representação existentes. É este uso específico, e quase utópico, da fotografia 

como ferramenta de representação gráfica da arquitetura que é o objeto de estudo 

desta pesquisa. 

O fato não impede, entretanto, que o resultado deste empreendimento 

propicie uma obra de autoria. Por exemplo, desenhos técnicos como os 

elaborados para o Concurso de Brasília pelo arquiteto Lúcio Costa são 

considerados obras-primas. Como afirmou Carlos Drummond de Andrade: “Mas é 

inevitável que de cada procedimento técnico, exercido com amor e rigor, se 

desprenda uma poesia específica. Mais ainda no caso da fotografia (...)” 

(ANDRADE, in: FELIZARDO, 2000 p. 67). 

 

2.1.4  Constatações sobre o fazer e pensar do ato fotográfico 

O ponto de partida desta proposta é uma constatação preocupante: por 

que fotógrafos, arquitetos, teóricos não tratam das questões ligadas à 

fidelidade, deformações, possibilidades e impossibilidades do registro 

fotográfico da arquitetura e no consequente reflexo destes fatos na percepção 

e no fazer da arquitetura? A fotografia é uma atividade tão fácil e de simples 

entendimento e leitura como o senso comum acredita? Defende-se a tese de 

que não seja assim. 

Na exposição PANORÂMICA de fotografia, que aconteceu na Galeria 

dos Arcos da Usina do Gasômetro, em janeiro de 2011, o texto de 
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apresentação escrito pelo curador, jornalista Eduardo Veras, tratava deste 

assunto de forma brilhante.  

É comum alguém anunciar que não sabe desenhar. Mas será 
que desenhar tem a ver com saber, com alguma forma 
específica de conhecimento? É certamente muito mais raro 
alguém proclamar que não sabe fotografar. Talvez o cidadão 
admita que não domina um equipamento mais sofisticado, que 
lhe falta alguma técnica, mas é raro que declare que não sabe 
fotografar. E, no entanto, fotografia é algo que se ensina, que 
se aprende e se estuda (VERAS, 2011). 

É senso comum: todos são capazes de fotografar, ou melhor, ‘tirar 

fotografias’. De fato, há uma enorme oferta de máquinas que ‘tiram’ fotografias. 

Na grande maioria, máquinas do tipo point and shoot (aponta e chuta) de fácil 

funcionamento, como são denominadas pelo mercado16. Até telefones 

celulares oferecem máquinas fotográficas incorporadas com razoável 

qualidade. A última novidade foi o lançamento, para iPhones da Apple, de um 

adaptador para acoplagem de lentes profissionais. A câmera fotográfica está 

ficando mais complexa dentro dos telefones celulares. Em todas estas 

situações basta mirar, apertar o botão e se tem uma fotografia. Entretanto, esta 

facilidade de acesso ao aparelho não confere às pessoas a capacidade de 

‘fazer fotografia’ e muito menos de se habilitarem a ler e compreender toda a 

profundidade de informações e possibilidades contidas nestas imagens. Elas 

tiram fotografias sem ter consciência do que estão fazendo. Estranham alguns 

efeitos, mas não param para pensar o que houve. Passam a acreditar que, de 

fato, sabem tirar fotos. 

Se fosse tão simples assim a fotografia não seria objeto de cursos 

superiores, nem de teses e dissertações. Quando se aprofunda um pouco 

neste universo descobre-se que são imensas as possibilidades do fazer 

fotográfico. Está reunida, sobre o termo ‘fotografia’, uma ampla gama de 

formas de registros. A partir desta tomada de consciência do que é fotografia, 

alguns termos passam a ter um significado novo. Para os iniciados a ‘máquina 

                                            
16  O termo point and shoot (aponta e chuta) é encontrado nas grandes lojas especializadas, como, 

por exemplo, a B&H Photo de Nova York (www.bhphoto.com). 
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fotográfica’ passa a ser chamada de ‘câmera17 fotográfica’ e com ela se ‘faz 

fotografia’. Não é fetiche, nem uma tentativa de querer criar uma ‘reserva de 

mercado’ ou envolver a atividade em uma aura de mistério (se bem que alguns 

fotógrafos e teóricos se mostrem atraídos por este caminho). É o entendimento 

de que se pode muito com esta atividade.  

A fotografia conquistou o mundo, tanto que hoje se vive uma era de imagens. 

Consomem-se imagens massivamente. Como afirma Joly (2008. p. 9), parece ser 

opinião de consenso que se vive numa ‘civilização da imagem’. A fotografia atual 

mostra um mundo sem rugas, sem celulites, dentes brancos, guerras sem sangue, 

mísseis e aviões de guerra lindos, mortes sem dor, prédios sem ocupantes, 

quartos arrumados, salas impecáveis, varandas imensas, balanços improváveis, 

cidades dos sonhos sem calor nem frio, muito menos violência... E o mais curioso 

é que tudo isso parece normal. Veem-se as fotografias com a ingenuidade das 

crianças, acredita-se em tudo como verdades indiscutíveis e irrefutáveis. Em que 

mundo se vive? No mundo das fotografias ou no mundo onde, ‘realmente’, a vida 

se desenrola? Não se para para pensar sobre isto, nem quem faz fotografias, nem 

quem pensa fotografia e muito menos quem faz uso da fotografia para obter 

informações, ou seja, o pesquisador que tenta ler fotografias: o leitor, espectador, 

pesquisador. O que dizer, então, do espectador comum. Walter Benjamim (2088. 

p. 53) já alertava no sentido de que o analfabeto do futuro seria aquele que não lê 

fotografias, e mais ainda, o fotógrafo que não soubesse ler suas próprias 

fotografias, mas, aparentemente, muito pouca gente levou a sério este aviso. 

São poucos os registros de teóricos que ao refletirem sobre a fotografia 

abordam o tema, mas quando o fazem são contundentes em suas afirmações. 

Martine Joly nos traz o curioso paradoxo que temos na utilização das imagens: 

(...) por um lado, lemos as imagens de um modo que nos 
parece perfeitamente “natural”, que aparentemente não exige 
qualquer aprendizagem, e, por outro, temos a sensação de ser 
influenciados, de modo mais inconsciente do que consciente, 
pela perícia de alguns iniciados que nos podem ‘manipular’ 
submergindo-nos de imagens secretamente codificadas e 
aproveitando da nossa ingenuidade. (JOLY, 2008. p 9-10) 

                                            
17  Os termos câmara e câmera estão corretos conforme o dicionário AURÉLIO DIGITAL, entretanto 

o que se observa é a utilização do termo ‘câmara’ para a câmara obscura ou câmara escura e o 
termo ‘câmera’ para câmera fotográfica referindo-se à máquina fotográfica, ao aparato 
tecnológico. Será utilizado este critério neste trabalho. 
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De outra forma, Flusser trata da mesma questão: 

De modo geral, todo mundo possui um aparelho fotográfico e 
fotografa, assim como, praticamente, todo mundo está 
alfabetizado e produz textos. Quem sabe escrever, sabe ler; 
logo, quem sabe fotografar sabe decifrar fotografias. Engano. 
(FLUSSER, 2002. p. 53) 

A carência de uma reflexão do que se faz na prática em fotografia é 

constatada ao se buscarem teóricos que tratem do assunto. Encontram-se 

mais autores que corroboram com este sentimento, e que serão citados no 

decorrer deste trabalho, do que alguma proposta, pelo menos, de início de 

reflexões neste sentido. Em relação à fotografia de arquitetura, a afirmação é 

ainda mais verdadeira. Sobre as questões vinculadas às possibilidades e 

potencialidades de registrar com fidelidade ou não o universo circundante e 

suas consequências, é ainda mais raro.  

Ninguém percebe que, em algumas de suas fotografias, os objetos 

registrados se apresentam diferentes de como são vistos? Que com frequência 

o retratado não se mostrou semelhante no retrato? Não passa pela cabeça dos 

arquitetos, pesquisadores, teóricos e fotógrafos que alguns atributos não são 

fotografáveis e vão resultar em fotografias frustrantes? Que mesmo 

conhecendo todos os recursos que a máquina fotográfica oferece – suas 

exigências e regras –, e o fotógrafo, explorando o seu olhar e suas decisões, 

algumas fotografias não vão resultar em nada satisfatório? Que o uso de 

alguns dos recursos do aparelho fotográfico e de pós-edição vai distorcer tanto 

o objeto que poderá ser difícil reconhecê-lo? Quantas vezes ao se tentar 

fotografar um prédio teve-se que lançar mão de lentes grande angular para 

conseguir enquadrar o que se desejava fotografar e não se percebeu que, 

procedendo assim, não apenas se amplia o cone visual como se deforma todo 

o espaço registrado? Que alguns elementos se perderam e outros se 

deformaram, alterando todo a arranjo e as proporções dimensionais? Que a 

perspectiva ficou muito mais ‘dramática’? Que já não é um registro fiel daquele 

espaço ou objeto? Já se abriu o olho que não está vendo através da câmera 

para comparar os dois ‘mundos’? Essas são perguntas que deveriam estar 

sendo respondidas, ou, pelo menos, ser objeto de reflexão. 
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Na fotografia, muito do que se faz é uma repetição e exploração de 

estratégias levantadas e balizadas pela observação contínua da produção 

fotográfica desde a sua criação e massificação, apresentadas nos meios de 

comunicação em massa (livros, revistas, jornais, televisão e mais recentemente 

no meio eletrônico, via Internet), sem que haja uma reflexão sobre esse fazer. 

Flusser alerta para esta inconsciência. 

Os fotógrafos são inconscientes da sua práxis. A revolução 
pós-industrial, tal como se manifesta pela primeira vez no 
aparelho fotográfico, passou despercebida pelos fotógrafos e 
pela maioria dos críticos de fotografia. (FLUSSER, 2002. p. 75) 

Felizardo, na sua palestra proferida no II Congresso Latino-Americano 

sobre a Cultura Arquitetônica e Urbanística em Porto Alegre em 1992, fala da 

falta de investigação sobre este tema. “Não é que não se fale; o problema é 

que não se pensa” (FELIZARDO, 2000. p. 57). A grande maioria dos livros 

sobre fotografia – e em especial aqueles escritos por fotógrafos – trata de 

equipamentos, estratégias, “receitas” de como se fazer. 

Encontram-se referências a autores que se dedicaram à 
arquitetura como tema; mas os comentários não passam de 
“usava tal ou qual tipo de equipamento”, “revelou a 
compreensão da forma arquitetônica”, ou “demonstrou amor 
pela cidade”. Historiadores e críticos, com exceções que, 
honestamente, desconheço, mantêm-se a prudente distância 
das razões que levaram – e continuam levando – tantos 
fotógrafos a exercitar a transformação do espaço construído 
em imagem bidimensional. (FELIZARDO, 2000. p. 57) 

Observa-se que as consequências no uso de “tal ou qual tipo de 

equipamento” resultando estas ou aquelas deformações, tais como ‘aberrações 

ópticas’, distorções de profundidade, mudanças no arranjo dos elementos, 

exclusão de elementos importantes no enquadramento, luz e sombras, 

diferenças no registro da luz etc. não são comentadas, muito menos se 

encontra alguma forma de alerta para a sua existência. 

Carvalho e Wolff ressaltam a carência de reflexões sobre o tema proposto.  

Que não haja quase nenhuma reflexão sobre a representação 
fotográfica nos estudos específicos da arquitetura é ainda mais 
notável, já que a imagem fotográfica da arquitetura tornou-se 
fundamental para a percepção do espaço arquitetônico. 
(CARVALHO e WOLFF. In: FABRIS,1998. p. 133) 



46 

Ressalta-se aqui que as autoras afirmam a importância da fotografia de 

arquitetura como ferramenta de representação para a ‘percepção do espaço 

arquitetônico’ e a falta de reflexões sobre este fato. Aparentemente pode 

parecer não ter o que se refletir, mas se este espaço está ‘manipulado’, 

distorcido, o que os leitores/espectadores estão percebendo? Que ambiente 

está se imaginando existir ‘realmente’? Estas são apenas algumas das 

questões balizadoras deste trabalho. 

Boris Kossoy, em sua trilogia teórica (2009a, 2007 e 2009b), aborda a 

história da fotografia, apresenta fundamentos teóricos e propõe um modelo 

metodológico de investigação e análise crítica das fontes fotográficas sem, 

entretanto, aprofundar nas possibilidades, impossibilidades, imprecisões e 

deformações do registro fotográfico. Este trabalho pretende colaborar com 

Kossoy apresentando e descrevendo as principais variáveis no ato fotográfico. 

De posse dessas informações espera-se permitir uma melhor compreensão 

das possibilidades de imprecisão das informações oferecidas pelas fotografias. 

2.1.5  O recorte temporal 

O recorte temporal adotado por esta pesquisa é a fotografia de 

arquitetura a partir do último quarto do século XX. A partir de 1970, vários 

eventos levaram a fotografia a uma nova onda de mudanças significativas. Há 

mudanças na forma de se perceber e usar a fotografia, mas há também 

inovações tecnológicas como novos equipamentos e a disseminação da 

fotografia pelo desenvolvimento das formas de impressão. Em 1975, Cervin 

Robinson18, alertava para estas “discrepâncias entre a imagem e a realidade” 

(1975. p. 10), no Journal of Architectural Education (JAE). 
 

Mudanças no uso da fotografia 
André Rouillé afirma que o caráter documental que a fotografia teve 

desde a sua origem até a segunda metade dos anos 1970 passa a ser revisto 

                                            
18  Fotógrafo, historiador e critico, Cervin Robinson é reconhecido como um dos mais destacados 

estudiosos da arquitetura americana. Robinson faz palestras e escreve regularmente para vários 
periódicos acadêmicos e de arquitetura e tem lecionado fotografia de arquitetura na Universidade 
de Columbia. Disponível em <http://designobserver.com/author/cervin-robinson/1417/> Acessada 
em 01/10/2011.  
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baseado na ideia de que “entre o real e a imagem se interpõe uma série de 

outras imagens invisíveis, porém operantes” (2099. p. 7). Ainda, conforme 

Rouillé, é nesta época que a fotografia migra do restrito território do útil – onde 

tem sido vista, durante muito tempo como “simples ferramenta útil” – para o 

território da cultura e da arte (2009. p. 15).  

Rouillé descreve dois tipos de fotografia: a fotografia-documento, que se 

apoia na crença de ser uma impressão direta, e a fotografia-expressão, que 

assume seu caráter indireto (2009. p. 19) e justifica historicamente a transição da 

fotografia-documento quando esta perde contato com o mundo, no final do 

século XX, por se tornar muito complexo para ela. Por outro lado, pode-se 

afirmar que os equipamentos tiveram um salto qualitativo e novas tecnologias 

surgiram na área da fotografia com a segunda guerra mundial. Essas inovações 

tecnológicas chegaram aos poucos ao mercado, oferecendo novas formas de 

fotografar e novas possibilidades de mostrar o mundo. Multiplicaram-se as 

possibilidades e maneiras de se fotografar o mundo. Este é um fator que pode 

ter contribuído, de forma significativa, para tornar o mundo mais complexo. 

A fotografia de arquitetura não escapa das mudanças que o mundo vive, 

decorrentes da evolução dos paradigmas da revolução industrial, do início do 

século XX, para uma sociedade de consumo e das aparências apoiada pela 

superexposição de imagens dos dias atuais. Imagens feitas cada vez mais 

impactantes e sem limites no uso de distorções, retoques e manipulações. 

Concordando com Baudrillard na hipótese de que está se gerando imagens 

“sem referência a um real” (1996. p. 147). 

 

Inovações tecnológicas das câmeras e acessórios 
Entre vários marcos importantes nas inovações tecnológicas introduzidas 

na fotografia destaca-se, em 1962, o lançamento da Nikon F19  uma câmera 

fotográfica reflex com possibilidade de trocar as lentes (lentes intercambiáveis) 

para filme 35 mm (considerada pequeno formato – e, com isso, considerada 

‘compacta’) – e, com ela, uma série de novas objetivas e acessórios. A figura 1 

apresenta um conjunto completo de câmeras, lentes e acessórios oferecidos já 

no lançamento da Série F da Nikon. Estes acessórios da Nikon não permitiam a 

                                            
19 Fonte: http://imaging.nikon.com/history/nikoncamera/1960.htm Acessado em 09/01/2012. 
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mesma capacidade de correção da perspectiva que os equipamentos de grande 

formato existentes, mas multiplicavam exponencialmente as possibilidades de 

registros pelas diversas lentes, filtros e novos recursos da própria câmera, como 

velocidades de obturador, tipos de filmes e pela maior quantidade de fotografias 

que se poderia tirar em um dia de trabalho. Todo esse equipamento, em uma 

saída de trabalho para fotografar arquitetura, ocupava um espaço muitas vezes 

menor que a opção anterior. 

 
Figura 1 - Nikon F Series. Câmeras, lentes e acessórios  
Fonte: http://imaging.nikon.com/history/chronicle/history-f/index.htm. Acessada em 09/01/2012.  

Até o lançamento das câmeras 35mm os equipamentos fotográficos 

usados para fotografia de arquitetura utilizavam filmes de grandes formatos e 

possibilidade de mudança dos planos do filme e da lente para possibilitar a 

correção de perspectiva – convergências. Eram câmeras chamadas de fole, 

por terem a sua câmara escura construída por um fole para permitir os 

movimentos. Esses equipamentos, entretanto, possuíam poucas opções de 

lentes (no caso desta fotografia são duas objetivas fixas), os filmes eram caros, 

o que limitava o número de fotografias feitas em um dia de trabalho, e todo o 

equipamento, com o tripé e a capa preta que permitia ver a imagem – formada 

no vidro despolido na traseira da câmera – em lugares claros, ocupava um 

espaço grande e pesava muito. A figura 2 apresenta um equipamento de 
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grande formato utilizado em fotografia de arquitetura e considerado até hoje 

como o melhor equipamento por fotógrafos profissionais.  

 
Figura 2 - Conjunto de grande formato composto de duas lentes, um back e algumas chapas de 
filmes. Para completar o equipamento faltam o tripé, o cabo disparador e capa para permitir a 
visualização em lugares claros da imagem.  
Fonte: http://pt.photaki.com/picture-camera-de-grande-formato_131861.htm Acessado em 
10/01/2012. 

Inicialmente, procurava-se evitar as aberrações e distorções causadas por 

lentes que não oferecessem a mesma proporção vista pelo olho humano. As 

novas lentes, oferecidas para as câmeras reflex de filme 35 mm, eram 

desenvolvidas para usos específicos dentro dos paradigmas de precisão e 

fidelidade. Assim surgiram as teleobjetivas, que funcionavam da mesma maneira 

que as lunetas e binóculos aproximando os objetos, ou, no caso da fotografia de 

arquitetura, as famosas lentes PC – Perspective Control – que possibilitavam as 

correções de convergência, oferecendo um recurso que já se tinha nas câmeras 

de grande formato. As lentes conhecidas como grande angular eram mais 

utilizadas para grandes tomadas de natureza e evitadas em outras aplicações 

pelas aberrações dimensionais que resultavam. Na arquitetura se toleravam até 

objetivas de 28 mm, câmeras para filme 35 mm. Com estas lentes se obtinha um 
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cone de visão próximo de 60º, o mesmo ângulo de visão considerado ‘máximo’ no 

desenho de perspectiva. Este ponto será aprofundado na Parte A deste trabalho.  

A liberdade nas formas de registrar a arquitetura vão se tornar 

contundentes no final do século XX com a explosão de ofertas de lentes das 

mais diversas configurações (figura 3) e a liberdade de experimentá-las em 

qualquer circunstância.  

 
Figura 3 - Exemplo da grande oferta de lentes. Conjunto de lentes da Canon para câmeras reflex.  
Fonte: Material promocional da Canon. 

Mais recentemente se observa a superação da tecnologia digital sobre a 

analógica e o início massivo da manipulação digital de imagens, marcado pelo 

lançamento, pela Adobe, do Photoshop versão 1.0, em 1990, inicialmente 

exclusivo para Macintosh.   

 

A disseminação da fotografia de arquitetura 
A disseminação da fotografia de arquitetura por meio de publicações 

impressas teve o seu início no entre guerras, marcado pelo lançamento de 

revistas especializadas importantes, tais como a americana Architectural 
Digest de 1920 e a francesa L'Architecture d'Aujourd'hui desde 1930, e a 

frutífera associação entre fotógrafos e arquitetos que marca a primeira metade 

do século XX (BREIER, et. al, 2011. p. 1). Entretanto, as publicações de 

arquitetura passam a ter maior volume no pós-guerra. Um exemplo destas 

primeiras publicações é o livro-catálogo Brazil Builds: new and old 1652-
1942, que acompanhava a mostra de mesmo nome organizada pelo Museu de 
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Arte Moderna de Nova York, MOMA, em 1943. Esta foi a primeira publicação 

do fotógrafo norte-americano Kidder Smith, que depois lançou outros títulos, 

entre os quais se podem destacar: Sweden builds; Switzerland builds; Italy 
builds; New architecture of Europe; A pictorial history of architecture in 
America; The architecture of the United States e Source book of American 
architecture: 500 notable buildings from the 10th century to the present. 
(BREIER, 2011. p. 2 e 3). Observa-se nestas publicações uma linguagem 

fotográfica muito preocupada com o rigor e com a fidelidade. As correções na 

convergência e os enquadramentos se assemelham às exigências e rigores 

oriundos das representações gráficas. Nessa época, fotografia, desenho e 

croquis buscavam, de todas as maneiras, registrar o que se via a olho nu na 

experiência direta. Este certo rigor e padrão da fotografia de arquitetura vai se 

manter até o último quarto do século XX sem grandes alterações. Vai ser 

depois do advento dos equipamentos digitais de fotografia e da evolução dos 

programas de computador para pós-edição que a fotografia de arquitetura vai 

começar a apresentar uma aparente despreocupação com o seu referente ‘real’ 

e apresentar imagens mais impactantes acompanhando as formas mais 

contemporâneas de fotografar e apresentar o mundo. 

É dentro deste cenário contemporâneo, que tem início no último quarto do 

século XX e se mantém até os dias de hoje, que as questões tratadas nesta tese 

tomam a importância e a relevância para servirem de base às reflexões propostas. 

2.1.6  O registro/comprovação do fenômeno 

Já seguindo a proposta metodológica sugerida para dar conta dos 

objetivos deste trabalho, que se baseia na apresentação e demonstração 

prática das inquietações do autor, são apresentadas a seguir três fotografias da 

Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, que podem ilustrar algumas das 

possibilidades de variações possíveis no registro de um mesmo objeto, apenas 

variando distâncias focais das lentes utilizadas.  

As três fotografias apresentam o mesmo enquadramento, apresentando 

assim a mesma parcela do edifício. O percurso feito e a localização dos pontos de 

obtenção e do ângulo de visão de cada fotografia estão marcados na figura 4. 
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Figura 4 - Mapa localizando os pontos de onde as fotografias foram feitas.  
Fonte: Ilustração do autor, feita sobre imagem obtida no Google Earth. 2011. 

A primeira fotografia (figura 5) foi feita com uma lente grande angular que 

equivale, em uma máquina que utiliza filme 35 mm20, a uma lente de distância 

focal de 28 mm. Com esta lente grande angular foi possível fazer a fotografia a 

uma pequena distância do prédio e, como consequência, resultou em uma 

deformação da perspectiva (antigamente chama de aberração).  

Na segunda fotografia (figura 6) foi utilizada uma lente ‘normal’ 

(equivalente a 50 mm), denominada assim por ter um ângulo de visão próximo 

de 45º que equivale ao ângulo de visão focada do olho humano, ou seja, a 

parcela de ambiente registrado e suas proporções são as mesmas que as 

oferecidas pelos olhos. Com esta lente, para manter a mesma parcela do 

edifício dentro do quadro foi preciso afastar-se um pouco mais do edifício.  

A terceira fotografia (figura 7) foi obtida utilizando-se uma lente 

teleobjetiva de 460 mm. Como esta lente tem um ângulo de visão muito menor 

(em torno de 5º) foi necessário um grande distanciamento do edifício e resultou 

em uma fotografia com os planos ‘achatados’, em que as distâncias relativas e o 

tamanho dos elementos que compõem o edifício se apresentam ‘encurtados’, 

‘achatados’. Além deste fato relevante para a percepção do objeto arquitetônico, 

esta imagem inclui no campo de registro (dentro de quadro), novos elementos 

como árvores e equipamentos urbanos (como placas, postes de iluminação etc.) 

que existem de fato no entorno, mas que não estão tão próximos assim do 

prédio como se apresentam nesta fotografia.  

                                            
20  Esta referência de equivalência das distâncias focais das lentes/objetivas para as distâncias 

focais de lentes utilizadas em câmeras de filme 35mm hoje é utilizada por todos os fabricantes 
de câmeras digitais devido à diversidade de formatos dos tabletes digitalizadores. Este ponto 
será melhor esclarecido no item 2.4.1.3 As lentes. 
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Figura 5 - Fotografia da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, RS. Fotografia tomada com 
uma lente 28 mm. 
Fonte: Fotografia do autor. 

 
Figura 6 - Fotografia da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, RS. Fotografia tomada com 
uma lente 50 mm “normal”. 
Fonte: Fotografia do autor. 
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Figura 7 - Fotografia da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, RS. Fotografia tomada com 
uma lente 460 mm.  
Fonte: Fotografia do autor. 

Ao se compararem estas imagens torna-se contundente a diferença de 

proporção, profundidade e relação entre os elementos enquadrados e, portanto, 

claras as afirmações e preocupações sobre a precisão e possibilidades de 

deformação do objeto arquitetônico, a ponto de ser difícil afirmar que se trata do 

mesmo edifício. Concorda-se com Barthes, quando ele afirma que estas imagens 

são, antes de tudo, uma “autenticação”, uma prova de que os objetos existiram, de 

que a “coisa esteve ali” (BARTHES, 2008. p. 87,99) e mais nada, em um primeiro 

instante. Se deseja-se obter destas fotografias informações ‘fiéis’ dos objetos e 

ambientes existentes na hora da tomada, são necessárias outras informações, além 

de conhecimento sobre fotografia de forma a permitir uma análise mais apurada e 

crítica. Se, mais do que isto, se quer que este registro sirva de ferramenta de 

representação/apresentação do objeto arquitetônico com a máxima aproximação do 

‘real’, será necessário uma reflexão mais profunda sobre as consequências do uso 

dos recursos de lentes e de muitos outros a disposição do fazer fotografia. 

Apresentadas a um fotógrafo de arquitetura e professor da disciplina de 

Fotografia na Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid - 
Universidad Politécnica de Madrid, Espanha, ele foi rápido em afirmar que a 
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primeira fotografia (tirada com a lente 28 mm) era a “melhor fotografia, a mais 

dramática, a mais intensa”. Corroborando com a opinião desse fotógrafo espanhol, 

no site do fotógrafo português Fernando Guerra21, especializado em fotografias de 

arquitetura, é apresentado, na fotografia 47 (figura 8) da reportagem sobre o mesmo 

edifício, um enquadramento semelhante. Ele explora as distorções e dramatização 

da visada possivelmente com lente grande angular de maior abrangência – próxima 

de 10 mm. Este fotógrafo também lança mão de recursos de pós-edição como, por 

exemplo, a correção de distorção do efeito ‘bolha’ e convergência, executados 

possivelmente no programa Photoshop22.  

 
Figura 8 - Fotografia da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, RS. Fotógrafo Fernando Guerra. 
Fonte: Reportagem 543, fotografia 24. http://www.ultimasreportagens.com/siza.php  acessado em 
16/02/2012. 

                                            
21 Endereço do site de Fernando Guerra: http://www.ultimasreportagens.com/siza.php 
22 PHOTOSHOP um software caracterizado como editor de imagens bidimensionais do tipo raster 

(possuindo ainda algumas capacidades de edição típicas dos editores vectoriais) desenvolvido 
pela Adobe Systems. É considerado o líder no mercado dos editores de imagem profissionais, 
assim como o programa de facto para edição profissional de imagens digitais e trabalhos de pré-
impressão. PHOTOSHOP é marca registrada da Adobe Systems Incorporated. 
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Das 215 fotografias apresentadas da Fundação, nenhuma apresenta um 

ângulo ‘normal’, como a figura 6, ou tantos elementos, quanto são apresentados 

na figura 7. Há um cuidado no enquadramento para não “contaminar” o prédio 

com o seu entorno deixando ‘fora de quadro’ tudo que o que pode tirar a 

importância do ente arquitetônico que o fotógrafo deseja valorizar, como no caso 

desta ‘fotografia 47’ (figura 8) com recorte vertical cortando a avenida e a borda 

de vegetação à esquerda. Todo o ensaio apresenta uma grande exploração de 

lentes, cores, contrastes e pontos de vistas não usuais ou até inatingíveis para 

oferecer o maior impacto visual possível. 

Supondo que se desejasse utilizar estas fotografias em uma aula do 

curso de arquitetura de uma escola distante da obra, onde os alunos não 

conhecessem pessoalmente o edifício nem tivessem facilidades para fazer este 

deslocamento, estar-se-ia construindo uma imagem mental ‘correta’ e ‘precisa’ 

da ‘realidade’ em tais alunos? Como seria a construção imagética desse 

objeto? Pode-se afirmar que todas as imagens acima representam de forma 

equivalente o objeto arquitetônico do ‘mundo real’, da experimentação direta? 

Estar-se-ia manipulando, distorcendo a ‘realidade’? Estar-se-ia mentindo? Com 

esta conduta poder-se-ia estar formando ou ‘lapidando’ gostos e estilos 

baseados em inverdades? Se professores, arquitetos e fotógrafos, enfim, os 

profissionais que trabalham com fotografias não parecem ter consciência 

desses fatos, se o arquiteto/professor aparentemente não se importa e explora 

esses materiais, o que esperar de leitores desavisados? 

Kossoy corrobora com estas desconfianças, que são a base desta tese, 

ao afirmar: 

Uma imagem que se apoia no realismo fotográfico (da 
aparência) enquanto testemunho fiel, enquanto “prova” que 
pode conduzir o receptor desavisado a imaginar uma situação 
verdadeira que não existe, para criar, enfim, no imaginário dos 
receptores uma (pseudo) realidade. (KOSSOY, 2009b. p 127) 

A segunda fotografia (feita com a lente 50 mm) (figura 6) é a imagem mais 

aproximada do que se veria ao chegar ao museu, mas atualmente não parece 

despertar nenhum interesse em apresentá-la. Não é uma imagem intensa! É 

uma imagem ‘normal’ sem surpresas para quem esteve lá e viu o edifício ‘ao 

vivo’. Já para uma publicação, mostra um edifício normal, muito mais comum 
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que o ‘construído’ pelas fotos deformadas, que exploram as aberrações 

resultantes de lentes e pós-edições. De certa maneira, por se estar tão 

acostumado com imagens impactantes, as imagens ‘normais’ não se mostram 

atrativas para esta nova maneira de olhar, ou seja, para o olhar contemporâneo. 

Entretanto, se a intenção é ser ‘fiel’ ao objeto a ser representado/apresentado, 

deve-se tentar o máximo de aproximação entre o que se vê e o que é registrado, 

não se pretendendo, como primeiro objetivo, uma ‘fotografia artística’, 

impactante, e sim uma representação arquitetônica do ente arquitetônico, a lente 

‘normal’ deveria ser a ‘lente de trabalho’. 

Ao se propor que seja seguido este ‘rigor’, o que se constata é que, em 

muitos casos, irá se deparar com a impossibilidade do uso da lente normal por 

não ser possível o distanciamento necessário para o enquadramento de todo o 

objeto. As cidades são ‘apertadas’. Não se consegue registrar tudo em uma 

única visada. O visor da câmera permite um enquadramento pequeno, justo, 

apertado. Nestes casos, o que se faz, atualmente, é retornar rapidamente à lente 

grande angular e aos retoques de pós-edição em programas feitos para isso. E 

não se pensa nos desdobramentos destas ações. 

O fato do cotidiano relatado a seguir pode ilustrar, perfeitamente, as 

consequências do que se pretende alertar: quando um cliente contrata o 

arquiteto para fazer sua casa, frequentemente, traz fotografias do que deseja ter. 

Aí vem a pergunta-chave: o arquiteto fará um projeto que permita tirar fotografias 

como aquelas apresentadas pelo cliente e correr o risco de frustrar as 

expectativas de seus clientes ao se depararem com o ambiente construído – 

quantas vezes se ouve reclamações de compradores de apartamentos ‘na planta’ 

que depois das obras prontas não se parecem em nada com as perspectivas e 

imagens de computador – ou o arquiteto fará um projeto que de fato ofereça, na 

experiência direta, aqueles atributos? O objeto do contrato é fazer um ambiente 

que permita fazer aquela determinada fotografia ou que permita viver aquele 

determinado atributo? Teria que ser entregue, para o cliente, um óculos que 

ampliassem o cone de visão para que visse a obra da mesma forma como a 

câmera fotográfica enxerga?  

Esta situação é exemplo dos fenômenos observados e que justificam 

algumas das inquietudes e reflexões motivadoras para a elaboração deste 

trabalho. Este distanciamento entre o mundo das imagens e o mundo ‘real’ é 
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um fato contemporâneo sem reflexões teóricas de seus desdobramentos e, 

aparentemente, sem nenhuma tomada de consciência por parte de nenhuma 

das partes envolvidas, seja pelo operador (fotógrafo) seja pelo espectador 

(receptor) tomando aqui as definições propostas por Barthes (2008. p. 17) para 

os personagens envolvidos nesta trama. 

2.1.7  A fotografia na percepção da arquitetura 

Antes de qualquer abordagem mais profunda sobre a fotografia na 

percepção da arquitetura, é importante deixar clara a importância de um ponto 

fundamental da “experiência arquitetônica, que é a experiência direta, única forma 

pela qual a obra arquitetônica pode ser conhecida e vivida, sendo a protagonista 

do fato arquitetônico”, concordando na íntegra com Zevi (1996. p. 18). Ou como 

Pallasmaa descreve: “Uma obra arquitetônica não é experimentada como uma 

coletânea de imagens visuais isoladas, e sim em sua presença material totalmente 

corporificada” (2011. p. 42). 

Mesmo na experiência direta é preciso ter o conhecimento necessário 

para que se possa apreender os atributos do lugar. Cada pessoa experimenta 

os espaços e lugares com seu conjunto de valores e diferenças de olhares. 

Pretender fazer um registro que englobe a totalidade do objeto arquitetônico 

para todos os diferentes olhares é algo fora da capacidade das técnicas e da 

sensibilidade de qualquer fotógrafo. Além disto, o leitor/espectador também 

tem que ter o conhecimento necessário para ler a fotografia, da mesma forma 

que o desenhista e o leitor do desenho têm que conhecer as premissas 

técnicas de geometria que regem aquela técnica de representação. Então, se 

queremos que a fotografia seja lida/compreendida de forma precisa devemos 

explicitar as regras utilizadas na sua elaboração. Estas informações são 

raramente fornecidas, seja em publicações de ampla circulação, seja em 

publicações especializadas. 

Entendendo-se estas limitações da representação em arquitetura, onde 

o “mapa não é o território”, as formas de representação têm seu peso reduzido 

à sua função de ‘tentativas’ de apreensão da arquitetura sem pretender ser 



59 

mais do que um índice, conforme a semiótica Peirceana23. A fotografia de 

arquitetura, então, poderia ter a pretensão de apenas registrar/apreender parte 

do todo, sendo que, em algumas situações, este registro poderia ser impossível 

ou pelo menos demandar o auxílio ou assistência de outras formas de 

representação que poderiam ser os desenhos técnicos, perspectivas, 

narrativas etc., ou algo novo. 

Do uso predominante da fotografia como forma de representação 

arquitetônica pode surgir um favorecimento especial para uma determinada 

tipologia arquitetônica que oferece as condições ideais para se deixar 

fotografar em visadas intensas e sem muita dificuldade. Para descrever este 

fenômeno, Fuão (1992) usa o termo “arquiteturas fotogênicas”, que traz à tona 

as questões da fotogenia da obra arquitetônica e que se encaixa perfeitamente 

aos objetivos de discussão teórica deste trabalho. 

As afirmações de autores, como as citadas acima, somadas a reflexões, 

questionamentos e inquietações do autor são as razões motivadoras desta tese. 

Primeiro porque evidenciam que se está defronte a uma lacuna, não só sobre a 

fotografia como ferramenta de representação, mas também da sua importância 

na percepção da arquitetura. Segundo, porque se percebe a importância de 

formar um “leitor crítico” que seja capaz de realmente ler as fotografias, seja ele 

um arquiteto, estudante, pesquisador, cliente ou leigo interessado.  

Mesmo não sendo abordagens diretas sobre este assunto, encontram-

se trabalhos riquíssimos que tratam da fotografia e que são capazes de 

oferecer referências teóricas suficientes para servirem de base às hipóteses 

aqui apresentadas. São nomes expressivos, como Walter Benjamim, 

Baudelaire, Moholy-Nagy, até os mais contemporâneos, como Roland 

Barthes, Paul Virilio, Vilém Flusser, Philippe Dubois, Rudolf Arnheim, Susan 

Sontag, Bruno Zevi, David Hockney, Martine Joly, Boris Kossoy, Helio Piñon. 

A partir dessas leituras, somadas a trabalhos de doutoramento e pós-

                                            
23  A “Semiótica” é como é chamada a Teoria Geral dos Signos proposta pelo americano Charles 

Sanders Peirce (1839 -1914). Nesta teoria um signo possui uma materialidade da qual nos 
apercebemos com um ou vários dos nossos sentidos. “Um ‘índice’, ou ‘indício’ corresponde à 
classe dos signos que mantém uma relação causal de contiguidade física com aquilo que eles 
representam. É o caso dos signos ditos naturais como a palidez para a fadiga, a nuvem para a 
chuva, mas também a pegada” (JOLY, 2008. p.39). 
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doutoramento significativos, como o de Cristiano Mascaro, Fernando Fuão e 

Airton Cattani, as hipóteses deste trabalho tomam forma e coerência. Espera-

se, assim como Joly (2008. p 11) propõe, contribuir para uma maior lucidez 

tanto na compreensão como no fabrico de imagens e possibilitar reflexões 

interessantes na área da arquitetura. 

Este trabalho apropria-se das provocações à crítica filosófica do 

predomínio dos olhos feita por David Michael Levin:  

Acho apropriado desafiar a hegemonia da visão – o privilégio 
dos olhos dado pela nossa cultura. E acho que precisamos 
examinar de maneira muito crítica o caráter da visão que 
atualmente predomina em nosso mundo. Precisamos 
urgentemente de um diagnóstico da patologia psicossocial da 
visão cotidiana – e de uma compreensão crítica de nós próprios 
como visionários. (LEVIN, 1993. p. 205) 

Propõe-se, diante dessas considerações breves, destacar a importância de 

uma reflexão sobre o atual uso da fotografia de arquitetura. Preliminarmente, 

sugiro alguns questionamentos:  

1) Se há exemplares arquitetônicos “fotogênicos” – de valor arquitetônico 

ou até de valores questionáveis, mas que se mostram em visadas 

intensas –, não estariam fotógrafos, arquitetos, teóricos, editores, enfim, 

toda a rede envolvida na escolha das imagens a serem publicadas 

priorizando esta tipologia arquitetônica e relegando a um segundo plano 

as outras possibilidades? 

2) Ao distorcer, manipular e alterar a realidade, priorizando valores que 

podem ou não existir no objeto arquitetônico, não pode estar sendo 

criado um universo imagético deformado? Que, por consequência, 

poderia estar contribuindo para formar uma classe de arquitetos 

desconectados da realidade e da função primária da arquitetura: criar 

espaços de vivência qualificados?  

3) A hegemonia visual estaria determinando formas e soluções arquitetônicas 

mais representáveis pelo conjunto de ferramentas oferecidas atualmente e 

relegando a um plano secundário os outros canais perceptivos?  

4) Pode estar havendo dificuldades na relação com o cliente, uma vez que 

existem diferenças e discrepâncias entre o objeto arquitetônico e as 
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suas imagens? Estariam sendo vendidos espaços que permitem ser 

fotografados com certos atributos ou espaços que contenham 

“verdadeiramente” (para quem os vivencia) estes atributos? 

5) Quais seriam os procedimentos, as regras e os padrões necessários para 

uma fotografia técnica oferecer um grau mínimo de compreensão? Quais 

seriam as regras de codificação e decifração a serem esclarecidas? E 

quais conhecimentos, informações e procedimentos deveriam ter o ‘leitor 

crítico’? 

6) Se a fotografia técnica de arquitetura não é capaz de um registro 

completo e ‘realista’ de tudo o que se vê e se vivencia, como fazer para 

que estes atributos possam ser registrados? Que estratégias ou 

recursos de apresentação/representação poderiam ampliar e qualificar 

esta capacidade de apreensão? 

Pretende-se responder a esses questionamentos, de forma satisfatória, 

ao longo deste trabalho. 
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2.2  ENUNCIAÇÃO DA HIPÓTESE 

Com base nas considerações apresentadas anteriormente, o tema 

proposto para ser desenvolvido nesta tese é: 

“A fotografia na percepção da arquitetura”.  
 

Defende-se a tese de que a fotografia de arquitetura é uma ferramenta 

potente e importante no universo dos sistemas de representação em 

arquitetura. Entretanto, o desconhecimento do fazer fotográfico, do seu uso 

descompromissado, sem critério e até leviano dos recursos do aparato 

fotográfico por parte de fotógrafos, editores, arquitetos, teóricos, pesquisadores 

pode estar contribuindo para criar um universo imagético espetacular 

distanciado da realidade. Por outro lado, a falta de conhecimentos e 

informações técnicas por parte do leitor/espectador não possibilita que este 

seja um leitor crítico e que tenha consciência destas discrepâncias, aceitando 

passivamente tudo o que vê, acreditando que está de posse de uma 

representação fiel do real.  

Este trabalho pretende, por meio da elucidação das características 

importantes do fazer fotográfico – propriedades e regras deste aparelho 

tecnológico, sua interação com o operador (fotógrafo) –, demonstrar as 

possibilidades de informação e deformação.  

De posse destas informações podem-se fazer incursões teóricas 

reflexivas sobre quais as consequências desta possível hegemonia da visão 

fotográfica sobre a arquitetura contemporânea. 

• Pretende-se dar subsídios para o fotógrafo iniciante, amador ou 

profissional para que tome consciência do que este aparato tecnológico 

é capaz de produzir, entendendo suas potencialidades e possibilidades 

de manipulação, deformação e distorções do mundo que está defronte 

da lente. Se a intenção destas fotografias é a representação/apresen-

tação/comunicação, parece importante um certo rigor científico e uso de 

determinadas metodologias e estratégias, já utilizadas por outras 

ferramentas de representação gráfica da arquitetura.  
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• Propor ao arquiteto, seja em formação ou já formado, um questionamento 

do que esses paradigmas tão firmemente arraigados podem estar 

influenciando em suas criações. Que ele seja um leitor crítico e 

consciente do que está sendo oferecido de informação pelas fotografias 

às quais está sendo massivamente exposto. 

• Do ponto de vista da academia, questionar o uso indiscriminado da imagem 

na representação/apresentação/comunicação da arquitetura e suas 

consequências na percepção tanto do existente – modelos a serem 

seguidos – quanto dos projetos desenvolvidos e as formas de apresentação.  

• Por fim, oferecer ao leitor um conjunto de informações e conhecimentos 

que o capacite a ser um leitor crítico e preparado para perceber e 

reconhecer o que está sendo oferecido pela fotografia, o que há de 

verdade e inverdades, e qual o seu grau de ‘fidelidade’ com a ‘realidade’. 
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2.3  MÉTODO DE TRABALHO 

Para que se tenha êxito neste desafio, algumas questões metodológicas 

devem ser definidas e declaradas. Apresentaremos, a seguir, a proposta 

metodológica com a qual se pretende atingir nossos objetivos. 

2.3.1  Tipo de pesquisa 

Proponho uma pesquisa qualitativa, descritiva e interpretativa, de cunho 

teórico/bibliográfico com análise de casos e trabalhos práticos de campo que 

evidenciem e comprovem os fenômenos e problemas teóricos levantados. 

2.3.2  Metodologia 

A metodologia principal proposta é pesquisa bibliográfica. Conforme 

Azevedo e Souza (1995), este tipo de pesquisa segue alguns passos 

considerados relevantes para uma visão compreensiva do assunto tratado, 

quando a finalidade é estabelecer uma base teórica para futuros estudos.   

Propõe-se que a pesquisa seja iniciada por uma qualificação mais ampla 

do problema, procedendo, em seguida, ao recorte do tema dentro da totalidade 

da área de estudo, contextualizando-o e definindo objetivos. Define-se, então, a 

forma de organização para análise e exposição. Pretende-se realizar um 

resgate crítico da produção teórica sobre o assunto, para:  

a)  identificar diferentes perspectivas de análise e conclusões;  

b)  delinear hipóteses e indagações;  

c)  descrever e interpretar os diferentes posicionamentos teóricos, 

buscando semelhanças e divergências subjacentes; e  

d)  sistematizar e refinar as interpretações.  

A partir de então, será possível, por meio de síntese coerente e concisa, 

que se esclareça a problemática e que se descubram novas ligações do 

assunto com outros problemas para a ampliação da visão, encaminhando a 

conclusões, certamente provisórias, mas plausíveis acerca do tema. 
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Nesta pesquisa será utilizada uma metodologia fenomenológica. A 

fenomenologia trata da exploração e descrição de fenômenos assim como os 

experimentam os seres humanos (SEAMON, 2000, p. 1), o que se encaixa 

perfeitamente com a proposta desta pesquisa, que se baseou originalmente em 

experiências, opiniões e especulações e práticas pessoais do autor. Seguimos 

a mesma metodologia utilizada por Pallasmaa (2011) e reconhecida também 

por Steven Holl no prefácio do mesmo livro de Pallasmaa e no livro escrito em 

conjunto Questions of perception (HOLL,1994). Neste livro, Hool justifica a 

importância da fenomenologia na percepção da arquitetura destacando autores 

como Brentano e Husserl e mais tarde Maurice Merlau-Ponty (1994. p. 41). 

Conforme Alex Coltro: 

O método fenomenológico caracteriza-se pela ênfase ao 
“mundo da vida cotidiana” – retorno à totalidade do mundo 
vivido. Este método possui uma abordagem que não se apega 
somente às coisas factualmente observáveis, mas visa a 
penetrar seu significado e contexto com um refinamento e 
previsão sempre maiores, utilizando-se de procedimentos que 
levam a uma compreensão do fenômeno por meios de relatos 
descritivos da vida (...) (2000. p. 38) 

A forma de abordagem do tema se dará em dois em dois momentos 

distintos, a saber:  

Parte A – Fundamentação teórica; 

Parte B – Reflexões teóricas. 

A Parte A será preparatória para as questões levantadas e reflexionadas 

na Parte B. A Parte A é um trabalho descritivo do ato fotográfico, dos 

elementos envolvidos nesta ação, de suas propriedades, peculiaridades, 

responsabilidades e das consequências no resultado, na imagem obtida. 

Iniciando por uma proposta de uma definição de fotografia, será 

apresentado um breve histórico dos três momentos principais da fotografia: a 

sua dimensão óptica (a mais antiga), a sua dimensão química (confundida com 

a sua ‘descoberta’) e, a mais contemporânea, a sua dimensão digital. A partir 

destas três dimensões originam-se algumas demandas fundamentais da 

fotografia, necessárias para que se entenda a fotografia e se decodifique as 

informações que ela pode nos oferecer. Definidas e apresentadas essas 

noções básicas, podem-se conhecer as variáveis do ato fotográfico. Estas 

variáveis têm diversas origens, a começar pelo aparelho fotográfico com todas 
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as suas leis, regras e determinantes. O aparelho nada mais é do que uma 

ferramenta, um aparato tecnológico. Como todo aparelho, apresenta regras de 

utilização, potencialidades e limitações, e conhecê-las é fundamental para que 

se possa fazer e ler fotografias.  

Este aparato tecnológico necessita de um operador. Neste caso, o 

fotógrafo. Será tratado, então, de entender um pouco de como este operador 

pode interferir no resultado do registro fotográfico.  

O resultado desta interação entre aparato tecnológico e operador sobre 

o ambiente e objetos retratados é a fotografia. Serão abordadas as regras e 

leis da fotografia com todas as possibilidades de transformação da realidade 

registrada, seja pelo aparato tecnológico, como pelo operador (fotógrafo), 

quanto pela manipulação de pós-edição analógica ou digital com o auxílio do 

computador e seus programas específicos.  

Nesta pesquisa será objeto de estudo a fotografia como ferramenta de 

representação gráfica de arquitetura. É fundamental, neste momento, 

posicionar a fotografia dentro do universo das representações e um 

esclarecimento do que é, de fato, a fotografia de arquitetura e seus vieses 

autorais e técnicos: suas origens, a que se propõe e como está sendo feita e 

distribuída nos dias de hoje. 

Ainda nesta etapa procura-se oferecer uma discussão teórico-prático 

sobre a capacidade da fotografia de arquitetura representar a arquitetura. 

Neste momento serão abordadas as questões da fotografia dentro do universo 

das representações e em particular da representação em arquitetura. Buscar-

se-ão as definições e as fundamentações teóricas para as questões da 

diferenciação entre o uso artístico/autoral da fotografia e seu uso como 

ferramenta de representação em arquitetura, e, por isso, seu vínculo com o 

rigor científico e normativo. 

Por fim, apresenta-se fundamentos teóricos sobre a percepção de 

imagens e da arquitetura. A percepção será abordada em dois momentos 

distintos neste trabalho. Em um primeiro momento se propõem definições e 

conceitos fundamentais que serão apresentados na Parte A, para, então, na 

Parte B, abordar de maneira teórica reflexiva as consequências da fotografia na 

percepção da arquitetura. 
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Com este quadro teórico fundamental estabelecido pode-se, enfim, 

passar para a Parte B onde serão abordados os efeitos da fotografia na 

percepção da arquitetura. 

 Na Parte B será o momento da reflexão teórica sobre as possíveis 

consequências do uso da fotografia na percepção da arquitetura, tanto das que 

foram motivadoras para a proposta deste trabalho quanto as que surgiram 

durantes as leituras. 

Pretende-se com essas reflexões permitir, pelo menos, uma tomada de 

consciência crítica dos efeitos que a fotografia pode ter na percepção da 

arquitetura. Também é desejo sugerir questionamentos sobre como esses 

paradigmas podem estar influenciando a arquitetura, seja na forma de ver e 

pensar como também nas opções projetuais.  

Pretende-se, com este trabalho, contribuir na formação de fotógrafos 

conscientes de suas ações, de leitores críticos do que está sendo oferecido de 

informação pelas fotografias e de arquitetos que consigam entender melhor o 

momento atual. 

2.3.2.1  Procedimentos metodológicos – aspectos operacionais 

É uma necessidade do autor, em suas pesquisas, oferecer respostas 

aos fenômenos observados na prática. Esta preocupação pragmática será 

percebida na busca teórica de respostas para o que se faz, para o que se 

consegue e principalmente para aquelas situações em que não há 

entendimento, nas quais não se tem respostas. De posse dos conhecimentos e 

hipóteses, a proposta deste trabalho é a execução de fotografias que ilustrem e 

comprovem os fenômenos descritos. Foram investidos recursos na compra de 

equipamentos e em viagens que permitissem executar praticamente todas as 

fotografias. Quando se entender necessário ou para que ofereça maior 

contundência do que está sendo afirmado, buscar-se-ão exemplos de 

profissionais que tenham melhor domínio da técnica e desenvoltura na área 

específica de conhecimento. 
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2.3.2.2  Procedimentos metodológicos – definição de termos 

A linguagem, assim como as imagens fotográficas, pode ter significados, 

pesos e importâncias diferentes para diferentes olhares, como esclarece 

perfeitamente a semiologia. Por isso se faz necessário que os significados 

atribuídos a eles, na esfera deste trabalho, sejam esclarecidos. 

 

Representação 

Etimologicamente, representar provém do latim repraesentatio, 
de repraesentare, que significa tornar presente (de presens: 
presente) algo que está ausente. É estar em lugar de algo, 
substituir, reproduzir, ou seja, não estar em presença de um 
original e sim de algo que o substitui e que se parece ou faz 
referência a ele. Outras definições também podem contribuir 
para esclarecer este conceito: ser a imagem ou a reprodução 
de algo; estar em lugar de; substituir; aparecer em outra forma; 
reproduzir, descrever; simbolizar; expor por palavras ou por 
escrito; figurar como símbolo; tornar presente; tornar visível; 
evocar; significar; desempenhar o papel, as atribuições, a 
função de; figurar como; simular. (CATTANI, 2010. p. 2 e 3) 

O termo representação, no contexto desta pesquisa, se restringe a seu 

caráter descritivo das características físicas do ente arquitetônico. Para este 

trabalho não importam as questões associadas à representação enquanto 

simbolismo ou conceituação. Este ente arquitetônico pode existir realmente ou 

apenas existir na mente de seu criador. Trata-se, então, a representação 

como qualquer documento gerado com o intuito de tentar apresentar/comuni-

car/documentar as características físicas do objeto observado ou imaginado.  

Em algumas referências mais antigas encontra-se o termo representação 

gráfica de arquitetura, entretanto a utilização deste não é precisa, uma vez que se 

pode representar um objeto físico de outras formas que não apenas o meio gráfico. 

Será demonstrado que se pode representar por meio da oralidade, da palavra 

escrita, de esquemas e desenhos bidimensionais e de modelos tridimensionais, 

pois “toda a representação será sempre uma aproximação da realidade” (CATTANI, 

2010. p. 3), como será apresentado no capítulo 3.6, A FOTOGRAFIA NO 

UNIVERSO DAS REPRESENTAÇÕES EM ARQUITETURA.  

As funções da representação em arquitetura são apresentar, comunicar, 

documentar, e aqui surge outra demanda de esclarecimento. Conforme Cattani, 
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em toda a representação o “maior ou menor grau de fidelidade ao objeto 

representado estará associado ao caráter dos recursos utilizados e às 

intenções comunicativas do autor” (CATTANI, 2010. p. 3), ou seja, toda 

representação representa determinada coisa de determinada maneira. Esta 

maneira diz respeito às intenções comunicativas do autor. Um documento, que 

tem como objetivo a representação de um determinado objeto, pode ter 

exigências diversas dependendo do público-alvo, do conhecimento necessário 

para a sua elaboração e consequente leitura. 

A utilização da expressão representação/apresentação/comunicação se 

mostra mais clara no momento em que a representação em arquitetura tem 

estas três funções:  

Representar: Ser a imagem, tornar presente; 

Apresentar: mostrar, exibir; 

Comunicar: fazer saber, transmitir, difundir. 

Será utilizada a expressão tripla quando for necessário frisar as múltiplas 

funções da representação em arquitetura. 

 
Imagem 
Para fins deste trabalho, o termo imagem tem o significado de uma imagem 

direta, “representação gráfica, plástica ou fotográfica de ser ou de objeto” (Aurélio 

digital). Não interessam as questões ligadas a subjetividade, ou seja, a imagem 

criada pela agregação de valores psicológicos, sociais, econômicos, culturais etc. 

 

Imaginário 
Este é um termo com diversos significados e que cada área de 

conhecimento utiliza com um significado distinto. Com uma ligação forte com 

o fantástico e o ilusório, é frequentemente associado ao conjunto de símbolos 

e atributos de um povo, determinado grupo social ou cultura. Neste trabalho, 

o termo imaginário terá um viés arquitetônico/espacial e se referirá à 

construção imagética concreta resultante da junção de várias informações, 

imagens e representações de um mesmo objeto ou espaço. É a construção 
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mental concreta espacial, fruto do raciocínio abstrato espacial24. Esta é uma 

capacidade que o arquiteto deve desenvolver e que permite ‘materializar e 

experimentar’ mentalmente um ente arquitetônico tridimensional concreto. 

 

Universo imagético 
O significado da expressão ‘universo imagético’ refere-se a construção 

mental de espaços e/ou objetos tridimensionais. Não há a inclusão de fatores 

socioculturais, econômicos, psicológicos ou qualquer outro fator. Trata-se apenas 

da habilidade mental ligada a capacidade do raciocínio abstrato espacial, ou seja, 

de capacidade de construir mentalmente objetos tridimensionais, visualizá-los, 

manipulá-los, inseri-los em um determinado espaço. Esta é uma das habilidades 

mentais medidas em testes vocacionais que indicam a tendência e facilidade para 

seguir profissões, como, por exemplo, arquitetura, design de objetos e escultura. 

 

Topológica, topologia  
Topológica, topologia são termos frequentes nos textos de arquitetura, com o 

significado de percepção do lugar ocupado, da sua localização no espaço. Não se 

encontra referência a este significado no AURÉLIO DIGITAL. Etimologicamente, 

“topos”, em grego, significa lugar, região e lógica, vem de “logos” e significa palavra, 

pensamento, ideia, argumento. Assim, pode-se entender topológica, topologia como 

“entendimento de lugar”. Para Dubois, a topologia “é o que define espacialmente 

nossa presença no mundo” (2001. p. 212). 

2.3.3  Critérios de aplicabilidade 

Esta tese aborda um assunto, que, surpreendentemente, é desconsiderado 

ou, pelo menos, muito pouco discutido e referenciado: se a fotografia de 

arquitetura não é ‘precisa’, se ela pode alterar o mundo ‘real’, como este fenômeno 

pode estar alterando a percepção dos objetos arquitetônicos registrados e 

disseminados pelos meios de comunicação? Quais as consequências do 

distanciamento entre ‘realidade’ e o registro fotográfico, tanto do ente arquitetônico 

                                            
24  Raciocínio abstrato espacial é a capacidade que uma pessoa tem de imaginar objetos 

tridimensionais e conseguir ‘manipulá-los’ imageticamente.  
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existente quanto do objeto arquitetônico projetado, ainda no mundo das ideias, 

mas fotografado pela ‘câmera fotográfica virtual’, no caso das ‘fotografias 

eletrônicas’ via CADs?  

O ponto fundamental deste trabalho é servir como um alerta para o que 

a exploração dos recursos fotográficos, criando imagens espetaculares, de 

forma, aparentemente, despreocupada sem um rigor ou método – preocupação 

que norteia os meios de representação em arquitetura –, pode estar 

influenciando a percepção, o pensar e o fazer da arquitetura. 

Muito do que se encontra sobre fotografia e, mais especificamente, 

sobre fotografia de arquitetura ou são manuais de ‘como fazer’ ou portfólios de 

fotógrafos renomados. Um bom exemplo disso são as publicações do fotógrafo 

Ansel Adams25. Há uma coleção deste renomado fotógrafo, publicada pela 

editora do SENAC SP, todas as obras tratando de como fazer fotografia. Enfim, 

um manual prático sem nada tratar sobre o pensar o ato fotográfico. 

Architectural photography of houses, de Robert C. Cleveland (1953), 

Photographing architecture and interiors de Julius Shulman (2000), e 

Architectural photography: professional techniques for shooting interior 
and exterior space de Norman McGrath (2009) são bons exemplos de livros 

de fotógrafos especializados em fotografia de arquitetura que não trazem 

nenhuma reflexão sobre as possibilidades e consequências do fazer fotografia. 

Inclusive no livro de Julius Schulmann a introdução é do arquiteto Richard 

Neutra26, o que poderia ser relevante, mas também envereda para as aptidões 

artísticas e também não enfrenta as questões de representação e precisão que 

são as preocupações e motivações visadas para desenvolver este trabalho. 

Livros como o Architecture transformed: a history of the photography 
of buildings from 1839 to the present, de Cervin Robinson e Joel Herchman 

(1988), mesmo com um título instigante, no sentido de oferecer alguma 

contribuição ao tema proposto por esta tese, não oferecem textos e reflexões  

sobre a capacidade da fotografia de ‘transformar a realidade’ e de suas  

consequências na percepção da arquitetura. 

                                            
25  Importante fotógrafo americano do início do século passado, foi um dos fundadores do Grupo f:64. F:64 

é uma alusão à menor abertura de diafragma até então concebível e que possibilita à fotografia maior 
profundidade de campo, ou seja, uma maior nitidez em todas as distâncias do registro fotográfico. 

26 O arquiteto Richard Neutra e o fotógrafo Julius Schulmann formaram uma importante parceria. 
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Da mesma forma, publicações como a tese de doutorado do fotógrafo de 

arquitetura, o paulista Cristiano Mascaro, que tem como título A Fotografia e a 
Arquitetura, desenvolvida na USP-FAU em 1994, pouco contribuem para colocar 

alguma luz teórica sobre as indagações propostas nesta tese. Outro exemplo é do 

fotógrafo gaúcho Luiz Carlos Felizardo (2000) que contribuiu mais com sugestões 

de autores e com citações de outros do que com as suas próprias reflexões. 

Já Boris Kossoy, em sua trilogia teórica (2009a, 2007 e 2009b), aborda a 

história da fotografia, fundamentos teóricos e propõe um modelo metodológico 

de investigação e análise crítica das fontes fotográficas que serviram de 

parâmetros e deram um norte para as reflexões propostas neste trabalho. 

Kossoy alerta para as imprecisões do registro fotográfico: 

(...) a imagem não pode ser entendida apenas como registro 
mecânico da realidade dita factual. A deformação intencional 
dos assuntos através das possibilidades de efeitos ópticos e 
químicos, assim como a abstração, montagem e alteração 
visual da ordem natural das coisas, a criação enfim de novas 
realidades têm sido exploradas constantemente pelos 
fotógrafos. (KOSSOY, 2009b. p. 49) 

 Entretanto, não apresenta estes recursos nem aborda as preocupações 

relativas à precisão da fotografia, entre elas, que estes recursos podem estar 

sendo usados sem tanta consciência por parte dos fotógrafos e totalmente 

desconhecidos para os leitores. Esta tese pretende fazer a descrição destes 

recursos fotográficos e suas peculiaridades e, posteriormente, oferecer 

reflexões teóricas sobre as suas consequências na percepção da arquitetura. 

Pretende-se contribuir como um estímulo e incentivo para uma mais rica 

discussão e reflexão sobre fotografia, em especial a fotografia de arquitetura, 

apresentando um trabalho voltado para arquitetos e fotógrafos para que 

tenham mais consciência dos atos fotográficos e de suas ações e também para 

a formação de leitores críticos e conscientes do que está sendo oferecido de 

informação pelas fotografias. 

Um desdobramento acadêmico dessas reflexões poderá ser a 

conscientização sobre a capacidade efetiva dos meios de representação de 

poderem ser mais eficientes para algumas tipologias arquitetônicas, e talvez 

assim, possibilitar um aumento do repertório projetual de alunos e profissionais 

ou, pelo menos, uma melhor expressão/representação de suas ideias/projetos.  
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O UNIVERSO DA FOTOGRAFIA DE 
ARQUITETURA E A PERCEPÇÃO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS E DA 
ARQUITETURA 

Há uma grande interação entre arquitetura e fotografia. Esta imbricação 

é mais antiga que o anúncio da descoberta da fotografia no século XIX, quando 

na verdade foi apenas desenvolvida uma maneira de fixar quimicamente as 

imagens formadas dentro da câmera escura. O desenvolvimento da parte 

óptica, muito mais antiga, teve influência direta na forma de ver o mundo, 

auxiliou no desenvolvimento das representações baseadas em vistas (cônicas 

e ortogonais) e contribuiu para a construção de uma representação 

antropocêntrica do universo desenvolvida a partir da Renascença.  

A fotografia, como aparato tecnológico físico/químico, traz em sua 

origem características das ciências e das artes e daí sua dualidade, com 

especial importância quando aplicada à arquitetura. Esta confusão do que é a 

fotografia, se é um registro fiel da realidade visual (uma representação) ou uma 

forma de expressão (apresentação) artística de seu operador (fotógrafo), está 

no centro das discussões propostas neste trabalho.  

Vive-se, nos dias atuais, uma “hegemonia da visão”27, uma visão 

intermediada pela câmera escura, pela fotografia, e a arquitetura não escapou 

desta visão do Ciclope. 

O universo se mostra de forma diferente pela fotografia, por mais que o 

senso comum acredite na sua honestidade e fidelidade ao ‘real’. Este trabalho 

propõe uma reflexão teórica sobre os efeitos desta aparente confusão ou apenas 

desconsideração das diferenças entre o registro e o existente, da capacidade da 

fotografia em representar o que está defronte da lente e das consequências 

destes fatos na percepção da arquitetura. Para dar conta do desafio proposto 

nesta pesquisa é necessário que se construa um quadro teórico descritivo de 

todos os fatores que contribuem para que estes fenômenos existam. A Parte A 

consiste na abordagem e descrição destes fatores. 

                                            
27  Termo utilizado por PALLASMAA, 2011. p.10 e LEVIN, 1993. p.205. 



75 

3.1  UMA DEFINIÇÃO PARA FOTOGRAFIA 

A palavra Fotografia vem do grego [fós] (‘luz’), e [grafis] (‘estilo’, ‘pincel’) 

ou grafê, e significa ‘desenhar com luz e contraste’. Por definição, fotografia é, 

essencialmente, a técnica de criação de imagens por meio de exposição 

luminosa, fixando esta imagem em uma superfície fotossensível. Fotografia, 

então, engloba uma série de atividades que usam a luz como forma de registro. 

É comum o termo ‘pintar com a luz’ como referência ao ato de fotografar. Esta 

diversidade de usos e aplicações vai desde o mais preciso registro, 

necessidade demandada pelas ciências, aos mais abstratos registros, 

usualmente explorados pelas artes. Já Eric de Maré, influente fotógrafo de 

arquitetura, como que em uma resposta à frase de Le Corbusier de que “a 

arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sob a luz” 

(2006. p. 13), descrevia, por sua vez, a fotografia como “construindo com luz” 

(ELWALL, 2004, p. 8), o que, de certa forma, evidencia uma relação mais 

próxima entre estas duas disciplinas. 

É do senso comum que fotografia pressupõe uma câmera escura e um 

substrato sensível à luz – por um processo químico e, modernamente, 

eletrônico/digital –, o que resultará em um registro duradouro da exposição aos 

raios luminosos. Entretanto, a fotografia é mais do que isto. Martine Joly (2008, 

p. 24 a 25) chama a atenção de que também resultam em fotografias o raio-X, 

as ressonâncias magnéticas e o ultrasssom, que não são originados de luz 

visível, que satélites, telescópios e microscópios fazem registros de uma 

dezena de tipos diferentes de ondas eletromagnéticas. Que outros tipos de 

processos tais como o scanner e o raio laser coexistem com os processos 

tradicionais e também resultam em imagens impressas ou apresentadas nas 

telas dos computadores tais como fotografias. 

Algumas formas menos usuais que podemos entender como fotografia 

seriam as fotografias que não utilizam a câmera escura no processo e as 

câmeras rudimentares. 

As fotografias que fazem o registro da luz sem o uso da câmera escura 

são obtidas pelo simples processo em que se coloca sobre um filme ou papel 

sensível a luz objetos opacos e, ao expô-los a uma fonte luminosa, obtém-se o 

registro de suas formas. Há uma referência direta à fábula da filha de 
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Dibutades (DUBOIS, 2001. p. 117) (figura 9) e da máquina de retratar perfis de 

sombra do século XVIII (DUBOIS, 2001. p. 133) (figura 10). Os melhores 

exemplos desta técnica são as explorações, nos primordios da fotografia, na 

década de 1930 que William Fox Talbot denominava de desenho fotogênico 

(photogenic drawing), e, na década de 1920, explorada pelo casal Lucia Moholy e 

Laszló Moholy-Nagy, que a denominaram de fotogramas (photograms) 

(ROSEMBLUM, 2007. p. 394) (figura 11). Esta técnica é utilizada até hoje com 

os mesmos objetivos. Exemplos mais modernos que utilizam processos muitos 

semelhantes seriam os aparelhos de raio-X. 

 
Figura 9 - Pintura de Jean-Baptiste Regnault intitulada: The origin of painting Dibutades’s daughter 
tracing the portrait of a shepherd - Museu Chateau de Versailles – França.  
Fonte: http://www.fineart-china.com/htmlimg/image-44030.html Acessada em 26/04/2011. 

 
Figura 10 - Máquina de retratar perfis de sombra (Silhouette Machine), 1780, Johann Kaspar Lavater 
Fonte: Rosemblum, 2007. p. 40. 
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Figura 11 - Fotograma de Laszló Moholy-Nagy, n.d. 
Fonte: Rosemblum, 2007. p. 395. 

Outra forma rudimentar de fotografia é aquela obtida por câmeras 

escuras sem lentes. Chamadas de câmera estenopeica ou câmara pinhole 

(neologismo do termo inglês ‘pin-hole’ que quer dizer ‘buraco de alfinete’), são 

feitas de latas, caixas de papelão (figura 12), enfim, qualquer recipiente que se 

possa tornar hermético e que, por um pequeno orifício, permita entrar a luz 

para formar a imagem sobre um material sensível (filme ou papel fotográfico). 

Este processo resulta em imagens interessantíssimas e de forte apelo visual 

pelas suas deformações e nuances no registro da luz, conforme exemplificado 

pela figura 13.  
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Figura 12 - Latas transformadas em câmaras obscuras.  
Fonte: http://faculty.citadel.edu/mabrouk/images/Pinhole%20Cameras.jpg Acessada em 26/04/2011. 

 
Figura 13 - Resultado de imagem obtida em uma pinhole.  
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_kaHVbU04vY0/TBjukNdBS5I/AAAAAAAAAFQ/iL_CQ-
28fB4/s320/national_pinhole_day_kim_gilmour_london.jpg Acessada em 26/04/2011. 

Assim, apresentados estes conceitos e diversidade de possibilidades 

que é a fotografia, este trabalho deseja concentrar-se na forma tradicional de 

fotografia, usualmente utilizada no registro da arquitetura, e que trata da 

relação direta do aparato tecnológico (o aparelho fotográfico com todas as suas 

exigências técnicas de operação e todas as suas multiplicidades de recursos) 

com o seu operador: o fotógrafo.  
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3.2  AS TRÊS DIMENSÕES DA FOTOGRAFIA 

A fotografia engloba um conjunto de conhecimentos que foram sendo 

desenvolvidos durante vários séculos e que, conjugados, finalmente resultaram 

nos primeiros registros fotográficos feitos da janela da casa de Joseph 

Nicéphore Niépce por volta de 1826.  

A fotografia surgiu como uma descoberta sem precedente nas técnicas e 

recursos de representação até então existentes. Os céticos com a nova tecnologia 

chegaram a afirmar que “fixar imagens efêmeras de espelhos não é somente uma 

impossibilidade, mas um projeto sacrílego” (BENJAMIN, 1994.  p. 92). Para que se 

possam entender os valores da época e os seus paradigmas, um exemplo é o 

texto de Lipzinger Anzeiger, apresentado por Walter Benjamin, numa tentativa 

rudimentar de teorização:  

O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, a imagem 
de Deus não pode ser fixada por nenhum mecanismo humano. 
No máximo o próprio artista divino, movido por uma inspiração 
celeste, poderia atrever-se a reproduzir esses traços ao mesmo 
tempo divinos e humanos, num momento de suprema 
solenidade, obedecendo às diretrizes superiores do seu gênio, 
e sem qualquer artifício mecânico. (in: BENJAMIN, 1994. p. 92) 

Percebe-se que estava para ocorrer um deslocamento importantíssimo 

de valores e diretrizes. Nesta primeira parte do século XIX, o avanço das 

ciências toma proporções e se coloca como eventualmente capaz de responder 

a todas as questões, e a invenção da fotografia foi um dos exemplos. Benjamin 

afirma: “No momento em que Daguerre conseguiu fixar as imagens da câmera 

obscura, os técnicos substituíram, neste ponto, os pintores” (BENJAMIN, 1994. 

p. 97). Agora o homem já é capaz de fixar a imagem de Deus. 

Segundo Barthes, dois processos distintos foram necessários para que a 

fotografia existisse: 

Tecnicamente, a fotografia está na encruzilhada de dois 
processos absolutamente distintos: um, de ordem química, a 
ação da luz sobre certas substâncias; o outro, de ordem física, 
a formação da imagem através de um dispositivo óptico. 
(BARTHES, 2008. p. 18) Grifo do pesquisador. 

Seguindo-se esta “dissecação” proposta por Barthes do que é a 

fotografia, serão  buscadas as origens destes dois conhecimentos tecnológicos, 
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entretanto, de forma inversa ao citado acima, pelo simples fato de terem 

ocorrido em tempos distintos e opostos: são abordados, primeiramente, os 

conhecimentos da óptica, responsável pela captação e formação da imagem – 

objetos de estudos desde o século IV a.C. –, e, bem mais tarde – no século XIX 

–, os conhecimentos de origem química que estão relacionados às substâncias 

sensíveis a luz e responsáveis pela fixação deste registro luminoso. Será 

incluído nesta apresentação da fotografia um terceiro processo, posterior ao 

texto de Barthes, portanto mais contemporâneo e não menos importante, e que 

trata da dimensão digital da fotografia. 

3.2.1  A dimensão óptica 

A dimensão óptica da fotografia inclui os processos de ordem física – a 

óptica – e podem ser resumidos, de forma rudimentar, à câmera escura ou 

câmera obscura, que depois receberá um conjunto de lentes para tornar mais 

nítidas as imagens que se formam em seu interior. Esta câmera escura está 

contida desde a mais rudimentar máquina fotográfica até o mais moderno, 

contemporâneo e digital equipamento fotográfico, inclusive na câmera fotográfica 

do telefone celular, na webcam, enfim, em todos os aparatos tecnológicos 

destinados a fazer fotografia. Na câmera escura com sua lente, um diafragma é 

o aparato tecnológico criado e desenvolvido pelo homem em analogia ao olho, 

ilustrado pela figura 14. A única peça que a câmera fotográfica vai ter a mais é o 

obturador, responsável pelo tempo de exposição do filme à luz.  

 
Figura 14 - Representação esquemática do olho e da câmara escura contida na máquina fotográfica.  
Fonte: Ilustração do autor. 
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A câmara escura é um fenômeno natural. Em sua forma mais simples, 

nada mais é do que um pequeno orifício através do qual passa a luz do ambiente 

iluminado para dentro de uma câmara escura – quarto, caverna, recinto ou 

qualquer compartimento fechado –, projetando uma imagem invertida na parede 

oposta. Para alguns historiadores, a câmera escura foi descrita e estudada pela 

primeira vez pelos chineses, em especial por Mo Tzu, no século V a.C., que 

registraram suas observações de imagens de pagodes projetadas pelas fendas 

das gelosias28. Outros indicam, no século IV a.C., o filósofo grego Aristóteles 

(384-322 a.C.), que escreveu sobre o fenômeno, tendo observado as imagens 

do sol, na forma crescente, projetados no chão da floresta durante um eclipse 

parcial. A vegetação fechada deixava passar a luz do sol apenas por pequenas 

brechas que, em vez de formar pontos circulares, formava imagens em forma de 

meia lua (HOCKNEY, 2001. p. 202). Aristóteles é considerado o responsável 

pelos primeiros comentários esquemáticos da ‘câmara escura’29.  

Mais tarde, entre 956 e 1038, o erudito árabe Ibn al-Haitham, conhecido 

na Europa medieval e renascentista pelo nome de Alhazem, complementou o 

conhecimento dos gregos antigos com suas próprias pesquisas. Ele observou 

um eclipse solar com o auxílio de uma câmara escura, na corte de 

Constantinopla30. Ele também observa a relação entre o diâmetro do furo e a 

nitidez da imagem (KOSSOY, 1980. p. 37). Seu manuscrito traduzido para o 

latim, cerca de um século depois de sua morte, foi o estopim de um surto de 

pesquisas ópticas na Europa do século XIII (HOCKNEY, 2001. p. 205).  

A partir do século XI até o século XV, vários sábios europeus utilizaram a 

câmera escura para a observação de eclipses solares. Estão entre eles eruditos 

como o inglês Roger Bacon (1214-1294) e o erudito hebreu Levi ben Gershon 

(1288-1344). Em 1521, Cesare Cesariano, discípulo de Leonardo da Vinci, 

descreve a câmara escura em uma anotação e em 1544, surge a primeira 

                                            
28  Gelosias: Grade de fasquias de madeira cruzadas intervaladamente, que ocupa o vão de uma 

janela. (AURÉLIO DIGITAL) Um tipo de veneziana. 
29  “Câmera escura” ou “câmera obscura” são termos utilizados para descrever o mesmo objeto. 

Trata-se de uma câmara (caverna, caixa ou quarto) totalmente hermética que recebe um 
pequeno orifício em uma de suas faces que permite a passagem da luz que se projeta na face 
oposta (também chamada de plano de pintura) formando uma imagem invertida (de cabeça para 
baixo e espelhada) do que está colocado frente a este orifício do lado externo (paisagem, 
edificações, objetos etc.) e iluminado por uma fonte de luz (natural ou artificial). Será utilizado, 
neste trabalho, o termo “câmara escura”. 
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ilustração da câmara escura, na obra de Reinerus Gemma-Frisius, físico e 

matemático holandês (HOCKNEY, 2001. p. 208), apresentada na figura 15. Em 

1558, Giovanni Baptista della Porta descreve de forma mais clara e precisa a 

câmera obscura em sua obra Magiae Naturalis (KOSSOY, 1980. p. 37). 

 
Figura 15 - O mais antigo desenho conhecido de uma câmara escura, construída em 1544 pelo 
médico e matemático holandês Reinerus Gemma-Frisius.  
Fonte: Civita, 1980. p. 11. 

 

Inicialmente utilizada para observações de eclipses solares, a câmera 

escura passa a ser uma ferramenta no auxílio de representações da natureza e 

objetos. Já no século XIV se aconselhava o uso da câmara escura como auxílio 

ao desenho e à pintura. David Hockney defende a tese de que “a partir do 

século XV, muitos artistas ocidentais usaram a óptica (lentes, espelhos e a 

câmara escura) para criar projeções fieis” (2001. p. 12). Leonardo da Vinci 

(1452-1519) fez uma descrição da câmara escura em seu livro de notas sobre 

os espelhos. Inicialmente as câmeras escuras eram construções de grande 

porte onde o artista ficava dentro e desenhava o que via (figura 16). 

                                                                                                                                
30  Fonte: http://www.cotianet.com.br/photo/hist/camesc.htm acessado em 05/05/2009. 
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Figura 16 - Grande câmara escura em forma de liteira, Roma 1646, por Athanasiius Kricher.  
Fonte: Dubois,1993. p. 130. 

Com o desenvolvimento de lentes e espelhos, as câmeras escuras, além 

de permitirem outras formas de construção (HOCKNEY, 2001. p. 202), 

diminuem de tamanho, o que permite maior facilidade no deslocamento e 

facilidade no seu manuseio. A figura 17 apresenta uma câmera escura, tipo 

caixão reflex – denominada assim pelo uso de um espelho para redirecionar a 

imagem –, utilizada 150 anos antes do aparecimento da fotografia31. 

 
Figura 17 - Câmara escura tipo caixão reflex.  
Fonte: http://www.cotianet.com.br/photo/hist/camesc.htm acessado em 05/05/2009. 

                                            
31  Fonte: http://www.cotianet.com.br/photo/hist/camesc.htm acessado em 05/05/2009. 
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Esta ‘ferramenta tecnológica’ vem abrir novos horizontes aos paradigmas 

da época e marca um deslocamento nas relações homem/imagem/Deus de uma 

relação vertical para uma relação horizontal cônica (FUÃO, 1992. p. 42) e que 

norteia a forma de ver o mundo até os dias atuais. 

Foi nesta época que a pirâmide, que articulava o cosmo-mundo 
segundo o eixo vertical ascendente-descendente, foi derrubada. 
Ao se inverter a pirâmide substituiu-se o olho divino, localizado 
no vértice superior, pelo olho humano, colocando-o no vértice 
deitado. Essa seria exatamente a pirâmide visual, a veduta de 
Alberti, que proporcionava o efeito de profundidade na superfície 
da tela, ilusão da realidade, diametralmente oposta à 
representação e organização medieval. Esse foi o princípio de 
uma gramática universal das imagens que se estabeleceria nos 
séculos seguintes com todos os tratados de pintura e 
perspectiva, em outras palavras, estabelecendo as origens das 
imagens técnicas, da fotografia. É justamente essa orientação 
imposta pelas imagens técnicas estabelecidas basicamente 
mediante os critérios de luz, distância, e fotogenia, que norteia 
nossa vida atual, nossos sentidos. Praticamente desde o 
Renascimento toda a concepção do espaço tem-se 
fundamentado no sentido de profundidade ou de verticalidade. 
(FUÃO, 2004. p. 7) 

Também referidas por Hockney (2001), Arlindo Machado apresenta 

algumas provas da utilização da câmera escura na história da arte. 

(...) a câmera obscura foi invocada em diversas circunstâncias 
para viabilizar ‘retratos’ mecanicamente produzidos. Sabe-se, 
por exemplo, que Jean Vermeer utilizou esse aparelho para 
construir suas Vista de Delft (1658) e Menina com uma flauta 
(1665), pois algumas anomalias da composição, impensáveis 
numa ‘reprodução’ baseada apenas no ollho nu do pintor, 
denunciam a intervenção de um mediador óptico. A coroa de 
luz evanescente (Bloom)32 em volta dos aparelhos do barco 
no primeiro quadro e o desfoque da cabeça de leão gravada 
numa cadeira no segundo são fenômenos gerados pela 
refração da luz as lentes colocadas na abertura da câmera e 
não poderiam jamais ter sido imaginados pelo artista. 
(MACHADO, 1984. p. 31) 

                                            
32  “Bloom effect” é o efeito que produz franjas (ou penas) de luz em torno de objetos muito 

brilhantes de uma imagem, ofuscando detalhes finos. O princípio físico do “Bloom” é que, no 
mundo real, as lentes não podem se concentrar perfeitamente. Mesmo uma lente perfeita irá 
envolver a imagem de entrada com um disco de luz tênue (o padrão de difração produzida pela 
passagem de uma fonte de luz através de uma abertura pontual circular). Em circunstâncias 
normais, estas imperfeições não são perceptíveis, mas uma fonte de luz intensa, brilhante, fará 
com que as imperfeições tornem-se visíveis. Como resultado, a imagem da luz brilhante vai 
parece se espalhar além das suas fronteiras naturais. 



85 

Fuão vai mais além e trata das relações da câmera escura com as noções 

de perspectivas e as relações desta com as representações na arquitetura: 

A Perspectiva de Ciclope foi o procedimento pelo qual os 
florentinos aprenderam a dominar a profundidade de campo ao 
mesmo tempo em que lhes permitia esburacar o mundo. A 
história da câmera escura se entrecruza com a própria criação 
da perspectiva, sendo ela própria instrumento de investigação e 
difusão. A representação da arquitetura, em perspectiva, é 
compreendida mais facilmente se estamos familiarizados com a 
câmera escura. (FUÃO, 1992. p 43)33 Tradução do pesquisador. 

Dubois chama a atenção para outro ponto importante do “dispositivo 

ótico”, que é o recorte. 

(...) o dispositivo ótico como que recorta o real (a função de 
levantamento, de seleção, de enquadramento da foto que os 
ingleses chamam de cut). (...) a intermediação do dispositivo 
lhe fornece um quadro, ou seja, um espaço de representação, 
eixos e relações, uma composição? (...) a função de recorte e 
de enquadramento do real constitui provavelmente uma 
característica principal da fotografia. (DUBOIS, 2001. p. 132) 
Destaques do pesquisador. 

A câmera escura, como elemento fundamental da fotografia, então, tem 

suas exigências e limitações. Ela demanda luz para seu funcionamento e 

recorta o ‘real’ exigindo, por parte de seu operador, decisões sobre o que 

colocar ou não colocar dentro do quadro, do arranjo dos elementos, suas 

relações. Uma composição do ‘real’ é exigida para que o registro resulte claro, 

legível, agradável e belo. Seria uma coincidência que a câmera escura tenha 

seus primeiros registros e disseminação justamente na era denominada 

Iluminismo? Parece ser uma hipótese, com razoável veracidade, que as 

diretrizes exigidas pela fotografia, tais como distanciamento, iluminação e 

                                            
33  Texto original: La perspectiva de ciclope fue el procedimento por el cual lós florentinos aprendieron a 

dominar el campo de la visión profunda, em el mismo instante em que lês pemitían agujerear el 
mundo. La historia de la cámara oscura se entrecruza com la própria formación de la perspectiva, 
siendo su própio instrumento de investigación y difusión. La representación de la arquitetura, em 
perspectiva, se comprende más facilmente si estamos familiarizados com la cámara oscura. 
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fotogenia, e hoje incorporadas como ‘conhecimentos inconscientes’34, foram 

introduzidas na sociedade ocidental nesta época. 

A câmera escura, a perspectiva cônica, o olho de Ciclope continua seu 

desenvolvimento e disseminação até que, na década de 1830, houve outro 

salto tecnológico. A partir da descoberta de substâncias fotossensíveis e de 

processos químicos de registro e fixação das imagens, a fotografia liberta-se da 

intermediação do artista para o registro das imagens formadas dentro da 

câmara escura. É a ‘descoberta’ da dimensão química da fotografia. 

3.2.2  A dimensão química 

A dimensão química do conhecimento necessário para a fotografia é a 

responsável pela descoberta da fotossensibilidade, do desenvolvimento de um 

substrato sensível da luz e da posterior ‘fixação’ do registro luminoso capturado 

pela câmera escura. Desta forma o registro não demanda mais da 

intermediação da mão do artista. A descoberta da sensibilidade dos sais de 

prata à luz vai permitir a ‘inscrição automática’ da imagem. Agora é possível a 

reprodução mecânica da qual o homem está excluído: a fotografia – um 

sistema científico e objetivo de escrita pela luz. Ninguém podia imaginar as 

consequências dessas afirmações, pois contribuiriam para criar um conjunto de 

crenças sobre a precisão e fidelidade do registro fotográfico que perduram até 

os dias de hoje. 

Materiais fotossensíveis existem na natureza e podem ser observados 

em várias circunstâncias. A pele, por exemplo, quando exposta ao sol sem 

proteção vai ficar vermelha, e se for colocado um objeto sobre ela, a parte 

protegida da exposição solar vai deixar um registro, a imagem da sua forma. A 

                                            
34  O termo ‘conhecimentos inconscientes’ é tirado do processo de aprendizagem proposto por 

Maslow.  O psicólogo, norte americano, Abraham Maslow (1907-1970) aponta quatro níveis de 
aprendizagem: 1) ignorância inconsciente (II) – não se tem conhecimento de nada, mas se esta 
inconsciente disso. O ponto inicial, o nível mais baixo, onde todos começam o aprendizado; 2) 
ignorância consciente (IC) – aquele em que sabe que não se sabe; 3) conhecimento consciente 
(CC) – aquele em que se tem sempre na mente um conhecimento adquirido; e 4) conhecimento 
inconsciente (CI) – no qual se domina tão bem certos conhecimento que nem se pensa mais 
nele. Fonte: http://neadsenaies.wordpress.com/2010/01/22/estilos-diferentes-de-aprendizagem/. 
Acessado em 29/02/2012. Poderia ter sido tratado por paradigmas, mas entende-se que desta 
maneira não deixaria claro a intenção de chamar a atenção para o fenômeno como é observado, 
ou seja, que “as pessoas sabem e não pensam mais a respeito”. Também localizado em 
Hendricks, 1991. p.39. 
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grama também pode ser uma superfície capaz de fazer registros através da 

ação da luz do sol. Basta colocar um objeto opaco sobre ela e deixar alguns 

dias que a imagem da sua forma estará registrada. Então, o desafio maior é 

conseguir substâncias fotossensíveis de resposta mais rápida e, depois, 

desenvolver uma forma de fixar estes resultados. 

Diz-se muitas vezes que foram os pintores que inventaram a 
fotografia (transmitindo-lhe o enquadramento, a perspectiva 
albertiana e a óptica da câmera obscura). E eu digo: não, foram 
os químicos. Porque o noema “isto foi” só foi possível a partir 
do dia em que uma circunstância científica (a descoberta da 
sensibilidade à luz dos sais de prata) permitiu captar e imprimir 
diretamente os raios luminosos emitidos por um objeto 
diferentemente iluminado. A foto é literalmente uma emanação 
do referente. (BARTHES, 2008. p. 91) 

O primeiro registro de experimentos com o “objetivo de reter os 

contornos de vários objetos sobre superfícies fotossensíveis” (KOSSOY, 1980. 

p. 38) são do inglês Thomas Wedgwood (1771-1805), entre 1799-1800 em 

colaboração com o físico e químico inglês Sir Humphry Davy (1778-1829). 

Utilizaram o nitrato de prata como substância sensibilizadora em papeis e 

couro sem, contudo, conseguirem uma forma de fixar as imagens obtidas. 

Estes primeiros registros eram, na verdade, as sombras de objetos deixados 

sobre superfícies tratadas com nitrato de prata e expostas ao sol. Depois de 

várias horas as partes expostas escureciam e as partes em sombra se 

mantinham claras. Era uma imagem negativa do que se via. Como não tinham 

como fixar estas imagens, eram vistas somente com sob a luz de velas. 

Tentaram fazer registros também com o uso da câmera obscura, mas não 

obtiveram sucesso. 
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Figura 18 - Joseph Nicéphore Niépce  
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Joseph_Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce.jpg Acessada 
em 25/04/2011. 

O cientista amador frances Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) (figura 

18) inicia suas pesquisas em 1813, em colaboração com seu irmão Claude. Em 

1816, utilizando uma câmara escura e cloreto de prata como substância 

sensibilizadora sob papel, consegue imagens em negativo. Insatisfeito com os 

resultados e com a impossibilidade de fixar as imagens, abandona este método 

e busca outros materias fotossensíveis (KOSSOY, 1980. p. 38). Por volta de 

1822 descobre o betume da Judeia. O betume, uma substância negra, 

branqueava quando exposto à ação da luz solar e não era mais solúvel em óleo 

de lavanda e terebentina ou essência de alfazema. Recobrindo placas – 

inicialmente pedra e mais tarde metálicas (cobre, zinco e estanho) além de vidro 

– por meio de um processo direto (cópia por contato), após a remoção do 

betume não endurecido obtinha cópias positivas. Niépce denominou este 

processo de heliographie ou heliografia (KOSSOY, 1980. p. 39). 
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Figura 19 - Primeira fotografia - Joseph Nicéphore Niépce 
Fonte: National Geographic  
site: http://photography.nationalgeographic.com/photography/photos/milestones-photography/  
Acessado em 08/04/2011. 

Em 1826, com uma câmara escura construída pelo óptico francês 

Chevalier e uma dessas placas,  Niépce tirou uma fotografia intitulada ‘Vista da 

janela de Le Grás’. Niépce produziu sua foto – a visão de um pátio e 

construções vistos da janela do andar de cima da casa de campo de sua 

família – expondo uma placa revestida de betume da Judeia em sua câmara 

escura por 8 horas do parapeito de sua janela (figura 19). 

O processo consistia em cobrir uma placa de estanho com betume da 

Judeia, expô-la à luz de uma projeção da câmera escura e submeter esta placa 

a um banho de essência de alfazema. Na sequência, espalhava ácido sobre a 

placa, o qual corrói os lugares desprotegidos. Finalmente, removia o restante 

do betume e tinha uma imagem positiva gravada em baixo relevo na placa 

metálica (GUEREIRO, 2009b). 

Por intermédio dos irmãos Chevalier, famosos ópticos em Paris, Niépce 

conhece outro entusiasta na procura por obter imagens por meio de um 

processo químico, Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) (figura 20). Em 

1829, Niépce e Daguerre, após contatos por correspondência, firmam uma 
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sociedade com propósito de aperfeiçoar a heliografia. Após a morte de Niépce, 

em 1833, Daguerre continua o trabalho, substituindo o betume da Judéia por 

prata halógena.  Em 1835, Daguerre descobre que uma imagem quase 

invisível, latente, pode ser revelada com vapor de mercúrio, reduzindo assim de 

horas para minutos o tempo de exposição. (GUEREIRO, 2009b) 

 
Figura 20 - Daguerreótipo de Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851).  
Fonte: Rosemblum, 2007. p. 15. 

Em 7 de janeiro de 1839, Daguerre divulga o processo de 

Daguerreotipia e, em 19 de agosto, a Academia de Ciências de Paris divulga 

ao público. Surge a primeira forma popular de fotografia. Os primeiros 

daguerreótipos obrigavam os clientes a se imobilizar por até 60 minutos, um 

tempo aparentemente tolerável, na época, para imortalizar uma pose. 

Daguerre vende a sua ideia ao governo francês por uma pensão vitalícia de 6 

mil francos para ele e 4 mil francos para Isadore Niépce (viúva de Joseph 

Niépce). Em 1840, Daguerre aprimora o seu invento e lança o Daguerrótipo 

brometizado, reduzindo o tempo de exposição para aproximadamente 80 

segundos (figura 21). 
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Figura 21 - Imagem obtida por Luis Jaques Mandé Daguerre, Vista do Boulevard du Temple, Paris, 
realizada em 1838.  
Fonte: Newhal, 1983. p. 17. 

Em paralelo a esses acontecimentos na França, na Inglaterra, Willian 

Henry Fox Talbot (1800-1877) (figura 22), em 31 de janeiro de 1840 (ou seja, 

poucas semanas depois de Daguerre), anunciava ao mundo que ele também 

tinha desenvolvido uma técnica, que à primeira vista, parecia semelhante à de 

Daguerre. Na sua apresentação à Real Sociedade de Artes, Fox Talbot 

demonstra que são dois processos bem diferentes. O processo de Daguerre era 

impresso em uma chapa metálica produzindo um único positivo. Já o processo 

de Fox Talbot compreendia um negativo em papel, do qual se poderiam fazer 

várias cópias positivas pelo processo de contato direto (ROGERS, 1989. p. 4). 
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Figura 22 - Willian Henry Fox Talbot.  
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/William_Henry_Fox_Talbot%2C_by_ 
John_Moffat%2C_1864.jpg  Acessada em 25/04/2011.  

Um processo completo é iniciado quando o papel sensibilizado – folha 

de papel impregnada de nitrato e cloreto de prata – é exposto à luz, produzindo 

um negativo, revelado em uma solução de galo-nitrato e fixado, posteriormente, 

com amoníaco ou solução concentrada de sal e algumas vezes usando o 

iodeto de potássio. Obtinha-se, assim, um negativo que por meio da técnica de 

contato obtém-se o positivo. É tido como o primeiro processo prático para a 

produção de um número indeterminado de cópias a partir do negativo original 

(KOSSOY, 1980. p. 41; GUEREIRO, 2009b) 

Em 1835, Fox Talbot  mandou fazer uma pequena câmara escura – 

formato  2,5 x 2,5 cm (figura 23) – e nela inseriu o papel tratado  – sensibilizado 

com cloreto de prata –, conseguindo vários negativos de sua casa em Lacock 

Abbey. Uma pequena imagem do tamanho de um selo de uma janela 

quadriculada é considerado o primeiro negativo, a sua primeira fotografia pela 

câmara escura (KOSSOY, 1980. p. 40; ROGERS, 1989. p. 4) (figura 24). 
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Figura 23 - A primeira câmara obscura de Willian Henry Fox Talbot de 1835.  
Fonte: Rogers,1989. p. 4. 

 
Figura 24 - A primeira fotografia de Willian Henry Fox Talbot em 1835. Latticed Window at Lacock 
Abbey.  
Fonte: Rosemblum, 2007. p. 28. 

Primeiramente Talbot lançou o que ele denominou de “desenho 

fotogênico” (ROGERS, 1989. p. 4), que era a imagem negativa obtida pela 

exposição do papel sensibilizado com cloreto de prata, sobre o qual se 

colocava um objeto opaco – no caso rendas e partes de vegetais. Na figura 

25 é apresentado um dos resultados obtidos por Talbot, em 1839, de parte 

de um galho com folhas. Observa-se que as folhas têm alguma 

transparência e por isso quando sobrepostas resultam em uma área mais 

branca, assim como os galhos, mas opacos. 
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Figura 25 - Desenho fotogênico “Botanical Specimen”, 1839. Willian Henry Fox Talbot.  
Fonte: Rosemblum, 2007. p. 29. 

O aperfeiçoamento que Talbot introduziu a este processo incluiu a 

revelação da imagem latente, o qual ele denominou de “calotipo” (ROGERS, 

1989. p. 5), que foi a base da fotografia moderna (figura 26). 

 
Figura 26 - Fotografia revelada a partir de um calotipo negativo, intitulada “The Open Door”, de 
Willian Henry Fox Talbot em 1843.  
Fonte: Rosemblum, 2007. p. 30. 
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O calotipo apresentava várias vantagens sobre o daguerreótipo. Mesmo 

assim, na década de 1840 – a primeira década da fotografia –, o daguerreótipo 

imperou, tendo entre os vários fatores o fato de Talbot ter patenteado a sua 

invenção, em 1841, e cobrar uma taxa de £3 pelo seu uso, amargurado pela 

falta de apoio oficial a seu invento, ao contrário do que ocorria com Daguerre 

na França (ROGERS, 1989. p. 5). 

Em 1852, Talbot é forçado a abrir mão de sua patente, dando assim 

início à era moderna da fotografia. 

Kossoy declara: 

A técnica de Talbot, que se tornou conhecida – o negativo-
positivo –, estabeleceu um novo princípio na fotografia.  Foi o 
princípio que se tornou a base da fotografia moderna, pois 
permitia a obtenção de infinitas cópias a partir de uma “única 
matriz”. (1980. p. 40)  

 

A descoberta isolada da fotografia no Brasil 
Numa tentativa de inserir na história construída e montada no além-mar, 

cita-se a descoberta independente da fotografia no interior do Brasil, por 

Hercule Florence, que se manteve encoberta por 140 anos e que Boris Kossoy, 

no seu livro Hercule Florence: 1833: a descoberta isolada da fotografia no 
Brasil35, traz à luz. 

A partir de 1833 até 1837, os experimentos precursores com métodos de 

“impressão pela luz” de Antoine Hercule Romuald Florence (1804-1879) (figura 

27), na Vila de São Carlos, Província de São Paulo, graças a seu preparo, às 

informações obtidas com o boticário Joaquim Correa de Mello quanto as 

propriedades do nitrato de prata e da necessidade de desenvolver técnicas 

simples e acessíveis de impressão de seus próprios escritos e desenhos, 

levam este francês a desenvolver inicialmente seu sistema de impressão pela 

                                            
35  O livro Hercule Florence: a descoberta isolada da fotografia no Brasil, de Boris Kossoy (2006), é a 

obra em que o autor apresenta toda a sua trajetória de pesquisador e historiador sobre os feitos de 
Hercule Florence, que, no interior do Brasil a partir de 1833, desenvolve e realiza experimentos e 
pesquisas sobre métodos de impressão pela luz que o colocam como um dos pioneiros mundiais 
da fotografia. Esta obra também descreve o esforço do autor para comprovar as suas experiências, 
a comprovação pela Rochester Institute of Technology (NY) e apresenta manuscritos originais. 
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poligrafia e depois pela fotografia. Estes fatos o inserem entre os pioneiros 

mundiais da fotografia (KOSSOY, 1980. p. 89, 90 e 91). 

 
Figura 27 - Retrato de Hercules Florence, com a idade de 70 anos. Estúdio “Photographia Allemã”, 
São Paulo, 1875.  
Fonte: Kossoy, 1980. p. 95. 

Boris Kossoy conclui: 

A descoberta de Florence não modificou nem influenciou o 
curso natural da evolução da Fotografia, enquanto uma nova 
forma de expressão; nem por isso, o inventor e o respectivo 
invento deixam de ser menos importantes no âmbito maior da 
História da Fotografia. Esse pensamento, evidentemente, não 
se coaduna com aqueles que defendem o ponto de vista de 
que a História só se deva referir ao que influenciou e foi 
sacramentado, remetendo ao seu rodapé — a título de 
curiosidade — as realizações isoladas dos personagens 
distanciados do espaço ideal. Nesse sentido, a obra de 
Florence, que o situa definitivamente como um dos precursores 
mundiais da fotografia e o pioneiro das Américas, é um 
exemplo vivo — aqui retirado do anonimato — de um trabalho 
realizado sem condições favoráveis, num "remoto" e "exótico" 
vilarejo da América Latina, milhares de quilómetros afastado 
dos grandes centros hegemónicos. (1980. p. 91) 
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Os conhecimentos químicos, na fotografia, não pararam no simples 

registro e fixação de uma imagem latente em preto e branco. Novas 

descobertas e processos permitiram uma infinidade de outras possibilidades, 

sendo uma das mais importantes o registro fotográfico em cores, aproximando 

ainda mais a imagem fotográfica do seu referente.  

No final do século XX, a evolução da dimensão química da fotografia 

oferecia produtos de alta qualidade e maduros tecnologicamente. São filmes 

para registro em preto & branco, colorido36 (negativo e positivo), para luz do dia 

e luz de tungstênio, filme infravermelho, todos com granulação ultrafina, várias 

sensibilidades (de ISO 25 a ISO 1.600); reveladores e fixadores para as mais 

diversas necessidades; Papéis fotográficos de contraste variável, em várias 

tonalidades para P&B (tons quentes e tons frios e sépia) e papéis coloridos 

com equilíbrio de cores e tons vivos; e uma quantidade de fórmulas e 

processos para os mais diversos efeitos e explorações técnicas e artísticas, 

como, por exemplo, viragens e rebaixadores. 

Cento e quarenta anos depois da descoberta da dimensão química, outra 

onda tecnológica atinge a fotografia de forma significativa. É a dimensão digital. 

3.2.3  A dimensão digital 

A dimensão digital do conhecimento necessário para a fotografia é a 

mais atual das dimensões e tem relação direta com as novas tecnologias 

ligadas à eletrônica, ao desenvolvimento e disseminação do computador. As 

inovações tecnológicas introduzidas na fotografia nesta última dimensão são 

tão revolucionárias quanto a descoberta de matérias sensíveis à luz por 

Florence, Niépce, Daguerre e Fox Talbot.  

A eletrônica já vinha agregando ao aparelho fotográfico uma série de 

facilitadores como os fotômetros, avanço automático do filme, sistema de foco 

automático e programas automáticos de funcionamento, sendo os principais: P: 

controle da abertura e da velocidade, Tv: o operador define a velocidade a o 

                                            
36 O primeiro filme colorido moderno, o Kodachrome, foi introduzido, em 1935, baseado em 

três emulsões coloridas em um filme positivo – também denominados de diapositivo, cromo ou 
slide. A maioria dos filmes coloridos modernos, exceto o Kodachrome, são baseados 
na tecnologia desenvolvida pela AGFA no filme Agfacolor, em 1936. Um filme negativo colorido 
com agentes de coloração à prova de difusão e solúveis na água. 
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sistema define a abertura ideal; e o Av: o operador define a abertura e o 

sistema define a velocidade correta. A última câmera fotográfica analógica37 do 

autor fazia a calibração no olho do operador e acompanhava com o foco o 

ponto que estava sendo mirado dentro do quadro do visor. 

Entretanto, o salto mais significativo desta nova dimensão é a 

substituição do filme por um tablete digitalizador para o registro da imagem 

luminosa dentro da câmera escura, apresentado comercialmente, pela primeira 

vez, em 1981, em uma MAVICA (MAgnetic VIdeo CAmera) da Sony.  

Nesta nova dimensão digital da fotografia temos pelo menos mais duas 

outras inovações tecnológicas importantes a serem destacadas: a pós-edição, 

ou tratamento digital das imagens, marcada pelo lançamento do programa 

Photoshop em 1990, e a fotografia virtual oferecida nos programas CAD 

(Computer-Aided Design – desenho assistido por computador), onde um dos 

mais conhecidos é o AutoCAD da Autodesck Inc., lançado em 1982, mas que 

se populariza em 1997 com a sua versão R14, que traz módulos específicos 

como, por exemplo, para desenho arquitetônico. 

 
O tablete digitalizador – sensor digital 

 
Figura 28 - Tablete digitalizador substitui o filme. Esquema gráfico ilustrativo da Nikon. 
Fonte: http://imaging.nikon.com/history/scenes/07/ Acessado em 23/01/2012. 

Em vez de um filme, uma câmera digital possui um sensor (figura 28) que 

converte luz em cargas elétricas. Os sensores de imagem, ou tabletes 

digitalizadores utilizados pela maioria das câmeras digitais, é um CCD – Charge 

                                            
37  O termo ‘câmera fotográfica analógica’ é utilizado para denominar as câmeras que utilizavam 

filmes fotográficos em contrapartida às modernas ‘câmeras fotográficas digitais’ que fazem o 
registro por meio de sensores digitais. 
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Coupled Device. Inventados pelos Dr. Willard Boyle e o Dr. George Smith na 

Bell Labs em 196938 e lançado em 1973 pela Fairchild Semiconductor, foi 

utilizado, em 1975, na primeira câmera digital do mundo. O protótipo foi 

inventado por Steven J. Sasson, um funcionário da Kodak. Porém, foi a Sony, 

em 1981, que introduz no mercado mundial a MAVICA. O projeto só seria 

economicamente viável a partir de 1998.  

Mais recentemente algumas câmeras estão utilizando sensores digitais 

com a tecnologia de CMOS – Complementary Metal Oxide Semiconductor  
ou sensores de pixel ativo que foi tratado minuciosamente, pela primeira vez, 

em 1992, em um trabalho do Dr. Eric Fossum, um cientista da NASA, do 

Laboratório de propulsão a jato (JPL – Jet Propulsion Laboratory). Entre 1993 e 

1995, a JPL desenvolveu grande parte da tecnologia que seria implementada 

nos sensores CMOS. Eric Fossum e outros membros da JPL fundaram a 

Photobit Corporation, em 1995, para comercializar a tecnologia por eles 

desenvolvida. Em 2001, a Micron Technology adquire a Photobite e utiliza o 

amplo conhecimento na manufatura dos tabletes digitalizadores CMOS para 

promover seu desenvolvimento39. 

Ambos os sensores de imagem, CCD e CMOS, convertem luz em 

elétrons. Uma maneira simplificada de pensar a respeito destes sensores é 

imaginar uma matriz bidimensional de milhares ou mesmo milhões de 

minúsculas células solares. Assim que o sensor converte a luz em elétrons, ele 

lê o valor (a carga acumulada) de cada célula da imagem. É nesse ponto 

que estão as diferenças entre os dois principais tipos de sensores. 

Um tablete digitalizador do tipo CCD (figura 29) transporta a carga 

através do chip e a lê em um canto da matriz. Um conversor analógico para 

digital (conversor A/D) transforma o valor de cada pixel em um valor digital por 

meio da medição da quantidade de carga de cada photosite (diodo 

fotossensível) e converte essa medição para a forma binária, conforme 

ilustrado na figura 30. 

                                            
38  Fonte: http://sensorcleaning.com/whatisasensor.php. Acessada em 23/01/2012. 
39  Fonte: http://sensorcleaning.com/whatisasensor.php. Acessada em 23/01/2012. 
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Figura 29 - Tablete digitalizador CCD Sensor da Nikon D40. 
Fonte: http://www.kenrockwell.com/nikon/d40/d40-specifications.htm 
Acessado em 23/01/2012. 

 
Figura 30 - Esquema de funcionamento de um sensor CCD. 
Fonte: http://sensorcleaning.com/whatisasensor.php. Acessada em 23/01/2012. 

Já os dispositivos CMOS (figura 31) usam diversos transistores em cada 

pixel para amplificar e mover a carga usando fios tradicionais. O sinal de 

CMOS é digital, assim ele não necessita do conversor A/D. A fabricação dos 

sensores CMOS é mais barata e consomem menos energia que os sensores 

CCD, conforme ilustrado na figura 32. 
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Figura 31 - Tablete digitalizador – 120-megapixel CMOS Sensor da Canon. 
Fonte: http://www.canon.com/technology/canon_tech/explanation/cp_tech.html#coms12000 
Acessado em 21/04/2011. 

 
Figura 32 - Esquema de funcionamento de um sensor CMOS. 
Fonte: http://sensorcleaning.com/whatisasensor.php. Acessada em 23/01/2012. 

Inicialmente as câmeras digitais ofereciam imagens de baixa resolução, 

com sérios problemas no registro de cores e variação tonais. Destes primeiros 

equipamentos até os dias de hoje, uma verdadeira revolução tecnológica vem 

oferecendo aos consumidores uma variedade de câmeras fotográficas com 

cada vez mais qualidade, recursos e facilidades de operação. Além de 

oferecerem máquinas de simples operação do tipo ‘aponta e chuta’ (Point & 

Shoot Digital Cameras), como são chamadas comercialmente, as fábricas de 

equipamentos fotográficos desenvolveram câmeras DSLR (SLR Digital 

cameras), ou seja, câmeras reflex, com lentes intercambiáveis, profissionais e 

semiprofissionais de altíssima qualidade e que oferecem o melhor dos dois 

mundos: o analógico e o digital.  
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Dispensados do conhecimento de revelação e da limitação dos rolos de 

filme, atualmente o ato de fotografar (... e fotografar muito) é uma tarefa fácil e 

prazerosa, demandando, aparentemente, pouco ou quase nenhum 

conhecimento. Desta forma, os computadores, os discos rígidos, os pendrivers 

são abarrotados de imagens que nunca mais serão vistas e muito menos 

lembradas. Parece que o ato de ver foi substituído pelo ato de fotografar, como 

se este segundo ato fosse uma forma mais definitiva de apreensão do que é 

visitado. “Não se pode afirmar ter visto uma coisa antes de ter fotografado essa 

coisa” já afirmava Zola em 1901 (in: SONTAG, 2002. p. 104). Tem-se medo de 

esquecer o que está sendo vivenciado e acredita-se que a fotografia é mais 

duradoura e confiável que a memória. Corre-se para buscar a máquina 

fotográfica para qualquer evento relevante, desde o primeiro sorriso de uma 

criança ao pôr do sol. Não interessa mais ‘degustar’ o que se vê, é preciso 

‘guardar’ o mais rápido possível e no maior número de fotografias que o cartão 

de memória permitir. Mas para quem?  

Um exemplo é a visita à pintura de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, no 

museu do Louvre em Paris. Mesmo com advertências para não tirar fotografias, 

é esta a cena que se presencia todos os dias, figura 33.  

 
Figura 33 - Fotografia da sala do Museu do Louvre onde está exposta a pintura de Mona Lisa.  
Fonte: http://arte-factoheregesperversoes.blogspot.com/2012/02/mona-lisa-gioconda-alberto-
sorbelli.html Acessada em 05/03/2012. 
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Há a venda, na loja do Louvre, reproduções de qualidade desta obra, 

então por que a foto? Ainda mais por ser uma fotografia, na sua maioria, de 

baixa qualidade, sem um bom enquadramento, sem uma boa iluminação, ou 

seja, sem condições mínimas para se fazer uma boa foto. Nestas condições 

não se consegue sentar e apreciar a obra. Será esta foto um substituto à altura 

da experiência direta? As pessoas registradas nesta fotografia parecem 

acreditar que sim. 

Há outra situação relevante a ser considerada para esta ‘nova 

fotografia’. Diferentemente da fotografia tradicional, analógica, que tinha nos 

filmes a sua forma básica de registro e armazenagem esta nova fotografia é 

prolífera, mas efêmera. Os filmes e negativos ficavam em caixas que, com o 

tempo, eram esquecidas em garagens, gavetas ou armários velhos e que, 

depois, podiam ser ‘resgatadas’. Já os CDs, DVDs, Blue Rays, HDs se apagam 

com o tempo, as tecnologias empregadas para a gravação e armazenagem 

caducam ou apenas deixam de existir. Será que as futuras gerações de 

pesquisadores terão o que achar? Já conseguiram ver as suas fotografias 

digitais antigas? Elas ainda estarão lá? 

 

A pós-edição – tratamento de imagens 
A introdução do computador e de seus programas de pós-edição pode 

ser entendida como o marco do início do distanciamento da fotografia da 

realidade. Joly, quando denomina de “novas imagens”, afirma: “Toda a imagem 

é a partir de agora manipulável e pode alterar a distinção entre ‘real’ e virtual” 

(JOLY, 2008. p 27). De fato, com o advento destas ferramentas digitais muitos 

dos novos recursos de manipulação e alteração das imagens chegam ao 

alcance de todos. Agora, além do fotógrafo, um público usuário menos 

especializado pode ‘corrigir’ suas fotografias. Entende-se, porém, que vários 

recursos de manipulação do ‘real’ existem desde a criação câmera fotográfica e 

tem relação com os princípios e leis de ordem físico-químicos que regem o seu 

funcionamento. Estas possibilidades de manipulação se multiplicam quando se 

entende que este aparelho está em estreita interação com seu operador 

(fotógrafo) que também pode explorar outros fatores externos às regras da 

câmera fotográfica.  Neste trabalho serão apresentadas as principais variáveis 

no ato fotográfico, demonstrando que não é somente após o evento da era 
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digital que a fotografia oferece imprecisões, deformações e distanciamentos do 

seu referente ‘real’. 

Lançado em 1990 pela Adobe Systems Incorporated apenas para a 

plataforma MAC, o programa Photoshop tomou conta do mercado sendo 

oferecido para as plataformas MAC e PC. Hoje é considerado a mais importante 

ferramenta para manipulação e tratamento de imagens digitais. A partir deste 

advento tecnológico, as possibilidades de alterar a imagem original parece não 

ter limites. A seguir são exemplificadas, nas figuras 34 e 35, duas situações de 

manipulação e tratamento de imagens. Na figura 34 é apresentada uma imagem 

‘antes e depois’ do tratamento. Já a figura 35 apresenta uma fotomontagem de 

arquitetura. Esta imagem foi construída a partir de uma imagem ‘real’ do sítio e 

da imagem eletrônica (render) da proposta de projeto. 

 
Figura 34 - Fotografia com e sem manipulação no Photoshop.  
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_s5At-Dlew_M/TRePii82okI/AAAAAAAAARQ/RY9YrZmGOI4/s1600/ 
photoshop1bq2.jpg Acessada em 25/04/2011. 
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Figura 35 - Fotomontagem no Photoshop de um render (imagem gerada em CAD) com o entorno 
‘real’. Autor da imagem: Arq. João Pedro Silveira de Oliveira.  
Fonte: http://sdovirtual.blogspot.com/2010/01/blog-post_6569.html Acessada em 25/04/2011. 

Esta tese não se propõe a julgar os fenômenos descritos, declarando o 

certo ou o errado. O objetivo é tornar conhecidas as possibilidades de 

imprecisões do registro fotográfico, colocando em xeque a crença de que a 

fotografia é a reprodução ‘fiel’ do ‘real’. 

 

A câmera virtual – a fotografia virtual  

 
Figura 36 - Render gerado no AutoCAD 2011 - AccuRender nXt.  Autor: Filippo Giansanti.  
Fonte: http://www.accurender.com/photo/yashica-1?context=latest Acessado em 25/04/2011. 
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A figura 36 é um render, uma ‘imagem realística’40 de uma câmera 

fotográfica desenhada em um programa de CAD e ‘fotografada virtualmente’ 

pelo programa.  

Em várias ferramentas de desenho e projeto com o auxílio do 

computador, usualmente denominados de CAD (Computer-Aided Design – 

desenho assistido por computador), é oferecido entre as formas de dar ‘saída’, 

ou seja, de representar, visualizar, comunicar e divulgar o que foi criado, uma 

câmera fotográfica virtual. Esta câmera fotográfica virtual oferece os mesmos 

parâmetros de controle e escolha que uma máquina real. Pode-se trocar de 

lentes, definir a abertura do diafragma e com isto aumentar ou diminuir a 

profundidade de campo, escolher velocidade do obturador, escolher a 

fotometragem correta, sub ou superexposta, escolher a sensibilidade do filme e 

com isso a presença ou não de ‘ruído’ (granulação), enfim, ter controle total das 

ações sobre o ato de fotografar equivalentes ao ‘mundo real’. Também se pode 

escolher o tipo de câmera. Pode ser uma ‘câmera profissional’ e ter que decidir 

todos os parâmetros descritos acima ou uma máquina simples e automática do 

tipo ‘aponta e chuta’ e apenas enquadrar e disparar.  

Pode-se, então, fotografar o objeto concebido com todas as 

possibilidades de distorções, artifícios, peculiaridades que se conhece (ou não) 

do ato fotográfico e com as quais se convive no ‘mundo real’ e depois, através 

do tratamento digital de pós-edição, fazer as correções que se está 

acostumado a fazer nas fotografias tradicionais. A única diferença é que o que 

estará registrado só existe no mundo digital, no universo das ideias. Se Barthes 

afirmava que “para haver fotografia necessariamente a coisa real foi colocada 

diante da objetiva” (BARTHES, 2008. p 87), agora isto não pode mais ser 

afirmado, com certeza. Há no mercado várias opções de programas que 

oferecem a possibilidade de se obter ‘fotografias virtuais’, renderizações 

‘realísticas’. A figura 37 é um exemplo de imagem gerada pelo programa 3D 

                                            
40  Render, imagem realística, imagen fotorrealística, maquete eletrônica são alguns dos termos 

utilizados para o resultado de renderização. Renderização é o processo pelo qual pode-se obter 
o produto final de um processamento digital qualquer. Este processo aplica-se essencialmente 
em programas de modelagem 2D e 3D (3ds Max, Maya, CINEMA 4D, Blender, Adobe 
Photoshop, Gimp, Corel PhotoPaint etc.), bem como áudio (CUBase, Ableton Live!, Logic Pro, 
etc) e vídeo (adobe Premiere, Sony Vegas, Studio Pinacle). No caso da arquitetura e para este 
trabalho, o que interessa é o processo de conversão de um objeto projetado em 3D para uma 
representação em 2D. 
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Max da Autodesk, Inc. A figura 38 foi gerada pelo Rhinoceros e as figuras 39 e 

40 pelo programa AccuRender que oferece um melhor resultado da iluminação 

do ambiente, apresentando, nas imagens, um comportamento ‘realístico’ da 

iluminação, ou seja, as luzes refletidas pelos materiais e entre eles. 

 
Figura 37 - Render gerado em CAD. Programa 3D MAX da Autodesk Inc.  
Fonte: http://3dsmaxrendering.blogspot.com/ Acessado em 11/04/2011 

 
Figura 38 - Imagem gerada no programa Rhinoceros.  
Fonte: http://gallery.rhino3d.com/Default.asp?i=37207 Acessada em 25/04/2011. 

     
Figura 39 e 40 - Imagens geradas no programa AccuRender.  
Fonte: http://www.accurender.com/photo/ Acessado em 25/04/2011. 
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3.3  AS DEMANDAS FUNDAMENTAIS DA FOTOGRAFIA 

A fotografia requer (‘exige’) alguns pré-requisitos fundamentais para que 

aconteça o registro fotográfico. Estas demandas são oriundas das exigências 

de funcionamento da câmera escura e da estética da visão. Conhecer tais 

demandas é fundamental para que se consiga operar o aparato tecnológico 

obtendo-se resultados satisfatórios. E, mais importante ainda, para se entender 

alguns deslocamentos fundamentais na forma de se ver o mundo, introduzidos 

com o advento da era da imagem e do espetáculo, ou como Pallasmaa 

conceitua, “a hegemonia da visão” (2011. p. 10).  

Dominique Laporte (in: FUÃO, 1992, p. 47) apresenta como “condições 

para a representação do objeto pela câmara escura: distância e luz.”41 Este 

mesmo autor fala da “limpeza, ordem e beleza” (in: FUÃO, 1992, p. 47) que, 

mais adiante no mesmo texto, Fuão vai tratar do “desfocado, o confuso, o 

sinuoso” como espaços onde “a objetiva não pode ver”. Estes fenômenos 

podem ser agrupados como questões de ordenamento da imagem fotográfica. 

Desta forma colocado, pode-se afirmar que para que a fotografia aconteça é 

fundamental que três condições sejam satisfeitas:  

• que exista luz favorável iluminando os objetos a serem fotografados;  

• que eles estejam a uma distância tal que os coloque dentro do cone de 

visão; e, por fim, 

• que se apresentem com uma certa ordenação do ponto de vista 

escolhido para a obtenção do registro fotográfico (composição). 

De nada adiantaria ter os objetos que se quer fotografar à disposição 

sem que esses três requisitos sejam satisfeitos. Paul Virilio (2002. p. 38) diz 

que, em 1820, Nicéfore Niepce definia sua invenção como: “O ponto de vista é 

um conjunto de objetos sobre os quais a visão se volta e se paralisa em um 

certo distanciamento”42. 

A luz parece ser ponto de consenso, já que a fotografia é o registro da 

luz refletida nos objetos. A luminosidade é o conceito de visibilidade. Se o 

registro fotográfico é o registro da luz refletida dos objetos mirados, esta é 

                                            
41  Texto original: Condiciones para la representación del objecto em la cámara oscura: distancia y luz. 
42  Correspondência entre Nicéfore e Claude Niepce (in: VIRILIO, 2002. P. 38). 
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imprescindível e a sua qualidade determinante para a riqueza de detalhes da 

imagem resultante. 

Esta luz tem que ter um mínimo de qualidade para que o registro tenha 

qualidade e consiga registrar as informações emanadas dos objetos. Com a luz 

vem a sombra, que dá volume aos objetos, mas, por outro lado, o que estiver 

na sombra não será registrado. Na tentativa de se conseguir registrar o que 

ficou na sobra podem-se perder as informações do que está sob a luz intensa. 

Tem que se fazer escolhas. Já com a falta de uma luz intensa – dura – perde-

se em contraste e com isso perde-se em volume e texturas. A direção da luz 

também influencia de maneira determinante a qualidade do registro. A 

chamada contraluz é uma luz que frequentemente oferece somente a 

possibilidade do registro do perfil dos objetos. É uma luz desafiadora e de 

pouca valia para o registro fotográfico de arquitetura feito com a intenção de 

oferecer o maior número possível de informações, ou seja, ter a pretensão de 

servir como ferramenta de representação. Em vários livros de fotografia para 

iniciantes, manuais das máquinas e inclusive em algumas embalagens de filme 

eram sugerido, como luz ideal, uma fonte luminosa que estivesse atrás do 

fotógrafo a um ângulo de 45° acima e ao lado.  

Em arquitetura não se tem a possibilidade de mudar os prédios de lugar 

muito menos o sol. Pode-se explorar a trajetória natural do sol durante o dia e 

nos diversos ângulos oferecidos entre os solstícios de inverno e verão e 

apenas isso. Neste caso, João Alberto Fonseca da Silva43, em depoimento 

pessoal ao autor, mencionou que se valia de artifício que merece ser 

registrado: sempre que possível, sair para fotografar arquitetura em dias com 

sol forte e nuvens, aquelas grandes e dispersas que estão em constante 

movimento com o vento. Além de proporcionarem céus mais dramáticos e com 

                                            
43  João Alberto Fonseca da Silva, fotógrafo que trabalhou em Porto Alegre entre 1940 e 1980, 

especializando-se em fotografias de arquitetura. A obra do fotógrafo é importante para o registro 
da memória da arquitetura moderna no Rio Grande do Sul e suas técnicas fotográficas, 
inovadoras para a época, utilizadas como recurso de interpretação fiel das obras e das ideias 
dos arquitetos com os quais atuou. A preocupação do fotógrafo com a correção de perspectivas 
externas dos edifícios, a obtenção do ângulo mais adequado quando muitas vezes o espaço da 
rua era extremamente reduzido, bem como a escolha perfeita do equipamento para garantir a 
iluminação e as tonalidades desejadas, fizeram com que arquitetos atuantes em Porto Alegre, 
como Ari Mazzini Canarin, Armênio Wendhausen, Carlos Alberto de Holanda Mendonça, Cláudio 
Luiz Araújo, Carlos Maximiliano Fayet, Edgar Albuquerque Graeff, Edgar do Valle, Emil Bered, 
Danilo Landó, Ivan Mizoguchi, Irineu  Breittman ou Jayme Luna dos Santos  o procurassem para 
registrar seus projetos. Fonte: MAGLIA, 2010. 
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profundidade, diferente do ‘céu de brigadeiro’ (céu sem nuvens), a 

movimentação delas possibilita várias situações diferentes de luz num mesmo 

dia, em uma mesma hora. Servem, inclusive, como rebatedores, iluminando as 

áreas em sombra. 

Luminosidade é sinônimo de higiene visual e expressão de 
verdade. Limpa a imagem de todo o subjetivismo do narrador 
medieval. (...) Verdade e limpeza se conjugam dentro da 
câmara escura. (LAPORTE. in: FUÃO, 1992. p. 47)44 Tradução 
do pesquisador. 

A distância é outra demanda, necessária e obrigatória, na fotografia. 

Conforme Sontag (2004. p. 23), “entre o fotógrafo e seu tema, tem que haver 

distância”. O distanciamento é necessário para a apreensão dos objetos. Se 

quiser um registro preciso, deverá enquadrá-los no visor da máquina. É a 

mesma distância que tem que ser respeitada na elaboração de perspectivas 

albertianas, com um ou mais pontos de fuga, ou seja, é preciso que o objeto 

que se deseja registrar esteja contido dentro do cone de visão. O cone de visão 

‘normal’ que reproduzirá as mesmas proporções do que se vê a olho nu é de 

no máximo 60° (LASEAU, 1982. p. 37), sendo 45° o ângulo considerado que os 

olhos humanos oferecem na visão focada. A aproximação maior eliminará ou 

deixará de fora partes do objeto ou, no caso de se ampliar o cone de visão com 

a utilização das lentes grande angular, obter-se-ão deformações como, por 

exemplo, a convergência de linhas paralelas – aberrações visuais.  

Como observou Leonardo da Vinci, ‘A perspectiva parecerá 
sem graça se a coisa representada não fora vista através de 
um pequeno buraco’ e ‘tanto maior o número de coisas vistas 
por este orifício quanto mais remota esteja de tal olho’. (FUÃO, 
1992. p. 44).45 Tradução do pesquisador. 

A distância, como bem esclarece Dubois, “está no centro do dispositivo 

fotográfico” (DUBOIS, 2001. p. 59 e 175). Fuão fala da exigência de um 

distanciamento psicofísico entre homem e arquitetura que impôs um novo 

modo de construir a realidade com base nas exigências e leis operacionais 

                                            
44  Texto original: Luminosidad que es sinónimo de higiene y expresión de verdad. Limpia la imagen 

de todo subjetivismo Del narrador medieval. (...) Verdad y limpieza se conjugan en el interior de 
la cámara oscura. 
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desta nova forma de visão (FUÃO, 1992. p. 44). A construção da perspectiva, 

que se valia da câmera escura para ser construída e estudada, aplica suas 

exigências agora na fotografia e na forma de ver o mundo. Ao se aproximar 

fisicamente dos objetos, em especial da arquitetura, surgem a falta do rigor 

ortogonal, as distorção resultantes da ampliação dos ângulos de visão e a 

fotografia denuncia a sua necessidade de distanciamento e ordenamento 

necessários a construção de suas imagens compatíveis com o lugar e com as 

representação imagéticas de seus visitantes. As cidades medievais não se 

mostram para as câmeras por não permitir este distanciamento exigido para o 

seu registro pleno em uma só visada, o que não é problema nas cidades-

jardins e nos palácios do iluminismo. Não que sejam lugares de melhor 

qualidade ou acolham com maior intensidade. A figura 41 é uma fotografia das 

ruas da cidade medieval de Toledo, Espanha. Já a figura 42 é uma fotografia 

do pátio do Museu do Louvre, Paris. 

 
Figura 41 - Ruas da cidade de Toledo, Espanha. 
Fonte: Fotografia do autor. 

                                                                                                                                
45  Texto original: Tal como observo Leonardo, “La perspectiva parecerá sin gracia si la cosa 

representada no fuera vista a través de un pequeño agujero” e “tanto mayor será el número de 
cosas vistas por este orificio cuanto más remotas sean de tal ojo”. 
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Figura 42 - Pátio do Museu do Louvre, Paris. 
Fonte: Fotografia do autor. 

Já Pallasmaa (2011. p. 10) fala da “visão focada e da visão periférica”.  

A fotografia é uma equivalência, ou pretende ser, somente da visão focada: um 

cone visual dentro do qual se tem nitidez e que para se conseguir enquadrar os 

objetos exige um distanciamento. Então, a fotografia, assim como a visão 

focada, será sempre uma imagem do que está adiante, para onde se pode ir e 

nunca onde se está. A percepção topológica é dada pela visão desfocada que 

oferece uma esfera de percepção. Por este fato é que se tem dificuldade em 

apresentar, nas fotografias, situações de estreitamento, de aperto ou de 

aconchego vivenciados em determinados espaços.  

Ali onde o desfocado, o confuso, o sinuoso, o escuredido, o 
irregular reinam, a objetiva não pode ver, impor suas regras, 
traduzir em nitidez, precisão, regularidade e iluminação. 
(FUÃO, 1992. p. 50)46 Tradução do pesquisador. 

O ordenamento (ordem) dos elementos registrados é a única das 

demandas que é externa ao aparato tecnológico e uma exigência da forma de 

ver do ser humano, enquanto leitor/espectador. É da natureza humana buscar 

ordenamento em suas visadas. O caos incomoda, traz insegurança, confusão.  

É uma herança de tempos primitivos em que o homem era presa e precisava 

identificar, com rapidez, os possíveis predadores e os alimentos.  O ser humano 

decompõe a imagem rapidamente em zonas com formas geométricas básicas. 

Desta forma consegue identificar uma fruta ou um animal predador. Quando a 

                                            
46  Texto original: Allí donde lo desfocado, lo confuso, lo sinuoso, lo oscurecido, lo irregular reina, el 

“objetivo” no puede ver. 
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imagem é confusa e impede a decomposição vem o desconforto e confusão.  

A camuflagem é isto: através de manchas pintadas irregulares tenta-se impedir a 

identificação da forma.  Quem já não entrou em pânico no mar ao se ver envolto 

por espuma por todos os lados? Ou numa mata fechada ou na caatinga com 

seus galhos torcidos e desordenados? A busca de um ordenamento visual 

sempre foi uma preocupação na pintura e no desenho. O espectador precisa de 

alguma ordem, de alguma lógica na imagem para que consiga identificar os 

elementos registrados, ou seja, ler a imagem, e agora, a fotografia. Como é mais 

confortável passear em uma floresta plantada de forma regular. 

Neste ponto, a pintura e o desenho fazem isto com mais facilidade, 

porque quem organiza a cena é o artista. Nada está posto de forma imutável na 

tela. Tudo esta na mente e na mão do artista. A organização dos elementos 

que serão desenhados ou pintados será feita de forma a causar satisfação ao 

olhar. Ao contrário, a fotografia busca seus registros no universo caótico 

circundante e que se caracteriza mais pelo caos do que pela ordenação. Cabe 

ao fotógrafo, por meio  de contorcionismos e busca de ângulos favoráveis, 

achar algum ordenamento neste universo para então fazer o registro. 

(...) a organização natural existente não satisfaz aos desejos e 
necessidades do olhar fotográfico. Caberá então ao fotógrafo 
enfrentar o desafio de, atento ao caos que predomina em seu 
campo, observado através do visor de sua câmera, organizar, 
conforme seus critérios e capacidade de criação, todos aqueles 
elementos que compões a cena e que ali comparecem de 
forma alheia à sua vontade e sobre os quais não tem 
aparentemente poder ou possibilidade de comando. (...) 
quando o caos, por uma fração mínima de segundo, por obra e 
graça de sua capacidade de percepção, se harmoniza e então 
finalmente apertar o botão. (MASCARO, 1994. p. 40 e 41) 

Estas demandas do ‘olhar fotográfico’ estão há tanto tempo arraigadas 

em nossa cultura que se tem dificuldade em perceber até que elas, de fato, 

existem e, muito menos, os desdobramentos que elas produzem na forma de 

ver o mundo e registrá-lo. 
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3.4  AS VARIÁVEIS NO ATO FOTOGRÁFICO 

Com o que foi apresentado até aqui, já se pode concordar com o fato de 

a fotografia apresentar grandes possibilidades de resultar em um registro 

impreciso e até deformado de seu referente ‘real’. Como afirma Sontag (2004. 

p. 16), “a foto pode distorcer”. No ato fotográfico há atores que fazem este jogo 

existir e são os responsáveis pelas variáveis. Variáveis estas que tem 

influência para um maior ou menor grau de precisão do registro fotográfico. 

Barthes (2008. p. 17 e 18) fala de um “operador” e, tecnicamente, de a 

fotografia estar em uma encruzilhada entre dois processos distintos: químico e 

físico – como já foi apresentado –, fazendo referência à existência de um 

“dispositivo óptico” e de processos de ordem química. Flusser (2002. p. 23) fala 

do “fotógrafo que manipula o aparelho”. Sontag, por sua vez, diz que:  

(...) as fotos (...) devem a sua existência a uma vaga 
cooperação (quase mágica, quase acidental) entre o fotógrafo 
e o tema – mediada por uma máquina cada vez mais simples e 
mais automática, que é infatigável e que, mesmo quando se 
mostra caprichosa, pode produzir um resultado interessante e 
nunca inteiramente errado. (2004. p. 67) 

Assim posto por alguns dos teóricos consultados, pode-se definir dois 

atores principais no ato fotográfico: o aparelho fotográfico e o seu operador.  

O aparelho com sua complexidade e origem em duas ciências (óptica e química) – 

e mais contemporaneamente de outra área da ciência: eletrônica/digital – 

apresenta uma quantidade maior de variáveis que podem resultar em imprecisões 

no registro fotográfico, e por isso, este capítulo começa por ele. O operador – 

fotógrafo – é o segundo objeto de estudo e também possui uma série de variáveis 

importantes a serem apresentadas e consideradas se se pretende entender a 

fotografia como ferramenta de representação em arquitetura.  

O que interessa é apresentar as variáveis no ato fotográfico até o resultado 

‘impresso’, ou seja, o que pode interferir na conversão de um universo 

tridimensional para o universo bidimensional da fotografia. O leitor e suas 

contribuições para o processo de recepção das intenções contidas nas fotografias 

será objeto de capítulo específico na Parte B deste trabalho. 
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3.4.1  O aparelho fotográfico 

O aparelho técnico possui características, potencialidades e limitações 

que se originam nos princípios físicos, químicos (e mais recentemente digitais) 

e nas soluções tecnológicas envolvidas na sua fabricação. Este conjunto de 

características determina regras para o processo de registro. Para a operação 

plena do ato fotográfico e uma leitura mais eficiente e crítica das imagens 

fotográficas, é fundamental saber explorar ao máximo os recursos deste 

aparato tecnológico e ter o entendimento e a compreensão de suas ‘leis’. Como 

Peter Burke afirma: “Para utilizar a evidência de imagens de forma segura, e de 

modo eficaz, é necessário, como no caso de outros tipos de fonte, estar 

consciente de suas fragilidades” (BURKE, 2004. p. 18). 

É parte fundamental desta pesquisa provar, por meio da descrição  e 

demonstração, que há evidências suficientes para aceitar que a fotografia 

apresenta possibilidades de distorções, imprecisões que a impedem de ser uma 

representação mecânica, ‘fiel’ e objetiva da ‘realidade’. Além de falhas, fraquezas 

que a limitam ou até que a impedem, em certas circunstâncias, de fazer o registro 

minimamente satisfatório. O resumo do pensamento de Vilém Flusser, escrito por 

Arlindo Machado na apresentação da edição portuguesa do livro Ensaio sobre a 
fotografia, é um testemunho, inicial, contundente dessas evidências. 

(...) a imagem fotográfica não tem nenhuma objetividade 
preliminar, não corresponde a qualquer duplicação automática 
do mundo; ela é constituída de signos abstratos forjados pelo 
aparato (câmera, objetiva, película), pois a sua função é 
materializar conceitos científicos. (MACHADO. In: FLUSSER. 
1998 p. 13). 

Este aparato tecnológico, então, demanda algumas condições para a 

representação do objeto que são oriundas das leis derivadas dos conhecimentos 

relacionados ao seu funcionamento. Basicamente terão duas grandes 

exigências: distância e luz (FUÃO, 1992. p. 47) oriundas da máquina e suas leis. 

E completando as três demandas da fotografia o ordenamento, necessidade do 

ser humano, conforme descreve Le Corbusier: 

O olho do espectador se move em um espaço feito de ruas e 
de casas. Recebe o choque dos volumes que se elevam à 
volta. Se esse volumes são formais e não-degradados por 
alterações intempestivas, se a ordenação que os agrupa 
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exprime um ritmo claro, e não uma aglomeração incoerente, se 
as relações entre os volumes e o espaço são feitas de 
proporções justas, o olho transmite ao cérebro sensações 
coordenadas e o espírito retira delas satisfações de ordem 
superior: isso é arquitetura. (2006. p. 27) 

Estas leis fundamentais da câmera escura vão interrelacionar-se com as 

demandas técnicas das câmeras, dos filmes ou tabletes digitalizadores e 

objetivas para definir um conjunto de variáveis que, uma vez entendidas, 

formam o quadro técnico necessário para operação deste aparato por parte do 

seu operador (fotógrafo) e possibilita o desenvolvimento de um método de 

crítica de imagens por parte de seus espectadores/leitores. Como elementos 

“manipuladores” da luz emanada dos objetos registrados, estes fatores serão 

os responsáveis pelo distanciamento ou aproximação do registro fotográfico 

com seu equivalente no mundo real. 

A seguir são apresentadas as principais variáveis no ato fotográfico. Não 

se pretende que estes capítulos sejam um manual fotográfico, até porque há 

vários à disposição no mercado. O objetivo é apresentar, descrever e 

demonstrar os fatores relevantes e que contribuem para fazer da fotografia um 

registro diferente e – por que não? – impreciso do referente. 

3.4.1.1  As câmeras 

Desde a primeira câmera escura utilizada por Niépce em 1826 da janela 

da casa de campo de sua família até os dias atuais, uma série de recursos e 

controles foram sendo incorporados e oferecidos ao operador. Hoje a máquina 

em muito pouco se parece com a de Niépce. Entretanto, o processo continua 

sendo o mesmo, ou seja, continua sendo o registro dos raios luminosos 

refletidos pelos objetos. As imagens a seguir mostram a primeira câmera 

fotográfica comercialmente produzida (desenhada por Louis Daguerre em 1839 

e produzida por seu cunhado Alphonse Giroux47 – figura 43), e a moderna 

câmera fotográfica digital DSLR (Digital Single Lens Reflex), a Nikon D4 

(figuras 44 e 45), todas elas com a mesma função: registrar imagens.  

                                            
47  Conforme informações fornecidas pela Agência Efe Martin Reinhart, responsável pelos leilões da 

galeria Westlicht. Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,primeira-camera-
fotografica-e-vendida-por-r-16-milhao,558649,0.htm Acessada em 30/01/2012. 
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Figura 43 - Primeira câmera fotográfica comercialmente produzida 
Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,primeira-camera-fotografica-e-vendida-por-r-
16-milhao,558649,0.htm Acessada em 30/01/2012. 

       
Figura 44 e 45 - Câmera Nikon D4 
Fonte: http://www.steves-digicams.com/camera-reviews/nikon/d4/nikon-d4-review.htm Acessado em 
30/01/2012. 

Na era do filme, as máquinas fotográficas eram agrupadas pelo tamanho 

do filme que usavam. Quanto maior o filme, maior a qualidade da imagem 

obtida. A razão disto é de fácil entendimento. Os filmes eram todos produzidos 

com a mesma qualidade, ou seja, com a mesma concentração e distribuição 

dos sais de prata por área de filme. Como em uma matriz, quanto maior a área 

de filme, maior a quantidade de grãos (pontos) era utilizada para o registro da 

mesma cena. Assim quanto maior o filme, mais nitidez e maior a possibilidade 

de ampliação de suas cópias. Três grupos de máquinas eram usualmente 

definidos pelo formato do filme, a saber:  

• Grande formato, filmes entre 4x5 polegadas; 

• Médio formato, filmes 6x7cm, 6x6cm e 6x4,5cm e; 

• Pequenos formato, 35mm ou menores. 
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As câmeras de grande formato, também conhecidas como câmeras de 

estúdio, caracterizavam-se por oferecer uma pequena gama de recursos 

eletrônicos, entretanto ofereciam recursos de movimentação dos planos da 

objetiva e do filme, o que possibilita correções ou deformações nas proporções 

dos ambientes fotografados, ilustrados pela figura 46.  

 
Figura 46 - Câmera Linhof em três posições.  
Fonte: http://www.letsgodigital.org/en/20798/linhof-camera/ Acessada em 26/04/2011.  

Uma das principais câmeras de grande formato era a Linhof. A imagem 

a seguir, figura 47, apresenta um conjunto básico composto do corpo da 

câmera, duas lentes e o chassi onde eram colocadas as chapas – forma como 

são chamados os filmes de grande formato. 

 
Figura 47 - Câmera Linhof com lente extra, chassi ou backing e 4 chapas (filmes). 
Fonte: http://pt.photaki.com/picture-camera-de-grande-formato_131861.htm Acessada em 
26/04/2011. 
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As câmeras de médio formato são até hoje as mais utilizadas pelos 

grandes fotógrafos profissionais pela melhor relação tamanho/qualidade da 

imagem, na era do filme, e atualmente, na era digital, pela quantidade de 

recursos eletrônicos e grande resolução das imagens capturadas por seus 

tabletes digitalizadores com 60 megapixels ou mais. Uma das principais 

marcas é a Hasselblad. Na figura 48 é apresentado um conjunto completo de 

câmera e acessórios de uma Hasselblad analógica (uso de filme). Já a figura 

49 apresenta um dos últimos modelos da Hasselblad digital de 60 megapixels 

com uma lente PC – perspective control (tilt). 

 
Figura 48 - Conjunto de câmera, lentes e acessórios de uma Hasselblad analógica.  
Fonte: http://www.hasselblad.com/media/fabebe02-42fc-4290-b564-535eeecbc28d-
1600F_system.jpg Acessada em 26/04/2011. 

 
Figura 49 - Último modelo da câmera Hasselblad digital de 60 megapixels com uma lente PC - 
perspective control (tilt). 
Fonte: 
http://4.bp.blogspot.com/_RLMtUD6l1_A/TKCOTMVtKWI/AAAAAAAAAv8/eNeYdFaXrf4/s1600/ 
tilt.jpg Acessada em 26/04/2011. 
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As câmeras de pequeno formato, e em especial as de filme 35mm, são as 

de uso mais generalizado, tanto profissional como semi profissional e amador 

avançado. Apresentam boa portabilidade e resolução – na era dos filmes, pela 

ótima evolução tecnológica dos filmes com grãos ultrafinos, e na era digital, pela 

rápida evolução dos tabletes digitalizadores. Também diferencia este tipo de 

equipamento a quantidade de recursos eletrônicos já disponibilizados desde a 

era do filme e multiplicados nos últimos modelos digitais. A figura 50 apresenta 

uma câmera DSLR de última geração, a Canon EOS 60D. Este é um dos 

equipamentos utilizado pelo autor para a obtenção das fotografias apresentadas 

nesta tese. A figura 51 é ilustração que mostra a quantidade de sistemas 

eletrônicos que foram integrados aos novos equipamentos fotográficos. 

 
Figura 50 - Câmera Canon EOS 60D.  
Fonte: http://www.bhphotovideo.com/c/product/732048-
REG/Canon_4460B004_EOS_60D_DSLR_Camera.html Acessada em 26/04/2011. 

 
Figura 51 – Vista interna da câmera Canon EOS 450D.   
Fonte: http://www.dpreview.com/news/2008/1/24/canoneos450dchanges Acessada em 30/01/2012. 
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Além destas câmeras, o que massificou o ato de fotografar foram as 

câmeras Point & Shoot Câmeras, que em tradução literal significa ‘aponta e 

dispara’, mas que são mais usualmente conhecidas como ‘aponta e chuta’. 

Surgiram ainda na era do filme, mas que pelo custo do filme, revelação e 

ampliação das fotografias ainda tornavam esta atividade cara. Com o advento 

da era digital, as  Point & Shoot Digital Câmeras invadiram o mercado como um 

equipamento de fácil operação e que não mais demandava todo o investimento 

em filme e nos processos de revelação e ampliação. Além de mais acessíveis 

financeiramente, agregaram atributos de moda e estilo de vida moderno, como 

ilustra a figura 52. 

 
Figura 52 - Câmera Fuji FinePix Z33WP digital.   
Fonte: http://www.warehouseexpress.com/home/?/inhouse_reviews/Fuji-FinePix-Z33WP-Digital-
Camera-Review.html Acessada em 30/01/2012. 

São máquinas que chegam a tratar o operador como se ele fosse um 

inapto. Esta característica fez com que este tipo de equipamento fosse 

chamado no Japão de ‘câmera para burro’. As mais modernas identificam 

sorrisos e rostos, oferecem composições preestabelecidas que surgem na 

tela/visor como linhas delimitando, por exemplo, a linha de horizonte e as 

marcações de pessoas. Apenas resta para o operador ‘colocar’ os elementos 

nos lugares certos e ‘disparar’. Algumas chegam a impedir o registro fotográfico 

caso alguns dos parâmetros preestabelecidos não estejam sendo cumpridos. 

É interessante observar a evolução dos programas preestabelecidos 

nestas câmeras e ver que eles vêm se adequando aos novos hábitos da 

sociedade contemporânea. As primeiras máquinas fotográficas ofereciam 

somente os modos de cena: retrato, close, esporte e paisagem, como 

apresenta a figura 53, que é a reprodução do botão de configuração (setagem) 

de uma câmera fotográfica mais antiga. Em destaque, o que era chamado de 
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‘zona automática’. As outras opções do botão de setagem eram chamadas de 

‘zona criativa’ e ofereciam controles maiores sobre os ajustes da câmera. Era 

indicadas para pessoas com maior conhecimento em fotografia. 

            
Figura 53 - Modos de cena disponíveis nas câmeras mais antigas.   
Fonte: http://visionfotografiaedesigner.blogspot.com/2010/10/terceiro-topico-modos-de-
fotografia.html Acessada em 30/01/2012. 

Hoje, como ilustra a figura 54, nas câmeras mais modernas há uma 

grande oferta de programas preestabelecidos, específicos para festa, festa à 

noite, fogos de artifício, paisagens noturnas, pôr do sol etc., em total 

consonância com esta sociedade de consumo desenfreado e do mundo 

complexo de Rouillé (2009. p. 19). Como sugeria Flusser, “a análise do gesto 

de fotografar, este movimento complexo aparelho-fotógrafo, pode ser um 

exercício para a análise da existência humana em situação pós-industrial, 

aparelhada” (2002. p. 28). 

 
Figura 54 - Modos de cena disponíveis nas câmeras atuais.   
Fonte: http://www.panasonic.com.br/avc/lumix/compact/ts3_ft3/3d.html Acessada em 30/01/2012. 
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Flusser continua e alerta para este fenômeno, com especial clareza. 

Hardware e software. Enquanto objeto duro, o aparelho 
fotográfico foi programado para produzir automaticamente 
fotografias; enquanto coisa mole, implacável, foi programado 
para permitir ao fotógrafo fazer com que fotografias deliberadas 
sejam produzidas automaticamente. (...) são as virtualidades 
contidas nas regras: o software. (...) É o aspecto mole, 
implacável e simbólico, o verdadeiro portador de valor no mundo 
pós-industrial dos aparelhos. Transvalorização de valores; não é 
o objeto, mas o símbolo que vale. (2002. p. 26 e 27) 

Por se tratar de equipamentos de programas preestabelecidos, estes 

equipamentos estão cada vez mais retirando do operador as decisões sobre 

seus controles. Desta forma, evitam os erros e as frustrações de fotografias 

ilegíveis ou que ‘não saíram’, oferecendo a garantia de ‘fotos boas’. Esta 

aparente vantagem, entretanto, tira do operador mais habilitado a possibilidade 

da exploração total das potencialidades da fotografia. 

Serão apresentados, a seguir, os principais recursos hoje oferecidos em 

máquinas fotográficas conhecidas como SLR ou DSLR, ou seja, câmeras 

fotográficas profissionais ou semiprofissionais, analógicas ou digitais, 

monorreflex, com lentes intercambiáveis, por serem abertas à manipulação de 

seus controles por parte do operador e as mais indicadas para o registro da 

arquitetura. Outro fator importante é que, salvo em pouquíssimas exceções, 

estes equipamentos são os usualmente utilizados pelos profissionais para a 

fotografia de arquitetura que será divulgada em publicações, como livros, 

revistas e sites. 

3.4.1.2  Os filmes e tabletes digitalizadores 

Os filmes e tabletes digitalizadores contribuem com uma série de 

variáveis significativas no ato fotográfico. Estes ‘leitores da luz’ (filmes e 

sensores) não se comportam da mesma forma que a retina, não havendo 

equivalência com o conjunto de perceptos e processamento mental humano. 

Com isto uma série de resultados, inicialmente inesperados e discrepantes, 

passou a fazer parte do repertório de efeitos explorados, consciente ou 

inconscientemente, pelo operador/fotógrafo. Interessam, para os objetivos 
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desta tese, as possibilidades e consequências ligadas à precisão do registro 

fotográfico como meio de representação gráfica do ente arquitetônico. 

Os filmes, e mais recentemente os tabletes digitalizadores (sensores), 

são os responsáveis pelo registro da imagem que se forma no fundo da câmara 

escura. Estes materiais são responsáveis por uma série de características da 

imagem fotográfica. A fotossensibilidade com a sua demanda de tempo de 

exposição para conseguir fazer o registro da imagem projetada, resolução da 

imagem devido ao tamanho, a granulação ou ruído decorrentes do aumento de 

sensibilidade, as variações tonais e a gama tonal registrada devido as suas 

características físico/químicas de registro da luz são as mais significativas. 

Nos primórdios da fotografia, as placas sensíveis demandavam tempos 

de exposições intermináveis, o que exigia objetos imóveis. As evoluções 

tecnológicas nesta área foram permitindo de forma muito rápida uma redução 

significativa destes tempos de exposição chegando aos dias atuais a 1/8000 de 

segundos contra as horas exigidas pelas placas metálicas cobertas por betume 

da Judeia, de Niépce. Aqui está, segundo Dubois, outra questão importante da 

fotografia, que é a sua relação com o espaço e com o tempo: 

(...) a imagem fotográfica não é apenas uma impressão 
luminosa, é igualmente uma impressão trabalhada por um 
gesto radical que faz por inteiro de uma só vez, o gesto do 
corte, do cut, que faz seus golpes recaírem ao mesmo tempo 
sobre o fio da duração e sobre o contínuo da extensão. (...) a 
imagem-ato fotográfica interrompe, detém, fixa, imobiliza, 
destaca, separa a duração, captando dela um único instante. 
Espacialmente, da mesma maneira, fraciona, levanta, isola, 
capta, recorta uma porção de extensão. A foto aparece dessa 
maneira, no sentido forte, como uma fatia, uma fatia única e 
singular de espaço-tempo, literalmente cortada ao vivo. 
(DUBOIS, 2001. p. 161) 

A fotografia a seguir (figura 55) mostra as pessoas como ‘fantasmas’ 

devido ao grande tempo de exposição exigidos pelas primeiras placas 

sensíveis. Este é um recurso que pode ser usado e explorado, nos dias atuais. 

Desta forma pode-se esvaziar um ambiente lotado de pessoas ou pelo menos 

tirar a importância da massa que elas compõem e deixar mais em destaque as 

questões ligadas ao espaço arquitetônico que as envolve. 
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Figura 55 - Fotografia de Wilheim Halffter de maio de 1851, Berlin. 
Fonte: Rosemblum, 2007. p. 22.  

Nos filmes, a sensibilidade, conhecida como ISO48, tinha uma relação 

direta entre o tempo de exposição e a granulação. Filmes com ISO baixo, por 

exemplo, ISO 32, apresentavam grão fino. Entretanto, por ter uma sensibilidade 

baixa, demandavam mais luz. A quantidade de luz a qual se expõe o filme dentro 

da câmera escura depende de duas variáveis: o tamanho do orifício, que é 

controlado pelo diafragma, e o tempo de exposição controlado pelo obturador. 

Serão apresentados estes dois elementos mais adiante. Mas entendendo que o 

tamanho do orifício não poderá ser muito grande sob pena de se perder o foco – 

                                            
48  A escala do padrão ISO, definido pela norma ISO 5800:1987 (International Standard ISO 

5800:1987. Photography – Color negative films for still photography – Determination of ISO 
speed) funde dois padrões existentes previamente: o padrão norte-americano ASA (aritmético) 
da American Standards Association, e o padrão alemão DIN (logarítmico) do Deutsches Institut 
für Normung. Na descrição da sensibilidade do filme, primeiramente registra-se a escala 
aritmética, e posteriormente a logarítmica, por exemplo: ISO 100/21°. 
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a nitidez da imagem –, a variável que se pode manipular com maior amplitude é 

o tempo de exposição. Assim, em filmes de baixa sensibilidade precisa-se de um 

tempo maior de exposição, enquanto que em filmes de maior ISO o tempo de 

exposição poderá ser menor. Desta maneira de tratar o problema de expor 

corretamente as diversas possibilidades de sensibilidade dos filmes é que 

surgiram os termos ‘filmes lentos’ (para baixas sensibilidades) e ‘filmes rápidos’ 

(para filmes maior sensibilidade). Os filmes mais rápidos ofereciam a 

possibilidade do registro do movimento, do instante infinitesimal, do corte, mas o 

preço que se pagava para ter mais sensibilidade, entretanto, era o tamanho dos 

grãos de prata e com isso uma menor quantidade de informações na imagem. 

Abaixo são apresentados três detalhes ampliados de imagens obtidas com 

filmes de diferentes sensibilidades para exemplificar o aumento de granulação. A 

perda de informação no filme de ISO 1250 é facilmente percebível. O filme de 

ISO 32 era o mais indicado para levantamentos fotográficos que visassem à 

documentação, pela riqueza de detalhes que oferecia. A figura 56 apresenta as 

resoluções obtidas pelos filmes ISSO 32, 100 e 1250, respectivamente, 

mostrando um detalhe de uma imagem. 

 
Figura 56 - Aumento da granulação do filme com o aumento da sensibilidade. Detalhe ampliado. 
Fonte: Civita, 1980. p. 119. 

Nos tabletes digitalizadores o aumento de sensibilidade resulta não em 

um aumento de grão, pois não há grão no tablete digitalizador, mas em um 

ruído eletrônico causado pela amplificação do ganho de sinal nas células 

fotorreceptoras do sensor.  O ruído ainda sofre interferência do circuito A/D-

converter que transforma os sinais provenientes do sensor de imagem para o 

formato JPEG. O efeito é semelhante se entendermos que nos dois casos há 

perda de informação. Os dois exemplos a seguir são detalhes de imagens 
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obtidas usando-se um tripé da mesma página de um livro com a luz ambiente 

do escritório. Nas duas foi utilizada a abertura f: 4. A figura 57 apresenta a 

fotografia em que foi definido o ISO 100 (menor opção), e com isso foi preciso 

1/6 de segundo para obter a imagem com a fotometragem correta. Já na figura 

58, a fotografia foi captada com a mesma abertura f: 4 e para uma 

sensibilidade de ISO 6400 foi preciso apenas 1/400 de segundo para a mesma 

condição correta de exposição. Nesta segunda imagem foi possível usar um 

pequeno tempo de exposição, entretanto resultou em uma perda de informação 

significativa devido ao ruído. 

        
ISO 100     ISO 6400 

Figuras 57 e 58 - Aumento de ruído com o aumento da sensibilidade em fotografia digital 
Fonte: Fotografias do autor. 

O grão ou o ruído podem ser explorados pelo fotógrafo. Esse recurso 

era mais explorado na época do filme, antes do advento do tratamento de 

imagens pelo computador, em retratos para esconder as imperfeições da pele. 

Resultavam em fotografias lindas onde se dava mais importância para as 

curvas, à forma, à plástica. Na arquitetura este recurso pode ter o mesmo 

objetivo. Nas figuras 59 e 60, são apresentadas duas fotografias do mesmo 

ponto de vista (mesmo enquadramento) da Fundação Iberê Camargo, projeto 

do arquiteto português Álvaro Sisa, em Porto Alegre, com e sem ruído, 

respectivamente. Neste caso o ruído foi aplicado utilizando o programa de pós-

edição Photophop. Pode-se perceber que as deformações de algumas das 

formas de concreto e diferenças de alinhamento entre elas – realçadas pela luz 
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dura49 e quase perpendicular – e a sujeira de alguns pontos do edifício perdem 

informação – em importância e detalhes – na imagem com ruído deixando mais 

evidente ao leitor/espectador as questões relacionadas com o volume e a 

plástica do objeto. Este é um efeito muito mais explorado nas imagens em 

branco e preto, tanto na era do filme quanto atualmente, na era digital. 

         
Imagem sem ruído     Imagem com ruído 

Figura 59 e 60 - Aumento de ruído, em fotografia digital, Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre. 
Fonte: Fotografias do autor. 

 
Formato x definição, resolução 
Para filmes, o formato (o tamanho do negativo) tinha influência direta na 

resolução da imagem. Como uma matriz, quanto maior ela for, mais pontos 

darão conta de registrar uma mesma área. Desta forma, quanto maior fosse o 

formato do negativo, mais detalhes da imagem seriam registrados, maior seria 

                                            
49  O termo ‘luz dura’ é utilizado, na área da fotografia, para descrever uma luz intensa que gera 

sobras bem definidas. 
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a definição. Assim, podia-se ampliar a imagem em tamanhos maiores, como, 

por exemplo, painéis fotográficos, sem que aparecesse o grão do negativo. 

A fotografia pode ser classificada pelo tamanho do filme utilizado. São 

três grupos:  

• Grande formato são filmes acima do formato 4x5 polegadas 

(10,16x12,7 cm). Chamados de ‘chapas’, pois não vem em rolos. São os 

mais parecidos com os primeiros negativos da era de Fox Talbot. São 

utilizados em câmeras de fole, que serão apresentadas mais adiante. A 

FA-UFRGS tem um acervo de fotografias de Olavo Dutra, da primeira 

metade do século XX, em negativos de vidro que tinham o mesmo 

formato do papel fotográfico (18x24cm). As cópias eram feitas pelo 

processo de contato. Não se tem informação da existência de ampliador 

para estes formatos negativos em Porto Alegre. Os filmes de grande 

formato são muito utilizados em fotografia de estúdio, principalmente 

para a publicidade e meio editorial. Desde a década de 1980, já eram 

digitalizados e convertidos em fotolito para impressão; 

• Médio formato são os filmes conhecidos comercialmente pelos 

números 120 e 220. O 120 permitia fazer 12 fotos 6x6 cm e o 220 

permitia fazer 24 fotos no mesmo formato. Comercializados em rolos, 

enrolados em um único pino de plástico juntamente com um papel de 

proteção. Dependendo da câmera fotográfica, podiam gerar negativos 

nos tamanhos 6x9, 6x7, 6x6 e 6x4,5 cm; e  

• Pequeno formato é todo filme menor que o 120. O mais conhecido e 

difundido comercialmente é o 135, que acabou conhecido como 35, ou 

35 mm. Tem esta denominação porque é esta a largura do filme. Sua 

apresentação comercial mais usual é em bobinas metálicas ou plásticas 

contendo filme suficiente para 12, 24 e 36 poses. O filme apresenta 

furações laterais ao longo de suas bordas que se destinam, em algumas 

câmeras, ao auxílio do avanço e rebobinagem do filme. Este filme 

produz, normalmente, um negativo no formato de 24x36 mm no sentido 

longitudinal do filme – ‘paisagem’. Algumas câmeras, como por exemplo 

a Canon Demi, de 1963, a Golden Half e a Olympus Pen EF, lançada 

em 1981, utilizavam o filme 135, mas faziam o registro da imagem no 
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sentido transversal do filme o que possibilitava o dobro de poses, mas 

em um formato menor (24x18 mm). 

Também foi muito conhecido comercialmente no Brasil o filme 110. Este 

filme era utilizado em câmeras amadoras compactas e teve o seu auge na 

dedada de 1970, comercializado em cassetes com 12, 24 e 36 poses no 

formato de 13x17mm. Como, normalmente, fazia-se apenas cópias em papel 

nos formato 9x12cm e 10x15 cm e sem uso profissional, este tamanho de 

negativo satisfazia em qualidade seus usuários. 

Na figura 61 são apresentados os formatos, em tamanho natural, dos 

principais filmes comercializados no Brasil. 

 
Figura 61 - Principais formatos de filmes em tamanho real. 
Fonte: Ilustração do autor 

Os tabletes digitalizadores ou sensores digitais também apresentam 

formatos diferentes. A figura 62 apresenta alguns formatos disponíveis no 

mercado.  
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Figura 62 - Alguns exemplos de sensores digitais 
Fonte: http://6mpixel.org/en/6-megapixel-the-best-compromise/ Acessado em 01/02/2012. 

De uma maneira geral, vale a mesma regra do filme, ou seja, quanto maior 

o tablete, maior a definição de imagem. Entretanto, para os sensores deve-se, 

também, considerar a tecnologia envolvida em sua fabricação e não somente o 

formato para determinar a sua definição50. Alguns sensores de última geração, 

com tamanhos menores, estão registrando imagens com a mesma definição que 

sensores antigos maiores. Isso se deve à produção de diodos fotossensíveis 

menores, soluções para uma melhor leitura dos fótons e a redução dos ruídos 

eletrônicos causados pela proximidade entre eles. A figura 63, a seguir, apresenta 

um exemplo de dois sensores com a mesma qualidade de imagem final, mas com 

tamanhos bem diferentes. 

                                            
50  A definição na fotografia digital é conhecida como resolução e determinada pelo número de 

pixels por polegada: DPI’s (Dot Pixels per Inch). 
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Figura 63 - Dois sensores com a mesma qualidade de imagem e tamanhos bem diferentes. 
Fonte: http://reviews.photographyreview.com/olympus-e-pl1-digital-camera-costs-less-has-flash 
Acessado em 01/02/2012. 

A falta de definição na fotografia digital não provém do aumento de 

granulação da imagem e sim da pixelização  – um efeito de mosaico quando a 

imagem é muito ampliada. Por ser uma matriz de pontos quadrados e 

dispostos de forma regular no tablete digitalizador, quando se amplia muito 

uma imagem digital, a imagem apresenta mosaicos regulares retangulares. 

Quanto menor a resolução da imagem, menor a possibilidade de ampliação 

sem que este efeito fique aparente. Por exemplo, para uma impressão offset 

(revistas ou folhetos, por exemplo) as imagens precisam ter uma resolução de 

300 DPIs51, no tamanho final que serão impressas, sem interpolação digital – 

aumento de resolução via software. A figura 64 ilustra este efeito de mosaico 

mostrando dois níveis de ampliação de detalhes de uma imagem. Os softwares 

de tratamento de imagens reduzem este efeito fazendo a interpolação de 

pontos. No entanto, este recurso faz com que a imagem perca em definição e 

informações resultando em efeitos de desfoque e manchas. 

                                            
51  DPI é a sigla de dots per inch, ou seja, o número de pontos que existem em uma polegada linear 

ou também o número de linhas por polegada. É uma medida de densidade que refere-se a 
resolução da imagem. Quanto mais pontos, mais riqueza de detalhes e possibilidade de 
ampliação da imagem gravada. 
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Figura 64 - Imagem ampliada, pixelização. 
Fonte: Fotografia do autor. 

Filmes e sensores apresentam uma diversidade de características 

importantes que influenciam na qualidade e precisão do registro fotográfico e, 

por este fato, relevantes como variáveis no ato fotográfico. Serão apresentadas 

a seguir as características ligadas à forma como a luz é ‘lida’ ou pode-se dizer 

de que forma a luz ‘pinta’ o filme ou sensor.  

 
A leitura da luz 
Os filmes e sensores não leem a luz da mesma forma que os olhos 

humanos. Há questões como capacidade de registro entre os claros e os 

escuros, perdas de precisão nas zonas escuras e nas zonas muito iluminadas, 

além de discrepâncias tonais. 

Tanto os filmes quanto os sensores apresentam certas limitações no 

registro da luz, suas nuances e variações cromáticas muito aquém do olho 

humano. Eles não são capazes de registrar com a mesma amplitude a gama tonal 

entre luzes e sombras que o olho permite ver. Isso ocorre devido a curta amplitude 

tonal de leitura do filme com relação às partes iluminadas e em sombra do 

ambiente a ser registrado. Já os sensores digitais conseguem uma amplitude tonal 

um pouco melhor, mas ainda bem inferior ao olho humano.  Assim, as fotografias, 

tanto analógicas como as digitais, sempre resultarão em registros parciais do que 
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se vê. Caberá ao fotógrafo, através da fotometragem52, fazer escolhas entre o que 

interessa registrar: se é o que está na luz, na meia-luz ou na sombra, já que não 

conseguirá, em uma única fotografia, o registro da totalidade de informações do 

que esta sendo visto. Há variação no intervalo da gama entre os diversos tipos de 

filme e tabletes digitalizadores (CCD) conforme apresentado no gráfico abaixo – 

figura 65. Este quadro também apresenta a gama dinâmica com relação aos 

pontos de diafragma. Em termos fotográficos isto significa que, do ponto de 

fotometragem correta, qual o intervalo de luz para mais e para menos cada 

material fotossensível conseguirá registrar. Por exemplo, para um filme colorido, 

se houver um erro de fotometragem de mais de 2,5 pontos para cima ou para 

baixo da fotometragem do ponto de meia luz, não se conseguirá registrar 

nenhuma informação da cena fotografada. Tentou-se construir o gráfico mantendo 

uma proporção entre as barras, mas não foi possível. A barra equivalente ao olho 

humano teria 312,5 metros, o que reflete a enorme diferença de capacidade de 

percepção dos olhos em relação aos filmes e sensores. 

 
Figura 65 - Diferença de percepção de tons entre o olho humano, o registro digital, o filme preto & 
branco e o filme colorido  
Fonte: Ilustração adaptada de Nascimento, 2007. p. 14. 

                                            
52 Fotometragem é a medição da quantidade exata de luz necessária para formar a imagem no 

sensor ou filme fotográfico. A medição da luz do ambiente a ser fotografado pode ser feita 
diretamente pela câmera fotográfica, caso ela tenha fotômetro, ou por fotômetros portáteis. O 
controle da quantidade de luz que irá entrar na câmera escura da máquina e atingir o filme ou 
tablete digitalizador é feito regulando dois parâmetros: diafragma e obturador. O diafragma 
controla a intensidade de luz e o obturador o tempo de exposição. 

 



135 

Luz, sombras e contraste 

A arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes 
sob a luz. Nossos olhos são feitos para ver formas sob a luz; as 
sombras e os claros revelam formas; (...). (LE CORBUSIER, 
2006. p.13)  

“A sombra dá forma e vida ao objeto sob a luz” (PALLASMAA, 2011. p. 44). 

As afirmações Le Corbusier e Pallasmaa são procedentes, mas, além de dar 

forma e vida aos objetos, a sombra pode esconder muita informação sob as áreas 

sombreadas da mesma forma que as áreas banhadas por altas luzes podem 

perder informações. Este aspecto da fotografia é raramente comentado. Um dos 

poucos exemplos encontrados até agora é citado por Carvalho e Wolff (in: 

FABRIS, 1998. p. 140), no caso de John Ruskin, que abandonou a ideia de ilustrar 

seu livro The Seven Lamps of Architecture “diante da perda de precisão 

informativa em zonas sombreadas de algumas imagens”. 

Imagens contrastadas, ou seja, que apresentam uma escala encurtada de 

tons entre os brancos e os pretos, ou entre as áreas claras e as áreas escuras, 

podem esconder informações, enquanto que, por outro lado, exaltam as 

diferenças entre cheios e vazios.  Ansel Adams, famoso fotógrafo americano, 

explorava ao máximo o contraste, como pode ser visto na fotografia “Moon and 

Half Dome”, Yosemite Valley de 1960 – figura 66. A provável utilização de um 

filtro vermelho – que escureceu drasticamente o céu e realçou a lua (nesta 

época ainda não havia os recursos de hoje de pós-edição e tratamento 

eletrônico de imagem, ou seja, a lua estava lá mesmo) – e o grande contraste 

entre as áreas em luz e as áreas em sombra são fatores que fazem esta 

fotografia ser diferente e ter um grande impacto visual. Muito provavelmente se 

fosse apenas uma fotografia em preto e branco, sem o filtro e o aumento de 

contraste – obtido desde a escolha do filme, filtros, reveladores e 

posteriormente o papel e os químicos no processo de ampliação e cópia –, 

seria uma fotografia comum, sem oferecer nenhum impacto visual. A perda de 

informações e o exagero de outros aspectos da cena é que tornaram esta 

imagem diferenciada. Tudo estava lá, no momento da captura da imagem pela 

câmera, mas em destaques, medidas e valores diferentes. Foram as decisões, 

equipamentos e objetivos do fotógrafo que resultaram naquela imagem. 
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Figura 66 - Fotografia de Ansel Adams, Moon and Half Dome, Yosemite Valley 1960.  
Fonte: 
https://www.essr.net/~jafundo/historia_fotografia/ansel_adams/adams_moon_and_half_dome.jpg 
Acessada em 27/04/2011. 

O alto contraste em fotografia de arquitetura pode ser um recurso 

interessante quando se tem a intenção de realçar certos aspectos 

compositivos, como, por exemplo, cheios e vazios. Também pode-se explorá-

lo como forma de isolar conceitos projetuais no edifício construído. Podem-se 
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colocar em evidência, por meio da dramatização da luz e das sombras, traços 

do objeto arquitetônico semelhantes aos que eram evidenciados nos estudos 

preliminares apresentados pelo arquiteto. A figura 67 é um croqui do Palácio 

do Planalto feito pelo arquiteto Oscar Niemeyer e a figura 68 é uma fotografia 

do Palácio, em preto e branco e com grande contraste. Com este recurso 

várias áreas do edifício ficaram escondidas sob as sombras realçando as 

linhas horizontais da base e os volumes simples das calotas e das torres. 

Assim a fotografia ‘comprova’ que no ente arquitetônico ‘real’ existem os 

traços imaginados pelo arquiteto. 

 
Figuras 67 - Croqui feito pelo arquiteto Oscar Niemeyer do Palácio do Planalto, Brasília, DF. 
Fonte: http://olapisverde.blogspot.com/p/opiniao.html Acessado em 25/07/2010. 

 
Figuras 68 - Palácio do Planalto, Brasília. 
Fonte: Fotografia do autor. 
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A falta de informação também pode ser benéfica para que a fotografia 

apresente uma versão melhorada da realidade. Um exemplo é a fotografia a 

seguir (figura 69), uma das imagens mais belas da casa Farnsworth house, 

projeta por Mies Van der Rhoe, de 1951. É uma fotografia que em muito se 

assemelha com uma elevação (vista frontal), entretanto apresenta 

profundidade e um ‘clima’ – ambiência – conseguido pelo contraste de 

temperatura das luzes entre o interior da casa aquecida por uma luz amarelada 

enquanto o restante da fotografia é ‘banhada’ por uma luz suave e fria.  

 
Figura 69 - Fotografia da Farnsworth house, projeto de Mies Van der Rhoe, 1951.  
Fonte: http://cmaps.cmappers.net/rid=1H4D7B2DD-83B5W6-3C9RN/farnsworth_900x280.jpg  
Acessada em 26/04/2011. 

O que esta fotografia não mostra, como em praticamente todas as 

fotografias desta casa, é o que existe embaixo dela. A casa fica elevada do 

chão a altura significativa. Abaixo da laje do piso há uma área sombreada que 

descola a casa do chão e que está escondida nas sombras. Esta falta de 

informação é conveniente nas fotografias, pois torna bela e interessante esta 

solução arquitetônica, que, entretanto, pode trazer alguns problemas para a 

experiência direta, no ‘mundo real’. Este espaço entre a casa e o solo que 

oferece leveza à casa nas fotografias, pode não ser tão interessante, 

visualmente, quando se aproxima da casa em uma visita presencial. Os olhos 

veem muito mais tons entre o escuro e o claro e, por isso, esta noção de 

descolamento da casa do solo não teria a mesma intensidade, ou seja, este 

espaço seria visto com mais informações. Além disso, por ser uma área que 

não tem incidência direta do sol, não tem grama ou qualquer outra vegetação, 

ainda há os elementos de ligação da casa como instalações de água e esgoto 

e elétrica. Também nestes espaços, com acesso difícil, costuma acumular 

sujeira e toda a sorte de objetos. Em poucas fotografias e de forma discreta 
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pode-se então visualizar o que existe debaixo da casa, e não é uma visão tão 

limpa e agradável, corroborando com as afirmações colocadas anteriormente. 

Um exemplo é a fotografia apresentada na figura 70. 

 

 
Figura 70 - Fotografia da Farnsworth house, projeto de Mies Van der Rhoe, 1951. 
Fonte: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQp4Fzj-
hmaJId4nETxTbShyqor6RZOQ1ACEv6uyhyx4CirFaU6VsPaGSM Acessada em 26/04/2011. 

Nestes casos, o fotógrafo tira proveito da limitação de registro da 

fotografia para esconder características negativas da solução de descolar a 



140 

casa do chão deixando este espaço sem vedação, nu. É o universo fotográfico 

ditando suas normas: nele só o belo e o perfeito têm lugar no quadro de cena. 

Se esta consequência da decisão do arquiteto fosse apresentada de forma 

mais explícita e clara nas fotografias, ou apenas fosse mais difícil esconder os 

pontos negativos da opção escolhida, ela poderia ter sido questionada? Se as 

fotografias desta casa apresentassem mais claramente os seus pontos 

negativos, esta representação/apresentação/comunicação mais imparcial, 

aproximada da visão humana, mais ‘realística’ poderia ter reduzido a 

importância desta obra na história da arquitetura e como bom exemplo de 

projeto arquitetônico?  

As áreas de altas luzes, encontradas em algumas situações, assim 

como a superexposição da imagem, podem oferecer alguns ganhos eventuais. 

Atualmente muito utilizado em fotografia de moda e por alguns fotógrafos de 

eventos, a superexposição oferece uma luminosidade, uma higiene visual, uma 

limpeza à imagem. Este recurso resulta, também, na eliminação de 

informações nas áreas muito iluminadas. No caso da arquitetura, quando se 

busca na higiene visual uma limpeza dos objetos arquitetônicos fotografados 

pode-se, com este recurso, eliminar sujeiras de paredes brancas ou, pelo 

menos, reduzir seu impacto visual. As figuras 71 e 72 apresentam, 

respectivamente, uma fotografia da Fundação Iberê Camargo resultante de 

uma fotometragem correta e a mesma imagem superexposta. Pode-se verificar 

que há uma perda de informação nas áreas mais iluminadas – textura e 

redução das manchas no concreto pelo escorrimento de sujeira –, mas toda a 

imagem ganha em limpeza e luminosidade e em impacto visual.  
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Figuras 71 - Fotometragem correta. Fotografia digital, Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, RS. 
Fonte: Fotografia do autor. 

 
Figuras 72 - Superexposição em fotografia digital, Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, RS. 
Fonte: Fotografia do autor. 

 

 



142 

High Density Ranger – HDR – Alta gama de densidade 
Os filmes e sensores apresentam uma curta amplitude tonal LDR (Low 

Dinamic Ranger), o que torna o registro de ambientes que apresentam grandes 

variações de luz praticamente impossível com todas as informações que os 

olhos percebem. Consegue-se registrar fotograficamente somente uma parte: 

ou registra-se o que está à meia-luz, ou o que está exposto sob a luz intensa 

ou apenas o que está sob as sombras. Um exemplo são as fotografias de 

interiores em ambientes que apresentam grandes variações entre as áreas 

iluminadas e as áreas em sombra. Nestes casos, com frequência defronta-se 

com situações críticas de luz, ou seja, dentro do enquadramento há zonas 

muito mais iluminadas do que outras e qualquer escolha de fotometragem que 

fizermos vai resultar em uma perda considerável de informações nas outras 

zonas. Com os novos recursos de tratamento de imagens digitais, surgiu, 

recentemente, o recurso HDRI (High Dynamic Range Image). O que acontece 

é que o sensor fotográfico, assim como os filmes, trabalha em uma frequência 

chamada LDR (Low Dynamic Range), ou seja, filmes e sensores são incapazes 

de registrar grandes amplitudes tonais, o que faz com que zonas com muito 

contraste percam informações. Fotos de interiores ou ambientes onde o sol se 

posicione contra a lente (contraluz) fazem com que existam zonas muito 

escuras e zonas muito claras nas fotos, por conta da dificuldade de captura em 

situações com grandes diferenças de intensidades luminosas. O HDRI, ou 

apenas HDR, é o resultado da mescla de diversas imagens obtidas de um 

mesmo ponto de vista com diferentes fotometragens (para o registro de áreas 

claras, médias e escuras). Este procedimento de obtenção de várias fotografias 

de uma mesma tomada é chamado de bracketing53 e em algumas câmeras 

pode ser auxiliado por um programa residente. O resultado do HDR é uma 

imagem que apresenta informações em todas as zonas da imagem. As 

imagens resultantes deste processo podem variar de uma imagem surrealista, 

com exagero nas cores e luzes, a uma imagem com ‘aspecto mais realista’, 

com uma riqueza de informações que se aproxima muito do que foi visto e 
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percebido a olho nu. É uma escolha do fotógrafo, de acordo com a sua 

intenção e objetivos de comunicação. 

A imagem apresentada a seguir – figura 73 – é um HDR gerado no 

programa Photomatix54 a partir de seis fotografias com variações de exposição 

que vão da superexposição (para registro do que está na sombra ou pouco 

iluminado) passando por imagens com a exposição correta (para registro dos 

tons médios) chegando à subexposição (para registro dos elementos muito 

iluminados), apresentadas na figura 74.  

 
Figura 73 - Exemplo de imagem HDR. Palácio do Planalto, Brasília, DF. 
Fonte: Fotografia do autor. 

                                                                                                                                
53  Bracketing: é o ato de tirar uma série de fotografias com o mesmo enquadramento, mas com 

exposições diferentes. Esta técnica é muito útil quando se fotografa em condições em que a 
leitura da luz é muito difícil, assegurando que se consiga a exposição mais adequada do que se 
pretendia registrar ou para se fazer posteriormente um HDR. Algumas câmaras possuem esta 
funcionalidade em modo automático. Optando pelo modo manual, o bracketing pode ser feito 
recorrendo a diferentes velocidades, aberturas de diafragma, potências de flash, entre outros. 

54  PHOTOMATIX PRO é um programa da HDRsoft. 
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Figura 74 - As seis imagens que foram utilizadas para a geração do HDR da figura 73. 
Fonte: Fotografias do autor. 

Outro exemplo de HDR é mostrado na figura 75, uma fotografia dos 

campos vistos da BR 116, próximo a Tapes, RS, em um amanhecer de 

primavera – gerada por três imagens: uma superexposta, uma com a 

fotometragem correta e outra subexposta, apresentadas na figura 76. Destaca-

se, entre as imagens que foram utilizadas para gerar este HDR, a imagem com 

a fotometragem correta que seria o resultado admitido como bom até o advento 

do HDR e que frustra totalmente as expectativas de quem esteve no local, no 

momento da fotografia e viu a cena com os próprios olhos. Neste caso, o 

resultado do HDR ficou mais natural, mais próximo da imagem que nossos 

olhos nos oferecem ao passar por estes campos ao amanhecer de um dia de 

primavera. 
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Figura 75 - Exemplo de imagem HDR. Campos vistos da BR-116, próximo a Tapes, RS. 
Fonte: Fotografia do autor 

       
Figura 76 - As três imagens que foram utilizadas para a geração do HDR. Ao centro, a fotografia 
com a fotometragem correta. 
Fonte: Fotografias do autor. 

 
 
Cor e Preto&Branco 
A fotografia iniciou como preto&branco, em 1826, e a cor só vai se 

integrar na fotografia em 1935 e 1936. Até os dias de hoje, muitos fotógrafos e 

leitores preferem, o preto e branco ou apenas P&B, por oferecer uma 

representação mais abstrata. Flusser justifica a preferência por “fotografar em 

preto-e-branco, porque tais fotografias mostram o verdadeiro significado dos 

símbolos fotográficos: o universo dos conceitos” (2002. p. 39). A falta da cor 

oferece ao espectador uma imagem mais aberta, que permite ao 

espectador/leitor a construção de uma imagem mental mais livre. Por outro lado, 

a falta das informações relativas a cor concentra mais a atenção para as 

informações relativas ao volume, texturas, cheios e vazios.  
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Eugène Atget, Ansel Adams, Berenice Abbott e Julius Shulman, para citar 

alguns dos mais importantes fotógrafos do século XX, exploraram de forma genial a 

fotografia em preto & branco. As duas fotografias a seguir são da Cliff house, nas 

colinas de Hollywood, projeto de Pierre Koering e interior de Van Keppel-Green 

(SHULMAN, 2000. p. 82 e 83). Esta famosa imagem feita pelo fotógrafo Julius 

Shulman teve duas versões obtidas com poucos minutos de diferença entre elas, 

uma em P&B (figura 77) e outra em Cor (figura 78). A fotografia em P&B continua 

contemporânea, não fosse os vestidos das modelos que denunciam o seu tempo, 

enquanto a fotografia colorida tem as cores, os tons, os contrastes e as 

imperfeições de impressão características da época. Tem um aspecto de uma 

fotografia antiga. Também se pode afirmar que a cor, neste caso, não agregou 

muito à imagem, e sim que poderia trazer questionamentos de cunho estético sobre 

as cores dos estofados e do tapete, além de chamar a atenção para a tonalidade 

pouco comum do fundo azulado em contraste com o branco luminoso do ambiente. 

     
Figuras 77 e 78 - Cliff house nas colinas de Hollywood. Versão em P&B e em cor. 
Fonte: Shulmann, 2000. p. 82 e 83 

Estas considerações sobre fundos azulados pouco comuns e brancos 

‘limpos’, azulados ou amarelados leva a outra característica importante da forma 

como os filmes e sensores leem a luz. 
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A luz não é sempre constante, ela varia de tonalidade. A ‘cor’ da luz tem 

relação direta com a temperatura da fonte de luz e é medida em graus Kelvin. A 

luz do dia tem uma temperatura de cor em torno dos 5.600 ºK. Mas isso em um 

dia de sol, ao meio dia e sob o sol. Na sombra já se terá outra temperatura de cor 

– influenciada pelos raios refletidos no céu azul e nos objetos que circundam o 

ambiente –, assim como em um dia nublado, no alvorecer do dia ou no 

entardecer. As lâmpadas trazem esta informação impressa, principalmente as 

fluorescentes. Os tons são avaliados sob uma base de branco neutro (o branco 

também pode ter nuances de outros tons).  

Há uma inversão entre temperatura de cor e nossa percepção das 

tonalidades das fontes luminosas. O que se chama de tons frios, são, na verdade, 

luzes geradas por altas temperaturas. Já os tons quentes são gerados por fontes 

luminosas de temperaturas mais baixas. Aqui vale uma regra para se entender do 

que se trata: a chama do fogão ou de um maçarico, quando amarelada é uma 

chama mais fria, do que quando fica azulada. A seguir, figura 79, apresenta-se 

uma tabela de temperatura de cor com as fontes mais comuns. 

 
Figura 79 - Tabela de temperaturas de cor e fontes de luz 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor baseado em informações obtidas no site 
http://www.fotografarvenderviajar.com/aprendendo/teoria-da-cor-temperatura-de-cor-parte-2 
Acessado em 01/02/2012. 

Não se percebe muito estas mudanças de tonalidades porque a visão 

humana compensa as diferenças tonais das fontes luminosas e se ‘acostuma’ 
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com a luz ambiente. Percebe-se, por exemplo, quando muda-se de um ambiente 

iluminado por um tipo de luz para outro, ou, se está ambientado em um tipo de luz 

e  olha-se pela janela e vê-se outro ambiente iluminado por uma fonte de luz 

diferente. Já os filmes não têm esta mesma capacidade. Há dois tipos de filme no 

mercado: o ‘luz do dia’(Daylight), que como o nome diz, está calibrado para a luz 

do dia, e o ‘luz de tungstênio’ (Tungsten) calibrado para as lâmpadas de filamento, 

que geram uma luz mais amarelada. Assim, se for usar um filme para luz de 

tungstênio para fotografar ambientes abertos iluminados pelo sol, o resultado será 

imagens azuladas, ao passo que o filme luz do dia se usado em ambientes 

iluminados com lâmpadas de filamento (lâmpadas comuns) resultará em imagens 

amareladas. Existem filtros específicos para a correção destes tons.  

• O 80B, azul escuro, corrige para uso de filmes luz do dia em 

ambientes iluminados por lâmpadas de filamentos;  

• Os 85 e 85B, alaranjados, para o uso de filmes para luz de tungstênio 

em ambientes iluminados por luz natural (luz do dia) e;  

• O filtro FL-D, lilás bordô claro, para a obtenção de fotografias sob luz 

fluorescente, com a utilização de filmes do tipo luz do dia. 

Nas câmeras digitais estas correções são feitas digitalmente através de 

um programa residente chamado de White balance, ou, balanço de brancos. 

Este programa tem ‘filtros’ predefinidos para as diversas situações de luz, ou, 

em algumas câmeras, a possibilidade de se determinar em ºK a temperatura de 

cor. Há também em alguns modelos a calibração por branco, adequados para 

quando não se tem disponível um kalvinômetro ou não se conhece a fonte de 

luz. A figura 80 apresenta um exemplo de balanços de branco predefinidos na 

câmera fotográfica digital Canon EOS 60D. 
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Figura 80 - Tabela de White balance settings da Canon EOS 60D 
Fonte: Manual digital da Canon EOS 60D.  

Esta limitação na leitura da luz por parte dos filmes e sensores digitais 

também pode ser explorada pelo fotógrafo. Tons mais amarelos e mais 

intensos podem agregar mais impacto visual à imagem. São apresentadas a 

seguir duas fotografias que ilustram as diferenças de leitura da temperatura das 

luzes. A figura 81 é uma fotografia da Torre Eiffel iluminada ao anoitecer. Por 

ela ser iluminada por lâmpadas com temperatura de cor diferente do resto do 

seu entorno, pode-se perceber, ao vivo, uma diferença de tons, mas não tão 

intensos como é visto nesta imagem. O filme é mais ‘duro’ e não consegue 

suavizar as diferenças de temperatura de cor.  
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Figura 81 - Fotografia da Torre Eiffel, Paris ao anoitecer. 
Fonte: Fotografia do autor. 

A figura 82 é uma fotografia do jardim de palmeiras imperiais ao lado da 

Praça dos Três Poderes em Brasília. Nesta fotografia, obtida à noite, são 

exploradas as diferenças na temperatura de cor entre as luzes que iluminam as 

palmeiras e o céu que, por estar nublado, reflete a iluminação da cidade. Esta 

fotografia é um HDR. 

 
Figura 82 - Fotografia do jardim de palmeiras imperiais ao lado da Praça dos Três Poderes, Brasília, DF. 
Fonte: Fotografia do autor. 
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Leitura das cores em P&B 
Na fotografia P&B existe outra questão a ser considerada: a leitura das 

cores e a conversão destas para os tons de cinza, pelos filmes ou sensores 

digitais. Há cores que são percebidas como muito diferentes que, entretanto, 

tem a mesma intensidade, ou seja, quando convertidas para a escala de cinzas 

resultam em um mesmo tom de cinza. Um bom exemplo é o arbusto 

bunganville ou três-marias. Sua flor rosa fúxia destaca-se do verde de suas 

folhas quer ao vivo quer na fotografia colorida, entretanto, quando a imagem é 

registrada em P&B ou convertida, via software, para tons de cinza tanto a folha 

quanto a flor resultam em um mesmo tom de cinza. Isto acontece no caso da 

fotografia digital assim como na fotografia com filme P&B. As figuras 83 e 84 

ilustram este efeito. 

 

 
Figuras 83 e 84 - Fotografia da buganville em cor e conversão direta para P&B. Ouro Preto, MG. 
Fonte: Fotografias do autor. 
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A solução para este problema é a utilização de filtros que salientem a 

diferença nos tons de cinza. Na era do filme esta decisão tinha de ser tomada na 

hora de se obter a fotografia. Agora, na fotografia digital, isto pode ser trabalhado 

na pós-edição, mas com a mesma lógica.  

Com a utilização de um filtro vermelho as flores serão registradas em um 

tom de cinza bem claro e o verde se torna mais escuro permitindo que a distinção 

entre flores e folhas. O que nunca vai ficar claro para o leitor é qual a verdadeira 

cor das flores, pois esta informação se perdeu no momento da conversão de uma 

imagem colorida para uma imagem em tons de cinza, ou P&B. O próprio 

programa de tratamento de imagens alerta, no momento da conversão, para esta 

perda de informações. A figura 85 apresenta o resultado da aplicação do filtro 

vermelho na imagem anterior. 

 
Figura 85 - Fotografia da buganville convertida para P&B com filtro vermelho. Ouro Preto, MG. 
Fonte: Fotografia do autor. 

A seguir são apresentadas três imagens representativas da utilização de 

diferentes filtros em fotografias P&B. A figura 86 é a fotografia colorida e nas 

figuras 87 e 88 são explorados filtros verde e alaranjado, respectivamente, para 

alterar os tons de cinza resultantes das áreas coloridas. Esta característica da 

fotografia P&B pode ser explorado para permitir uma leitura melhor dos objetos, 

mas também pode alterar a percepção que o leitor/espectador terá do ente 

arquitetônico e da cor ‘real’ dos elementos. 
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Figuras 86, 87 e 88 - Fotografia em cor e com duas versões de conversão para P&B com filtros 
verde e alaranjado, respectivamente. Hospital Sarah, Brasília, DF. Projeto: arquiteto João Figueiras 
Lima – Lelé. 
Fonte: Fotografias do autor. 
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Filmes especiais 
De todos os filmes especiais que o mercado já disponibilizou, o que mais 

se prestou para a área de arquitetura pelo resultado impactante e surrealista foi o 

infravermelho. Com este filme a vegetação fica em tons de branco, 

proporcionando para a imagem um clima de sonho. Há filtros Infravermelhos55 que 

prometem chegar ao efeito usando filmes normais ou câmeras digitais. Na 

fotografia digital há também programas que oferecem o efeito ‘infravermelho’, 

entretanto os programas explorados pelo autor, até o momento, não apresentaram 

os mesmos resultados que o obtido com o filme ou os filtros. A figura 89 apresenta 

uma fotografia obtida com o filme infravermelho. 

 
Figura 89 - Fotografia feita com filme infravermelho. Autora: Dana Hoff  
Fonte: McGrath, 2099. p. 34. 

 

 

                                            
55  Há várias marcas e códigos de filtros infravermelhos oferecidos no mercado. Alguns são: B+W 

Infrared  Dark Red 092, B+W Infrared 099 glass filter,  Tiffen Infra-Red 87 Filter; Opteka HD² R72  
Infrared X-Ray IR Filter; Hoya R-72 Infrared Filter e Hoya RM-90 Infrared Filter. 
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3.4.1.3  As lentes 

Conforme Bazin, “a originalidade da fotografia com relação à pintura 

reside em sua objetividade essencial. Também, o grupo de lentes que constitui 

o olho fotográfico que substitui o olho humano chama-se precisamente 

‘objetiva’” (in: DUBOIS, 2001. p. 34). 

 
Figura 90 - Exemplos de objetivas Nikkor da Nikon. 
Fonte: http://imaging.nikon.com/products/imaging/lineup/wallpaper/img/NIKKOR_2_1600.jpg 
Acessada em 12/05/2009. 

Estas objetivas (figura 90) têm como finalidade convergir os raios de 

luz ao plano do filme ou sensor. Compostas de elementos de vidro óticos 

(côncavos e convexos), apresentam características ópticas que podem alterar 

o ambiente registrado. As lentes controlam o cone visual ou ângulo de visão 

depende da sua distância focal e a profundidade de campo56 através do 

diafragma. A mudança das distâncias focais altera não apenas o ângulo do 

cone visual, mas também a forma como a lente apresenta o ambiente a ser 

fotografado. Estas mudanças são de proporção (das distâncias relativas entre 

                                            
56  Profundidade de campo será apresentada no próximo item: 2.5.1.4 O controle da luz: diafragma 

e obturador. 
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os objetos) e de perspectiva, o que provoca deformações, também 

denominadas de “aberrações” (SOUDO e RAMOS, 2009. p. 12).  

As lentes são classificadas, basicamente em três grupos, tendo como 

ponto de partida a lente ‘normal’. Esta lente é assim denominada por 

apresentar um ângulo de visão semelhante ao olho humano – em torno de 45º 

– e, por isso, capta a imagem com proporções semelhantes ao que o olho vê. 

Como diz Machado, mantém a “normalidade da representação convencional” 

(1984. p. 135). Todas as lentes que tiverem distâncias focais menores que a 

normal oferecerão ângulos de visão maiores que 45º e são chamadas de 

grande angular. Por outro lado, as lentes que oferecerem ângulos menores que 

os 45º são denominadas de teleobjetivas.  

O uso de lentes grande angular era, até pouco tempo, evitado na fotografia 

de arquitetura devido às aberrações dimensionais resultantes. A lente de maior 

ângulo tolerada era a 28 mm e a 24 mm, que coincidiam em ângulo de visão com 

o que era possível, também, no desenho de perspectiva cônica, ou seja, em torno 

de 60º (LASEAU, 1982. p. 37), conforme ilustra a figura 91. 

 
Figura 91 - Cone de visão 
Fonte: Laseau, 1982. p. 37. 

O ângulo de visão das lentes tem relação direta com a distância focal e o 

tamanho do filme ou do tablete digitalizador. Cada formato de filme ou sensor 

terá uma lente considerada normal e que terá uma distância focal próxima do 

comprimento da sua diagonal. A medida da diagonal de um filme de 35 mm é de 
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43,27 mm, assim uma lente com distância focal em torno de 45 a 50 mm será 

considerada a normal para este filme. Portanto, distâncias menores de 45 mm 

serão as lentes grande angular e as lentes acima de 50 mm as teleobjetivas.  

Atualmente há vários tamanhos e formatos de sensores digitais e, 

portanto, para cada sensor haverá uma lente considerada normal. Para facilitar 

o entendimento de comportamento das diversas lentes nos diversos tamanhos 

de sensores, o mercado estipulou usar como referência o filme 35 mm. Por 

isso, hoje, os manuais de diversas câmeras fotográficas apresentam as 

características técnicas das lentes informando as distâncias focais e a 

equivalência com referência ao filme 35mm ou apresentando o fator de corte 

(crop factor) para o sensor. Fator de crop é um coeficiente de correção que 

multiplicado pela distância focal da lente resulta em um valor de equivalência 

ao filme 35 mm. Fatores de crop comuns, em câmeras DSLR profissionais e 

semi profissionais, são x1,5 e x1,6. As câmeras utilizadas pelo autor para a 

obtenção das fotografias apresentadas neste trabalho têm fator de corte x1,6. 

Para o tamanho do sensor destas câmeras a lente normal é a 28 mm, porque 

multiplicada pelo fator de crop o resultado é 44,8 mm.  

A figura 92 ilustra os ângulos abarcados por diferentes objetivas em 

câmeras fotográficas de 35 mm. 

 
Figura 92 - Ângulos de visão de algumas objetivas para filmes de 35mm. A objetiva 50mm equivale 
a normal.  
Fonte: Ilustração adaptada pelo autor de Civita, 1980 p. 89. 

As imagens a seguir, figuras 94 a 102, foram tomadas de um mesmo 

ponto utilizando-se nove lentes com distâncias focais de 8 mm a 960 mm, 
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conforme ilustrado pela figura 93. Estas imagens demonstram o que ocorre com 

a alteração do ângulo de visão por objetivas de diferentes distâncias focais.  

 
Figura 93 - Localização em mapa do ponto de tomada das fotografias (Edifício Santa Cruz) e o 
objeto mirado (Fundação Iberê Camargo). Porto Alegre, RS. 
Fonte: Ilustração do autor, feita sobre imagem obtida no Google Earth. 2012. 

Podem-se perceber as distorções e as ampliações nas distâncias 

relativas resultantes da utilização das lentes grande angular (figuras 94 a 97) 

que vão reduzindo à medida que se aproxima da visão “normal” obtida com a 

lente 50 mm (figura 98), e as deformações de achatamento vão aumentando à 

medida que fecha o ângulo de visão nas teleobjetivas (figuras 99 a 102). 

    
Figuras 94 e 95 - Exemplos de imagens obtidas com lentes grande angular 8 mm e 10 mm. 
Fonte: Fotografias do autor. 
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Figuras 96 e 97 - Exemplos de imagens obtidas com lentes grande angular 16 mm e 28 mm. 
Fonte: Fotografias do autor. 

 
Figura 98 - Exemplos de imagem obtida com lente normal. 
Fonte: Fotografia do autor. 

    
Figuras 99 e 100 - Exemplos de imagens obtidas com lentes teleobjetivas  120 mm e 272 mm. 
Fonte: Fotografias do autor. 

    
Figuras 101 e 102 - Exemplos de imagens obtidas com lentes teleobjetivas  480 mm e 960 mm. 
Fonte: Fotografias do autor. 
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No site da Nikon são oferecidos simuladores de lentes57 que permitem 

ter uma ideia da capacidade de aproximação de várias lentes com distâncias 

focais diferentes, desde lentes grande angular até poderosas teleobjetivas.  

 
Lente normal 
Quando o aparato tecnológico (a câmera fotográfica) foi criado, sua 

primeira pretensão era de substituir, ou pelo menos se equivaler, ao olho 

humano, ser uma prótese mecânica equivalente. Assim, buscou-se de todas as 

formas obter deste aparelho imagens que se igualassem às imagens como as 

vemos. Uma das primeiras premissas era a de buscar lentes que apresentassem 

o mesmo ângulo de visão do olho humano. A lente ‘normal’ é assim chamada 

porque tem o ângulo de visão mais próximo do ângulo experimentado pelo olho 

humano, ou seja, em torno de 45º. Sabe-se que na verdade a visão focada, com 

maior definição de detalhes, acontece em um ângulo mais fechado onde se 

concentra a maior atenção nos detalhes – “visão foveal”, como também existe a 

visão periférica desfocada – “visão de campo” ou “campimetria” (RAMOS, 2006. 

p. 8). É consenso, porém, que a visão focada está compreendida em um cone 

de visão com 45º. A lente normal, então, reproduz este cone de visão 

apresentando a perspectiva – as distâncias relativas e o tamanho dos objetos 

em perspectivas – de forma ‘normal’ e equivalente ao olho humano. Dubois 

descreve com extrema clareza esta tentativa de equivalência. 

Uma fotografia “normal” – feita normalmente e olhada 
normalmente –, isto é, uma fotografia harmoniosa, tira sua 
‘harmonia’ justamente da adequação, da homologia, do que 
chamarei de convergência entre a organização interna de cada 
um de seus quatro espaços (...) Isso quer dizer que se tira uma 
foto exatamente como se olha o mundo. Porque a tomada se 
identifica com o nosso olhar (aqui está todo o ato fotográfico), o 
espaço a foto parece “naturalmente” congruente com o espaço 
real, tal como a nossa percepção corrente capta.  (DUBOIS, 
1993. p. 213) Grifo do pesquisador. 

Parece haver uma aparente falta de consciência por parte de fotógrafos 

e leitores, das mudanças destas relações espaciais e da forma dos objetos 

                                            
57  Nos sites: http://imaging.nikon.com/lineup/lens/simulator/, acessado em 09/01/2012, e 

http://www.nikon.com.br/Nikon-Products/Camera-Lenses/Travel-and-Landscape/index.page, 
acessado em 02/02/2012, pode-se simular várias distâncias focais e observar o resultado nas 
imagens. 
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causados pelas lentes ‘não normais’. Encontra-se pequenos comentários como 

no livro Architectural photography, de Mcgrath, (2009), ou alertas como na 

trilogia teórica de Kossoy, mas na grande maioria dos livros de fotografia 

simplesmente se observa a indicação do uso de diversos tipos de objetivas 

sem alertar para as deformações que estas agregam ao registro fotográfico. O 

máximo que pode ser encontrado sobre as possibilidades de deformações que 

as objetivas podem causar estão ‘escondidas’ em ‘regras de uso’. Um exemplo 

é para a fotografia de retrato. Este caso é ilustrado por Burian e Caputo (2001. 

p. 66). Indica-se o uso da lente 110 mm porque esta objetiva desfoca com mais 

intensidade o fundo e deixa os traços do rosto mais ‘equilibrado’ e 

desaconselham o uso de grandes angulares em enquadramentos próximos por 

deixar o rosto deformado.  

 
Lentes grande angular 
Nas chamadas lentes grande angular, a perspectiva alonga-se, os 

objetos se afastam do observador e entre si, além de ficarem mais 

“espichados” à medida que a distância focal da lente se afasta da normal, 

ampliando o seu ângulo de visão, diminuindo a distância focal. No caso das 

câmeras para filmes de 35 mm, toda lente com distância focal menor que 50 

mm é considerada uma lente grande angular.  

As objetivas grande angular desconcertam, chocam pela forma como 

registram o mundo, não havendo equivalência com a visão humana. Deste 

modo, ler uma imagem resultante destas lentes é uma construção abstrata e 

perigosa do ponto de vista da representação de arquitetura. O mundo 

circundante é muito diferente quando visto pelo visor de uma câmera montada 

com uma lente de 20mm, 16mm ou menos. Com o tempo, esta estranheza vai 

perdendo o impacto e convertendo-se em efeito comum. Os objetos 

anamorfoseados, as aberrações visuais na perspectiva e as discrepâncias 

dimensionais passam a ser eventos comuns e familiares. As vantagens de 

poder incluir dentro do quadro uma parcela muito maior do ambiente 

circundante cativa e torna o fotógrafo usuário inconsciente e inocente em 

relação a estes novos recursos tecnológicos. O que pensar, então, do 

espectador despreparado? É desta forma que parece possível que objetos 

arquitetônicos que flutuam no ar sem apoios, sem pilares, com balanços 
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improváveis passem a fazer parte dos imaginários de arquitetos e estudantes 

de arquitetura. 

A figura 103 é a imagem de um edifício com um balanço exagerado pelo 

uso de uma lente super grande angular. O título da fotografia faz alusão à 

espaçonave USS Interprise da série cinematográfica Jornada nas Estrelas pela 

semelhança na forma, nos materiais e na iluminação obtida. 

 
Figura 103 - Fotografia Enterprise © Dragan Jovancevic, The roof of Graz airport.   
Fonte: HTTP://1x.com/photo/21906/ Acessado em 05/08/2011. 

Estas lentes permitem uma ampliação do cone visual, um maior 

enquadramento, incluindo objetos que ficariam ‘fora de cena’ se vistos por uma 

lente normal. Entretanto distorcem as distâncias relativas aumentando-as em 

uma razão inversa a redução da distância focal. É o efeito de parecer tudo mais 

longe e mais comprido. A figura 104 é um exemplo de exagero nas distâncias 

causado pelo uso de lente grande angular 10 mm (17 mm equivalente). A 

rampa do Congresso Nacional, Brasília, DF está exageradamente longa. Não 

há como não concordar que fotografias como esta podem construir 

imageticamente em seus leitores objetos arquitetônicos com pouca 

equivalência com o objeto existente. 
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Figura 104 - Exemplo de exagero nas distâncias relativas (rampa e lago) causado pelo uso de lente 
grande angular 10 mm (17 mm equivalente). Congresso Nacional, Brasília, DF. 
Fonte: Fotografia do autor. 

Outra característica importante nas lentes grande angular é a 

profundidade de campo aumentada. Isto significa que a imagem apresentará 

nitidez focal desde os planos mais próximos até o infinito. Será demonstrado 

que acontece o inverso nas lentes com maior distancia focal, nas teleobjetivas. 

Apresenta-se, a seguir, uma fotografia muito conhecida de Ansel Adams, do 

Monte Willianson, Califórnia, de 1944 – figura 105 – e uma fotografia do autor – 

figura 106 – da Praia do Ouvidor em Santa Catarina. Nestas duas fotografias 

há foco desde os objetos em primeiro plano até os que se encontram ao fundo. 
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Figura 105 - Fotografia de Ansel Adams, Mount Williamson Sierra Nevada from Manzanar, 
California, 1944.  
Fonte: http://www.dailyartfixx.com/wp-content/uploads/2011/02/Mount-Williamson-Sierra-Nevada-
from-Manzanar-California-Ansel-Adams-1944.jpg Acessada em 27/04/2011. 

 
Figura 106 - Praia do Ouvidor, Florianópolis, SC. Lente 10 mm (17 mm equivalente) 
Fonte: Fotografia do autor. 
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Nas objetivas grande angular ainda há outra característica importante 

para a área da representação de arquitetura, que pode ser chamada de ‘efeito 

bolha’ ou ‘olho de peixe’ (fisheye). É uma distorção de planos que parecem 

arredondar-se à medida que se aproximam das bordas da foto. Este efeito 

torna-se mais notório em lentes abaixo de 28mm (para filmes 35mm). O mundo 

parece uma esfera quando utiliza-se lentes que abrangem um campo de visão 

próximo de 180º. Este efeito de ‘bolha’ é comum a todas as objetivas grande 

angular em maior ou menor grau. As lentes atuais oferecem algumas correções 

deste efeito bolha o que, para os objetivos deste trabalho, comprova as 

diversas possibilidades de comportamento das lentes no registro do espaço 

fotografado. A seguir, nas figuras 107 e 108, é apresentado o comportamento 

de duas lentes super grande angular (entre 10 e 7,5 mm) e seu comportamento 

no registro do espaço. Uma utiliza o método de projeção equidistante e a outra 

o método de projeção ortográfica (OP fisheye). 

                       

  
Figuras 107 e 108 - Objetivas  grande angular – método de projeção equidistante e ortográfica (OP) 
respectivamente. 
Fonte: http://imaging.nikon.com/history/nikkor/6/index.htm  Acessada em 02/02/2012. 
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Também relacionados às lentes grande angular, e que têm impacto direto 

na fotografia de arquitetura, são os efeitos de convergência e de ‘tombamento’ do 

edifico quando fotografado de muito perto e em ângulo de tomada não 

perpendicular a face do objeto e paralelo ao chão, ou seja, de baixo para cima ou 

de cima para baixo. A convergência é o surgimento do terceiro ponto de fuga para 

onde as linhas paralelas verticais convergem. Já o efeito de tombamento é mais 

percebido em objetivas super grande angular e dá à impressão de que o prédio é 

inclinado para traz ou está caindo. Quando a fotografia é obtida de muito próximo 

e em um ponto de vista bem inclinado em relação à horizontal, o mesmo exagero 

nas distâncias será percebido na altura do prédio. A figura 109 ilustra o efeito de 

tombamento como também o exagero dimensional tanto na vertical como na 

horizontal, de alguns elementos, como a marquise de entrada da torre e o 

comprimento da laje de cobertura do Congresso Nacional, em Brasília, DF. 

 
Figura 109 - Exemplo de tombamento causado pelo uso de lente grande angular 10 mm (17 mm 
equivalente). Congresso Nacional, Brasília, DF. 
Fonte: Fotografia do autor. 

Hoje, há nos programas de tratamento de imagem ferramentas que 

prometem corrigir estes efeitos, mas não trazem de volta elementos que 

ficaram escondidos pela proximidade, além de restaurar a proporções que os 

elementos do ente arquitetônico apresentariam se vistos a uma distância 
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adequada a sua contemplação pelos padrões impostos pela câmara obscura e 

do desenho. No Photoshop, da ADOBE, este recurso é denominado de 

Correção de Lentes (Lens Correction). 

 

Lentes teleobjetivas 
As teleobjetivas foram um sucesso com o advento das lentes com 

distâncias focais variadas, conhecidas como lentes zoom lançadas na década 

de 196058. O sistema de visão humano não é uma lente 50 mm fixa. Tem-se a 

capacidade de aproximar elementos da imagem, mentalmente, para se ver 

detalhes. O homem, pode-se dizer, tem um ‘zoom digital’ acoplado ao seu 

sistema de percepção visual. Por isso quando surgiram, as lentes zoom foram 

um sucesso. As câmeras passaram a enxergar com mais equivalência ao 

processo visual humano. Quem não passou pela experiência de assistir a um 

pôr do sol espetacular, tirar fotografias com uma lente normal e ver frustrado 

aos resultados impressos em papel? O tamanho do sol, os detalhes das 

nuvens e algum elemento eventual que fez parte do momento ficaram sem o 

mesmo destaque com que foram vistos no momento que a fotografia foi feita. A 

teleobjetiva permitiu recolocar os objetos nos níveis de importância da 

observação direta. A lente zoom aproxima os elementos e passou a ser item 

obrigatório nas novas câmeras59. As figuras 110, 111 e 112 são exemplos de 

fotografias capturadas com lente zoom 18-200 mm, nas posições: 18 mm (27 

mm equivalente), 50 mm (75 mm equivalente), 110 mm (165 mm equivalente), 

respectivamente. Todas foram obtidas do mesmo ponto. Como não houve 

aproximação do objeto, a perspectiva se manteve igual e, por estar a uma boa 

distância e o objeto estar contido, praticamente, em um único plano, o efeito de 

achatamento de planos, característico das teleobjetivas, não é percebido. 

                                            
58  As primeiras lentes zoom surgiram por volta de 1959, mas a sua qualidade de imagem deixava a 

desejar. Em 1963, a Nikon lançou sua primeira objetiva zoom, precursora do padrão moderno 
deste tipo de objetivas. Era uma lente zoom 43-86 mm f/ 3,5. 

59  Inicialmente este tipo de lente variava a distância focal apenas acima da distância focal ‘normal’. 
Mais tarde surgiram as lentes ‘wide-zoom’ que variam de grande angular a teleobjetivas. 
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Figuras 110,111 e 112 - Exemplos de imagens com lente zoom: 18 mm (27 mm equivalente), 50 mm 
(75 mm equivalente), 110 mm (165 mm equivalente) respectivamente. Brasília, DF. 
Fonte: Fotografias do autor. 

 As lentes teleobjetivas aproximam os objetos, mas apresentam algumas 

consequências neste processo: os planos se achatam, reduzem as distâncias 

relativas e há uma perda significativa na profundidade de campo. A figura 113 

apresenta um exemplo onde o fundo está totalmente sem foco. 

 
Figura 113 - Exemplo de fotografia com fundo desfocado obtida com uma teleobjetiva 205 mm reais 
(307 mm equivalente).  
Fonte: Fotografia do autor. 
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As teleobjetivas são muito utilizadas para se obter fotografias que se 

assemelham a elevações (fachadas) do desenho técnico, mas para isso o 

distanciamento do objeto se torna essencial. Se as elevações do desenho 

técnico são vistas ortogonais, ou seja, suas linhas são mostradas com o 

mesmo paralelismo do objeto pelo fato de o observador estar em um ponto no 

infinito, a quanto maior distância se estiver, mais próximo desta condição se 

estará. Somente precisar-se-á aproximar os objetos visados, o que a lentes 

teleobjetivas fazem muito bem.  

A distância focal é a distância entre a frente da lente e o plano do filme 

ou sensor. Assim uma lente 500 mm terá meio metro de comprimento. Para 

reduzir o tamanho das lentes foi desenvolvido um sistema de espelhos, muito 

utilizado em telescópios. As objetivas construídas com esta tecnologia são 

denominadas de lentes reflex, Mirrorlens (lente-espelho) ou catadióptricas e 

apresentam um efeito curioso. A lente apresentada na figura 114 é de 500 mm. 

Nestes tipos de lentes, conforme ilustrada pela figura 115, os pontos luminosos 

fora de foco resultam em pequenos “light doughnuts” (rosquinhas de luz).  

 
Figura 114 - Exemplo de teleobjetiva reflex 500 mm.  
Fonte: http://taishimizu.com/151/Reflex-Nikkor-C-500mm-f-8-Mirror-Catadioptric-Lens-Review. 
Acessado em 02/02/2012. 
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Figura 115 - Exemplo do efeito nos pontos luminosos de uma  teleobjetiva reflex 500 mm.  
Fonte: http://taishimizu.com/151/Reflex-Nikkor-C-500mm-f-8-Mirror-Catadioptric-Lens-Review. 
Acessado em 02/02/2012. 

 

Lentes PC – Perspective Control 
As lentes com correção de perspectiva (PC) eliminam dos objetos 

fotografados as aparentes convergências naturais ou exageradas produzidas 

por lentes grande angular resultantes de uma visada não perpendicular aos 

objetos, ou seja, quando se inclina o ponto de vista para cima ou para baixo 

para conseguir enquadrar todo o objeto. Com esta correção as fotografias se 

assemelham aos desenhos técnicos de representações tridimensionais. Estas 

objetivas fazem tarefas parecidas a que se faz com as câmeras fotográficas de 

fole. A figura 116 apresenta uma câmera fotográfica de fole. Esta câmera, da 

marca Sinar, era uma das câmeras utilizadas pelo fotógrafo Julius Shulman. 
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Figura 116 - Exemplo de câmera com fole utilizada para correção de perspectiva.  
Fonte: Shulman, 2000. p. 24.  

Na figura 117 é apresentado um exemplo de objetiva PC e algumas das 

possibilidades de deslocamento do plano da lente e do filme. Nesta objetiva, as 

possibilidades de manipulação são bem mais limitadas do que nas câmeras de 

fole, entretanto estas lentes trouxeram para as câmeras reflex, portáteis parte 

dos recursos disponíveis nas grandes e pesadas câmeras de estúdio. Uma 

evidência de que na fotografia de arquitetura cones de visão muito abertos 

eram evitados (e continuam sendo, de certa forma) é o fato de estas lentes PC 

serem oferecidas nas distâncias focais de 24 mm, 45 mm e 85 mm60. Até hoje 

são estas três configurações que existem no mercado. Com o fator de crop de 

x1,6, das câmeras digitais utilizadas neste trabalho, estas objetivas resultam 

em lentes equivalentes de 38,4 mm, 72 mm e 136 mm, respectivamente, 

reduzindo ainda mais os cones de visão. 

 
Figura 117 - Exemplo de objetiva com controle de perspectiva e seus possíveis movimentos.  
Fonte: http://www.nikon.com.br/Nikon-Products/Product/Camera-Lenses/2174/PC-E-Micro-NIKKOR-
45mm-f%252F2.8D-ED.html. Acessado em 02/02/2012. 

                                            
60  Fonte: http://www.nikon.com.br/Nikon-Products/Camera-Lenses/Perspective-Control/index.page 

Acessado em 09/01/2012. 
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Atualmente há formas de manipulação de imagens por processos digitais 

que equivalem às manipulações das lentes de correção de perspectivas e às 

câmeras de fole. Este tipo de ‘controle’, correção ou manipulação podem facilitar 

o trabalho de registro correto de arquitetura, entretanto, trazem consequências 

que devemos considerar. Uma das consequências importantes é que, agindo 

desta forma, alguns elementos podem não ser registrados pelo ângulo de 

visada. Estes elementos ‘escondidos’ do objeto arquitetônico, só seriam vistos 

se, de fato, se estivesse a uma boa distância do objeto fotografado. Este recurso 

‘força’ o posicionamento correto do objeto dentro da imagem fotográfica 

(perspectiva, convergências, proporções) sem que o observador/fotógrafo tenha 

que se posicionar corretamente para isto.  

Aqui é travada uma discussão importante, que será aprofundada mais 

adiante, e que tem ligação direta com a questão de verossimilhança entre o 

olhar da vivência direta e a representação fotográfica. Apresenta-se adiante 

uma série de três imagens de um mesmo edifício que ilustra esta questão.  

• A figura 118 é a imagem ‘bruta’, sem tratamento, tomada com uma lente 

28 mm e que apresenta a convergência para um terceiro ponto de fuga 

localizado acima, e o tombamento do prédio para trás, decorrente do 

uso de uma lente grande angular. Estas duas consequências 

aconteceram devido à pouca distância do edifício e da visada para cima 

e não perpendicular à face do prédio, como apregoam as regras de uma 

boa fotografia de arquitetura. A partir desta imagem foram feitas duas 

correções, via software.  

• Na figura 119, a imagem foi manipulada, mas não de forma radical. 

Buscou-se uma correção do exagero que a lente utilizada agregou à 

imagem, mas se manteve um pouco de convergência compatível com o 

ponto de visada e o posicionamento do observador.  

• Na figura 120 a imagem apresenta a perspectiva corrigida para os 

parâmetros apregoados por alguns arquitetos de igualar a imagem ao 

desenho da perspectiva, eliminando totalmente a convergência ao 

terceiro ponto de fuga. Observa-se que o tamanho dos elementos que 

constituem a fachada lateral foi alterado, com relação à primeira 

imagem, além de exagerar os ângulos da perspectiva. 
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Figura 118 - Imagem original tomada com uma lente 28 mm. Palácio da Justiça, Porto Alegre, RS. 
Projeto dos arquitetos Luís Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet. 
Fonte: Fotografia do autor. 

 
Figura 119 - Imagem manipulada digitalmente corrigindo parcialmente as distorções de lente e 
perspectiva.  
Fonte: Fotografia do autor. 

 
Figura 120 - Imagem manipulada digitalmente corrigindo distorções de lente e perspectiva.  
Fonte: Fotografia do autor. 
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Na fotografia de arquitetura, as distorções inerentes a cada tipo de 

objetiva apresentam aspectos que devem ser observados com maior cuidado. 

Quando não há distanciamento suficiente para uma visada que abranja todo o 

edifício com uma lente normal, costuma-se utilizar lentes grande angular. Este 

recurso, cada vez mais difundido, está tornando comum, ao olho despreparado, 

deformações que podem trazer um entendimento errado de suas proporções 

‘reais’. O uso de lentes pode criar e/ou destruir jogos compositivos. São 

apresentadas a seguir, figuras 121 e 122, duas fotografias obtidas do mesmo 

prédio – Prédio 11107, ex-Colégio Parobé, atual prédio da Engenharia 

Mecânica, Campus Centro, UFRGS, Porto Alegre, RS –, com o mesmo 

enquadramento e que, devido ao uso de lente normal e uma lente grande 

angular, respectivamente, apresentam deformações nos volumes e na 

hierarquia dos elementos arquitetônicos. Pode-se observar que elementos do 

telhado não foram registrados quando se aproximou do edifício e que o 

equilíbrio dos elementos constitutivos do ente arquitetônico foi alterado. A 

fotografia obtida com a lente grande angular teve o efeito ‘bolha’ e a 

convergência corrigidos em programa de pós-edição. 

    
Figuras 121 e 122 - Fotografias tiradas do mesmo prédio, com o mesmo enquadramento e uso de 
lente normal e uma lente grande angular, respectivamente.  
Fonte: Fotografias do autor. 
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Filtros 
Já foram apresentados alguns filtros para correção da temperatura de 

cor, para simular o infravermelho e auxiliar na conversão de cor para tons de 

cinza na fotografia em P&B. Os filtros foram muito utilizados na fotografia 

analógica (com filme), pois praticamente todo o ato fotográfico acontecia no 

momento do disparo, da exposição do filme, as decisões eram tomadas antes 

do ‘disparo’, depois, muito pouca coisa poderia ser feita. Na era digital muitas 

destas decisões passaram a integrar o software das câmeras ou serem tarefas 

para pós-edição, no momento do tratamento digital da imagem. Os filtros de 

correção de temperatura de cor passaram a ser responsabilidade de um 

programa residente das câmeras denominado ‘balanço de brancos’ (White 

Balance).  Os filtros auxiliares na conversão da cor para o P&B (tons de cinza), 

os filtros com degradês e os filtros coloridos para aplicação de tons sobre as 

imagens passaram a ser tarefa executada na pós-edição em programas como 

o Photoshop. O que ainda restou de tarefa para os filtros nas câmeras digitais 

é, além de proteger a objetiva: 

• O filtro para efeito infravermelho, já apresentado anteriormente; 

• Alguns filtros de efeitos especiais, como, por exemplo, o efeito estrela 

(de 4, 6 e 8 pontas nos pontos mais luminosos da imagem), mas com 

muito pouca aplicação em fotografias de arquitetura como ferramenta de 

representação gráfica; e 

• O filtro polarizador. 

O filtro polarizador permite remover reflexos indesejados de superfícies 

não metálicas, como água, vidro etc.  Esta remoção dos reflexos possibilita, por 

exemplo, a visualização debaixo d’água (é o filtro usado nas imagens de 

turismo que apresentam os mares verdes, transparentes e os céus azuis 

escuros com nuvens brancas) e reduz os reflexos de vidros permitindo uma 

melhor visualização do interior, se isto interessar ao fotógrafo e aos objetivos 

de representação. Este efeito é muitas vezes usado para aumentar o 

contraste e saturação em céu azul e nuvens brancas. Eles também permitem 

que as cores se tornem mais saturadas e mais claras, com melhor 

contraste. Ou seja, é um filtro muito interessante para o registro de fotografia 

de arquitetura. Todas as objetivas utilizadas neste trabalho possuem este filtro 

e o seu uso é praticamente indispensável nas fotografias de arquitetura. Em 
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algumas situações faz-se mais de uma fotografia a fim de experimentar as 

diferenças de ajuste do polarizador para depois decidir qual das opções melhor 

se encaixa as pretensões de registro daquela tomada. A figura 123 é um 

exemplo de fotografia onde foi utilizado o filtro polarizador explorando ao 

máximo sua capacidade de realçar as cores, remover o esbranquiçado dos 

reflexos da luz nos objetos e ‘limpar’ e contrastar o céu. 

 
Figura 123 - Fotografia com filtro polarizador da Praça dos Três Poderes, Brasília, DF. 
Fonte: Fotografia do autor. 

As figuras 124 e 125 apresentam diferenças de ajuste do filtro 

polarizador percebidas no tom do céu e na intensidade de transparência e 

reflexo da pele de vidro da fachada. 
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Figuras 124 e 125 - Fotografia com diferenças de ajuste do filtro polarizador. Madri, Espanha. 
Fonte: Fotografias do autor. 

 

3.4.1.4  O controle da luz: diafragma e obturador 

O filme ou sensor precisa receber uma determinada quantidade de luz 

para que o registro luminoso seja corretamente gravado. Caso receba menos 

luz, situação denominada de subexposição, resultará em uma imagem escura, 

ou em um caso extremo de muita pouca luz não conseguir registrar nada. Nos 

filmes isto resultaria em um filme negativo transparente como se não tivesse sido 

exposto. No outro extremo, caso receba muita luz, situação denominada de 

superexposição, resultará em uma imagem exageradamente clara, perdendo 

informações nas áreas mais iluminadas e, na situação extrema, em uma imagem 

branca. Neste caso, nos filmes resultava um negativo negro, como se tivesse 

sido exposto à luz do dia fora da câmera, situação chamada de filme velado. O 

controle correto da luz é levado à efeito por dois fatores: quantidade de luz e 

tempo de exposição. Uma analogia que ajuda a entender este processo é a do 

filme com o copo de água. Para se encher um copo de água pode-se fazê-lo 
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rapidamente com um grande fluxo de água ou demandando mais tempo se tiver 

somente um pequeno fio de água caindo no copo. O tamanho do copo tem uma 

relação inversa com a fotossensibilidade do filme ou sensor: quanto menor a 

sensibilidade expressa em ISO maior o copo (figura 126). 

 
Figura 126 - Analogia do filme com o copo d’água.  
Fonte: Ilustração adaptada pelo autor de CIVITA, 1980 p. 56. 

A quantidade de luz é controlada pelo diafragma e tem como 

consequência a variação na profundidade de campo. O tempo de exposição é 

controlado pelo obturador e tem como efeito a capacidade de se congelar ou 

não os objetos em movimento. O fotógrafo sempre está fazendo escolhas 

quando se trata de controlar a luz que irá pintar sua fotografia. Nunca se terá o 

melhor dos dois mundos – profundidade de campo e corte de tempo, o “cut" de 

Dubois (2001. p. 161) –, sempre será uma escolha, pois estes dois fatores 

estão imbricados. Cada um deles traz repercussões significativas no resultado 

do registro fotográfico, como veremos a seguir. Conhecê-los é fundamental 

para o fotógrafo, saber o que está escolhendo, qual sua prioridade, qual a sua 

intenção, o que pretende registrar.  

 

O diafragma 
Incorporado às objetivas, o diafragma controla a quantidade de luz que 

entra na câmara escura. Este artefato tem analogia com a pupila e tem relação 

direta com a profundidade de campo.  

Em óptica, profundidade de campo é um efeito que descreve até que 

ponto objetos que estão mais ou menos perto do plano de foco aparentam 

estar nítidos. O plano de foco é o plano perpendicular a uma linha imaginária 
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que nasce na câmera fotográfica e vai ao infinito. Quanto mais ‘dilatado’ 

(aberto) estiver o diafragma, menor será o espaço, para frente e para o fundo 

deste plano focal no qual os objetos fotografados terão nitidez, ou seja, uma 

profundidade de campo reduzida. Por outro lado, quanto mais fechado estiver o 

diafragma, mais profundo será o campo onde os objetos estarão nítidos. Este 

campo de nitidez não se distribui igualmente à frente e ao fundo. Do plano de 

foco na direção da lente será 1/3 da profundidade de campo total e os outros 

2/3 estarão do plano focal para o fundo da imagem. A figura 127 ilustra o 

comportamento da profundidade de campo em duas situações de abertura.  

 
Figura 127 - Ilustração da profundidade de campo com relação a abertura do diafragma.  
Fonte: Ilustração do autor. 

A escala do diafragma é indicada em números ‘f’ e está gravada em 

algumas lentes mais antigas (com controle manual) em um anel  móvel junto à 

junção da objetiva na câmera. Nas câmeras digitais este controle é feito na 

câmera, mas o diafragma continua sendo montado no corpo das objetivas. A 

abertura f/1 significa que toda a luz que chega na objetiva, chega ao plano do filme 

ou sensor. Como toda a objetiva ‘come’ luz, ou seja, o cristal do qual as lentes são 

produzidas, o seu comportamento óptico (refrações, absorções, reflexões etc.) e a 

quantidade de elementos utilizados na construção da objetiva não vão deixar 

passar toda a luz recebida. Toda objetiva tem impresso o seu ‘f melhor’, sua 

situação mais luminosa, juntamente com a sua distância focal. Esta informação é 

importante porque quanto menor este ‘f’ mais luminosa é a objetiva, o que indica a 

qualidade dos materias e de sua construção. A cada ponto se reduz à metade o 

fluxo luminoso admitido e a cada dois pontos à ¼. Iniciando de um número 

próximo de 1 a escala de aberturas que uma objetiva pode apresentar são os 
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seguintes valores: f/1.2, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45 e f/64. 

O diafragma na posição f/1.2 permitirá a passagem da maior quantidade de luz, 

enquanto na posição de abertura f/64 admitirá cerca 1/2.000 vezes menos luz. 

São poucas as objetivas que oferecerão toda esta amplitude de aberturas. A figura 

128 apresenta uma objetiva com o seu diafragma ajustado para f/2.8 e na figura 

129 a mesma lente com o diafragma ajustado para f/22. 

        
Figuras 128 e 129 - Fotografias de uma lente com abertura f/2.8 e f/16, respectivamente. 
Fonte: Fotografias do autor 

A figura 130 apresenta algumas aberturas e ilustra a redução da área. 

 
Figura 130 - Aberturas de obturador frequentemente encontradas em câmeras digitais.  
Fonte: Ilustração adaptada pelo autor de CIVITA, 1980 p. 57. 

Na Canon EOS 60D e na Canon Rebel XTi a escala de aberturas do 

diafragma é oferecida subdividida em 1/3 de ponto (stop) – a  escala da figura 

acima está apresentada em pontos inteiros. A seguir, figura 131, é apresentado 

um segmento da escala total de aberturas oferecidas com os subpontos de 

1/3,. A vantagem destes subpontos é se conseguir um ajuste mais preciso da 

quantidade de luz. 
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Escala de número ‘f’ subdividida em 1/3 de ponto (stop) 
f/# 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3.2 3.5 4 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22

 
Figura 131 - Escala de abertura ‘f’ subdividida em 1/3 de ponto (stop).  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A seguir, são apresentadas três fotografias obtidas com diferentes 

aberturas para demonstrar na prática os conceitos apresentados acima. O 

equipamento utilizado foi uma câmera Canon EOS 60D com objetiva zoom f: 

3.5-5.661 18-55 mm e tripé e fotômetro manual Minolta Auto Meter IVF. As 

fotografias foram capturadas com a objetiva fixada na distância focal 38 mm 

(com o fator de crop x1,5, fica equivalente a uma lente 57 mm para um filme no 

formato 35 mm, ou seja, com um cone de visão um pouco mais fechado que 

uma normal), o foco feito no terceiro carretel (verde escuro) da frente para o 

fundo e mantido fixo nas três fotografias, a sensibilidade setada para ISO 400. 

O balanço de branco para lâmpada fluorescente e utilizada a luz normal do 

ambiente que são seis lâmpadas fluorescente de rosca com duas temperaturas 

de cor: 4 lâmpadas sendo ‘cor fria:branca’ e duas ‘tons quentes:amareladas’.  

• Na figura 132, a fotografia foi obtida com abertura f/5 (a maior abertura 

possível para esta distância focal) e, por isso, o tempo de exposição 

necessário foi de 1/15 de segundo. Pode-se ver que praticamente só o 

carretel onde foi feito o foco está nítido, ou seja, por onde passa o 

plano focal; 

• Na figura 133, a fotografia foi obtida com abertura f/16 e tempo de 

exposição 0,6 segundo, mantendo a mesma quantidade de luz. A 

profundidade de campo aumentou visivelmente, ficarm nítidos os dois 

carreteis próximo ao verde, à frente e ao fundo. O fundo melhorou a 

nitidez, mas ainda falta muita informação; 

• Na figura 134, a fotografia foi obtida com abertura f/32 (a menor abertura 

possível com esta objetiva) e tempo de exposição de 3,2 segundos. 

Com esta abertura consegue-se foco satisfatório nos cinco primeiros 

carreteis e um ganho significativo de informações na persiana que fica 

no fundo da imagem e em toda a borda da madeira que serve de base. 

                                            
61  Principalmente nas objetivas zoom, a abertura poderá ser variável. Neste caso o f/3.5 é 

conseguido somente quando a objetiva estiver posicionada nos 18 mm e o f/5.6 quando estiver 
posicionada nos 55 mm. 
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Figura 132 - Fotografia com abertura de diafragma f/5. 
Fonte: Fotografia do autor. 

 
Figura 133 - Fotografia com abertura de diafragma f/11. 
Fonte: Fotografia do autor. 

 
Figura 134 - Fotografia com abertura de diafragma f/32. 
Fonte: Fotografia do autor. 
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A profundidade de campo62, explorada desde a descoberta da câmera 

escura pelos renascentistas, é outra forma de manipulação da fotografia. Pode-

se, com esta característica da fotografia, ‘direcionar’ a visada de forma e dar 

importância para um elemento determinado, apenas colocando-o em foco e 

tirando a nitidez dos outros planos. É particularmente eficiente em situações 

onde há uma grande quantidade de elementos que podem competir em 

importância e dificultar a percepção do que é importante registrar, do que se 

tem a intenção de apresentar. Desta maneira, evita-se a necessidade de 

‘limpar’ a imagem dos outros elementos em processos de pós-edição, 

tratamento de imagem que muitas vezes resulta em uma fotografia com 

aspecto artificial. Este recurso também traz outro atributo importante da 

fotografia de arquitetura, que é a questão de ‘clima’, aspecto subjetivo e de 

muita importância na formação da imagem mental resultante. Quando se tira a 

nitidez de elementos, permite-se que o leitor/espectador preencha estas 

lacunas com suas próprias imagens mentais. Seria a questão da ‘sensualidade’ 

levada à fotografia de arquitetura. Muito da sensualidade está em não mostrar 

de forma nítida e definitiva, mas sugerir, deixar escapar certas nuances, 

transparências, informações incompletas que são completadas pelo espectador 

ou criando o desejo de serem descobertas. 

A seguir são apresentadas duas fotografias feitas com grande abertura 

de diafragma, o que reduziu a profundidade de campo permitindo colocar 

somente um dos planos em foco. Com este recurso pode-se dar ênfase ao 

conjunto de elementos arquitetônicos e que compõe a entrada desta casa – 

figura 135 – ou ao gradil e à vegetação com espinhos e flores – figura 136. 

Caso a intenção seja abranger todos os planos em foco, basta fechar o 

diafragma e escolher um ponto intermediário aos dois planos – a 1/3 do 

primeiro plano a e 2/3 do plano de fundo – para colocar o plano focal – ponto 

onde deve ser feito o foco. Caso não seja possível voltar ao local, há 

programas que fazem uma fusão dos planos focais de várias fotografias, do 

mesmo ponto de vista, em um processo semelhante ao HDR. 

                                            
62  É uma característica da câmara escura apresentar pequena profundidade de campo. “Isto 

porque a lente/espelhos possui uma profundidade de campo limitada” (HOCKNEY, 2001, p.104). 
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Figuras 135 e 136 - Exemplo de exploração da profundidade de campo. 
Fonte: Fotografias do autor. 

 ‘Tilt and shift’: inclinação e desvio 
Como refere o nome dado ao efeito ‘tilt and shift’ (inclinação e desvio), 

este estilo de fotografia explora o movimento de lentes em câmeras de formato 

pequeno ou médio e ao uso de picagem/inclinação (tilt) para limitação da 

profundidade de campo em uma determinada área da imagem, produzindo 

fotografias de objetos e cenários reais, mas que ficam parecidos com fotografia 

feitas de miniaturas e maquetes. A expressão também é usada quando a 

profundidade de campo é simulada por pós-produção digital, ou seja, quando 

através de programas se obtém o mesmo efeito. O nome deriva do uso de 

lentes tilt-shift que normalmente são empregadas na produção óptica do 

mesmo efeito e correções de perspectiva. O que os fotógrafos tinham como 

‘efeito colateral’ quando buscavam resolver as deformação nas perspectivas 

nas câmeras com plano da objetiva e plano do filme basculantes (câmeras de 

fole ou nas lentes PC - Perpective Control) passou a ser explorado como efeito 

desejado. Este efeito conduz o interesse do leitor/espectador para a área 

focada, evidenciando detalhes não percebidos facilmente na fotografia sem o 

efeito. A seguir, são apresentados dois exemplos, aplicados em pós-edição 
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(Photoshop) e as fotografias originais sem o efeito, para que se observem as 

mudanças na imagem. Nas figuras 137 e 138 explora-se o efeito na horizontal, 

e nas figuras 139 e 140 é apresentado o efeito na vertical. Foi aplicado o efeito 

de forma bem marcante para que seja facilmente percebido. Este efeito é, 

frequentemente, utilizado de forma mais sutil para dar ênfase em áreas da 

fotografia que não coincidam, necessariamente, com algum plano focal e por 

isso impossível de ser trabalhada no momento da obtenção da fotografia 

somente pela exploração da profundidade de campo. 

 

 
Figuras 137 e 138 - Fotografia original e com efeito “tilt and shift” na horizontal. Brasília, DF. 
Fonte: Fotografias do autor. 
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Figuras 139 e 140 - Fotografia original e com efeito “tilt and shift” na vertical. Ouro Preto, MG. 
Fonte: Fotografias do autor. 

 

O obturador 
Há duas formas de se controlar a quantidade de luz que será despejada 

sobre o filme ou sensor a fim de se fazer o registro correto da luz. Estes 

controles são o diafragma, apresentado anteriormente, e o obturador, que 

devem trabalhar juntos a fim de exporem o filme ou tablete digitalizador à 

quantidade de luz necessária para que haja um registro de qualidade.  

O obturador não tem equivalente no olho humano. O mais próximo seria 

as pálpebras, mas que não tem a mesma função. O ser humano não forma 

imagens quadro a quadro, como a filmadora ou uma imagem apenas de cada 
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vez, como na fotografia. Os olhos veem as imagens continuamente. Caso haja 

um exagero de luz apenas se desvia o olhar ou fecha-se os olhos até a pupila 

adaptar-se à nova condição de luz. A câmara escura do olho humano está 

sempre aberta a entrada de luz, mesmo quando fechamos as pálpebras, já que 

estas sempre permitem alguma passagem de luz. 

O obturador é um dispositivo mecânico que abre e fecha, controlando o 

tempo de exposição do filme (ou do sensor das câmeras digitais) à luz, em uma 

câmera fotográfica. Começou como uma tampa na objetiva que era sacada e 

recolocada pela mão do fotógrafo. Depois vieram os artefatos mecânicos. 

Existiu uma infinidade de formas e maneiras de funcionamento. Nas câmeras 

reflex SLR e DSLR funciona como uma espécie de cortina/guilhotina que 

impede a entrada da luz na câmara escura, e quando pressionado o botão 

disparador, ele é acionado deixando passar a luz – que foi organizada pela 

lente e limitada pelo diafragma – pelo tempo predeterminado pelo fotógrafo ou 

programa do próprio equipamento. Quanto mais tempo aberto, mais luz entra e 

‘queima’ o filme ou atinge o sensor. Nas câmeras SLR e DSLR, enquanto o 

diafragma fica no corpo da objetiva, o obturador fica embutido no interior do 

corpo da câmera junto ao plano do filme ou sensor. As figuras 141 e 142 

apresentam o obturador da Nikon. 

 
Figuras 141 e 142 - Obturador da Nikon. Fotografia e ilustração. 
Fonte: Site da Nikon. http://imaging.nikon.com/history/chronicle/history-fm3a/ Acessado em 
02/02/2012. 

Quando se pressiona o botão, dispara-se uma série de eventos dentro 

da máquina fotográfica. O diafragma se fecha para a posição ‘f’ definida, o 

espelho (que direcionava a imagem para o visor) sobe e então o obturador 

entra em funcionamento expondo o filme ou sensor à cena escolhida pelo 

fotógrafo/operador, pelo tempo predefinido. 



188 

A velocidade do obturador é um dos fatores utilizados pelo fotógrafo para 

alterar o resultado final de uma fotografia. O tempo de abertura do obturador e 

a abertura do diafragma escolhido devem ser adequados à sensibilidade do 

filme ou sensor (ao ISO do filme ou a ‘seleção de ISO’ – no caso das câmeras 

digitais) para permitir um registro correto dos objetos e detalhes que se está 

desejando registrar. Enquanto o diafragma tem relação direta com a 

profundidade de campo, o obturador tem relação direta com o movimento, ora 

‘congelando’ o que estava em movimento, ora registrando o movimento, de 

forma inusitada, quando a fotografia capta uma fatia maior de tempo. Este 

parâmetro da fotografia é que faz do ato de fotografar “um corte”:  

(...) a imagem fotográfica não é apenas uma impressão 
luminosa, é igualmente uma impressão trabalhada por gesto 
radical que a faz por inteiro de uma só vez, o gesto do corte, do 
cut, que faz seus golpes recairem ao mesmo tempo sobre o fio 
da duração e sobre o contínuo da extensão. Temporalmente de 
fato a imagem-ato fotográfica interrompe, detém, fixa, imobiliza, 
destaca, separa a duração, captando dela um único instante. 
(DUBOIS, 2001. p 161) 

Este corte tem um tempo, uma fração do contínuo. A extensão deste tempo 

determinará se os objetos em movimento serão registrados “congelados” ou se 

resultarão em outros efeitos, tornando-se um registro estranho aos nossos olhos. 

Os obturadores reforçam a afirmativa de Walter Benjamim de que ”a 

natureza que fala com a câmera é distinta da que fala com o olho” (2008. p. 26 

tradução do pesquisador) e Arlindo Machado vai mais além: 

O obturador tem sua forma de tornar visível o referente, de resto 
bastante diversa da forma como o olho humano vê: é uma fenda 
que se move em alta velocidade na superfície do filme, expondo 
cada parte deste último em diferentes momentos. Não podemos 
nos esquecer que esse único fragmento temporal (...) é também 
composto de infinitos outros instantes que o obturador, todavia, 
não sabe distinguir. (MACHADO, 1984. p. 45) 

Arlindo Machado chama a atenção para a situação de se ter diante da 

câmera um motivo em movimento. A fotografia não será mais o registro de um 

momento absoluto, mas o registro de vários instantes. Machado apresenta o 

exemplo da célebre fotografia de Jacques-Henri Lartige, feita durante o Grande 

Premio Automobilístico da França, em 1912, que apresenta “a dilatação temporal 

própria da imagem fotográfica” (MACHADO, 1984. p. 46) (figura 143), resultado 
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de um tempo de exposição longo e um obturador que “varre” horizontalmente. 

Enquanto o automóvel passava em alta velocidade e o fotógrafo tentava 

acompanhá-lo movimentando a câmera, a imagem foi sendo registrada em 

linhas horizontais deslocadas resultando em uma imagem pouco comum. Arlindo 

Machado sugere que este efeito, comum na época pelo fato deste tipo de 

obturador ser utilizado pela maioria das câmeras, pode ter influenciado a 

maneira como os artistas gráficos passaram e representar a velocidade. 

 
Figura 143 - Fotografia de Jacques-Henri Lartigue, Grand Prix del Automóvil Club de Francia, 1912.  
Fonte: Newhall, 1983. p. 216. 

Atualmente, as câmeras fotográficas SLR e DLSR oferecem uma gama 

enorme de opções de velocidades. A Canon EOS 60D oferece velocidades que 

vão de 1/8.000 de segundos a 30 segundos e mais a opção “bulb” onde o 

obturador fica aberto expondo o fime ou sensor pelo tempo que o disparador 

estiver precionado. A Canon EOS 60D oferece esta escala ainda subdivida em 

1/3 de ponto assim como a escala de abertura, figura 144. Dessa forma pode-

se ter equivalências precisas de relações abertura/velocidade. 
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Escala de velocidades do obturador subdividida em 1/3 de ponto 
(stop)63 
Speed 8 10 13 15 20 25 30 40 50 60 80 100 125 160 200 250 320 400 500 640 800 1.000

 
Figura 144 - Escala de velocidades do obturados (speed) subdividida em 1/3 de ponto (stop).  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A seguir, são apresentadas fotografias de um ventilador de teto, em 

funcionamento, obtidas com seis diferentes velocidades do obturador. A 

fotografia obtida com a velocidade alta – figura 145 – congela o movimento e 

as pás do ventilador são registradas paradas. À medida que a velocidade do 

obturador fica mais lenta, mais tempo leva para fazer o registro, menos nitidez 

se tem nas pás – figuras 146 a 147 –, até que, em uma velocidade muita baixa, 

as pás são registradas como uma mancha na figura 150. O foco foi feito no 

centro do ventilador e mantido fixo em todas as fotografias, sendo alterada a 

velocidade do obturador, a abertura e a sensibilidade do sensor ‘ISO’, conforme 

informado junto a cada fotografia. 

   
Figura 145   Figura 146    Figura 147 

Vel. 1/1.600; f/3.5; ISO 6.400 Vel. 1/125; f/3.5; ISO 400  Vel. 1/60; f/3.5; ISO 400 

   
Figura 148    Figura 149    Figura 150 

Vel. 1/30; f/5.6; ISO 400  Vel. 1/15; f/8; ISO 400  Vel. 1/4; f/18; ISO 400 
Figuras 145,146, 147, 148, 149 e 150 - Exemplos do efeito da velocidade do obturador. 
Fonte: Fotografias do autor 

                                            
63  É comum nas câmeras fotográficas vir a escala de velocidade sem a fração. Assim os valores de 

8.000 a 4 indicam uma fração de segundo. Por exemplo, 8.000 indica 1/8.000 de segundo, 125 
1/125 de segundos. Já 0”3 indica 0,3 segundos e 30” indica 30 segundos. 
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O equipamento utilizado na sequência de fotografias apresentadas 

anteriormente foi: câmera Canon EOS 60D com objetiva zoom f: 3.5-5.6 18-55 

mm e tripé e fotômetro manual Minolta Auto Meter IVF. As fotografias foram 

obtidas com a objetiva fixada na distância focal 18 mm (com o fator de crop 

x1,5, fica equivalente a uma lente 27 mm para um filme no formato 35 mm, ou 

seja, uma grande angular). 

A fotografia, quando é um corte rápido do tempo, registra o momento 

infinitesimal, uma lâmina ínfima de tempo onde tudo está congelado, estático. Esta 

imagem desconcerta o espectador desavisado, pois pode registrar o momento de 

movimento onde uma criança, um atleta, um animal encontra-se despregado do 

solo, sem apoio, suspenso no ar, como na figura 151, onde o cachorro e as gotas 

de água estão congeladas, ou na figura 152, onde um 1/640 de segundos de um 

movimento quase impossível de ser observado a olho nu pode ser apreciado.  

 
Figura 151 - O instante congelado. Fotografia obtida com tempo de exposição de 1/500 de segundo.  
Fonte: Fotografia do autor. 
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Figura 152 - O instante congelado. Fotografia obtida com tempo de exposição de 1/640 de segundo.  
Fonte: Fotografia do autor. 

Quando o tempo necessário para o registro da cena demandar mais do 

que um instante infinitesimal, será registrado um segmento do continuum 

temporal e as consequências disto são imagens dos objetos diferentes da 

forma que são vistos. Será registrado um rastro, um conjunto de “punctum’s” 

conforme Barthes (2008. p. 34).  

Na fotografia apresentada na figura 153 um exemplo da forma como a 

fotografia registra o movimento. É uma fotografia feita com um tempo de 

exposição relativamente longo. As pessoas estáticas são registradas de forma 

usual e o trem, em movimento, resulta em um registro inusitado, abstrato. 

 
Figura 153 - Fotografia obtida com tempo de exposição longo.  Estação de metrô. 
Fonte: Fotografia de Fernanda Antônio. 
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Outro caso onde o grande tempo de exposição resulta em uma imagem 

diferente da maneira que o mundo é visto pode ser observado na figura 154. O 

tempo de exposição maior não altera o registro dos objetos estáticos, 

entretanto, a água é registrada de uma forma inusitada resultando em algo 

novo aos olhos, uma forma fantasmagórica, mágica. 

 
Figura 154 - Fotografia obtida com tempo de exposição longo. Passagem de água em Caraá, RS 
Fonte: Fotografia do autor. 

Um outro exemplo é quando o ambiente circundante movimenta- se em 

velocidades diferentes. Quando se olha por uma janela de um veículo em 

movimento, por exemplo, os objetos mais próximos passam a velocidades 

maiores que os objetos mais distantes. Pois a fotografia registra este efeito, 

como se pode observar na figura 155. 
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Figura 155 - Fotografia obtida com tempo de exposição longo.  Passeio de trem. 
Fonte: Fotografia de Fernanda Antônio. 

Na fotografia de arquitetura estes efeitos podem ‘tirar’ as pessoas dos 

ambientes registrados, ou apenas torná-las irreconhecíveis, servindo apenas de 

referência de escala (calungas) conforme exemplifica a figura 156.  

 
Figura 156 - Fotografia obtida com tempo de exposição longo. Pessoas em movimento. 
Fonte: Fotografia de Fernanda Antônio. 
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O registro do movimento também pode ser explorado, de forma mais 

consciente, na construção de ‘clima’ na fotografia, como, por exemplo, uma 

lareira com um fogo surreal, um mar com ondas borradas, ou árvores borradas 

pelo movimento do vento. 

3.4.2  O fotógrafo – o operador 

Todas estas considerações técnicas apresentadas sobre o aparato 

tecnológico que é a câmera fotográfica já são mais do que suficientes para se 

perceber que o registro fotográfico pode se afastar facilmente do seu 

referente. A tão almejada ‘precisão científica’, a ‘verdade indiscutível’ se 

mostram frágeis. Agora, outro ponto deve ser considerado: a fotografia tirou a 

mão do artista do processo de registro, mas a ação do homem não foi 

eliminada do processo. O homem está na operação deste aparelho e é ele 

que decide todos os ajustes necessários, tomando decisões sobre todo o 

aparato tecnológico: quais as objetivas, filtros, tempo de exposição e 

profundidade de campo, onde pousar o plano focal. Além destas, são 

necessárias outras tomadas de decisão que não são exigências da máquina 

fotográfica, mas do que se encontra na frente da objetiva e fará parte do 

conjunto de elementos que será registrado. É de responsabilidade de um 

homem o que ficará dentro e fora de quadro, o ponto de vista, o arranjo dos 

objetos, entre outros aspectos que veremos a seguir. Frans Lanting64 

chamava a atenção para “(...) a simplicidade do encontro entre um animal 

selvagem e uma máquina de observar, sem emoções humanas para 

embelezar a imagem” (LANTING, 2001. p. 21) ao observar fotografias feitas 

por uma ‘armadilha fotográfica’65, ou seja, quando o fotógrafo não está 

presente no jogo fotográfico para colocar o seu ‘toque’, deixar sua marca, 

                                            
64  Frans Lanting, nascido em Roterdam, Holanda, e radicado nos Estados Unidos é fotógrafo 

especializado em vida selvagem. Membro do time de fotógrafos da National Geographic 
Magazine, documentou a vida selvagem e sua relação com o homem durante mais de duas 
décadas, viajando por lugares como a Antártica, África e a Amazônia. 

65  Uma armadilha fotográfica é uma câmera posta em uma trilha sabidamente utilizada por animais 
selvagens e operada por um sensor de presença. Este equipamento obtem imagens “sem a mão 
do homem”. Mas não inteiramente, já que ele estava lá para predefinir as regulagens da máquina 
e preestabelecer um possível enquadramento da cena. 
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“embelezar a imagem”. Portanto, o aparato tecnológico demanda um operador 

e recai sobre ele todo o ato fotográfico.  

Vilém Flusser (2002) é um filósofo que pensa sobre a fotografia de 

maneira mais ampla. Além das questões inerentes aos conhecimentos científicos 

incorporados no aparelho fotográfico e a cena a ser registrada, este traz um 

“programa” (potencialidades inscritas no aparelho) que interessa não só ao 

fotógrafo, mas a toda cadeia produtiva industrial. Assim, segundo Flusser, cabe 

ao fotógrafo desvendar, descobrir suas potencialidades pré-inscritas: 

O fotógrafo manipula o aparelho, apalpa-o, olha para dentro e 
através dele, a fim de descobrir sempre novas potencialidades. 
Seu interesse está concentrado no aparelho e o mundo lá fora 
só interessa em função do programa. Não está empenhado em 
modificar o mundo, mas em obrigar o aparelho a revelar suas 
potencialidades. (FLUSSER, 2002. p. 23) 

Assim, além do “aparelho”, também tem que ser considerado seu 

“operador”, o fotógrafo com suas características e decisões.  

Pode-se afirmar, então, que não são apenas os aspectos técnicos de 

obtenção de uma fotografia que a distanciam do seu referente. Há ainda o 

olhar do fotografo que é único em sua forma de compor os elementos vistos 

para fazer o seu registro. Cada fotografia é diferente. Mesmo que se mantenha 

o mesmo ponto de vista, pequenas variações no enquadramento dos 

elementos registrados pela câmera, decisões de foco, profundidade de campo, 

fotometragem, tipo de lentes, tipo de filme ou apenas a mudança do momento 

resultarão em fotografias diferentes, distintas, únicas. Isto leva à questão da 

instantaneidade da fotografia que é capaz de congelar um momento da 

realidade, mas também à questão do ponto de vista do operador. Ponto de 

vista que se forma através do olhar único do autor e que, a priori, tem 

significado somente para ele. 

Dubois entende que o “momento fotográfico” é somente do aparelho e 

se trata daquele momento infinitesimal logo após o disparo, quando a imagem 

se forma e há a sua inscrição automática pela placa sensível, mas que o 

fotógrafo influencia neste processo antes e depois deste momento. 

(...) de ambos os lados, há gestos e processos, totalmente 
‘culturais’, que dependem por inteiro de escolhas e decisões 
humanas, tanto individuais quanto sociais. Antes: o fotógrafo 
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decide em primeiro lugar fotografar (isso já não ocorre por si), 
depois escolhe seu sujeito, o tipo de aparelho, o filme, procura 
sua melhor lente, determina o tempo de exposição, calcula seu 
diafragma, comanda sua regulagem, posiciona seu foco, todas 
operações — e muitas outras ainda — constitutivas do ato da 
tomada e que culminam na derradeira decisão do disparo no 
"momento decisivo", de acordo com a fórmula a partir de agora 
vinculada ao próprio nome de Cartier-Bresson. Depois: quando 
da revelação e da tiragem, todas as escolhas se repetem 
(formato, papel, operações químicas, eventuais trucagens); em 
seguida, as provas tiradas irão se envolver em todos os tipos 
de redes e circuitos, todos sempre ‘culturais’ (em vários níveis), 
que definirão os usos da foto (do álbum de família à foto de 
imprensa, da exposição em galeria de arte ao uso pornográfico, 
da foto de moda à foto judiciária etc.). (DUBOIS, 2001. p. 85) 

Por sua vez, Flusser entende que o fotógrafo manipula o aparelho a fim 

de registrar o mundo que vê e explora todas as suas potencialidades na busca 

de descobrir novas possibilidades. Além disso, o fotógrafo traz uma série de 

intenções e valores que irão influenciar o ato fotográfico e determinar diferenças 

no resultado do registro. Estes ‘filtros’, que alteram a visão do fotógrafo, são 

aspectos culturais que distorcem a percepção de mundo e que vão determinar 

certos arranjos entre os elementos registrados. O arranjo destes elementos e a 

sua inclusão ou não no espaço de registro vão determinar conceitos construídos 

na fotografia e oferecidos ao público espectador. Desta forma, a fotografia não 

tem a intenção de oferecer uma contemplação do mundo, mas sim oferecer 

determinados conceitos relativos ao mundo.  

Há um olhar, assim como na poesia, que é uma forma de 
apreensão e absorção da realidade, uma reflexão a respeito 
dos objetos, espaços, fatos e pessoas que estão à nossa volta, 
cuja escrita é a fotografia. (MASCARO, 1994. p. 73) 

As figuras 157, 158 e 159 são exemplos de arranjos que constroem 

conceitos em fotografia. Todas as imagens demandam os textos para serem 

entendidas com o conceito desejado pelo editor. A figura 157 demanda mais do 

leitor por exigir dele um conhecimento prévio sobre o símbolo da justiça estar 

com os olhos vendados para a compreensão do conceito. A figura 158 foi um 

caso reincidente por duas copas mundiais onde se especulava sobre o 

comportamento e hábitos do jogador Ronaldo e vinculava a uma grande 

campanha publicitária de uma marca de cerveja. Já a figura 159 tem uma 

leitura mais fácil, ilustrando a falência, a ‘quebra’, da empresa aérea.  
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Figuras 157, 158 e 159 - Fotografias veiculadas em jornais. Duas capas e uma matéria sobre a 
seleção brasileira de futebol do jornal O Sul. Nos três casos a imagem propõe entendimentos 
complementares devido ao arranjo dos elementos registrados. A imagem da justiça cega, o jogador 
que só pensa em coisas erradas e a empresa de aviação que faliu.  
Fonte: Jornal O Sul. Respectivamente: Fotógrafo Dida Sampaio/AE em 21/04/2006, fotógrafo Tasso 
Marcelo/AE/O Sul em 27/03/2002 e fotógrafo Evaristo As/AFP em 18/04/2006. 

Não se consegue registrar tudo que se está vendo em uma única 

fotografia. A fotografia será sempre uma parcela do que se apresenta à nossa 

frente, naquele momento. Assim, toda fotografia é, desde o princípio, uma 

parcela da realidade. E uma parcela ordenada segundo a intenção consciente 

ou não do fotógrafo/operador. Ao controlar o aparato tecnológico e explorar 

todas as possibilidades de arranjo e composição dos elementos vistos pelo 

visor, decidindo o que será visto e o que ficara ‘fora de cena’, buscando uma 

ordenação, priorizando luzes, o fotógrafo/operador transforma um registro 

automático da luz emanada por objetos em mensagem com significados. Como 

Barthes lembra, a emoção do operador, e por isso mesmo, a essência da 

fotografia, é a “Fotografia-segundo-o-Fotógrafo” (BARTHES, 2008. p 17) . 

Mascaro descreve o desafio do registro fotográfico. É a apresentação da 

ação do fotógrafo por um fotógrafo: 

Caberá então ao fotógrafo enfrentar o desafio de, atento ao caos 
que predomina em seu campo, observado através do visor de 
sua câmera, organizar, conforme seus critérios e capacidade de 
criação, todos aqueles elementos que compõem a cena e que ali 
comparecem de forma alheia a sua vontade e sobre os quais 
não tem aparente poder ou possibilidade de comando (...) 
enquadrar o que é mais relevante, perceber a luz e ainda o que 
é mais fundamental: pressentir, simultaneamente a todas estas 
medidas e atitudes, o momento mágico e decisivo quando o 
caos por uma fração mínima de segundo, por obra e graça de 
sua capacidade de percepção, se harmoniza e então finalmente 
apertar o botão. (1994. p 40 e 41) 
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É deste processo que resultam as fotografias. Entender a importância 

destes atos por parte do fotógrafo e suas possíveis consequências em seus 

leitores é onde reside a essência deste trabalho. Refletir de forma mais séria e 

talvez mais responsável sobre os efeitos que resultam no registro feito por 

fotografias – sejam eles com o objetivo de representar, apresentar ou ser uma 

expressão artística de seu autor – em seus leitores quando apresentadas como 

meras imagens inocentes ou como verdades absolutas, parece ser necessária 

e possivelmente de grande valia para uma tomada de consciência crítica.  

É de responsabilidade direta do fotógrafo/operador três ações principais 

que contribuirão para o sucesso ou não do registro do que se pretende, a 

saber: o recorte, o ponto de vista e a composição. 

 

O recorte 
Parece ser o maior desafio para o fotógrafo, quando se depara com um 

cenário espetacular, decidir o que será registrado e o que ficara de fora do 

quadro. Acredita-se que esta seja a melhor explicação para busca de 

equipamentos que registrem ângulos maiores. Quando o olho nu passa a olhar 

a cena pelo visor da câmera há um impacto frustrante. Primeiro, nada cabe! 

Depois, o mundo passa a ter que caber em um retângulo vertical ou horizontal. 

Neste momento, o fotógrafo terá que decidir o que precisa registrar para que 

consiga atingir seus objetivos e o que é descartável. Qual a estratégia que 

utilizará. Arlindo Machado fala deste momento de forma brilhante. 

Toda fotografia, seja qual for o referente que a motiva, é 
sempre um retângulo que recorta o visível. O primeiro papel da 
fotografia é selecionar e destacar um campo significante, limitá-
lo pelas bordas do quadro, isolá-lo da zona circunvizinha que é 
a sua continuidade censurada. O quadro da câmera é uma 
espécie de tesoura que recorta aquilo que deve ser valorizado, 
que separa o que é importante para os interesses da 
enunciação do que é acessório. (MACHADO, 1984. p. 76) Grifo 
do pesquisador. 

Quando se faz fotografias é importante que se tenha ‘interesses’, 

objetivos, que haja uma intenção. Quando se tenta fotografar um prédio sem 

objetivos claros, se conseguirá apenas belas fotos de qualquer coisa, se o 

fotografo tiver habilidade e sorte. Para a fotografia como forma de 
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representação da arquitetura, é fundamental ter claro o que se quer registrar, 

como Albert Renger-Patzsch66 explica.  

O fotógrafo procura isolar um fragmento característico da 
multiplicidade de um todo, para sublinhar seus elementos 
essenciais e eliminar aqueles que se arriscam em se 
transformar em elementos de desconcentração face à 
complexidade de todo. (in: MASCARO, 1994, p. 51) 

Não se pode esperar que o leitor/espectador saiba exatamente o que 

levou o fotógrafo a fazer aquela determinada fotografia, se esta apresenta uma 

quantidade enorme de elementos registrado com pesos iguais ou semelhantes. 

O recorte serve, juntamente com os recursos de profundidade de campo, caso 

seja necessário ou possível, para focalizar a imagem nos elementos essenciais 

e deixar fora de quadro o que não é relevante.  

As figuras 160 e 161 ilustram a importância do recorte ou o efeito que 

ele pode trazer à parcela de ambiente registrada. A figura 160 é a fotografia de 

uma janela colonial, em Ouro Preto, MG, coroada de rosas. Não há dúvidas de 

que o interesse é na janela e nas flores e se tem a oportunidade de degustar 

visualmente como estes elementos estão interagindo. A figura 161 é uma 

fotografia que mostra um ângulo mais aberto da mesma janela. Inserida em um 

contexto mais amplo, ela perde em importância e valor. 

Pelo recorte o fotógrafo pode mudar totalmente a cena, isolar o belo de 

um entorno poluído, feio ou dar ênfases para aspectos que não seriam 

percebidos facilmente na visitação ‘real’ àquele lugar. Aparentemente este fato 

é pouco comentado entre os fotógrafos e tratado com indiferença pelos leitores/ 

espectadores.  

 

 

                                            
66  Albert Renger-Patzsch (1897-1966) era um fotógrafo alemão associado ao movimento New 

Objectivity. 
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Figuras 160 e 161 - Exemplos do efeito do recorte. Ouro Preto, MG 
Fonte: Fotografias do autor. 

 

O ponto de vista 
O ponto de vista é uma escolha inteiramente do fotógrafo e tem uma 

importância enorme para o resultado do registro. 

(...) na determinação do ângulo de tomada, ou seja, na posição 
que o olho/sujeito ocupa em relação ao objeto fotografado. 
Esse ponto privilegiado do espaço que define os valores na 
cena é decorrência lógica da construção perspectiva, já que 
esta é por natureza uma topografia organizada em função do 
ponto de vista do sujeito da representação, tal como ele está 
cristalizado no olho fixo e único da objetiva. (MACHADO, 1984. 
p. 102) 

“O homem vê a criação arquitetônica com seus olhos, que estão a 1 

metro e 70 centímetros do solo” (LE CORBUSIER, 1959, p. 164.). Enquanto Le 

Corbusier (1887-1965) afirmava esta regra de visualização da arquitetura, 

László Moholy-Nagy (1845-1946) explorava os ângulos oblíquos. Eram pontos 

de vista ainda não explorados, mas, desafiado pelos novos aranhas-céus, 

lança seu olhar e a câmera para cima e para baixo e apresenta novas 
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estratégias de visualização: o ponto de vista do pássaro – exemplificado pela 

figura 162 – e o ponto de vista do verme – figura 163. 

 
Figura 162 - Fotografia de László Moholy-Nagy, “Torre da rádio em Berlim”. 67 Olhar do pássaro. 
Fonte: http://www.nga.gov/exhibitions/2007/foto/fullscreen/fig_3.shtm Acessado em 05/02/2012. 

                                            
67  Créditos originais da fotografia “Torre da rádio em Berlin”. László Moholy-Nagy (American, b. 

Hungary, 1895–1946), Radio Tower Berlin, 1928 gelatin silver print. National Gallery of Art, 
Washington, Patron's Permanent Fund © 2007 László Moholy-Nagy Artists Rights Society (ARS), 
New York/VG-Bild Kunst, Bonn. Copyright ©2012 National Gallery of Art, Washington, DC. 
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Figura 163 - Fotografia de ‘arranha-céu’ em Madri, Espanha. O olhar do verme. 
Fonte: Fotografia do autor. 

A cada dia, parece que a busca de pontos de vistas mais inusitados e 

inatingíveis passou a ser uma regra. O malabarismo chegou à fotografia de 

arquitetura, não como forma de solucionar o registro perfeito ou mais adequado 

de um determinado ente arquitetônico, mas como forma de mostrar o que 

ninguém viu nem nunca vai ver. Esta é uma das discussões que se pretende 

desenvolver na segunda parte deste trabalho. 

 

Composição 
A composição é a mais poética e trabalhosa das três ações do 

fotógrafo/operador. Poética porque tem sua origem nas artes, no equilíbrio 

estético dos elementos registrados. É o belo que pode estar em uma fotografia 

científica que não pretendia este objetivo. O que faz uma fotografia de uma 

galáxia distante ser uma bela fotografia é o arranjo dos elementos fotografados, 

o equilíbrio de cheios e vazios, enfim, as regras de composição. E é trabalhoso 

porque demanda senso estético, um bom olhar, contorcionismos, paciência e 

um bom tripé, se for o caso. 
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Um ótimo exemplo do extremo de paciência e jogo lúdico com o aparato 

fotográfico e com o leitor/espectador é o ensaio do fotógrafo Bernad Voïta, 

conforme descreve Pedro Jorge Monteiro Bandeira e ilustrado pela figura 164. 

Na série Anti-Chambre (1997), o artista plástico Bernard Voïta 
(1960, Cully, Suíça) explora ao limite os paradoxos e ilusões 
inerentes à representação fotográfica de espaços interiores. 
Partindo da escolha criteriosa de um determinado ângulo 
fotográfico e da organização específica de diversos objectos no 
espaço tridimensional, consegue criar no plano bidimensional 
da fotografia – e apenas aqui – composições geométricas 
regulares (por exemplo, um quadrado branco sobre fundo 
negro), não visíveis de outro modo. A complexa realidade do 
espaço cede assim à organização da composição em papel, 
enfatizando a importância e autonomia da imagem sobre a 
realidade desse mesmo espaço. Deste modo Voïta exprime a 
existência de uma outra realidade inerente ao modo de ver; 
afirma que a percepção é, em si, e também, a construção do 
espaço. (BANDEIRA, 2007. p. 28) 

 

 
Figura 164 - Fotografia de Bernard Voita. 
Fonte: http://iiiinspired.blogspot.com/2010_04_01_archive.html Acessado em 05/02/2012. 
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A composição determina a forma de leitura, cria empatia e convida a sua 

fruição devido ao apelo estético. Hoje em dia é um assunto pouco conhecido e 

estudado por quem não tem formação em artes, tornou-se um diferencial 

competitivo para aquele fotógrafo que se aprofunda no assunto. Saber as 

regras faz com que se entenda melhor porque certas fotografias tocam quem 

as observam de uma maneira mais impactante. Poderia se dizer que boa parte 

das obras distinguidas com a “aura artística”, defendida por Walter Benjamin, 

satisfazem a uma razoável quantidade de regras compositivas. 

Este aspecto possui um ponto positivo: pode-se ter sido agraciado com 

um virtuosismo que permite olhar e fotografar as cenas com equilíbrio e beleza, 

mas, caso não tenha sido o caso, pode-se estudar, adquiri-los e chegar a 

resultados satisfatórios, como afirmava Johannes Itten, professor da Bauhaus, 

na década de 1920 (FREDMAN, 2010. p. 6). Claramente necessária para ter-se 

sucesso na obtenção de boas fotografias, a composição tem sido tratada com 

descaso e superficialidade na maior parte das publicações sobre fotografia. 

Uma referência que destaca-se por apresentar detalhadamente as questões da 

composição na fotografia de forma prática e muito bem exemplificada é o livro, 

de Michael Freedman, The photographer’s eye (O olho do fotógrafo). 

Neste trabalho não se tem a pretensão de aprofundar Freedman, mas 

demonstrar as possibilidades de manipulação do registro da realidade. Para 

isso serão apresentadas algumas regras básicas que já fazem muita diferença 

na montagem e leitura da fotografia. 

Há uma regra básica compositiva que tem relação com a posição da 

imagem: se vertical, horizontal ou quadrada. Assuntos em que se quer explorar 

a profundidade devem ser enquadrados na vertical. Se, por outro lado, se quer 

dar ideia de amplitude, deve-se enquadrá-los na horizontal. A forma quadrada 

vai equilibrar os dois argumentos oferecendo uma cena sem ênfase para 

nenhum destes dois aspectos. Esta exploração pode ser feita na pós-edição, 

se os arquivos forem grandes o suficiente para aceitar os recortes. O ideal é já 

ter uma ideia do que se pretende ao fotografar, ou então fazer fotografias nas 

diversas possibilidades. Este último recurso é muito utilizado quando se tem 

um cliente e não se tem certeza do que ele pretende com as imagens. 

Para fins ilustrativos, apresenta-se na figura 165 uma imagem e duas 

possibilidades de enquadramentos compositivos: um vertical e um horizontal. 
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Figura 165 - Exemplos de enquadramentos: vertical e horizontal. Fundação Iberê Camargo, Porto 
Alegre, RS. 
Fonte: Fotografias do autor. 

Outra regra importante é a regra dos terços, conforme demonstrada na 

figura 166. Divide-se o visor ou a fotografia em três partes verticais e 

horizontais e procura-se colocar os elementos próximos aos pontos de 

intersecção deste quadriculado imaginário ou próximo a uma das linhas. Evita-

se o enquadramento centralizado que torna a imagem monótona. Muitos 

fotógrafos estreantes têm dificuldade de movimentar o objeto a ser fotografado 

do centro do visor, pois é ali que normalmente a câmera faz o foco, quando no 
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modo de foco automático (auto focus). Flusser (2002. p. 23) alerta que é 

preciso entender as regras do aparato e aprender a explorá-las, não se 

tornando vítima capturada pelos programas oferecidos. 

 
Figura 166 - Regra dos terços. Ouro Preto, MG. 
Fonte: Fotografia do autor 

Há também uma questão importante sobre a linha de horizonte. Quando 

posta no meio da fotografia resulta em uma fotografia monótona. Explorar a 

colocação da linha de horizonte alinhada com as linhas imaginárias dos terços 

horizontais ou mais acima e abaixo delas resulta em fotografias mais 

dramáticas e com maior impacto visual. As figuras 167, 168 e 169 apresentam 

três possibilidades de posicionamento do horizonte. Não há, neste caso, uma 

forma correta e duas erradas. Trata-se de questões subjetivas ligadas ao 

gosto, a intenção do fotógrafo e objetivo da fotografia. 
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Figuras 167, 168 e 169 - Exemplos de possibilidades de posicionamento da linha do horizonte. 
Congresso Nacional, Brasília, DF. 
Fonte: Fotografias do autor. 
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Para a fotografia de arquitetura há um aspecto que se deve ter atenção 

especial. Tanto a fotografia quanto a arquitetura tem regras compositivas. 

Quando se busca registrar fotograficamente determinadas regras compositivas 

do ente arquitetônico, estes atributos devem ser salientados pelas estratégias 

compositivas utilizadas na elaboração do registro, sob pena de se obter uma 

fotografia interessante, mas que desfaz a composição arquitetônica do seu 

referente. É necessário que haja um cuidado maior e um entendimento do que 

o objeto arquitetônico oferece de composição arquitetônica e, se o objetivo do 

registro é ‘capturar’ este jogo compositivo, buscar arranjos que permitam a sua 

leitura na imagem fotográfica resultante.  

As figuras 170 e 171 são duas fotografias do Edifício Jaguaribe, no 

centro de Porto Alegre. Na figura 170, a fotografia foi feita explorando-se um 

alinhamento do topo do prédio com a borda lateral da fotografia criando uma 

diagonal forte com a barra de pastilhas branca e tirando a importância da 

convergência exagerada em decorrência do uso de uma lente grande angular – 

exigência do sítio que não permite maior distanciamento. É uma imagem 

interessante fotograficamente, na forma como preenche os espaços, as 

diagonais produzidas, o ângulo incomum, mas que do ponto de vista da 

arquitetura, dá um ‘tombo’ nos prédios. A figura 171 é fotografia de uma 

‘alçada’ frontal, vista de baixo para cima, da calçada oposta. Uma fotografia 

obtida de um ponto de vista mais dramático, mas que coloca em destaque o 

jogo compositivo das sacadas – composta de elementos brancos e amarelos – 

sob o plano da fachada – composto de faixas de placas de tijolos e os rasgos 

de janelas que formam a base daquela parte da fachada. Não há certo ou 

errado. O que está sendo avaliado é se há uma intenção de registro da 

arquitetura, de um aspecto compositivo, que tipo de composição fotográfica é 

mais adequado aos propósitos e objetivos do registro fotográfico.   



210 

      
Figuras 170 e 171 - Exemplos de composição fotográfica. Edifício Jaguaribe, Porto Alegre, RS. 
Fonte: Fotografias do autor 

Existem muitas outras regras, e tratar de todas neste momento seria 

fugir do objeto de estudo deste trabalho. O importante é que com esses 

argumentos possa ficar clara a importância do operador/fotógrafo nas variáveis 

do ato fotográfico, suas possibilidades de manipulação e exploração do registro 

fotográfico. 

 

3.5  A FOTOGRAFIA NO UNIVERSO DAS REPRESENTAÇÕES EM 

ARQUITETURA 

3.5.1  A representação em arquitetura 

A arquitetura, “situada na confluência entre arte, ciência e técnica” 

(CATTANI, 2010. p. 1), tem como função básica “criar vazios” (ZEVI, 1996. p. 18) 

onde irão se desenrolar as atividades humanas. Vazio e espaço se confundem e 

se tornam sinônimos entre os diversos autores que tratam de arquitetura.  
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O espaço, por sua vez, é um ente até certo ponto abstrato pois, 
em si, não tem existência definida: o que vai definir o espaço é o 
“anti-espaço” ou “não-espaço”, ou seja, os elementos materiais e 
concretos que definirão um ente abstrato. Em suma, o espaço é 
configurado por aquilo que não é espaço, pelo intervalo que 
existe entre as coisas. Especificamente em relação à arquitetura, 
serão os elementos de arquitetura – paredes, pisos, tetos, 
pilares, vigas, vedações e outros elementos construtivos – que 
definirão suas características e atributos, e que serão percebidas 
pelos sentidos. (CATTANI, 2010. p 1) 

Toda a arquitetura, de um modo completo ou pelo menos parcial, é 

precedida em sua existência por uma fase mental. Por ser uma intervenção 

humana no ambiente natural, todo ambiente criado passa, consciente ou 

inconscientemente, pela imaginação de seu criador. A transferência desta fase 

mental para a materialização, caso não seja executada pelo próprio criador, 

demanda recursos de comunicação. Assim: 

Um dos requisitos fundamentais da arquitetura implica a 
possibilidade de ser representada, ou seja, existir 
previamente por meio de um modelo – gráfico ou físico, bi ou 
tridimensional – que contenha informações sobre ela e que 
responda adequadamente às necessidades de cada etapa de 
sua produção e consumo: basicamente estudos preliminares, 
anteprojeto, projeto executivo, construção, divulgação. Será por 
meio deste modelo que serão mostradas suas características 
físicas e compreendidas suas articulações formais e 
estruturais, bem como será possível definir o processo de 
trabalho que culminará com a construção da edificação. 
(CATTANI, 2010. p. 2) 

Além do termo representação, os termos comunicação, expressão e 

apresentação também seriam compatíveis para denominar esta ‘ação 

comunicativa’ que é a necessidade de dar ‘saída’ (numa referência às novas 

tecnologias computacionais) às ideias tridimensionais concebidas no universo 

imagético de seu criador para que outras pessoas possam compreendê-las e, se 

necessário, materializá-las com precisão com o que foi imaginado pelo seu 

criador. Entretanto, a expressão ‘representação’ é consenso entre os arquitetos. 

A representação em arquitetura é quase tão antiga quanto o salto 

evolutivo que fez com que o homem deixasse as cavernas e interferisse no 

ambiente natural para adequá-lo às suas novas necessidades. 

A evolução cognitiva da espécie humana, a crescente 
complexidade das funções a serem abrigadas, a diversidade de 
materiais empregados foram tornando as ações sobre o meio 
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cada vez mais complexas, exigindo que o processo de trabalho 
incorporasse o planejamento prévio, distinguindo-o do trabalho 
instintivo, animal: o que fazer, onde, de que maneira, com que (...) 
Desse modo, a prefiguração do objeto passou a ser condição 
necessária para sua exequibilidade. (CATTANI, 2006. p. 111) 

Acompanhando a evolução cognitiva do homem, provavelmente as 

primeiras comunicações deste planejamento prévio fossem passadas de forma 

oral, “verbalizada para um grupo sem a necessidade de qualquer outro registro 

que não a troca de ideias no próprio local da intervenção” (CATTANI, 2006. p. 

112). A evolução da oralidade para a escrita também permitiu o emprego de 

símbolos gráficos para representar a arquitetura. Foram encontrados registros 

muito semelhantes às atuais vistas ortogonais na Mesopotâmia, por volta de 

2450 a.C. (OLIVEIRA. In: CATTANI, 2006. p. 112) (figura 172). 

 
Figura 172 - Representação arquitetônica na Mesopotâmia. c. 2450 a.C. 
Fonte: Mário Mendonça de Oliveira, Desenho de arquitetura pré-renascentista. Salvador: EDUFBA, 
2002 (in: CATTANI, 2006. p. 111) 
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Os registros gráficos da arquitetura apresentaram pouca evolução até a 

Renascença. O salto significativo na representação em arquitetura vai 

acontecer nos séculos XV e XVI, quando é aprimorada uma sistematização 

nas linguagens de representação para dar suporte à maior complexidade das 

obras a serem construídas, estilos arquitetônicos mais complexos (arquitetura 

gótica), novas técnicas construtivas, divisão do processo de trabalho. A 

evolução dos conhecimentos em desenho vai “permitir uma melhor 

visualização e, por decorrência, melhor compreensão prévia da obra a ser 

construída, em uma correspondência representação/objeto mais apurada” 

(CATTANI, 2006. p. 112 e 113).  

No mesmo momento histórico em que as técnicas de representação 

começam a ser sistematizadas e novas formas de representação – como a 

perspectiva por Filippo Bruneleschi (1377-1446) e Leon Batista Alberti (1404-

1472), baseada nas leis euclidianas – são incorporadas ao conjunto de 

ferramentas de representação é que também é desenvolvida a câmara escura. 

O mesmo olho de Ciclope que olha para desenhar a perspectiva é o olho da 

câmara escura. É neste momento que se dá uma mudança de visão do mundo. 

No quattrocento são dados os primeiros passos na 
construção de uma máquina de fragmentos da 
representação. Com seus olhos hábeis, os arqueiros 
italianos perfuraram o mundo medieval, derrubaram a 
pirâmide e inverteram o sentido do cosmo-mundo. Os 
símbolos que se conectavam de cima para baixo em um 
eixo vertical, são substituídos pelo eixo horizontal da 
representação em profundidade. Através do orifício 
projetaram novos horizontes desobstaculizados. (FUÃO, 
1992. p. 42)68 Tradução do pesquisador. 

Mudam as relações homem/espaço/Deus. O homem deixa de ser uma 

criatura de Deus, inferior, e que olha e é olhada por Ele num eixo vertical, para 

se emancipar e olhar para frente, um novo olhar horizontal do mundo criado 

para ele e seus iguais. O teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo. O homem 

passa a ver e entender o mundo pelos seus olhos. Neste momento, a visão 
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inicia o processo de deslocamento e a ocupar seu lugar de canal predominante 

na percepção de mundo. 

A partir destas mudanças importantes surgem os movimentos 

humanístico e científico renascentistas que proporcionaram as condições 

para que as formas de representações obtivessem o status científico que os 

paradigmas da época exigiam. Por meio do modelo podia-se controlar a 

realidade efetiva do objeto, possibilitando representar a obra e diferentes 

possibilidades podiam ser pensadas, testadas e avaliadas antes da sua 

materialização. 

No século XVIII, Gaspard Monge (1746-1818) desenvolve a geometria 

descritiva que estabelece as bases do sistema projetivo utilizado até hoje na 

representação gráfica exata do espaço construído (CATTANI, 2006. p. 113).  

À medida que o mundo se torna mais complexo e as tarefas vão sendo 

divididas entre profissões diferentes, as ferramentas de representação também 

vão se tornando mais normatizadas e padronizadas. 

Com a implantação do modelo de industrialização capitalista, o 
projeto arquitetônico – antecipador da obra arquitetônica 
concluída – passou a ter existência em moldes semelhantes 
aos empregados atualmente. Inúmeros fatores contribuíram 
para essa situação, desde necessidades formais ou tipológicas 
até o próprio espírito da nova ordem nascente, que passou a 
exigir uma divisão e especialização mais acentuadas entre o 
fazer e o saber. Essas circunstâncias consolidaram a profissão 
de arquiteto de forma institucional, porém não mais nos moldes 
renascentistas do modelo unitário do indivíduo – 
arquiteto/artista/criador/cientista – como Leonardo da Vinci 
(1452-1519). As novas condições em que ocorria o exercício 
profissional faziam com que o mestre não fosse mais o único a 
deter o controle das obras. (CATTANI, 2006. p. 116) 

Para que isto fosse possível, o material produzido pelo arquiteto para 

possibilitar a representação, comunicação e apresentação de suas ideias 

precisaria oferecer uma leitura e compreensão precisas. 

É por meio do desenho técnico que se consegue um meio mais 
eficiente de representação da arquitetura, além de obterem-se 

                                                                                                                                
68  Texto original: En el quattocento se han dado los primeros pasos en la construcción de una 

máquina de fragmentos de la representación. Con sus hábiles ojos, los arqueros italianos 
perforaron el mundo medieval, derrumbaron la pirámide e invirtieron el sentido del cosmo-mundo. 
Los símbolos que conectaban el arriba-abajo en un eje vertical, son sustituidos por el eje 
horizontal de la representación en profundidad. A través del agujero proyectaron nuevos 
horizontes desobstaculizados. 
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dados precisos relativos aos elementos necessários à 
execução, incorporando informações numéricas ou textuais, 
procurando dotá-lo de características inequívocas. (CATTANI, 
2006. p. 117) 

Na arquitetura a materialidade é o resultado de todo um processo. Pode-

se dizer que a arquitetura são ideias, pensamentos materializáveis. A 

arquitetura resulta em objetos reais, concretos que são construídos. Com 

frequência, para que a construção seja realizada, demanda o convencimento e 

o envolvimento de terceiros, desde o cliente que irá financiar a obra até os 

diversos colaboradores envolvidos na construção. Neste processo entre a ideia 

e a materialização há diversas etapas em que o arquiteto, idealizador, terá que 

apresentar suas criações, e em cada uma destas etapas serão empregados 

meios para conseguir se comunicar, ‘dar saída’ às suas propostas – aos entes 

arquitetônicos imaginados. As ferramentas desenvolvidas para este fim são as 

representações. São muitas as maneiras e possibilidades de representação até 

agora desenvolvidas e formam um conjunto que Cattani (2010. p. 5) denomina 

de sistemas de representação. 

É consenso que toda representação é uma abstração, releitura, uma 

abstração impossível de retratar com precisão e na sua totalidade aquilo que 

representa. ‘O mapa não é o território’ expressa de forma genial a questão 

fundamental da representação: que toda a representação é uma parte, uma 

interpretação, uma tentativa de registro, nunca abrangendo todas as 

peculiaridades do representado.  

Para a psiquiatria, baseada na filosofia do conhecimento, nunca se tem 

acesso direto ao real, ao mundo exterior. Este é sempre mediado pelos 

sentidos. Portanto, a realidade é um ente compreendido sempre por 

representações. Todo o contato com a realidade se dá por intermédio dos 

sentidos que são também representações interpretadas pelo cérebro criando 

então uma concepção imagética do que o cerca. A confirmação do que é real 

se dá pela confrontação das diversas representações que são criadas a partir 

das informações oferecidas pelos sentidos. Neste processo, informações são 

perdidas e ambiguidades são geradas (BALDO, 2003). Deste ponto de vista, 

vive-se sempre no mundo das representações, sendo o mundo real algo que 

nunca se saberá como é realmente. 
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Conforme Cattani (2010. p. 3), “sempre que estivermos nos referindo à 

representação de um objeto, não estaremos frente ao objeto, mas sim frente a 

algo que diz respeito a ele e nos comunica suas características sem ser 

exatamente ele”. Ainda segundo o autor, “toda a representação é uma 

aproximação, em maior ou menor grau, da realidade” (2010. p. 11).  

Mesmo entendendo-se estas peculiaridades dos sistemas de 

representação e sua incapacidade de representação total e precisa do 

objeto, a representação em arquitetura tem como objetivo primordial permitir 

a materialização de uma realidade imaginada, fruto de uma concepção 

autoral. Também pode pretender representar um objeto arquitetônico 

existente, mas não presente. A aproximação, cercamento entre a 

representação e o ente arquitetônico, é uma necessidade para que seja 

realizada a materialização imagética daquilo que foi representado com a 

maior precisão possível. “A função da representação em arquitetura é 

exteriorizar e tornar disponível para outros uma ideia até então restrita ao 

intelecto do autor”, como coloca Cattani (2010. p. 5) ou fazer presente algo 

que não está acessível ou está distante. Para Marx “(...) o que distingue o 

pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção 

antes de transformá-la em realidade” (MARX, 1968. Livro I, V. 1-2)69. 

Este processo – ilustrado pela figura 173 – de idealizar (idealizador), 

usar formas de comunicar (sistemas de representação), ser entendido pelo 

leitor/alvo (receptor) que por sua vez vai (re)construir mentalmente o objeto, 

tem que permitir que este processo de construção, comunicação e 

(re)construção seja o mais preciso ou unívoco possível em relação ao objeto 

idealizado para permitir sua materialização com exatidão. Discrepâncias neste 

processo podem resultar em objetos diferentes do concebido por seu criador. 

                                            
69  Esta citação foi feita originalmente por Liedke, (LIEDKE, Élida Rubini. Processo de trabalho. In: 

CATTANI, Antonio David (Org.). Trabalho e tecnologia: dicionário crítico. Porto Alegre: Editora da 
Universidade/UFRGS: Vozes, 1997. p. 181-183.1997) na página181 e depois por Cattani (CATTANI, 
Airton. Arquitetura e representação gráfica: considerações históricas e aspectos práticos. 
ARQTEXTO, Porto Alegre, PROPAR, n. 9, 2° semestre 2006; pag. 110 a 123 ) na página 111. 
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Figura 173 - Esquema ilustrativo do processo em que o Sistemas de representação são necessários 
para a comunicação precisa da ideia, permitindo a sua materialização conforme idealizado pelo seu 
criador.  
Fonte: Ilustração do autor.  

Em cada momento deste processo e para cada público o arquiteto terá 

que lançar mão de diferentes técnicas e formas de representar suas ideias. A 

comunicação se dá de forma diferente para cada tipo de leitor (público-alvo). 

Por exemplo, são bem diferentes as maneiras de representar quando o objetivo 

é a comunicação com o cliente ou em um concurso público, para a elaboração 

dos documentos gerados para a execução ou elaborados os registros após a 

materialização do objeto arquitetônico. Ou ainda, estes registros apresentarão 

outras técnicas e formas se forem elaborados para um portfólio ou para serem 

publicados em uma revista especializada. Para cada momento alguns aspectos 

serão enfatizados, levando-se em conta o público-alvo e sua capacidade de 

ler/compreender os códigos utilizados para a elaboração daquele conjunto de 

representações e os objetivos de comunicação do idealizador. 

Desde os primeiros riscos, que servem como exploração por parte do criador 

e de registros de memória, passando pelos croquis esquemáticos utilizados nos 

primeiros contatos com o cliente, pelos renders (imagens realísticas geradas por 

computador) apresentados em concursos, materiais de venda e divulgação até as 

plantas técnicas, cortes, elevações e detalhamento do chamado projeto executivo, 

tem-se uma série de elementos, características, valores que se tornam mais 

evidentes em cada maneira de representar. “Desse modo, a representação em 

arquitetura é uma forma de comunicação que será mais eficiente na medida em que 
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adotar recursos – gráficos, físicos, textuais, imagéticos – que possuam uma 

capacidade informativa de qualidade” (CATTANI, 2010. p. 5). 

Para que a comunicação seja efetiva é necessário haver, por parte do 

receptor, uma compreensão das técnicas de representação. Quanto mais 

complexos são os códigos, mais conhecimento será necessário por parte do 

receptor para que consiga decodificar as informações contidas nos documentos 

apresentados. 

Algumas formas de representações são tão antigas que quase todos são 

capazes de decodificar. O caso mais comum é o desenho simples, o croqui. 

Desde o tempo das cavernas, muito antes do desenvolvimento da escrita, 

utiliza-se esta ferramenta como forma de comunicação. Outras formas são 

mais complexas, exigindo conhecimentos de geometria. Ching deixa claro esta 

necessidade ao afirmar que 

(...) o desenho tem o poder de superar o achatamento de 
uma superfície bidimensional e representar ideias 
tridimensionais da arquitetura de uma maneira clara, legível 
e convincente. Para liberar esse poder, é necessária a 
capacidade de executar e ler a linguagem gráfica do 
desenho. O desenho não é simplesmente uma questão de 
técnica; é também um ato cognitivo que envolve percepção 
visual, avaliação e raciocínio de dimensões e 
relacionamentos espaciais. (CHING, 2011. p. vi) 

Entretanto, algumas formas de representação, como a fotografia, por 

apresentarem uma semelhança aparente com o objeto registrado, parecem não 

demandar grandes conhecimentos de decodificação, o que pode se tornar em 

um grande erro e gerar grandes perdas de informações ou, pelo menos, 

informações erradas ou distorcidas. Como uma possível justificativa para este 

risco, Cattani coloca: 

Como todo o pensamento sempre se exprime de forma 
codificada, ou seja, por meio de um sistema de signos 
(Bertin, 1998, p. 870), a decodificação deverá 
necessariamente passar pela compreensão da linguagem 
estabelecida. No entanto, por ser considerada tão 
evidente por aqueles que a utilizam cotidianamente, esta 
linguagem corre o risco de ser mal compreendida por 

                                            
70  BERTIN, Jacques. Sémiologie graphique: les diagrammes, les réseaux, les cartes. Paris: Éditions 

de l’EHESS, 1998. 
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outros usuários que não a têm como expressão usual. 
(2010. p. 7) 

É importante que se tenha uma noção clara dos limites dos meios de 

representação em ter êxito na apreensão e posterior comunicação unívoca de 

um ente arquitetônico ou apenas um de seus atributos e que faz parte deste 

processo a capacidade, o conhecimento do leitor/receptor para que consiga 

fazer a decodificação, ou seja, a (re)construção mental minimamente precisa 

do que foi ‘transformado em representação’. 

3.5.2  O universo das representação em arquitetura 

A arquitetura apresenta características formais, materiais e concretas 

que associadas à complexidade dos processos projetuais e construtivos 

exigem que, para sua materialização, seja sempre antecedida por etapas de 

simulação antes da sua materialização.  Desta forma, “um dos requisitos 

fundamentais para a existência da arquitetura é a possibilidade de ser 

representada” (CATTANI, 2011. p. 1). É importante a exploração, testes e 

avaliação por meio de modelos que contenham informações sobre ela e que 

respondam adequadamente às necessidades de cada etapa de sua produção e 

consumo. Para dar conta dessa representação, uma séria de recursos podem 

ser empregados, variando dos mais analógicos aos mais abstratos. A este 

conjunto de ferramentas de representação Cattani denomina de “Sistemas de 

Representação em Arquitetura” (CATTANI, 2010). 

Dentro do universo dos recursos disponíveis atualmente para 

representar a arquitetura, Cattani (2011. p. 9 e 10) sugere a seguinte 

taxonomia, com algumas contribuições do pesquisador: 

• Oralidade: compreende a representação da arquitetura por intermédio 

da fala e gesticulação;  

• Textos: compreendem todas as informações que utilizam a escrita como 

forma de descrever uma realidade arquitetônica;  

• Imagens: compreendem as informações estáticas registradas sobre 

superfícies bidimensionais;  

• Modelos físicos: compreendem as informações que utilizam a 

tridimensionalidade como forma de representar a arquitetura;  
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• Sistemas dinâmicos: compreendem os recursos onde a representação 

incorpora a dimensão tempo, como o cinema e vídeo, e mais 

modernamente, baseados sobretudo na tecnologia digital.  

 Estas categorias, por sua vez, podem ser divididas em subcategorias 

que procuram esgotar todas as possibilidades de representação em 

arquitetura. O quadro conceitual a seguir (figura 174) apresenta mais 

detalhadamente essas subcategorias. 

 
Figura 174 - Sistemas de representação em arquitetura.  
Fonte: Adaptação de Cattani, 2011. p. 10. 

Destaca-se que esta estrutura se duplica em outra estrutura análoga, 

quando se trata de todas as possibilidades de representação em arquitetura 

dentro da nova era das tecnologias computacionais, ou seja, tem-se duas eras 

bem distintas e sobrepostas: a era tradicional, muitas vezes referida como 

analógica; e a era computacional, também referida como era digital, como 

ilustra a figura 175. 
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Figura 175 - Sistemas de representação em arquitetura nas duas eras: tradicional e informatizada.  
Fonte: Adaptação de Cattani, 2011. p. 10. 

A fotografia, então, pode ser incluída na categoria das “imagens 

bidimensionais” (CATTANI, 2011. p. 10) e está presente nas duas eras, ou 

seja, tanto na era das formas tradicionais de representação quanto na nova era 

das tecnologias computacionais. Uma questão importante que deve ser 

salientada, na classificação da fotografia como representação, é que a 

classificação que se propõe de livre e normalizado, não são duas categorias e 

sim uma escala. 

3.5.3  A fotografia no universo das representações em arquitetura 

Toda fotografia, por sua origem, traz sempre alguma parcela de 

liberdade e de normatização. As características da fotografia livre estão 

vinculadas a sua origem artística e as características normalizadas seriam 

relativa à sua origem tecnológica e, como tal, respaldada por leis, regras e 

códigos. Não se pretende, aqui, afirmar que as artes não tenham códigos e 

regras, mas que estas são de outra ordem e podem ser negligenciadas ou 

apenas não seguidas se isto for a vontade do autor. Já quando se trata do uso 

normalizado é mais importante que a vontade do autor, o respeito às regras e 

que os códigos sejam levados em conta para que o trabalho ofereça uma 
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decifração precisa ou pelo menos possível. Esta questão será tratado mais 

profundamente no capítulo ‘A fotografia de arquitetura’. 

A fotografia tem sua origem na tecnologia, no campo das ciências, mas 

seu uso, desde a descoberta e desenvolvimento da câmara escura (ou seja, 

antes da descoberta dos filmes e da sua operacionalização), foi desejado 

pelas artes. Naquele momento, participava das mudanças de paradigmas das 

relações homem/imagem e Deus, de uma visão teocentrista, para uma visão 

humanista do mundo (FUÃO, 1992. p. 42). Mais contemporaneamente, a 

fotografia por um lado substituiu o artista no papel de retratista, mas, por 

outro, possibilitou às artes “rejeitar as leis da representação em perspectiva e 

do ponto de vista único, herdadas do Renascimento, rejeitar a submissão da 

representação visual à representação do espaço e à instantaneidade, 

reivindicar a liberdade de manipular os utensílios de tal maneira que os 

utensílios se dão a ver” (JOLY, 2008. p. 72 e 73). Esta imbricação entre arte e 

ciência que caracteriza a fotografia oferece um ponto importante de confusão 

quando se quer tratá-la como ferramenta de representação. Martine Joly 

apresenta uma possível justificativa, mesmo que contestável, para esta 

confusão. 

Vemos que a função de conhecimento se associa com 
facilidade à função estética da imagem, ao proporcionar ao 
espectador sensações (aisthésis) específicas. A ligação íntima 
entre a representação visual e o domínio artístico dá-lhe um 
peso e um valor particulares entre os diferentes instrumentos 
de expressão e de comunicação. (JOLY, 2008. p 68) 

A fotografia trouxe ao universo das representações em arquitetura uma 

ferramenta poderosa cuja aparente precisão com relação ao objeto 

representado é obtida por princípios físico-químicos. Esta semelhança, que não 

depende mais de um intermediário humano e sim de aparato tecnológico, 

sugere, em um primeiro momento, uma fidelidade incontestável. 

Esta fidelidade incontestável é fruto do deslumbramento frente a esta 

grande descoberta de características quase divinas de obter imagens por meio 

do registro dos raios luminosos refletidos pelos objetos. A semelhança com o 

objeto retratado é de tal ordem que são “aceitos e assimilados como a 

expressão da verdade” (KOSSOY, 2009b. p 20). 
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Esta admiração ao aparato técnico e suas características é que gera 

afirmações como a de Felizardo: 

Trata-se de afirmar, apenas, que o método potencialmente 
mais fiel e preciso de retraduzir o espaço construído para o 
plano, preservando os parâmetros gráficos da sua concepção, 
é a fotografia. (FELIZARDO, 2000. p. 59) 

Entretanto, é importante destacar que esta precisão e semelhança não 

são, de maneira nenhuma, uma equivalência e deve-se refletir mais 

profundamente sobre as potencialidades da fotografia como ferramenta de 

representação. Barthes corrobora com estas desconfianças ao afirmar que: “De 

um ponto de vista fenomenológico, na fotografia, o poder de autentificação 

sobrepõe-se ao poder de representação” (BARTHES, 2008. p. 99). Também é 

necessário ter consciência de que mesmo não havendo um ‘intermediário 

humano’ dentro da câmera escura ele está presente como operador do aparato 

tecnológico fazendo regulagens e elegendo visadas. Os seja, a fotografia é 

uma representação e, como um mapa que não é o território, a fotografia não é 

um equivalente do fotografado. Kossoy define a “representação fotografia” 

desta forma: 

A representação fotográfica é uma recriação do mundo físico 
ou imaginado, tangível ou intangível; o assunto registrado é 
produto de um elaborado processo de criação por parte de seu 
autor. (2009b. p. 43) 

A fotografia sempre será um híbrido de arte e técnica. Se há o desejo de 

que ela tenha o status de uma ferramenta de representação, isto implica “que 

ela utilize necessariamente regras de construção” (JOLY, 2008. p. 44) e que 

estas regras sejam informadas. 

3.6  A FOTOGRAFIA DE ARQUITETURA 

A fotografia começa a sua existência registrando a arquitetura vista pela 

janela do seu criador. Esta é uma parceria que tem uma frequente incidência: 

espaços construídos e fotografia. Os espaços construídos, a cidade, enfim, a 

arquitetura, é tema preferido de vários fotógrafos consagrados. No início da 

fotografia, esta parceria se justificou pela ineficiência das emulsões fotográficas 

para registrarem a luz, o que demandavam grandes tempos de exposição e a 
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arquitetura, pela sua imobilidade, era o modelo perfeito. Neste momento da 

fotografia, modelos que se movimentassem apareceriam ou como borrões ou, 

simplesmente, não eram registrados. Se fosse preciso registrá-los seria 

necessário que os modelos ficassem imóveis por tempos quase insuportáveis. 

Observa-se que este ‘congelamento’ deixava clara a ‘pose’, como na fotografia 

de Philip Henry Delamotte, de 1853, figura 176. No primeiro plano um dos 

trabalhadores, defronte à placa de pedra, não ficou parado e por isso quase 

desapareceu da fotografia, resultando em  uma imagem fantasmagórica. 

 
Figura 176 - Fotografia de Philip Henry Delamotte, de 1853. Setting up the Colossi of Rameses the 
Great (restauração do Colossos de Rameses o Grande).  
Fonte: Rosemblum, 2007. p. 164. 

Benjamim (1994. p. 104) corrobora com a hipótese levantada por este 

trabalho, em um aspecto importante. A fotografia tem dois campos de atuação 

bem distintos: artístico, onde concorre com alguns tipos de arte; e técnico, no 

campo das representações. Diferentemente da batalha que a fotografia travou, 

e trava até hoje com a arte, no campo das representações a fotografia e o 

desenho tradicional tiveram uma convivência mais pacífica, conforme 

declaração de Carvalho e Wolff: 

Os registros de arquitetura, feitos tradicionalmente através da 
representação em desenhos, passavam assim a contar com o 
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novo recurso da fotografia, quando se tratava de representar o 
existente. Por outro lado, a expressão do projeto de arquitetura, 
da idéia, da proposta a tornar-se realização, continuaria tendo 
no desenho seu meio essencial de representação o qual, por 
sua vez, não passaria ao largo das profundas modificações 
ocorridas no período estudado. (in: FABRIS, 1998 p. 137) 

No campo das representações gráficas, a fotografia assume as diretrizes 

do desenho técnico na representação do existente buscando reproduzir as 

vistas ortogonais baseadas na geometria euclidiana. Segue, assim, as 

diretrizes do desenho técnico. Para a obtenção deste tipo de fotografia era, 

então, necessário o maior distanciamento possível para que as linhas de fuga 

ficassem o mais paralelas possíveis, e a tomada fosse o mais próximo ao 

centro do objeto que o fotógrafo conseguisse chegar. Desta forma, a sua 

compreensão exigia os mesmos conhecimentos e abstrações necessárias para 

a leitura deste tipo de representação. As figuras 177 e 178 ilustram a 

aproximação entre as duas formas de representação. 

 
Figuras 177 e 178 - Reprodução de desenhos de projetos arquitetônicos de prédios da Avenida 
Central do Rio de Janeiro. Fotografia de prédios da Avenida Central do Rio de Janeiro já concluídos. 
Fonte: Carvalho e Wolff. in: Fabris, 1998 p. 168 e 169. 

Percebe-se que as mudanças e inovações tecnológicas, como a 

fotografia, têm impacto direto para o que elas se propõem resolver (facilitar as 

representações com ainda mais precisão do que o oferecido pelos meios 

anteriores), e, indiretamente, promovem mudanças na forma de percepção do 
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mundo. Deste modo, o desenho é desafiado a também seguir a fotografia na 

“busca de uma maior verossimilhança na apresentação de edifícios existentes 

ou em projetos (...) [afastando-se] da linearidade e severidade que lhes eram 

característicos (...) um desenho que criasse a ilusão de tridimensionalidade e 

de uma atmosfera real, intensificando-se a exploração de recursos como o uso 

de luz e sombras” (CARVALHO e WOLF in: FABRIS, 1998 p. 138). Estaria 

neste fato “um dos motivos que levaria Le Corbusier a afirmar que “a 

arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes, reunidos sob a 

luz?” (CARVALHO e WOLF in: FABRIS, 1998 p. 145). 

No campo da perspectiva, a fotografia vem fixar a forma de visão que a 

câmera obscura proporcionou desde o Renascimento. A visão moderna se 

forma a partir da utilização deste instrumento que permite ampliar a capacidade 

da visão humana sedimentando os conceitos estéticos baseados na higiene 

visual, ou seja, baseados no conceito de visibilidade (luminosidade) e de 

visualização dos objetos (distanciamento). 

Costa traça uma relação direta entre a perspectiva, a fotografia e a 

utopia moderna: 

Dentro de uma utopia moderna, a perspectiva correta, mesmo 
quando a partir de um registro fotográfico – um ver a 
arquitetura através da lente da câmera fotográfica – e todas as 
suas questões filosóficas acerca do que é realidade na 
fotografia, é uma representação técnica que condiz com a 
representação moderna de arquitetura. Desta forma, a 
fotografia pode ser caracterizada como principal veículo de 
divulgação da arquitetura moderna. (2007. p. 5) 

A fotografia também teria uma grande influência nas mudanças de 

pensar e fazer arquitetura ao registrar as obras em andamento. Estes registros 

de acompanhamento de obras estão livres das diretrizes de representação 

técnica que caracterizaram os primeiros vínculos da fotografia com o desenho 

tradicional de observação. Esta liberdade oportunizou enquadramentos e 

experimentações que iriam prenunciar algumas composições abstratas do 

século XX, além de influenciar a arquitetura. Um exemplo desta influência é 

relatado por Carvalho e Wolff:  

Enquanto os desenhos e pinturas prendem-se ao evento 
mundano que se desenrolou em seu interior, as fotografias dão 
conta da singularidade, leveza estrutural e transparência 
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daquela que viria a constituir, mais tarde a quintessência da 
linguagem do estilo internacional da arquitetura moderna. (in: 
FABRIS, 1998 p. 155) 

Carvalho e Wolff referem que na fotografia da fase de construção (figura 

179) são mostrados traços belíssimos da estrutura que mais tarde passaram a ser 

exposto, pelos estilos modernistas, entre eles o estilo internacional (in: FABRIS, 

1998 p. 156 e 157). A figura 180 apresenta a construção concluída. 

 
Figuras 179 e 180 - Fotografias das escadarias da Ópera da Paris em construção e concluída. 
Fotógrafo Adolphe Braun.71  
Fonte: Carvalho e Wolff. In: Fabris, 1998 p. 156 e 157. 

Como se pode demonstrar, a fotografia de arquitetura é uma atividade 

que transita entre a precisão científica e a arte. Virilio (2002. p 73) confirma 

este fato ao afirmar que “a fotografia é a execução de um hibrido”. Michael J. 

Langoford, no livro Fotografia básica, de 1968, propõe e apresenta em uma 

tabela, apresentada na figura 181, uma escala entre os aspectos técnicos e 

artísticos da fotografia e nesta escala localiza a fotografia de arquitetura. 

                                            
71  O nome deste fotógrafo aparece em duas publicações com uma pequena diferença em sua 

grafia. Enquanto Carvalho e Wolff, in Fabris, 1988. p.156 e 157 citam como autor Adolph Braun, 
Cervin Robinson e Joel Herschman, em Architecture Transformed, 1988. p. 23 citam como autor 
Adolphe Braun. As duas publicações concordam que as fotografias pertencem à coleção da 
Bibliotèque Nationale, Paris. Na Internet os dois nomes aparecem como grafias possíveis para a 
mesma pessoa. 
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Figura 181 - Classificação das fotografias.  
Fonte: Adaptação de Langford (1968. p 426). 

O que se observa, nos dias de hoje, é que a fotografia de arquitetura não 

se restringe a um ponto específico da escala proposta por Lagnford e transita 

por toda a escala sem constrangimentos ou limitações. Tem-se desde 

fotografias de arquitetura e urbanismo com alto nível de precisão até fotografias 

que podem ser classificadas como abstratas pelo grande grau de imprecisão e 

impossibilidade de se obter alguma informação destas imagens. 

Para ilustrar esta escala, as figuras 182 e 183 apresentam dois registros 

distintos do Pavilhão alemão na Feira Universal de Barcelona, projetado pelo 

arquiteto Ludwig Mies van der Rohe. Enquanto a figura 182 é uma fotografia 

onde predomina a objetividade, por haver uma preocupação de revelar o ente 

arquitetônico com o máximo de detalhes possível, a figura 183 apresenta uma 

fotografia, feita pelo fotógrafo alemão Thomas Ruff, onde predomina a 

interpretação subjetiva do artista/fotógrafo. 
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Figura 182 - Exemplo do predomínio objetivo. Pavilhão Alemão na Feira Universal de Barcelona. 
Fonte: Fotografia do autor. 

 
Figura 183 - Exemplo do predomínio subjetivo. Pavilhão Alemão na Feira Universal de Barcelona. 
Fotógrafo Thomas Ruff. 
Fonte: WWW.artvscommerce.com/?p=1701. Acessado em 25/04/2012. 
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Como exemplos de fotografias com alto grau de precisão podem ser citados 

os levantamentos aerofotogramétricos, fotografias aéreas técnicas72 e a 

fotogrametria73. Nestes três casos, as exigências técnicas e de precisão somadas a 

uma metodologia para a obtenção das imagens são determinantes para o resultado. 

Nestas fotografias o conhecimento de geometria euclidiana, geometria descritiva, a 

calibração das câmeras (angulações, fotometragem etc.) e o conhecimento das 

distorções geradas pelas objetivas (lentes) são pontos fundamentais para que 

possa oferecer informações dimensionais confiáveis. Tendo as informações sobre 

as condições de registro (distância, ângulos da visada) e conhecimento dos 

parâmetros informados pelos fabricantes da câmera e lente, as correções 

necessárias podem ser feitas por programas computacionais, conforme Daniel 

Carneiro da Silva (2006. p. 126 e 128). Como exemplo, apresenta-se uma fotografia 

aérea, que pela distância, tipo de lentes e câmeras apresenta grande precisão 

(figura 184). Esta fotografia é da maior piscina do mundo que fica no complexo 

imobiliário de San Alfonso del Mar, em Algarrobo, no Chile. 

 
Figura 184 - Exemplo de fotografia aérea. Complexo imobiliário de San Alfonso del Mar, em 
Algarrobo, no Chile. 
Fonte: http://img.terra.com.br/i/2009/05/19/1204738-5257-ga.jpg Acessada em 29/04/2011. 

                                            
72  Fotografias aéreas técnicas – É importante este destaque porque não é toda a fotografia aérea 

que oferece precisão. Vai depender do equipamento e se foi utilizado algum método que garanta 
algum rigor nas imagens obtidas. 

73 A Fotogrametria é a técnica que permite efetuar medições rigorosas a partir de fotografias. 
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Há também grupos de fotógrafos, como os “norte-americanos reunidos 

sob o nome genérico de New Topographics, que tem o princípio básico da 

‘neutralidade’ e do ‘anonimato’ no registro da imagem deslocando assim o foco 

de atenção do sujeito que fotografa, para o objeto fotografado” (MARTÍN, 2009. 

p. 5). Estes buscam fotografias ‘corretas’ com distanciamentos compatíveis 

com as exigências dos equipamentos, lentes normais e iluminação neutra. A 

utilização de uma composição regular, neutra e centralizada era entendida 

como uma forma de garantir esta neutralidade na tentativa de “tirar” a 

variabilidade resultante das decisões do fotógrafo/operador. Uma tentativa, até 

certo ponto “poética e utópica” de devolver à fotografia a sua aura de verdade 

absoluta de representação do mundo por aparato tecnológico sem a 

intervenção da mão do homem. As figuras 185 e 186 são exemplos dos 

registros feitos por este grupo. 

 
Figura 185 – Fotografias de Bernd e Hilla Becher para a mostra Typologies Anciennes. 
Fonte: Martin, 2009. p.  4. 
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Figura 186 - Fotógrafos Bernd e Hilla Becher: Industrial Facades, 1984-94. O mesmo ‘tipo’ em 
diferentes versões, dispostas em um grid regular e neutro. 
Fonte: Martin, 2009. p. 5. 

Mesmo nestes exemplos de fotografias vinculadas à tecnologia, à 

ciência e à objetividade, podem ser encontrados exemplos de imagens que 

oferecem um resultado de boa qualidade estética. O livro Imagens da terra, de 

Priscilla Strain & Frederick Engle, apresenta imagens do acervo do Museu 

Nacional Aeroespacial e do Instituto Smithsonian, de uma beleza incrível, e são 

imagens que não almejavam tal consequências, o que demonstra o delicado e 

tênue limite entre o registro objetivo e a interpretação subjetiva. Esse livro 

explora os aspectos estéticos e o impacto visual de imagens feitas para “conter 

informações precisas, cientificamente colhidas por metodologias específicas”, 

como ilustra a figura 187, uma fotografia da cidade de Brasília e áreas 

próximas. A partir deste fato, pode-se afirmar que parte da função da fotografia 

vai depender do olhar, dos objetivos e interesses de seu leitor/espectador e 

não somente do processo envolvido em sua obtenção. 
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Figura 187 - Fotografia do satélite Landsat TM tragetória/linha 221/071, cart. do IMPE da cidade de 
Brasília e áreas próximas.  
Fonte: Strain e Engle, 1992. p. 217 

Mantendo-se ainda o foco sobre os processos de obtenção para uma 

tentativa de classificação das fotografias de arquitetura dentro da escala proposta 

por Langford, excetuando-se, então, os tipos de fotografia que foram apresentados 

anteriormente, todas as demais formas e processos de obtenção de fotografias de 

arquitetura são sempre um misto de ações livre (vinculadas à origem artística) e de 

ações normalizadas (ações de natureza científico-tecnológicas). Quanto maior o 

rigor científico, quanto maior o controle sobre o processo de obtenção, maior será a 

aproximação da fotografia com o referente real. Esta fotografia poderia ser 

classificada, então, como uma fotografia-documento, como denomina Rouillé (2009. 

p. 19), ou fotografia documental conforme Kossoy (2009b, p. 51), ou seja, vinculada 

ao campo das representações, conforme Benjamin (1994. p. 94 e 104). 

Não é por ter uma edificação, ou uma parcela de ambiente alterado pelo 

homem que se pode afirmar que se trata de uma fotografia de arquitetura. Numa 

aproximação sem muito pensar, pode-se dizer que a intenção do registro é que 
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define a sua aplicação. Entretanto, se houver um pouco mais de atenção sobre este 

problema serão encontrados exemplos que derrubam esta primeira afirmação. 

Podem-se encontrar informações relevantes sobre arquitetura em fotografias 

históricas que tiveram a intenção de registrar um fato, um acontecimento e não os 

prédios que envolviam a cena. Por outro lado, podem-se encontrar fotografias 

classificadas como fotografia de arquitetura que oferecem pouquíssima informação 

arquitetônica, predominando uma linguagem artística, mas que foram feitas por 

fotógrafos especializados em arquitetura. Por estes fatores, esta parece ser uma 

discussão sem fim. Quando se propõe a fotografia como meio de representação da 

arquitetura pode-se usar o pré-requisito de oferecer alguma informação, a mais 

precisa possível do ente arquitetônico, como determinante para que uma fotografia 

seja classificada como uma fotografia de arquitetura. 

A figura 188 apresenta uma fotografia do fotógrafo de arquitetura mineiro 

Leonardo Finotti74 do Palácio da Alvorada, Brasília, DF, onde o destaque, a 

força da imagem, está mais no ambiente onde a obra está localizada do que no 

próprio ente arquitetônico, que parece estar sendo ‘esmagado’ pelo céu com 

nuvens espetaculares, característico do planalto central brasileiro. O uso de 

uma grande angular, filtro polarizador e uma composição onde a linha de 

horizonte está na base da fotografia resultaram nesta bela fotografia, mas que 

oferece pouca informação arquitetônica dos prédios. 

 
Figura 188 - Fotografia de Leonardo Finotti. Palácio da Alvorada, Brasília. Arquiteto Oscar Niemeyer.  
Fonte: Breier, 2011. 

                                            
74  Leonardo Finotti é responsável por uma ampla documentação da obra de Niemeyer. 



235 

 

Julius Shulman corrobora com esta proposta de classificação da 

fotografia de arquitetura, a qual está comprometida com a sua função 

representação/apresentação/comunicação. 

Fotografia de arquitetura é o termo geralmente utilizado para 
a fotografia dos edifícios, dentro e fora. Um fotógrafo que se 
especializou nesta área é conhecido como um fotógrafo de 
arquitetura.   
Fotografia sempre teve dois propósitos fundamentais; 
algumas vezes bem separados, algumas vezes co-existindo 
juntos na mesma imagem. O primeiro é a de criar uma 
imagem que é, em si, uma obra de arte e não depende 
primariamente do assunto; os elementos deste tipo de 
fotografia são próximos aos de uma pintura. O segundo 
propósito é transmitir uma mensagem sobre o assunto. Esta 
mensagem pode ser um esclarecimento, uma simplificação 
ou uma ilustração (...). Neste segundo propósito, que é levar 
uma mensagem, a fotografia é um meio de comunicação e é 
com esta função que estamos primariamente preocupados 
aqui. (SHULMAN, 2000. p. 1)75 Tradução do pesquisador. 

Shulman ainda apresenta nas suas fotografias uma preocupação com o 

olhar possível de um observador, ou seja, registros de pontos de vista que 

sejam acessíveis ao visitante daquela obra. Esta preocupação, aparentemente, 

está sendo relaxada e muitas fotografias apresentadas em sites, livros e 

revistas especializadas em arquitetura apresentam cada vez mais imagens do 

ponto de vista de um observador mais atrevido, acrobático, lúdico, que são 

capazes de construir relações compositivas nunca apreciadas pelo visitante 

comum. As imagens ainda trazem informações, mas parecem exigir que seja 

esclarecido por uma legenda, por exemplo, o que se está sendo mostrado.  

Nas imagens a seguir são apresentadas três fotografias da Fundação 

Iberê Camargo. A figura 189 é uma fotografia mais convencional (mesmo com 

                                            
75  Texto original: Architectural photography is the term generally used for the photography of 

buildings, inside and out. A photographer who specializes in this field is known as an architectural 
photographer. Photography has always had two fundamental purposes; sometimes these are 
quite separate, sometimes they exist together in the same picture. The first is that of creating a 
picture that is in itself a work of art and not primarily dependent on its subject matter; the 
elements of this kind of photography closely parallel those of a painting. The second purpose is to 
convey a message about the subject matter. This message may be one of clarification, 
simplification, or illustration in which cases the picture is complementing another medium of 
message-carrying. Alternatively, it may stand alone as the whole message to which any other 
media used are subordinate. In this second purpose, that of carrying a message, photography is 
a means of communication and it is with this function that we are primarily concerned here. 
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o uso de uma objetiva grande angular que já nos habituamos com suas 

aberrações) e apresenta atributos volumétricos que, com o auxílio da figura 

humana, permitem estabelecer uma série de relações da forma e escala do 

ente arquitetônico. Já as outras duas fotografias, figuras 190 e 191, 

representam muito mais um jogo de planos, luzes e sombras do que um 

registro arquitetônico. São imagens do interior do prédio, mas sem nenhuma 

referência de posição, localização ou escala. Mesmo assim, se oferecermos 

uma orientação, seja uma localização em planta (desenho) dos pontos de 

tomada, ou uma legenda chamando a atenção para o jogo compositivo, estas 

imagens ainda oferecem informações arquitetônicas. 

  
Figuras 189 – Fotografia externa da Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, RS 
Fonte: Fotografias do autor. 
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Figuras 190 e 191 - Fotografias do interior da Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, RS 
Fonte: Fotografias do autor. 

As fotografias apresentadas a seguir são exemplos de fotografias de 

arquitetura que ilustram algumas das possíveis variações entre aproximação 

com a realidade e os aspectos artísticos e estéticos, excesso de correções das 

aberrações obtidas por lentes grande angular, aberrações cromáticas 

chegando até quase o abstrato.  

Em fotografias feitas com filme infravermelho, a vegetação fica em tons 

de branco, proporcionando para a imagem um clima de sonho. Mesmo com 

estas diferenças cromáticas, se a fotografia for obtida com certo rigor e 

intenção de um registro mais aproximado com o seu referente, esta poderá 

oferecer uma série de informações precisas do ente arquitetônico como, por 

exemplo, a fotografia de Dana Hoff, figura 192. Ou ser quase enigmática, do 

ponto de vista da arquitetura, na fotografia de Julius Shulman, figura 193. 
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Figura 192 - Fotografia feita com filme infravermelho. Autora: Dana Hoff 
Fonte: Mcgrath, 2099. p. 35. 

 

 
Figura 193 - Fotografia feita com filme infravermelho. Sturges house, 1962, Los Angeles, projeto: 
Frank Lloyd Wright, 1939. Autor: Julius Shulman. 
Fonte: Rosa, 1994. p. 78. 
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Na fotografia apresentada na figura 194, a sombra no canto superior 

esquerdo é provavelmente manipulada digitalmente, pela característica que 

apresenta de suavidade assemelhando-se ao sombreamento resultado de uma 

‘vinheta’76, bem diferente da sombra projetada pela janela, que é mais dura. 

Esta manipulação, entretanto, muda o peso entre os elementos e oferece a 

fotografia outro ‘clima’. A luz dura e posicionada quase na vertical realça o 

gradil, as texturas, o piso. O uso de uma grande angular é denunciado pela 

deformação exagerada na perspectiva do tampão da janela que parece maior 

que o vão. 

 

 
Figura 194 - As sombras, luzes e texturas.  Behind bars © Pär Söderman.  
Fonte: http://1x.com/photo/18139/ Acessado em 24/06/2011. 

                                            
76  Vinheta é a denominação que é dada para sombras provocadas por objetos próximos à objetiva. 

Por exemplo, quando filtros ou o para-sol se projeta para dentro do cone visual, gera-se um 
sombreamento nos quatro cantos da imagem. 
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Na figura 195, a fotografia apresenta uma série de aberrações. 

Aberração óptica pelo uso de uma lente grande angular de grande ângulo de 

visão que ampliou os espaços entre os objetos tornando o vão entre pilares da 

ponte enorme que também é denunciado pela perspectiva deformada dos 

prédios ao fundo. Houve uma correção no efeito bolha decorrente do tipo de 

objetiva utilizada. Há também uma aberração cromática devido ao tempo de 

exposição e aos diversos tipos de luzes (temperatura de cor) que iluminam a 

região fotografada. Esta fotografia foi tirada no início da noite, provavelmente 

percebida como mais escura do que resultou na imagem. Esta hora é indicada 

para se fazer fotografias noturnas, quando se deseja perceber a borda das 

edificações. Quando a noite já caiu totalmente, as bordas dos prédios se 

diluem no breu do céu.  

 

 
Figura 195 - Fotografia noturna. City © Andrey Ulyashev (Mercand).  
Fonte: http://1x.com/photo/26695/  Acessada em 24/06/2011. 
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A figura 196 apresenta uma fotografia noturna que explora o fato do céu 

estar nublado e, por isso, a iluminação da cidade reflete nas nuvens para 

construir uma imagem impactante – outra forma de não se perder a borda das 

edificações em fotografias à noite. Esta fotografia apresenta grande distorção 

óptica devido à lente grande angular utilizada, somada ao fato de a edificação 

principal ter uma planta circular, com uma torção de eixo vertical e uma forma 

curva, o que deixa o leitor/espectador em dúvida do grau de deformação 

gerado pela lente e o quanto realmente o prédio é irregular. A aberração 

cromática resultante da luz que ilumina a cena e do tempo de exposição é um 

aspecto interessante e oferece um grande impacto visual. 

 
Figura 196 - Fotografia noturna. Curves © David Morgan.  
Fonte: http://1x.com/photo/32413/ Acessada em 24/06/2011. 
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A fotografia mostrada na figura 197 teve a convergência e o efeito bolha 

corrigidos digitalmente. Fica curioso o efeito óptico que resultou deste 

procedimento. A profundidade das bordas das aberturas circulares aumentam 

muito de andar para andar, resultado de uma perspectiva incompatível com a 

regularidade do restante da imagem. Quando se focaliza uma parte da imagem 

tem-se a impressão que o prédio está ‘abrindo’. Este é o resultado que se tem 

quando se faz uma fotografia muito próximo do objeto arquitetônico, e, por isso, 

com o uso de uma objetiva grande angular, e se busca corrigir as deformações 

via software de editoração eletrônica, para que se assemelhe a uma fotografia 

feita a uma maior distância, com uma lente normal e em um ponto de vista que 

permita que o cone de visão esteja perpendicular ao plano da fachada, ou seja, 

sem convergências. 

 
Figura 197 - Fotografia com correção de convergência. Título: ‘OOOOOOO’ © Guilherme Limas.  
Fonte: http://1x.com/photo/32237/ Acessado em 24/06/2011. 
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Na figura 198, o ângulo inusitado obtido pelo ponto do observador 

olhando para baixo (olhar do pássaro) fazendo as linhas convergirem para um 

ponto de fuga no chão, associado à exploração do reflexo e de uma 

composição na diagonal, tornam esta imagem de difícil decifração. Ela foi 

obtida com uma grande angular que dramatizou a profundidade e teve o efeito 

‘bolha’, característico deste tipo de lente, corrigido nos programas de pós-

edição. É uma fotografia quase abstrata, onde o referente emprestou as 

características especiais da luz refletida em seus materiais e no seu entorno 

para oportunizar ao fotógrafo construir esta imagem. 

 
Figura 198 - O ângulo inusitado. Olympic Boulevard at Figueroa Street, Los Angeles, April 2010 © 
jharris  
Fonte: http://1x.com/photo/34527/ Acessado em 24/06/2011. 

A figura 199 apresenta uma fotografia interessante por seu alto grau de 

abstração, mas que não deixa de ter um forte vínculo com o espaço construído. 

Explorando a profundidade de campo e um ponto de vista inusitado, esta 

imagem ainda deixa perceber que se trata de uma estação de metrô. Há uma 

significativa aberração cromática devido às diferentes fontes de luz que 

iluminam a cena. 
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Figura 199 - Estação de metrô. LOHRING © Frank Waechter.  
Fonte: http://1x.com/photo/29826/ Acessado em 24/06/2011. 

A fotografia a seguir, figura 200, é composta por reflexos de outros prédios 

em uma pele de vidro. Se observada com mais atenção, constata-se que é 

impossível a transição tão abrupta entre os objetos refletidos em cada uma das 

faixas verticais da imagem. Não se consegue construir mentalmente o ambiente 

que gerou esta imagem espelhada. Esta fotografia é, na verdade, uma collage 

digital de vários segmentos verticais de peles de vidro que foram montadas para 

dar a ideia de uma fachada única. Neste caso, a ‘verdade’, ou a ‘realidade’, 

emprestou fragmentos para a construção de uma fotografia sem um referente real 

equivalente. Pela proposta de classificação que foi apresentada anteriormente, 

esta fotografia não se enquadra na categoria de fotografia de arquitetura. 

 
Figura 200 - Collage digital. City © bombel  
Fonte: http://1x.com/photo/26207 Acessado em 24/06/2011. 
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O que fica evidente com o exposto neste capítulo é a amplitude de 

maneiras e formas de se expressar que a fotografia oferece e a dificuldade de 

que a intenção motivadora do registro fotográfico possa ser decifrada pelo 

leitor/espectador sem nenhuma orientação. Uma coisa é se apreciar fotografias 

belas e suas qualidades estéticas e subjetivas que podem atingir cada 

leitor/espectador de maneiras e intensidades diferentes. Outra é entender se 

tratar de uma ferramenta de representação em arquitetura e desejar que a 

informação seja ‘lida’ (decifrada) com facilidade e de forma unívoca. 

 

3.6.1  A divulgação da arquitetura pela fotografia 

As fotografias, a partir da possibilidade de reprodutibilidade, tomaram o 

mundo. Os cartões-postais eram colecionados por muitos. Lugares e paisagens 

nunca visitadas povoaram o universo imagético de todos. Para os arquitetos, 

em especial, as fotografias incorporaram seu “museu imaginário” (termo de 

Carvalho e Wolf. In: Fabris, 1998 p. 152). Este conhecimento visual de uma 

arquitetura muitas vezes não visitada é um dos pontos de reflexão importante 

propostos nesta pesquisa. 

É a fotografia que permite a re-visita. Tanto é assim que a 
virtude dos “kalótipos” está na possibilidade da reprodução 
sistêmica de cópias a partir de um mesmo negativo. 
Infelizmente as atuais revistas de arquitetura podem ser 
comparadas a museus de superficialidades, que faz de nós – 
leitores arquitetos – seres passivos, adoradores de imagens 
nos retábulos das igrejas. (FUÃO, 2001. p. 2) 

Revistas e livros de arquitetura se abarrotam de imagens, e as demais 

formas de representações, como desenhos e textos, tornam-se escassas e 

reduzidas a complementos pálidos diante do espetáculo imagético das 

fotografias. É certo que a fotografia de arquitetura teve e tem um papel 

fundamental na divulgação e formulação de uma arquitetura, como pode ser 

percebido no testemunho escrito por Patrícia Méndez: 

Um papel fundamental, estampando a teoria e a imagem, 
ocuparam as publicações de Arquitetura. Basta repassar as 
páginas da revista alemã Werkbund da qual a nova objetividade 
fotográfica incluía análises críticas e imagens de superfícies 
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puras dos novos desenhos e de seus detalhes; ou as da 
Architectural Review, quando, por exemplo, em 1934 o crítico do 
Movimento Moderno, Philip Morton Shand, vinculado a Gropius, 
Aalto e Moholy-Nagy, publicava o artigo ‘Novos Olhos para o 
Velho’ no qual – além de elogiar o trabalho deste último – 
destacava a relação entre a Nova Arquitetura e a Nova 
Fotografia ao exprimir ‘os dois campos nos quais o espírito de 
nossa época conseguiu manifestar-se de uma forma definitiva, 
são a fotografia e a arquitetura… (pois)… a mesma 
ornamentação que mudou a fotografia arquitetônica revolucionou 
a crítica arquitetônica.’ Todos os meios de difusão acolheram a 
este novo modo de entender as tendências da Arquitetura 
Moderna através da Fotografia e especial interesse revestiu-se a 
exposição ‘The Internacional Style’, realizada no MOMA de Nova 
York em 1935, sobre tudo ao propor imagens da moderna 
arquitetura com obras de Frank Lloyd Wright, Phillip Johnson e 
Louis Sullivan entre outros, acompanhadas de fotografias 
obtidas por Even Van Ojen, Jan Kamman, Piet Zwart ou pela 
Companhia Arquitetônica Fotográfica de Chicago. (2007) 

Entretanto, há a necessidade de uma postura crítica diante desta idolatria 

da fotografia, dos atributos visuais, de uma “intelecção visual” que leva a um 

método projetual estritamente visual (termo retirado do livro de Helio Piñon, 1999). 

Bernard Tschumi alerta para o mau uso da fotografia de arquitetura no que diz 

respeito a sua representação do ‘real’ e a influência no ato de projetar. 

A fotografia está sendo usada obsessivamente: como encarte 
‘vivo’, como documentação artificial, como uma alusão da 
realidade contrapondo-se ao desenho arquitetônico – uma 
realidade, todavia distante e frequentemente manipulada, 
preenchida habilmente com andaimes, com caracteres e cenários 
em suas relações complementares. Estudantes ordenam 
programas fictícios cuidadosamente dentro de espaços ‘reais’ e 
em seguida tira uma sequencia completa de fotografias como 
evidência de seus esforços arquitetônicos. Nenhuma nova atitude 
para a arquitetura questiona este modo de representação. 
(TSCHUMI, 1998 p. 143).77 Tradução do pesquisador. 

Fuão apresenta as mesmas preocupações na sua tese e que, neste 

trabalho, segue-se na mesma linha proposta de reflexão. 

Não é possível que os arquitetos e as pessoas sigam crendo 
realmente que a fotografia seja a realidade objetiva só porque é 
uma imagem lavada, purificada. Proponho que se ataque a 

                                            
77  Texto original: Photography was used obsessively: as "live" insert, as artificial documentation, as 

a hint of reality interposed in architectural drawing – a reality nevertheless distanced and often 
manipulated, filled with skillful staging, with characters and sets in their complementary relations. 
Students enacted fictitious programs inside carefully selected "real" spaces and then shot entire 
photographic sequences as evidence of their architectural endeavors. Any new attitude to 
architecture had to question its mode of representation. 
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fotografia, em parte porque desfruta de uma posição 
privilegiada e oficial, e quando digo atacar, estou propondo o 
debate que se deve começar a discutir sobre as relações entre 
arquitetura e fotografia em sua base de representação. (FUÃO, 
1992. p. 69)78 Tradução do pesquisador. 

Como os meios de divulgação da arquitetura se utilizam, em grande 

parte, dos meios impressos ou, mais contemporaneamente, também dos meios 

digitais, ambos se valem, em muito, da fotografia como registro, representação 

e comunicação das obras apresentadas. Este uso pode estar trazendo uma 

mudança no fazer e pensar arquitetura uma vez que estas fotografias a cada 

dia apresentam visadas mais agudas, dramáticas e deformadas dos prédios. 

Esta é uma forma de tornar as imagens mais atrativas, mas como atingem 

leitores/espectadores despreparados e inconscientes destes artifícios, podem 

estar formando universos imagéticos totalmente deformados e distantes dos 

entes arquitetônicos ‘reais’ registrados fotograficamente.  

É importante notar que se encontram afirmações como “pelas sensíveis 

lentes de fotógrafos afinados com as vanguardas artísticas” (BREIER, 2011) e 

muito pouco, para não se falar na ausência total, de reflexões sobre a 

preocupação das consequências destas práticas ‘artísticas de vanguarda’ na 

precisão do registro e da dimensão técnica da fotografia como ferramenta de 

representação da arquitetura.   

3.6.2  A disseminação da fotografia 

A fotografia não só interfere na visão de mundo pela atual “hegemonia 

visual”, alertada por Pallasmaa (2011), como invadiu outras áreas, parecendo 

estar pretendendo, desta maneira, perpetuar sua dominação. Hoje, encontra-se a 

máquina fotográfica, com todas as suas potencialidades e características, 

incorporadas nos programas de CAD. Os primeiros programas de CAD 

modelavam as vistas através de parâmetros oriundos dos desenhos técnicos, da 

geometria euclidiana e da perspectiva albertiana, ou seja, o olho do Ciclope já 

                                            
78  Texto original: No es posible que los arquitectos y la gente siga creyendo realmente que la 

fotografía sea la realidad objetiva sólo porque es una imagen lavada, purificada. Propongo que se 
ataque la fotografía, en parte porque disfruta de una posición privilegiada y oficial y, cuando digo 
atacar, estoy proponiendo el debata que se debe empezar a discutir sobre las relaciones entre 
arquitectura y fotografía en su base de representación.  
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havia migrado. Entretanto, agora estes programas oferecem, de forma virtual, uma 

máquina fotográfica completa. Pode-se optar por diferentes lentes, aberturas, 

definição do ponto de vista (olha-se pelo visor) e, então, dispara-se virtualmente.  

Para conseguir criar imagens com realismo em softwares de 
computação gráfica como o Blender 3D, 3ds Max ou Maya, 
precisamos entender um pouco mais sobre fotografia. Você 
deve lembrar que sempre estou comentando sobre a 
importância da fotografia. Um desses itens extremamente 
importantes para controlar a iluminação de ambientes é o 
controle de exposição. Alguns softwares e renderizadores não 
permitem controlar esse tipo de característica dos ambientes, 
mas no 3ds Max e Mental Ray é possível controlar esse tipo de 
característica. Esse tipo de controle é feito pelo próprio Mental 
Ray e o 3ds Max usando as ferramentas padrão dos softwares, 
mas também é possível usar plugins para ajudar nessa tarefa. 
Uma empresa chamada Infinity Visio, desenvolve uma 
ferramenta chamada Photo Studio para 3ds Max, que tenta 
simular ao máximo os controles de uma câmera profissional 
dentro dos renders no Mental Ray. (BRITO, 2009). 

As figuras 201 e 202 são exemplos de ‘fotografias virtuais’ obtidas de um 

conjunto arquitetônico e de um ambiente interno respectivamente. Nada do que 

foi registrado existe ou existiu no mundo ‘real’ em algum momento, 

contrariando a afirmação de Barthes de que a fotografia pode ser uma 

“autenticação” (2008. p. 99), que “na fotografia nunca posso negar que a coisa 

esteve lá” (2008. p. 87). Do ponto de vista fotográfico são imagens em 

consonância com os valores estéticos e padrões de ‘espetacularidade’ exigidos 

atualmente, explorando as lentes grande angular e os ângulos de visada. 
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Figuras 201 - Exemplo de ‘fotografia virtual’ de um conjunto arquitetônico ‘obtida’ a partir de um 
software que permite a incorporação de uma máquina fotográfica no CAD. 
Fonte: http://www.infinity-vision.de/clients/album/archimation acessado em 08/03/2012. 

 
Figuras 202 - Exemplo de ‘fotografia virtual’ de um ambiente interno ‘obtida’ a partir de um software 
que permite a incorporação de uma máquina fotográfica no CAD. 
Fonte: http://www.infinity-vision.de/clients/album/archimation acessado em 08/03/2012. 
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O resultado destas fotografias virtuais simula (ou reproduz) as mesmas 

aberrações ópticas e cromáticas da fotografia real. Suas lentes distorcem o 

ambiente retratado, as luzes, se não forem bem aplicadas nos ambientes, 

resultam em grandes contrastes e, consequentemente, em zonas prejudicadas 

ou sem registro, além de distorções cromáticas resultantes de grandes tempos 

de exposição. Estas imagens geradas por softwares muitas vezes precisam ser 

manipuladas e tratadas digitalmente para correção de luz, aberrações de 

lentes, enquadramentos, da mesma maneira que as outras formas de 

fotografia. Este fato comprova a idolatria do momento pela fotografia e a falta 

de um questionamento sobre as formas de representação. Os CADs 

incorporam também as limitações desta ferramenta. É mantido no CAD a 

hegemonia das leis da fotografia, as demandas da fotogenia e a 

impossibilidade de registro de situações contrárias a ortogonalidade, 

distanciamento, luz e ordem. 

 

3.7  FOTOGRAFIA TÉCNICA X FOTOGRAFIA DE AUTORIA 

Para nós, a diferença entre o fotógrafo como um olho individual 
e o fotógrafo como um registrador objetivo parece fundamental, 
uma diferença muitas vezes vista, erradamente, como algo que 
separa a fotografia artística da fotografia como documento. Mas 
ambos são extensões lógicas do que a fotografia significa: 
anotar potencialmente tudo no mundo, de todos os ângulos 
possíveis. (SONTAG, 2004. p. 192) 

A partir da constatação de que a fotografia nunca é apenas técnica e nem 

somente arte e que há lacunas, falhas, fraquezas que impedem a fotografia de 

ser uma representação mecânica fiel e objetiva da realidade, a solução 

encontrada pelos fotógrafos parece ter sido preferir enveredar pelo campo das 

artes a buscar mais subsídios no campo das técnicas. O fotógrafo afasta-se de 

seu lado técnico, denomina-se ‘artista’, e apresenta imagens que não pretendem 

mais serem fieis ao objeto, mas manifestações artísticas, releituras da realidade. 

Em conversas com fotógrafos de arquitetura foi abordado um ponto 

importante: se o ensaio de autoria é o caminho frequentemente escolhido pelos 

fotógrafos, por que as revistas e sites de arquitetura não apresentam a 
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reportagem fotográfica informando se tratar de uma visão particular? ‘A versão 

do prédio segundo o fotografo tal’, ou como Barthes coloca: “a essência da 

Fotografia-segundo-o-Fotógrafo” (2008. p. 17)79. Como Mascaro afirma, “As 

fotografias de arquitetura têm como objetivo oferecer uma interpretação dos 

edifícios” (1994. p. 52). Desta forma, as fotografias, assim como a crítica 

escrita, tomam um corpo diferenciado. Aquele conjunto de fotografias não seria 

visto como apenas uma tentativa de representação da edificação e sim como 

uma forma de expressão do fotógrafo/artista, uma apresentação da visão do 

fotógrafo sobre aquele espaço ou objeto. Neste caso estaria desvinculada das 

fotografias qualquer obrigatoriedade de representação imparcial. O prédio 

poderia apenas fornecer as luzes e elementos necessários para que o fotógrafo 

construísse suas imagens dentro da câmara escura. Entretanto, esta 

‘declaração de autoria’ alertaria o leitor desavisado, ingênuo, que não está 

perante uma representação de arquitetura e sim está vendo e lendo uma 

expressão artística, onde apenas a emoção é prioridade e a informação precisa 

não é o objetivo primário.  

A outra alternativa é tratar as fotografias como ferramenta integrante do 

conjunto de possibilidades oferecidas no universo das representações, e para 

tal deverá apresentar o conjunto de regras e códigos utilizados na forma de 

fazer o registro. Por meio da declaração/informação dos processos de 

codificação utilizados seria possível uma decodificação por parte de quem 

estivesse interessado em uma leitura mais técnica. Esta normalização técnica 

não significa fotografias com menos valores estéticos do que qualquer outra 

fotografia, apenas que serão fornecidas as informações técnicas sobre seu 

processo de elaboração.  

Mascaro, como um bom exemplo de fotógrafo de arquitetura simpático 

ao viés artístico da fotografia, deixa bem clara a sua vontade de ser libertado 

deste rigor técnico, ao afirmar:  

Espera-se (...) que deixem de exigir da fotografia uma 
representação fiel e exata da realidade. Talvez ela possa 
assumir definitivamente sua vocação de representação livre de 
nosso universo visual. (MASCARO, 1994. p. 34) 

                                            
79  Citação utilizada anteriormente, mas também necessária neste contexto. 
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Um fato que deveria ser melhor refletido: é como esta visão artística, 

envolta em uma aura divina, volta a ser resgata pelo fotógrafo quando busca a 

sua aproximação com as artes, para legitimar seu status e a forma como 

processa o ato fotográfico. Assim como o artista, o fotógrafo se atribui 

capacidades mágicas até mesmo ao operar com o aparato tecnológico como 

forma de legitimar seu trabalho e, quem sabe, atribuir a aura benjamiana à sua 

fotografia. A citação a seguir, retirada da tese de Mascaro é um exemplo: 

O fotógrafo tem à sua disposição uma série de medidas ou 
atitudes que ele pode tomar e que somente serão bem-
sucedidas na razão direta de sua sensibilidade (...) e ainda o 
que é mais fundamental: presentir, simultaneamente a todas 
estas medidas e atitudes, o momento mágico e decisivo 
quando o caos, por uma fração mínima de segundo, por obra e 
graça de sua capacidade de percepção, se harmoniza e então 
finalmente aperta o botão. (MASCARO, 1994. p41) 

Este texto de Mascaro assemelha-se ao texto encontrado no livro de 

Benjamin e que trata da aura do artista. Benjamim apresenta, no texto Uma 
breve história da fotografia, uma passagem quando a fotografia foi anunciada 

e se colocava como uma alternativa para a mão do artista na tarefa do retrato:  

No máximo o próprio artista divino, movido por uma inspiração 
celeste, poderia atrever-se a reproduzir esses traços ao mesmo 
tempo divinos e humanos, num momento de suprema solenidade, 
obedecendo às diretrizes superiores do seu gênio citado 
anteriormente. (Lipzinger Anzeiger in. BENJAMIN, 1994 p. 92) 

Fuão reconhece a “pseudoinocência” da fotografia, mas também toma 

para a análise o caminho artístico, assumindo a collage como solução, uma 

saída às questões técnicas e de precisão da fotografia como representação. 

Entretanto, com o advento da fotografia surgiu também sua 
manipulação, a Collage. Um ato consciente ante as imagens 
técnicas, uma saída à condição passiva do observador frente à 
fotografia. Ao cortá-las, separá-las, montá-las, juntá-las a 
Collage subtrai das imagens sua pseudoinocência, do geral e 
lhes devolve sua qualidade primordial do individual, de 
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incidência mágica. (FUÃO, 1992. p. 5)80 Tradução do 
pesquisador. 

No prefácio do livro Mundo perfeito, escrito por Luís Urbano, que 

também foi o Comissário da exposição de mesmo título do fotógrafo português 

Fernando Guerra, o autor aborda a dualidade da fotografia ao confundir 

perfeição possível com as possibilidades de alteração desta realidade.  

Tal como os arquitectos reconstroem um mundo particular em 
cada projecto, procurando dar um sentido de unicidade a partir 
das variáveis com que se confrontam – do cliente ao lugar, da 
geografia ao orçamento, das contingências materiais às 
limitações estruturais – as fotografias de Fernando Guerra 
devolvem à arquitectura essa procura da perfeição possível, 
‘intensificando a realidade retratada’, reconfigurando o mundo 
que a rodeia. (URBANO, 2011) 

Urbano chega à constatação de que a fotografia intensifica a realidade 

retratada, reconfigura o mundo, mas entende, ingenuamente, que este novo 

mundo é perceptível e decifrável por todos. E continua: “através da 

generosidade de nos oferecer múltiplos pontos de vista de um edifício, (...) 

aproximam-se da vivência real do espaço, ao permitir que reconstituamos um 

lugar através da soma de todas imagens” (URBANO 2011). Ora, se as 

fotografias trazem aberrações ópticas, deformações dimensionais, qual será a 

possibilidade de uma reconstituição precisa do lugar? Não seria a 

reconstituição do mundo reconfigurado pelo fotógrafo? 

Estas abordagens artísticas da fotografia fogem ao enfrentamento das 

necessidades de representação em arquitetura. É claro que sempre haverá a 

interferência do fotógrafo na ‘leitura’ do objeto arquitetônico e que ensaios 

autorais de obras arquitetônicas contribuem para o enriquecimento da pesquisa 

e reflexões em arquitetura, mas quando se tem uma necessidade, por exemplo, 

acadêmica, de registrar e poder apresentar aos alunos de arquitetura uma 

solução arquitetônica específica, como fazer? O uso de fotografia em aulas de 

arquitetura é uma prática usual tanto quanto levá-los à biblioteca e, mais 

recentemente, em sites e saturá-los de imagens. Imagens belas de um mundo 

                                            
80  Texto original: Pero, con el advenimiento de la fotografía ha surgido también su manipulación, el 

Collage. Un acto consciente ante las imágenes técnicas, una salida a la pasiva condición del 
observador frente a la fotografía. Al cortarlas, separarlas, montarlas, pegarlas, el Collage sustrae 
las imágenes de su pseudo inocencia, de lo general, y les devuelve se cualidad primordial de lo 
individual, de incidencia mágica.  
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distante do real, com deformações e exageros que interferem no entendimento, 

na construção imagética do modelo ‘real’ e que podem estar influenciando a 

forma de projetar e os valores estéticos destas novas gerações. De nada 

adiantam belas fotografias que em nada se assemelham ao jogo compositivo 

que pretendia ser apresentado. 

Ao enfrentar estes desafios é possível dar-se conta da existência de 

lacunas, de impossibilidades, das deficiências da fotografia, assim como de 

outras ferramentas de representação em arquitetura. E, então, nesses casos, o 

que fazer?  

Em primeiro lugar, salienta-se a necessidade de, ao se tratar a fotografia 

como representação, deixar claros seu método e regras, como se faz em 

outras formas de representação em arquitetura.  

Em segundo lugar, definir o que deseja ser representado e, sem soberba, 

verificar se a fotografia é capaz de um registro satisfatório. Caso não o seja, 

buscar no universo das representações ferramentas substitutas ou 

complementares para este fim. Há uma infinidade de situações e atributos 

arquitetônicos que não se deixam fotografar, mas que são facilmente registrados 

por croquis, desenhos, textos ou, mais recentemente, por renders e vistas 

produzidas com o auxílio de computadores. Da forma como a arquitetura tem 

alterado suas soluções formais e as novas vanguardas vêm apresentando objetos 

arquitetônicos cada vez mais complexos e desconcertantes, terá que haver muitas 

experimentações e reflexões para que se consiga novas linguagens, novos 

métodos de representações eficientes que possam dar conta destes novos 

desafios. E, quem sabe, permitam a libertação desta hegemonia visual. 

 

3.8  FUNDAMENTOS DE TEORIAS PARA ANÁLISE E PERCEPÇÃO DE 

IMAGENS E DA ARQUITETURA 

As questões ligadas à percepção visual são fundamentais para esta 

pesquisa, pois fornecem elementos para a compreensão dos processos 

mentais envolvidos na formação da imagem mental. Interessa o processo de 

construção da imagem mental elaborada a partir da vivência direta do 

ambiente, essencial para o fotógrafo de arquitetura, para que possa entender o 
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tamanho do seu desafio e saber o que é relevante registrar. Como no desenho 

e na escultura, em que só se consegue chegar a bons resultados quando o que 

se está fazendo já preexiste em nossas mentes, só se consegue fotografar o 

que está sendo visto. 

Por outro lado, é importantíssimo entender o processo de formação e 

construção da imagem mental através dos meios de representação da 

arquitetura e, em especial, por meio das imagens fotográficas apresentadas ao 

espectador/leitor. 

Em psicologia, neurociência e ciências cognitivas, percepção é a função 

cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais, a partir de histórico de 

vivências passadas. Por meio da percepção, um indivíduo organiza e interpreta 

as suas impressões sensoriais para atribuir significado. Consiste na aquisição, 

interpretação, seleção e organização das informações obtidas pelos sentidos. A 

percepção pode ser estudada do ponto de vista estritamente biológico ou 

fisiológico, envolvendo estímulos elétricos evocados pelos estímulos nos 

órgãos dos sentidos. Do ponto de vista psicológico ou cognitivo, a percepção 

envolve também os processos mentais, a memória e outros aspectos que 

podem influenciar na interpretação dos dados percebidos. Pallasmaa corrobora 

com este entendimento: 

A essência da visão: todos os sentidos, incluindo a visão, são 
extensões do tato; os sentidos são especializações do tecido 
cutâneo, e todas as experiências sensoriais são variantes do 
tato e, portanto, relacionadas à tatilidade. Nosso contato com o 
mundo se dá na linha divisória de nossas identidades pessoais, 
pelas partes especializadas de nossa membrana de 
revestimento. (2011. p. 10) 

Nunca se pode saber em que medida nossa percepção do mundo 

corresponde a ‘realidade’. Por esta razão, neste trabalho, as palavras 

‘realidade’ e ‘real’ são escritas entre aspas. É por meio de nossos perceptos e 

sempre por mediação deles que é construída a representação do mundo.  

De acordo com este antigo problema filosófico, nunca se pode afirmar como 

os objetos ‘realmente são’. A ‘realidade’, o mundo ‘real’, então, nunca são 

compreendidos de forma total. As representações deste universo são sempre 

elaboradas via perceptos. E a construção desta representação se dá por meio das 

discrepâncias entre as percepções e que são denominadas de ilusões. 
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“Percebemos as ilusões como surgindo da discrepância entre o ‘percebido em uma 

dada situação’ e o ‘percebido em outra situação’”. (BALDO e HADAD, 2003. p 7) 

Segundo o médico e físico alemão Hermann von Helmholtz 
(1821-1894), nossa percepção é construída por meio de 
inferências que inconscientemente fazemos sobre o mundo à 
nossa volta. Essas inferências são contrastadas com 
informações que o organismo colhe do ambiente. Cada vez 
que essas expectativas não são correspondidas, ajustamos 
nossos perceptos, criando novas inferências e testando novas 
conjecturas. A idéia de que nossa percepção dê-se de maneira 
indireta, por meio de confirmações de expectativas, foi 
defendida por vários psicólogos do século XX, como Irving 
Rock e Richard Gregory. Esses pesquisadores demonstraram 
experimentalmente a participação das expectativas do 
observador no processo perceptivo. Normalmente, não nos 
damos conta de que grande parte daquilo que percebemos 
quotidianamente é uma construção ativa do nosso sistema 
nervoso. (BALDO e HADAD, 2003. p.  7 e 8) 

Então, percebe-se o mundo circundante a partir de todos os perceptos e 

não apenas pelos olhos e nem tão predominantemente por estes como o senso 

comum acredita que seja. Quando se acredita possível um registro ‘fiel’ de um 

referente, por uma fotografia, está se pressupondo que esta imagem seja 

capaz de (re)construir este referente com precisão na mente do 

leitor/espectador. Se concorda-se com o que já foi apresentado e debatido até 

aqui, a fotografia, com todas as suas demandas e características, é uma forma 

de representação limitada a alguns aspectos da realidade e nunca será a 

totalidade de seu referente. Entretanto, o comportamento que se verifica, nos 

dias de hoje, é contrário a essas afirmações. Há uma supervalorização da 

imagem visível e registrada por meio da câmara escura – fotográfica, filmadora 

e videocâmera. 

Pallasmaa, seguindo a proposta do psicólogo J.J. Gibson, “não 

categoriza os sentidos nas cinco modalidades desvinculadas, mas sim como 

cinco sistemas sensoriais, a saber: sistema visual, sistema auditivo, sistema 

palato-olfativo, sistema de orientação básica e sistema tátil” (2011 p. 39). 

O sistema visual, por sua vez, é composto por mais de um tipo de visão. 

Para Pallasmaa, são dois tipos básicos: a visão focada e a visão periférica 

(afocal), que servem muito bem para as suas colocações.  

O papel da visão periférica e afocal na nossa vivência de 
mundo, bem como na nossa experiência da interioridade dos 
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espaços que habitamos, também tem chamado a minha 
atenção. A própria essência da nossa vivência é moldada pela 
tatilidade e pela visão periférica afocal. A Visão focada nos põe 
em confronto com o mundo, enquanto a visão periférica nos 
envolve na carne do mundo. (PALLASMAA, 2011. p. 10) 

Assim, para Pallasmaa, a questão topológica, ou seja, a experiência 

existencial – a noção de ocupação de um lugar no espaço – acontece pelos cinco 

sentidos, e no caso do sentido da visão, esta percepção se dá pela visão 

desfocada. A visão focada teria a função de ver onde não se está, seria a visão para 

onde se pode ir, o que se busca, o ‘fora de nós’. Ou como Le Corbusier descreve: 

“os olhos que não podem ver senão o que está adiante” (1984b. p. 60 e 61). 

Entende-se, entretanto, que a classificação da visão possa ser aprofundada 

para oferecer um melhor entendimento para alguns fenômenos observados. A 

visão periférica desfocada divide-se em duas: a visão periférica monocular e a 

visão binocular com percepção de profundidade e tridimensionalidade. Já a visão 

focada tem um ponto focal, central, onde se tem concentrada a atenção, e que 

coincide, no fundo do olho, com a mácula lútea. A mácula, uma área oval próxima 

ao centro da retina, apresenta alta acuidade visual – capacidade de resolução em 

finos detalhes. A acuidade é ainda maior no centro da mácula, uma pequena 

depressão ou cavidade, denominada fóvea (PURVES [et al.], 2010. p.  258), e que 

representa um cone visual de 1º. Afastando-se do ponto focal na direção das 

bordas vai se perdendo em acuidade, definição e informações. Pode-se 

considerar, então, que o cone visual focado, que se considera no desenho técnico 

de perspectivas de 45º a 60º, já seria muito maior que a percepção nítida, ou seja, 

além dos limites da visão focada. Toda a área restante do que se pode chamar de 

esfera visual é considerada visão periférica. Os ângulos do campo visual variam 

de pessoa para pessoa conforme o formato de rosto, tamanho do nariz e posição 

dos olhos. Também há uma variação da percepção periférica tanto de um 

indivíduo para outro como também pela idade e circunstâncias ambientais 

(luminosidade, estado emocional, movimento etc.). 

Os valores apresentados na figura 203 são médias consideradas 

normais. A figura 204 apresenta os campos visuais com relação às áreas da 

retina responsáveis pelo seu registro. 
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Figura 203 - Campo visual horizontal 
Fonte: Ilustração do autor. 

 
Figura 204 - Campo visual 
Fonte: Purves [et al.], 2010. p. 294. 

As informações apresentadas anteriormente dizem respeito à visão 

estática fixada em um ponto focal no centro de um eixo imaginário que nasce 

perpendicularmente do meio dos dois olhos. Mas não se vê assim. Tanto os 

olhos como a cabeça têm movimento, e a imagem mental dificilmente é fruto de 

uma só visada, o que amplia o campo de visão. Na figura 205 são 

apresentadas mais informações sobre o campo visual humano (TILLEY, 2005. 

p. 53 – desenho 24). Destaca-se nesta figura a visão precisa de 1° e o limite 

para processamento de letras de 10° a 20°.  
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Figura 205 - Campo visual. 
Fonte: Tilley, 2005. p. 53 – desenho 24. 

A fotografia só tem equivalência com a visão focada, com maior ou menor 

ângulo de visão – dependendo da objetiva utilizada. Mesmo em relação a esta 

forma de visão, o processo fotográfico somente envolve processos 

físicos/químicos/eletrônicos na obtenção da imagem. Por outro lado, a visão 

humana não se restringe ao olho. Iniciando no olho, os raios de luz entram na 

córnea convexa e começam a convergir. Ocorre, então, um ajuste fino dos raios 

de luz conforme eles passam pela pupila e pelo cristalino, o qual, por alterações 

na forma, focaliza a luz na retina. A retina é uma camada fotossensível onde se 

encontram os bastonetes e cones – células fotorreceptoras – que transformam 

os estímulos luminosos em potenciais elétricos transmitidos ao cérebro via nervo 

óptico (POTTER e PERRY, 2005. p. 1645). A informação fornecida pela retina 

desencadeia interações entre múltiplas subdivisões do encéfalo que levam à 

percepção consciente da cena visual. A via visual primária, da retina ao núcleo 

geniculado lateral dorsal no tálamo e desse ponto para o córtex visual primário. 

Nessa via, diferentes classes de neurônios codificam as variedades de 

informação visual – luminância, diferenças espectrais, orientação e movimento –, 

aquilo que em última análise se ‘vê’. Os processamentos de diferentes 

categorias de informação visual se estendem para além do córtex visual primário 

por áreas visuais dos lóbulos occipital, parietal e temporal (PURVES [et al.], 

2010. p. 289), conforme pode-se ver na figura 206. A este processo ainda se 
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somam todas as informações recebidas pelos outros perceptos que também são 

interpretadas e relacionadas com as informações armazenadas na memória. O 

sistema nervoso recebe, processa, correlaciona e avalia milhares de bits de 

informação, continuamente. Não se faz uma única “fotografia”, percebe-se o 

mundo em uma sequência de imagens (que continuam sendo captadas de 

novos pontos de vista e pontos focais diferentes) e de informações captadas por 

todos os outros perceptos de forma contínua. 

 
Figura 206 - Visão: conexões dos olhos ao cérebro. 
Fonte: Purves [et al.], 2010. p. 290. 

Assim exposto, a fotografia como ferramenta de representação parece 

incapaz de conseguir um mínimo de registro do espaço vivenciado, entretanto 

é considerada como expressão máxima de representação. 

Ao compreender o processo de percepção do ambiente, alguns aspectos 

do desafio de registrar fotograficamente um espaço, ou ente arquitetônico, 

passam a ter uma explicação plausível. Por exemplo, para se fotografar um 

ambiente que está sendo vivenciado, o fotógrafo terá que sair dele e se voltar 

para o ponto onde estava. Nesta mudança de posição, frequentemente, muito 

do que estava sendo experimentado parece se perder. Também se pode 

entender por que as fotografias de arquitetura resultam tão boas, ou seja, mais 

próximas do que foi visto a olho nu, quando se trata de fotografias obtidas de 
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pontos de vista distantes dos referentes. Nestes casos está sendo explorada a 

visão focada, e a câmera fotográfica consegue acompanhar a forma de ver e 

perceber os objetos. A fotografia tem equivalência somente quando registra 

uma cena que está sendo vista pela visão focada, sendo, assim, satisfeitas as 

expectativas com relação ao resultado do registro fotográfico.  

Para se conseguir algum sucesso no registro do espaço arquitetônico no 

qual se está envolvido, uma estratégia válida é colocar pessoas na cena, 

demonstrando possíveis emoções do resultado desta vivência para que o 

leitor/espectador possa ter a chance de ‘experimentar mentalmente’ o lugar, 

colocando-se no lugar desses personagens. Este era um recurso muito 

explorado por Julius Shulman (conforme ilustra a figura 207), mas que também 

caiu em desuso na fotografia de arquitetura, sendo assumido o padrão de 

apresentar os espaços desocupados, livres de seus usuários, somente sendo 

tolerado o aproveitamento de uma ou duas figuras humanas para oferecer 

informação de escala. 

 
Figura 207 - Case Study House #21, 1958, Los Angeles, Arq. Pierre Koeing, 1958. Fotógrafo Julius 
Shulman. 
Fonte: Rosa, 1994. p. 18 
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Entretanto, a arquitetura é muito mais que a aparência dos entes 

arquitetônicos e a experiência de pequenos espetáculos de cenas de um 

cotidiano encenado por terceiros. A arquitetura, conforme Kate Nesbitt, 

“domina, literal e simbolicamente, a natureza para prover abrigo” (NESBITT, 

2006. p. 57), e abrigo pressupõe proteger, cobrir, envolver. Diferentemente das 

outras artes – pintura e escultura –, na arquitetura se entra. Vive-se dentro 

dela, é no seu interior que se desenvolvem as atividades humanas. 

Entendendo a arquitetura desta forma, os atributos e percepções ligados ao 

sentido de lugar – topológicos –, a qualidade de ocupação do espaço – que 

exigem todos os sentidos para serem apreciados e avaliados de forma total – 

são fundamentais e não registráveis, com a qualidade que o tema exige, pela 

fotografia nem pelas representações em perspectiva – frutos do mesmo olhar 

do Ciclope. Assim colocado, de que forma está sendo registrada esta parcela 

significativa da arquitetura? E se não há maneira potencialmente qualificada 

para a sua representação e registro, de que forma esses atributos 

arquitetônicos estão sendo tratados e abordados? É preocupante que uma 

parcela significativa da arquitetura possa estar sendo, em boa parte, 

negligenciada, posta fora de quadro. O que corrobora com tal hipótese é a 

carência de reflexões teóricas sobre as consequências desses fenômenos. 

Juhani Pallasmaa foi o arquiteto/teórico encontrado que trata deste tema, em 

um pequeno livro, Os olhos da pele, com a primeira edição inglesa de 2005, 

sem, entretanto, nenhuma contestação ou aprofundamento do tema por outros 

autores/teóricos. 

Para Pallasmaa: “uma obra arquitetônica não é experimentada como 

uma coletânea de imagens visuais isoladas, e sim em sua presença material 

totalmente corporificada.” (2011. p. 42). Zevi alertava que o uso de fotografias 

nos livros técnicos de história da arquitetura “provém, em grande parte, a nossa 

falta de educação espacial” e que o espaço “não pode ser conhecido e vivido a 

não ser por experiência direta” (1996. p. 18). 

Atributos como aconchego, aperto, amplitude, cheiros, temperaturas, 

texturas táteis, brisas e sons não são registrados em fotografias e fazem parte 

de percepção de espaço e, por isso, fundamentais para um entendimento mais 

amplo da arquitetura. Pallasmaa apresenta o exemplo de como “um passeio na 

floresta é revigorante e saudável graças à interação constante de todas as 



263 

modalidades de sentidos” (2011. p. 39) ou como “o som dos sinos de uma 

igreja, que ecoa pelas ruas de uma cidade, nos faz sentir nossa urbanidade” 

(2011. p. 48). 

Com o exposto pretende-se alertar que é preciso entender a arquitetura 

dando a devida importância para todas as formas de percepção dos espaços 

para, então, pensar no que a fotografia é capaz de registrar/representar e quais 

outros meios devem ser buscados para uma representação mais ampla da 

arquitetura. 

Seguindo a proposta metodológica proposta para esta tese, entende-se 

ter estabelecido, com o que foi exposto anteriormente, um quadro que oferece 

fundamentação suficiente para se passar à segunda parte deste trabalho, onde 

serão propostas reflexões teóricas sobre os efeitos da fotografia na percepção 

da arquitetura. 
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4  REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE A FOTOGRAFIA NA PERCEPÇÃO DA 
ARQUITETURA 

Neste capítulo pretende-se propor algumas reflexões teóricas 

importantes sobre os possíveis efeitos e consequências da fotografia na 

percepção da arquitetura. Inicia-se complementando os atores da trama 

fotográfica com uma abordagem do leitor/espectador e segue-se com temas 

que se mostraram importantes durante a pesquisa e que tentam responder aos 

questionamentos sugeridos no capitulo 2, ASPECTOS METODOLÓGICOS, 

além de contribuir no aumento de discussões sobre a fotografia, seus efeitos e 

possibilidades, com especial interesse no campo da arquitetura.  

4.1  O LEITOR/ESPECTADOR 

Na Parte A deste trabalho foram apresentadas as variáveis no ato 

fotográfico: o aparelho, com seus princípios físicos, químicos e eletrônicos, com 

suas partes peculiaridades e características; e o fotógrafo, operador do aparato 

tecnológico, sujeito do ato fotográfico. Ficou faltando, então, o terceiro ator 

fundamental desta trama, do jogo fotográfico: o leitor, aparentemente, 

considerado pela maioria dos teóricos pesquisados como tendo uma capacidade 

de decifração ‘constante’, ou seja, todos os leitores recebem e processam as 

informações oferecidas pelas fotografias da mesma maneira, profundidade, 

quantidade e precisão. Em outros casos o leitor é entendido como sendo uma 

variável tão ampla e complexa que seria complicada e perigosa a sua 

abordagem81. Mesmo se encontrando essas formas de ver o leitor, entende-se 

que ele tem importância significativa no sucesso do processo de comunicação e, 

por isso, deva ser estudado e compreendido. É dele a função de decodificação 

da mensagem, conforme Cattani (2010), ou da compreensão do que foi 

enunciado, conforme Machado (1984), ou da decifração, conforme Kossoy 

(2009b), e esses processos exigem conhecimentos para que se consiga fazê-los 

                                            
81  Conforme exposto por Daniela Kern, na arguição oral na banca de defesa de tese de doutorado 

“Fotografia e Arte: Geraldo de Barros e José Oiticica Filho (1950-1964)”, da doutoranda Carolina 
Martins Etcheverry. Programa de Pós-Graduação em História da PUCRS – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 22/03/2012.  
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com êxito. Pode-se, então, alertar o leitor da sua tarefa, que não é passiva muito 

menos simples, e, se possível, auxiliá-lo e capacitá-lo para que consiga uma 

razoável aproximação e compreensão do que lhe é oferecido pelas imagens 

fotográficas. 

A fotografia é, aparentemente, de leitura fácil e direta. Toda a mídia se 

utiliza dela para comunicar suas mensagens e conceitos. A fotografia está em 

todos os lugares e faz parte da vida cotidiana. É do senso comum que 

fotografias são óbvias e que a sua leitura não demanda nenhum conhecimento 

específico, o que configura um engano perigoso. Acredita-se que, por se viver 

rodeado de fotografias, se é capaz de compreendê-las. Flusser alerta para o 

risco do “analfabetismo fotográfico”. 

De modo geral, todo mundo possui um aparelho fotográfico e 
fotografa, assim como, praticamente, todo mundo está 
alfabetizado e produz textos. Quem sabe escrever, sabe ler; 
logo, quem sabe fotografar sabe decifrar fotografias. Engano. 
Para captarmos a razão pela qual quem fotografa pode ser 
analfabeto fotográfico, é preciso considerar a democratização 
do ato fotográfico. Tal consideração poderá contribuir, de 
passagem, à nossa compreensão da democracia em seu 
sentido mais amplo. (2002. p. 53)82 

Moholy-Nagy, por exemplo, acredita que a fotografia quase equivale a 

uma “transformação psicológica da visão humana” que com a qualidade e 

“absoluta precisão” treinou a capacidade de observação, elevando a 

capacidade de percepção do mundo apenas por oferecer novas imagens, uma 

“nova visão” (2004. p. 192-194). O leitor, neste caso, eleva a sua capacidade 

de ver, sua percepção visual, automaticamente, ao ser exposto a essas novas 

imagens, sem treino nem orientação, e todos alcançam o mesmo nível de 

excelência de leitura e interpretação. 

A leitura de fotografia demanda um aprendizado de seus códigos de 

construção, como é dito por Dubois: 

(...) a significação das mensagens fotográficas é de fato 
determinada culturalmente, que ela não se impõe como uma 
evidência para qualquer receptor, que sua recepção 
necessita de um aprendizado dos códigos de leitura. 
(DUBOIS, 1993. p. 41 e 42) 

                                            
82  Parte desta citação já foi utilizada, mas também é importante neste contexto. 
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“Todos os homens não são iguais diante da fotografia”, completa Dubois 

(p .42) e apresenta, como exemplo de que a leitura da fotografia demanda 

conhecimento e aprendizagem, o caso relatado por Alan Sekulla, em que uma 

aborígine não foi capaz de reconhecer o filho do antropólogo Melville Herskövits 

em uma fotografia. A fotografia não comunicou qualquer informação para aquela 

mulher, até que Melville descrevesse para ela (in: DUBOIS, 1993. p. 42). 

Entretanto, o enfoque de Dubois, como na maioria dos pensadores pesquisados 

que tratam deste tema, não segue no sentido de tentar capacitar ou, pelo menos, 

informar qual tipo de conhecimento é necessário ao leitor/espectador.  

Uma das prováveis explicações para este fenômeno, de não se ter 

consciência desta exigência, é porque, na cultura ocidental, se aprende a ver e ler 

fotografias antes mesmo de se falar ou escrever. Os primeiros livros oferecidos às 

crianças são compostos de imagens simples, e à medida que se tornam mais 

complexos vão incluindo imagens com profundidade por meio do uso da 

perspectiva (outra forma de comunicação que demanda conhecimento), que 

acabam por se tornar fotografias ou ilustrações feitas, com a mesma linguagem 

das fotografias. A visão do Ciclope, a representação em perspectiva, a fotografia, 

estão tão arraigadas na vida das pessoas de tal forma que não se tem consciência 

de sua presença e de suas demandas de decifração. A expressão oral, por 

exemplo, só é percebida como não óbvia e de fácil entendimento de todos quando 

há o contato com outra cultura, com outra oralidade. A língua falada e escrita 

exige aprendizagem para que haja uma comunicação rica e com propriedade e 

que seja possível expressar o que se pensa com clareza e precisão. A leitura de 

imagens também exige conhecimentos. No entanto, as formas de comunicação 

não verbal baseadas na imagem – desenho e fotografia – não parecem receber a 

mesma atenção. Então, contrariando a afirmação de Machado (1984. p. 11) de 

que uma vez “a imagem processada tecnicamente se impõe como entidade 

objetiva e transparente, ela parece dispensar o receptor da decodificação e do 

deciframento”, entende-se que é necessário ‘saber’ decifrar as fotografias se 

deseja-se obter delas informações de qualidade e ter uma leitura crítica do que 

está sendo oferecido. 

Ler fotografias com profundidade e de forma crítica não é um ato simples 

e que todos são capazes de fazer. Há diferentes níveis de leitura, e o indivíduo 

comum, geralmente, tem um baixo nível de acuidade visual e uma percepção 
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superficial das informações oferecidas pelas fotografias. Há sites 

especializados em mostrar fotografias grotescamente manipuladas e em que a 

maioria dos leitores/espectadores não percebe o erro. A figura 208 exemplifica 

este fenômeno. A capa da revista Veja, da Editora Abril, de 27 de maio de 

2009, apresenta uma modelo com as pernas deslocadas do eixo do quadril. 

 
Figura 208 - Capa da revista Veja de 27/05/2009. 
Fonte: http://veja.abril.com.br/busca/resultado.shtml?qu=capa&submit=OK  Acessado em 
22/02/2012. 

Já na figura 209, os indícios de manipulação são mais sutis para um 

olhar distraído e superficial, mas importantes para quem tem algum 

conhecimento de perspectiva. O principal indício de que a fotografia sofreu 

manipulação da imagem é que janela basculante que deveria abrir para a 

frente está abrindo na diagonal, para o lado. Esta imagem teve a perspectiva 

corrigida em, pelo menos, parte da fachada para uma alçada frontal. Depois 

que se toma consciência de que a imagem foi manipulada, outros indícios 

passam a ser percebidos, como a diferença de reflexos entre os vidros, o 

tamanho das janelas e o padrão da colocação dos tijolos entorno das janelas.  
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Figura 209 - Aberrations  @.Marylee Pope 
Fonte: http://1x.com/photo/17034/ Acessado em 22/02/2012. 

As figuras 210 a 213 mostram a imagem original tomada em perspectiva 

e o resultado de ‘correções’, via software de pós-edição, para uma alçada 

frontal. Há deformações significativas na perspectiva que não são percebidas 

pela maioria dos leitores e que, além disso, estão passando a acreditar que 

estes efeitos, esta forma de ‘ver o mundo,’ é ‘natural’, assim como já ocorreu 

com outras ‘deformações’ oferecidas pela fotografia. Estas ‘novas visões’ 

passam, então, a integrar a cultura visual da maioria dos leitores. Do ponto de 

vista da arquitetura este fenômeno pode levar a nova geração de arquitetos, 

influenciados por estas fotografias, a buscar ‘materializar’ estas imagens no 

‘universo real’. Esta questão será aprofundada mais adiante. 

       
Figura 210 e 211 - Fotografia original e ‘corrigida’. Edifício em Brasília. 
Fonte: Fotografia do autor. 
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Figura 212 e 213 - Fotografia original e ‘corrigida’. Edifício em Brasília. 
Fonte: Fotografia do autor. 

Toda comunicação pressupõe um receptor. Dependendo da qualidade 

deste receptor, de seus conhecimentos, será conseguido um maior ou menor 

grau de compreensão da mensagem ou das mensagens construídas naquele 

determinado meio de comunicação. Na leitura de fotografia a maioria dos 

autores pesquisados parece acreditar que o leitor/receptor tenha total 

capacidade de decifração das mensagens codificadas nas fotografias em todos 

os níveis de construção. Alguns exemplos contundentes: a tese de Cristiano 

Mascaro (1994) apresenta dois ensaios fotográficos intitulados “A Cidade” e 

“Casas”, sem nenhuma orientação acessória, apenas com um texto pequeno de 

apresentação em cada um deles que trata mais da forma como os ensaios foram 

elaborados do que da intenção do fotógrafo, ou seja, o que se deveria ler nas 

imagens. Fica subentendido, pelo autor, que o leitor saiba o que é para ser lido e 

que tenha total capacidade para isto. Na mesma linha, a tese de Bandeira (2007) 

também apresenta as fotografias em uma parte separada do texto e de suas 

legendas e acredita que seu trabalho poderia ter sido “uma narrativa construída 

desde o início, a partir das imagens; imagens que dialogam entre si, ‘imagens 

que falem por si mesmas’” (2007. p. 7). Já Piñón (1999), no livro Miradas 
Intensivas, também apresenta um conjunto de fotografias sem nenhuma 

legenda ou orientação de leitura, e justifica: 
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As imagens que seguem são olhares diversos porém coerentes 
com o que uma câmara de bolso me permitiu congelar. Não 
devem ater-se somente pela linhagem do observado: ao tornar 
óbvias as referências trato de evitar uma pressão sobre o 
espectador que poderia determinar o mau uso do documento: 
não se deve ver nelas o que representam ou valem, mas sim o 
que são. (1999. p. 24)83 Tradução do pesquisador. 

E o que são? Qual foi a intenção em mostrar aquela determinada 

fotografia, aquela imagem naquele ângulo de visão? Seria de fato a crença do 

autor de que suas fotografias vão ser entendidas e lidas da mesma forma que 

ele o fez e que o levou a publicá-las? Há tantas possibilidades de entendimentos 

pelas interações das informações contidas nas fotografias com o seu leitor e sua 

capacidade de decifração, que é utópico acreditar que serão compreendidas 

com precisão e da forma esperada sem que haja, por parte do autor da 

publicação, nenhum auxílio, nenhuma orientação ou informação acessória que o 

conduza na direção que o autor espera que seja tomada pelo leitor. 

Outro fato neste mesmo sentido é observado na trilogia teórica de 

Boris Kossoy (2007, 2009a e 2009b), onde há uma aparente confiança nos 

conhecimentos e na capacidade de decifração por parte do “receptor” 

(como Kossoy denomina o leitor) como se fosse um pré-requisito: ter um 

conhecimento razoável do ‘fazer fotografia’ e uma boa acuidade visual. Em 

nenhum dos livros é posta, de forma clara, a necessidade de um leitor 

capacitado. Kossoy ressalva a importância do emprego de “métodos de 

investigação a partir de indícios, sintomas e sinais, um ‘paradigma 

indiciário’” na decifração das fotografias (2007. p. 36) e traz como exemplo 

a frase de Ginzburg: “O conhecedor de arte é comparável ao detetive que 

descobre o autor do crime (do quadro) baseado em indícios imperceptíveis 

para a maioria” (in: KOSSOY, 2007. p. 36), mas parece falar a um leitor 

experiente já detentor deste conhecimento necessário. A possível 

explicação para este comportamento é a formação de Kossoy – fotógrafo, 

arquiteto, pesquisador –, que torna esses conhecimentos e demandas óbvios 

para ele. Por outro lado, o público interessado é formado, na sua grande 

                                            
83  Texto original: Las imágenes que siguen son miradas diversas pero coherentes que una cámara 

de bolsillo me ha permitido congelar. No deben atentarse sólo por el linaje de lo observado: al 
obviar las referencias trato de evitar una presión sobre el espectador que podría determinar el 
mal uso del documento: no se debe ver en ellas lo que representan o valen, sino lo que son.     
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maioria, por pesquisadores que desejam buscar informações em fotografias e 

que já têm (ou deveria ter) um ótimo nível de conhecimento e percepção.  

Há, no entanto, mesmo por parte destes ‘públicos qualificados’ –  

pesquisadores, estudiosos e interessados –, um grande desconhecimento e 

despreparo para uma leitura mais aprofundada das fotografias. Em uma 

palestra da professora  Viviane Villas Boas Maglia84, uma participante disse: 

“Não entendo nada de fazer fotografia, só quero conseguir lê-las”. 

Esta pressuposição da capacidade de leitura/decifração da fotografia, 

pelo menos no campo da fotografia de arquitetura como ferramenta de 

representação, parece ser uma atitude um tanto imprópria. Como afirma Joly 

(2008. p. 44), se toda a imagem é representação, então, necessariamente 

implica a utilização de regras de construção e, portanto, um conhecimento para 

a sua leitura, desconstrução, decifração e entendimento. 

 É necessário, então, que o leitor tenha acuidade visual, atenção aos 

detalhes, um razoável conhecimento do ato fotográfico e das possibilidades de 

alterações do registro fotográfico, além de informações do processo de elaboração 

da fotografia que pretende ler para que consiga a maior quantidade de 

informações, de modo que essas informações tenham equivalência com a cena 

registrada. Estas condições são denominadas por Dondis  de “alfabetismo 

visual”85 (2007. p.5).  

Arnheim (1989. p. 114 e 115) reconhece as possibilidades de imprecisão 

do registro fotográfico ao sugerir ao leitor/pesquisador três perguntas necessárias 

para se avaliarem as características documentais de uma fotografia. 

Ao avaliar as características documentais de uma fotografia, 
fazemos três perguntas: é autêntica? É precisa? É verdadeira? 
A autenticidade, garantida por algumas características e usos 
da fotografia, exige que o cenário não tenha sido alterado. (...) 
A precisão é outra questão; exige a garantia de que a fotografia 
corresponda à cena captada pela câmara: as cores não estão 
esmaecidas; a lente não distorce as proporções. (...) Uma 
fotografia pode ser autêntica, mas falsa; ou verdadeira, embora 
inautêntica. (ARNHEIM, 1989. p.114 e 115) 

                                            
84  Palestra sobre “O acervo João Alfredo e o Laboratório de História e Teoria da Arquitetura 

UniRitter”, no Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, do Ciclo de Debates sobre 
Acervos Fotográficos, no dia 19 de outubro de 2010. 

85  O termo original, em inglês, é visual literacy, e o tradutor opta por usar “alfabetismo”, definido no 
dicionário Aurélio como “estado ou qualidade de alfabetizado”, para evitar um neologismo. 
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Esta posição de Arnheim é procedente, mas como se pode saber 

alguma coisa de uma determinada fotografia se as informações do processo 

não forem declaradas pelo fotógrafo? Somente por uma avaliação visual, não 

há como responder a essas perguntas. 

Kossoy, na sua trilogia teórica (2007, 2009a e 2009b), apresenta 

conceitos e abordagens metodológicas e históricas visando ao aproveitamento 

da fotografia enquanto instrumento de conhecimento, análise e reflexão. No 

livro Realidades e ficções na trama fotográfica (2009b), onde há uma 

contribuição importante para a compreensão das fontes fotográficas e sua 

decifração, Kossoy apresenta o processo de construção de realidades. Neste 

esquema, apresentado na figura 214, fica evidenciado o caminho do fotógrafo, 

na elaboração da imagem até o receptor. Também fica evidente que a 

construção de realidades depende de conhecimentos e codificações e que, 

para a sua decifração por parte do receptor, exige que seja possível a 

desconstrução, ou seja, que o leitor possa ser capaz de refazer o caminho, 

desvendar o processo.  

 
Figura 214 - Processo de construção de realidades 
Fonte: Ilustração refeita pelo pesquisador de acordo com Kossoy (2009b. p. 59) 
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No mesmo sentido, a figura 21586 apresenta, esquematicamente, o 

caminho percorrido pelo fotógrafo desde o ambiente ‘real’, que deu origem ao 

registro fotográfico, as variáveis do ato fotográfico – fotógrafo, aparelho e 

edição – e o resultado do processo apresentado ao leitor/espectador/receptor, 

que, a partir da leitura da imagem, constrói um ‘ambiente imagético’.  

 
Figura 215 - Processo de obtenção e leitura de uma fotografia 
Fonte: Ilustração do pesquisador (VIEIRA e CATTANI, 2010). 

Este ambiente imaginado terá maior ou menor equivalência quanto mais 

informações o leitor tiver do processo e maior seja o seu conhecimento sobre 

as possibilidades de codificação e alterações da imagem resultante, do método 

de obtenção, ou seja, é preciso possibilitar que o leitor refaça o processo, 

agora no sentido contrário do fotógrafo, validando suas hipóteses e sua 

percepção do que foi lido na fotografia.  Para isso é necessário que o 

leitor/espectador tenha conhecimento do processo do ato fotográfico e 

informações detalhadas de que recursos, técnicas e artifícios foram 

empregados para a obtenção da fotografia que pretende ler/decifrar. É um 

caminho semelhante ao que se deve fazer, também, em outras formas de 

representação em arquitetura e que já foi apresentado na Parte A deste trabalho 

no item 3.6, A FOTOGRAFIA NO UNIVERSO DAS REPRESENTAÇÕES EM 

ARQUITETURA.  

                                            
86  Esta figura fez parte da apresentação do trabalho Fotografia : a possibilidade de criação de 

imaginários deformados, no Simpósio Nacional de História Cultural, Brasília, DF (VIEIRA e 
CATTANI, 2010). 
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Uma forma de redução dos ‘erros de leitura’ em fotografias devido às 

distorções decorrentes do uso de lentes é a especificação, por parte do 

fotógrafo, do equipamento empregado, das decisões e metodologias utilizadas e 

quais os tratamentos de pós-edição utilizados. As informações complementares 

à fotografia são fundamentais. Aqui, a nota de rodapé, a legenda ou o texto 

explicativo voltam a ter uma importância, como já ressaltava Benjamim. 

Neste momento tem que intervir o rodapé que acompanha a 
imagem, legenda que incorpora a fotografia à literaturização de 
todas as condições vitais e sem a qual qualquer construção 
fotográfica cairia necessariamente em uma mera aproximação. 
(2008, p. 52)87 Tradução do pesquisador.  

A intenção dessas colocações é de alertar o leitor para as suas 

limitações, responsabilidades e conhecimentos exigidos no processo de 

codificação e decodificação das mensagens contidas nas fotografias, e têm 

como objetivo primário tirá-lo da zona de equilíbrio por meio da demonstração 

da necessidade de novos conhecimentos. Uma vez que se tenha levado o 

leitor/espectador a um ‘estado de desconforto’ pela tomada de consciência de 

seu desconhecimento, por se dar conta dos inúmeros conceitos e habilidades 

necessários para a conquista de uma maior ‘acuidade visual’, espera-se 

estimulá-lo na busca de um novo nível de desenvolvimento cognitivo, conforme 

é descrito por Cattani na sua tese (2001. p. 99) (figura 216) de acordo com a 

teoria piagetiana de conhecimento. 

Esse desenvolvimento se dará com base em estruturas e 
funcionamentos constantes que darão sustentação e condições 
de existência às estruturas variáveis, assegurando o processo 
de equilibração que conduz à passagem de um certo estado 
para o nível seguinte, sempre em um equilíbrio provisório e 
dinâmico. (...) Como mecanismo comum a todos os estágios 
está a necessidade, a que corresponde sempre uma ação que 
buscará restabelecer o equilíbrio perturbado pela necessidade. 
Configura-se, dessa maneira, um ciclo contínuo. (CATTANI, 
2001. p. 99) 

                                            
87  Texto original: En este momento tiene que intervenir el pie que acompaña a la imagen, leyenda 

que incorpora la fotografía a la literaturización de todas las condiciones vitales y sin la que 
cualquier construcción fotográfica se quedará necesariamente en una mera aproximación. 
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Figura 216 - O processo de equilibração conforme Piaget.  
Fonte: Cattani, 2001. p. 99 

O leitor interessado em desenvolver uma maior ‘acuidade visual’, ou 

um “alfabetismo visual”, conforme Dondis (2007. p. 5), terá que, 

necessariamente, desenvolver a visão, a sua capacidade de ver. Dondis 

também pergunta: “quantos de nós veem?” É preciso aprender a ver com 

mais profundidade, como faz um desenhista, por exemplo. É impossível se 

desenhar o que não se vê. Observar os detalhes, as proporções, como os 

objetos se apresentam. Depois, seguindo a proposta de Maslow88 – dos 

quatro níveis de aprendizagem –, reconhecer que a fotografia não apresenta 

o universo circundante da mesma forma que é visto e com ‘tanta fidelidade’ 

quanto o senso comum acredita, que há imprecisões no registro fotográfico 

e que não se conhece toda a potencialidade do aparelho fotográfico de 

alterar a ‘realidade’ ao registrá-la. Tomando consciência da falta de 

conhecimento que nem se tinha ideia que existia (primeiro estágio de 

aprendizagem de Maslow89), pode-se partir em busca de um “novo nível de 

equilibração” (CATTANI, 2001. p. 99). Começa-se, então, a ‘treinar’ o olhar 

para que se consiga ‘ver melhor’. Com o olho preparado passa-se a 

experimentar a câmera fotográfica. Conseguirá, agora, perceber as 

diferenças de como a câmera capta e registra o mundo. Brinca-se com o 

aparelho a fim de descobrir suas potencialidades seus programas, como 

sugere Flusser (2002. p. 23). Um novo nível de acuidade visual será 

alcançado e um novo leitor, mais profundo e crítico, surgirá e assim se 

recomeça um novo ciclo. 

                                            
88  Conceito já apresentado na Parte A deste trabalho no item 2.3.2  A dimensão química. 
89  Maslow (in: HENDRICKS, 1991. p.39) 
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O que parece ser considerado pelo senso comum como uma tarefa 

simples: ‘ver’ é a chave para novas descobertas por parte do leitor, se este estiver 

treinado e capacitado para este nível de leitura. Como diz Le Corbusier: “você, 

cujo olho se habituou a descobrir coisas onde outros não encontram nada” 

(1984b. p. 68). É através da detecção, por ‘um olho treinado’, das inconsistências, 

muitas vezes sutis, entre a ‘realidade visual’ e as imagens, entre imagens de um 

mesmo lugar, que serão denunciadas as possíveis imprecisões e manipulações 

dos objetos e ambientes registrados. As figuras 217 e 218 exemplificam este jogo.  

 
Figura 217 - Imagem eletrônica. 
Fonte: Arq. Lúcio Lorandi. 

 
Figura 218 - Imagem eletrônica. 
Fonte: Arq. Lúcio Lorandi. 
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As duas imagens foram geradas no computador, em um software de 

CAD, a partir do mesmo arquivo, apenas mudando as configurações da ‘câmera 

fotográfica virtual’ – principalmente a posição da tomada (ponto de vista) e a 

lente. Os resultados, entretanto, apresentam uma grande variação nos tamanhos 

relativos dos objetos registrados, especificamente do conjunto de mesa e 

cadeiras de madeira, localizado no canto esquerdo da sacada, e o conjunto de 

cadeiras em tecido claro e estrutura em madeira roliça, que também está na 

sacada. A figura 217 apresenta uma proporção mais adequada entre eles, 

enquanto que, na figura 218, o conjunto de mesa e cadeiras em madeira parece 

fora de escala, aparentando ser muito maior que o restante do mobiliário. Com o 

olhar mais treinado e uma observação mais detalhada poderá se perceber que 

na figura 217 também há uma discrepância dimensional entre os móveis da 

sacada. Mais sutil, é verdade, mas que à medida que se aprende a olhar e 

aumenta a acuidade visual, estas ‘sutilezas’ parecem tornar-se mais notórias. 

Há, também, na figura 217, discrepâncias nas cadeiras da sala de jantar, junto à 

porta-janela que dá acesso para a sacada; elas estão tão próximas da porta-

janela que os pés deveriam estar aparecendo do lado de fora. 

Quando se trata da fotografia como ferramenta de representação em 

arquitetura, o leitor/espectador é o alvo da intenção, da enunciação posta em 

forma de imagem bidimensional. Um conjunto de conhecimentos, processos, 

estratégias, métodos foi empregado na ‘construção da imagem’ buscando 

alcançar o melhor e mais eficiente cercamento de um determinado aspecto, 

parcela ou totalidade do ente arquitetônico que se pretende representar, 

apresentar, comunicar. Para que este esforço tenha sucesso, o 

leitor/espectador deverá ter a capacidade de compreender todo o processo 

que gerou aquele resultado fotográfico. Isso só será possível se este leitor 

tiver os conhecimentos necessários para a decifração desta imagem. Dondis 

corrobora com esta crença ao afirmar: “Expandir nossa capacidade de ver 

significa expandir nossa capacidade de entender uma mensagem visual” 

(2007. p. 13). Já para Sontag, as fotografias: 

(...) ao nos ensinar um novo código visual, modificam e 
ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o 
que temos direito de observar. Constituem uma gramática e, 
mais importante ainda, uma ética do ver. (2004. p. 13) 
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Estas reflexões sobre o leitor têm como objetivo alertar para a importância 

do seu papel no ‘deciframento’ de imagens fotográficas. A sua capacitação e 

tomada de consciência de que a fotografia não é um meio de informação 

ingênuo e totalmente honesto são fundamentais para que se tenha sucesso 

neste processo de representação/expressão/comunicação do ente arquitetônico. 

 

4.2  A FOTOGENIA NA ARQUITETURA 

Fotogênico é um adjetivo que pode significar: “que produz imagens pela 

ação da luz” ou “que se representa bem pela fotografia: sem ser bonita, é 

notavelmente fotogênica” (Dicionário Aurélio Digital). Este não é um fenômeno 

relativo ao aparato técnico (a câmera fotográfica), nem ao seu operador 

(fotógrafo) nem ao leitor. Este é um fenômeno referente ao ‘modelo’, ao que é 

fotografado. Como ele ‘se oferece’ para a objetiva e como satisfaz as 

demandas e leis da fotografia. 

Conforme Aumont (2010. p. 321), até o final dos anos 1920, isto é, 

durante todo o período de constituição da fotografia de arte, são encontradas 

definições baseadas na capacidade do fotógrafo de “acrescentar a verdade aos 

fatos nus”: “o poder fotogênico”. A fotogenia era possível pela “maestria” do 

fotógrafo através da “arte da encenação, da valorização do real pela ciência dos 

enquadramentos e da iluminação” (2010. p. 322). É verdade que o fotógrafo 

pode ‘embelezar’ o feio, mas este fato não tira do modelo a capacidade de se 

mostrar belo ou não nas fotografias, ou seja, de ser ou não fotogênico. 

Aumont apresenta uma definição para fotogenia:  

É hoje sem dúvida a definição mais corrente da fotogenia, 
como esse milagre da fotografia; é nela que se pensa quando 
se diz que alguém “é fotogênico” – o que significa 
simplesmente que ele(a) é mais bonito(a)” em fotografia do que 
ao natural, que a foto mostra um encanto eventualmente 
ausente na pessoa real. (2010. p. 322) 

Já Sontag pondera: “Mas poucos têm a sorte de ser fotogênicos – ou 

seja, parecer melhor nas fotos do que na vida real” (2004. p. 102), 

corroborando com o que se afirmou anteriormente de ser do modelo o atributo 
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de fotogenia. Fuão, por sua vez, define a fotogenia como atributo da câmera 

fotográfica e faz um alerta importante sobre as suas possíveis consequências: 

A fotogenia é a retórica da câmera fotográfica. Sua função 
desde o início foi a de orientar, organizar, projetar e 
selecionar todo o universo representável pela câmera e, é 
claro, como já se deduz a esta altura, dos próprios corpos 
humanos. (FUÃO, 1992. p. 66)90 Tradução do pesquisador. 

A fotogenia aplicada à fotografia de arquitetura é um ponto importante, um 

fenômeno, um sintoma a ser pensado, tanto do ponto de vista de suas 

características e manifestação como de suas consequências e possíveis 

influências nas soluções arquitetônicas. Há mais elementos ‘fora de quadro’ do 

que possa imaginar. A fotografia é limitada no seu registro, esta é uma das 

argumentações defendidas e já apresentadas neste trabalho. Para que o objeto 

seja captado na sua plenitude de detalhes e valores, a fotografia exige alguns 

requisitos fundamentais: luz, distanciamento e ordenamento dos elementos. 

Estes requisitos, porém, não estão presentes em todos os espaços 

arquitetônicos, o que contribui para que alguns exemplares e/ou ambientes 

sejam mais fotogênicos do que outros. A ausência de uma fotogenia, entretanto, 

não exclui estes espaços menos favorecidos, do ponto de vista da fotografia (ou 

seja, do ponto de vista visual), como espaços potencialmente interessantes para 

os outros sentidos e que estes possam oferecer a seus usuários qualidades e 

acolhimento. Muitos espaços extraordinários não se deixam mostrar por 

fotografias, escondem seus valores, seus melhores atributos em outros canais 

de percepção, tais como sons, cheiros, temperatura, texturas etc. Há situações 

em que a pouca luz e a profusão de elementos (desordem visual) são os fatores 

que os tornam distintos e qualificados, o que do ponto de vista da fotografia e da 

visualidade é um desastre. O arquiteto e teórico finlandês Juhani Pallasmaa 

(2011) é um dos poucos autores que defendem a existência de ‘outras 

arquiteturas’ que não se fundamentam nos atributos visuais. 

Um bom exemplo de espaços arquitetônicos menos ‘amigáveis’ às 

tentativas de um registro pela fotografia é citado por Fuão em sua tese:  

                                            
90  Texto original: La fotogenia es la retórica de la cámara fotográfica. Su función, desde el inicio, fue 

la de orientar, organizar, proyectar y seleccionar todo el universo representable de la cámara y, 
por supuesto, como ya se ha deducido a estas alturas, de los propios cuerpos humanos mismos. 
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As deformações produzidas pela proximidade física entre 
arquitetura e sujeito, entre os edifícios, e a falta de um rigorismo 
na ortogonalidade das construções na trama da cidade, 
denunciam a necessidade de distanciamento e ordenamento 
necessários na construção do “lócus imaginário”. Ali onde o 
desfocado, o confuso, o sinuoso, o obscurecido, o irregular 
reinam, a “objetiva” não pode ver, impor suas regras, traduzir em 
nitidez, precisão, regularidade e iluminação. Onde reina a aura 
(o irrepresentável pela câmera ou pelo olho do pintor vedutista) o 
trabalho da câmera é pura decepção. A trama urbana medieval 
não permitia ser representada pelo novo método sem os 
prejuízos das deformações. (1992. p. 50)91 Tradução do 
pesquisador. 

A trama urbana medieval, citada por Fuão, é ilustrada pelas figuras 219 

e 220, que retratam a Cidade de Toledo, Espanha.  

A figura 219 oferece uma vista geral obtida de fora da cidade. Nesta 

imagem se pode perceber que a cidade não é feita para o olhar nem para uma 

contemplação a distância. A implantação espontânea das edificações não 

deixa visíveis seus caminhos e acessos e de certa forma esconde seus 

monumentos na sua trama compacta. Fator de segurança em eras passadas, 

pois dificultava uma invasão, foi também um dos motivos para o prefeito de 

Paris Georges Eugène Haussmann, entre 1851 e 1870, abrir grandes avenidas 

que cortavam o “organismo medieval” (GONSALES, 2005. p. 5) e introduziam a 

visualidade do Ciclope nesses espaços multissensoriais.  

                                            
91  Texto original: Las deformaciones producidas por la proximidad física entre arquitectura y sujeto, 

entre los edificios, y la falta de un rigorosismo en la ortogonalidad de las construcciones en la 
trama de la ciudad, denunciaban la necesidad del distanciamiento y ordenamiento necesario en 
la construcción del “locus imaginario”. Allí donde lo desenfocado, lo confuso, lo sinuoso, lo 
oscurecido, lo irregular reina, el “objetivo” no puede ver, imponer sus reglas, traducir en nitidez, 
precisión, regularidad e iluminación. Donde reina el aura (lo irrepresentable por la cámara o por 
el ojo del pintor veduista) el trabajo de la cámara es pura desesperación. Parte desta citação foi 
utilizada no capítulo 2.4 AS DEMANDAS FUNDAMENTAIS DA FOTOGRAFIA. 
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Figura 219 - Vista geral da Cidade de Toledo, Espanha. 
Fonte: Fotografia do autor. 

A figura 220 apresenta uma imagem de uma de suas ruas. Para quem 

está acostumado com as cidades contemporâneas, mesmo as caóticas cidades 

brasileiras, é desconcertante ‘navegar’ por essa cidade. A pequena curvatura 

das ruas estreitas impede a perspectiva, encurtando a capacidade de 

exploração da visão focada e assim reduzindo a sua eficiência como sentido de 

navegação baseado na visualização do ponto de chegada. Quando se acredita 

estar chegando ao local desejado, pela distância percorrida, se é literalmente 

jogado para fora da cidade. O visitante que não souber requisitar rapidamente 

seus outros sentidos se sente desorientado. Neste ambiente, aprende-se a ver 

os detalhes do percurso – o tipo de piso, a textura e cores das paredes, os 

tipos de janelas, tudo aquilo que em uma cidade ‘aberta’ onde se foca o destino 

e caminha-se com pressa passa despercebido. É preciso escutar os sons que 

possam dar pistas do caminho certo, identificar cheiros familiares, enfim, dar-se 

conta da importância dos outros perceptos. 
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Figura 220 - Vista de uma das ruas da Cidade de Toledo, Espanha. 
Fonte: Fotografia do autor 

Fuão (2001. p. 2) ainda apresenta o termo “caráter antifotogênico” 

descoberto nos interiores da arquitetura de Adolf Loos.  

O próprio Loos reconheceu esta característica quando disse: 
“É para mim o maior motivo de orgulho que os interiores que 
eu criei resultem totalmente sem efeito na fotografia.” 
(FUÃO, 2001. p. 2) 

Como Sontag (2004. p. 101) observou, “ninguém jamais descobriu a 

feiura por meio de fotos. Mas muitos, por meio de fotos, descobriram a beleza”. 

Entre outros motivos, porque não se publicam fotografias que desmereçam 
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algo ou alguém. Um dos fenômenos motivadores deste trabalho foi justamente 

o caráter fotogênico de alguns espaços que se mostram “mais bonitos(as) em 

fotografia do que ao natural, que a foto mostra um encanto eventualmente 

ausente na pessoa real”, repetindo a definição de Aumont (2010. p. 322). O 

contrário também é verdade, quando espaços de notório valor e qualidade não 

se apresentam nas fotografias com a mesma força. Galiano corrobora com o 

sentimento de que todo fotógrafo sério e que pensa em seu trabalho já 

considerou que com seu ato fotográfico pode embelezar ou arruinar o edifício, 

melhorá-lo, interpretando-o, ou degradá-lo até torná-lo irreconhecível 

(GALIANO, 1994. p. 8). Por mais conhecimento que se tenha dos parâmetros 

envolvidos na fotografia sempre haverá uma parcela de surpresa no resultado. 

Como afirma Arnheim: “(...) o mundo não foi criado para a comodidade do 

fotógrafo (...)” (1989. p. 115).  

Alguns exemplos tornam-se preocupantes quando se conseguem 

‘miradas intensas’ de ‘não lugares’. Nestes casos experimenta-se a capacidade 

da fotografia de mentir, de iludir. 

Esta questão do caráter fotogênico do ‘não lugar’ apresentado como 

“lugar”92 (CASTELLO, 2007) pode ser ilustrada pelas quatro fotografias, 

apresentadas na figura 221, do terminal de ônibus da rótula da Av. Carlos 

Gomes com a Av. Protásio Alves, em Porto Alegre. São fotos belas, 

surpreendentes, de um espaço que não apresenta valores arquitetônicos 

relevantes, muito menos o reconhecimento, por parte de seus usuários, de que 

este espaço tenha atributos que possam qualificá-lo como o status de “lugar”. É 

um espaço que, na experiência direta, não oferece o mesmo “encanto” 

(AUMONT, 2010. p. 322) que pode ser visto nas suas fotografias. 

                                            
92  As relações entre as pessoas e os espaços, além da evidente correspondência física que 

forçosamente entre eles se estabelece, têm um forte componente psicológico. As pessoas se 
sentem melhor em certos espaços. Ou, em outras palavras, certos espaços se distinguem 
dentro do espaço maior onde se situam as pessoas e, ao se distinguirem, se tornam 
percebidos de maneira diferente. Em geral são espaços percebidos como detentores de 
qualidades. Diz-se, então, que estes espaços são percebidos como lugares por seus usuários. 
(CASTELLO, 2007. p. 12) 
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Figura 221 - Fotografias da rótula da Av. Carlos Gomes, com a Av. Protásio Alves. 
Fonte: http://www.cameraviajante.com.br/luzesdacidade.htm acessada em 16/05/2009. 

Também a fotografia pode surpreender negativamente não permitindo, de 

jeito algum, o registro ‘fiel’, ou pelo menos equivalente de um lugar consagrado. 

Além de questões ligadas às demandas da fotografias e das questões subjetivas 

de fotogenia ligadas ao espaço há também atributos do lugar que não são 

passíveis de registro por fotografias. É o caso, por exemplo, da rua Coberta de 

Gramado, RS. Citado no livro A percepção de lugar (CASTELLO, 2007 p. 15) 

como um exemplo de “lugar” que acontece por uma “narrativa”, ou seja, estes 

lugares se fazem pelos comentários sobre o prazer de tê-los frequentado. O 

cheiro do café, a boa comida, o tapete vermelho, as pessoas bonitas, o ar fresco 

da serra, mas protegido da chuva e do frio intenso, enfim, um ‘clima’ perfeito que 

estimula a vivência e estimula uma narrativa de referência dos que desfrutavam 

daquele momento: um lugar perfeito para se estar. 

As fotografias obtidas tentaram, de alguma forma, registrar alguns dos 

motivos que poderiam trazer o prazer em ter estado ali. Buscou-se obter 

fotografias em horários de movimento o que comprovaria a qualidade de 
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“lugar”. Procurou-se fotografar ao nível do observador, de forma discreta para 

se conseguir registrar as pessoas despreparadas (sem o conhecimento de 

estarem sendo fotografada) e vivenciando naturalmente o momento. 

Pretendeu-se evitar a ‘encenação’ e registrar uma ‘realidade’ percebida na 

experiência direta: aquele lugar era de fato agradável (figura 222). 

 
Figura 222 - Fotografias da rua Coberta de Gramado-RS.  
Fonte: Fotografias do autor. 

O resultado não pode ser considerado de todo mau; as fotografias não 

são ‘feias’, mas também não são imagens ‘espetaculares’ ou impressionantes 

de um lugar considerado ‘bom’. As fotografias em nada, ou muito pouco, 

conseguem apreender do lugar seus atributos de qualidade. A grande angular 

utilizada afastou os objetos, distanciou os elementos que estavam interagindo, 

enquanto a lente normal não foi capaz de enquadrar um mínimo de elementos 

que comprovassem estas mesmas interações. Enfim, um lugar que além de ter 

atributos não fotografáveis ainda parece ‘não querer se mostrar’. São imagens, 

num certo sentido, melhores que a foto publicada no livro de Castello (2007. p. 

15), mas continuam incapazes de apresentar o lugar com um mínimo de 

qualidade que satisfaça o fotógrafo ou os atributos desejados. Todas, 

entretanto, não deixam de ser um registro de uma ‘realidade’ que se mostra 
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para a câmera de forma diferente como é percebida. Resultam apenas em 

provas de que o lugar existe e que se esteve lá. Infelizmente, só isso. Casos 

como estes é que geram expressões tais como: ‘não entendo, as fotos não 

saíram bem’, e se fazem parte de um trabalho profissional, é aqui que a culpa 

recai sobre a falta de habilidade do fotógrafo. Ele deveria ter tido a capacidade 

de “acrescentar a verdade aos fatos nus”, repetindo a citação de Aumont 

(2010. p. 321). Uma solução poderia ser a fotografia ‘construída’; muito 

utilizada em publicidade. Em primeiro plano, em uma mesa bem-montada, se 

colocariam pratos ‘fotogênicos’ com belas guarnições, no seu entorno estariam 

pessoas (modelos) lindas, bem-vestidas e alegres em um momento de lazer e 

confraternização. Mais ao fundo, podendo estar até fora de foco, uma parcela 

do ambiente também repleta de pessoas alegres e lindas e um pedaço do 

tapete vermelho e da cobertura para servirem de confirmações de onde a 

fotografia foi feita. Apenas essas evidências do lugar poderiam ser 

‘verdadeiras’, mesmo assim poderiam ter que ser ‘aplicadas’ via software na 

pós-edição se não se conseguisse captar na imagem com o destaque 

necessário. Assim se faz uma imagem publicável de um lugar, mas do ponto de 

vista de ser uma representação de arquitetura de que muito pouco serve como 

uma evidência confiável dos seus atributos e valores. Este fenômeno pode 

estar privilegiando certos espaços e tipos arquitetônicos por resultarem em 

fotografias belas e assim serem divulgados pela mídia e colocando em risco 

tipos arquitetônicos e soluções arquitetônicas/urbanísticas apenas por não 

serem fotogênicos. 

 

4.2.1  Arquitetura fotogênica 

A expressão “arquitetura fotogênica” foi utilizada e apresentada por 

Fuão, na sua tese de doutoramento (1992. p. 66), e cabe precisamente para 

as pretensões desta pesquisa, de definição do que a fotografia é capaz de 

registrar e aprofundar nas reflexões pretendidas. Em seu texto Folhas da 
arquitetura (2001), repete a mesma definição apresentada em sua tese, 

agregando mais detalhes. 
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Uma arquitetura fotogênica será claramente aquela que permite 
o deslocamento do objetivo ao redor do seu objeto em busca 
do inusitado. Uma relação posicional topológica entre fotógrafo 
e objeto, que engana totalmente o sujeito. Esta é a artimanha 
da fotografia. (FUÃO, 2001. p. 3) 

Fuão apresenta, também, o termo e conceito do “proibido arquitetônico” 

(1992. p. 62). A sua definição vai além do que se poderia chamar de uma 

‘arquitetura não fotogênica’, e que também pode ser considerada, e propõe a 

existência de uma arquitetura excluída, imprópria.  

O proibido arquitetônico, o fora da janela, o defenestrado, será 
tudo aquilo que não seduz pelo distanciamento, o escurecido 
pelo fora de campo (rechaçado). O Inimaginável é tudo aquilo 
que afeta negativamente a representação do objeto 
arquitetônico. Já não é questão de distorção, movimento, 
simultaneidade de representação, senão tudo o que se volta 
contra o corpo da máquina fotográfica. (FUÃO 1992. p. 62)93 
Tradução do pesquisador. 

No mesmo sentido, Machado colabora com o conceito do “extra-quadro”: 

(...) um processo classificatório, que joga nas trevas da 
invisibilidade extra-quadro tudo aquilo que não convém aos 
interesses da enunciação e que, inversamente, traz à luz da 
cena o detalhe que se quer privilegiar. (1984. p. 76) 

Além disso, Fuão amplia as consequências da fotogenia no uso da 

fotografia e na assessoria de fotógrafos, com a sua ‘cultura visual aprimorada’, 

na projetação arquitetônica.  

Hoje, se louva determinadas arquiteturas só porque são mais 
fotogênicas que outras. E, inacreditavelmente, em alguns 
grandes escritórios internacionais, arquitetos e fotógrafos já 
estão trabalhando juntos desde a concepção do projeto até a 
sua realização, para que o produto final tenha uma aparência 
fotogênica. Se, por acaso, o projeto não sair em simbiose, 
caberá ao fotógrafo com seus truques mágicos, ilusionísticos, 
elaborar a fotossíntese para glorificar o trabalho do arquiteto. 
Sua função é praticamente, embelezar, maquiar, folhar a ouro o 
edifício, ainda mesmo que este tenha o desplante de não 
possuir nenhuma virtude arquitetônica e mal consiga parar em 
pé. (FUÃO, 2001. p. 2) 

                                            
93  Texto original: Lo prohibido arquitectónico, lo fuera de la ventana, lo defenestrado, será todo 

aquello que no seduce por el distanciamiento, lo oscurecido por el fuera de campo (rechazado). 
Lo inimaginable es todo aquello que afecta negativamente la representación del objeto 
arquitectónico. Ya no es cuestión de distorsión, movimiento, simultaneidad de representación, 
sino todo lo que se vuelve contra el cuerpo de la máquina fotográfica.    
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Afirmações como a de Guáqueta (2006) encontrada no Arquitexto: O 
olhar: imagem e significado, somam-se às afirmações de Fuão e corroboram 

com as hipóteses levantadas nesta pesquisa e fornecem mais subsídios sobre 

a especulação da existência de uma possível ‘dominação’ dos aspectos visuais 

da arquitetura em detrimento ao que se pode chamar de soluções 

arquitetônicas oriundas dos outros sentidos. Enfim, de uma arquitetura do 

espetáculo, das aparências. 

Que aconteceu com a arquitetura, entregue por completo ao 
jogo das aparências e da representação, entregue a ser ícone 
que não espaço habitável, à procura da forma que não do 
fenômeno, do ato próprio, escusando-se no olhar enganoso 
que se entretêm nos resquícios, a arquitetura que esqueceu de 
abolir aquilo que lhe sobra ao conceito para permitir de novo a 
implicação de quem observa. Na construção de um mundo de 
simulacros, onde o coletivo da festa, da participação ativa, 
humana, foi substituído pelo olhar passivo do espectador que 
não espera nada; que aconteceu com a arquitetura que implica, 
que comparte, simbólica enquanto do outro lado sempre há 
alguém que participa, que gera o processo criativo a raiz de 
seu conteúdo? Que aconteceu com a arquitetura da festa, que 
não a do espetáculo? (GUÁQUETA, 2006. p. 5 e 6) 

Hoje, um edifício, para ser considerado ‘uma boa arquitetura’, deverá ser 

capaz de produzir ao menos uma imagem impactante que se instale na 

memória. Luiz Fernández-Galiano lembra da afirmação de Philip Johnson “que 

um edifício deve possibilitar pelo menos uma boa foto: poder oferecer à 

objetiva uma perspectiva sedutora é condição necessária de sobrevivência 

nesta nossa selva comunicacional” (FERNÁNDES-GALIANO, 1994. p. 81). 

Brasília é um local que tem várias obras representativas da arquitetura 

moderna que oferecem “perspectivas sedutoras” e as condições ideais para se 

fazer tanto fotografias de representação quanto fotografias de expressão 

arquitetônicas. As figuras 223, 224 e 225 apresentam fotografias do Palácio do 

Planalto, do Congresso Nacional e do prédio do Ministério das Relações 

Exteriores - Itamaty, respectivamente. 
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Figura 223 - Fotografia do Palácio do Planalto, Brasília, DF.  
Fonte: Fotografia do autor. 

 
Figura 224 - Fotografia do Congresso Nacional, Brasília, DF.  
Fonte: Fotografia do autor. 

 
Figura 225 - Fotografia do Ministério das Relações Exteriores - Itamaty, Brasília, DF.  
Fonte: Fotografia do autor. 
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Como já foi dito por Machado (1984. p. 68), “como a perspectiva 

renascentista trabalha apenas com projeções retilíneas, ela encontra 

dificuldades para representar as formas curvas”. Da mesma forma a fotografia, 

que ‘codifica’ o ‘real’ pelas mesmas leis do olho do Ciclope, também não 

registra com tanta transparência e clareza as formas curvas como consegue 

apresentar as formas ortogonais retangulares. Em Brasília, os prédios de 

Niemeyer mesclam volumes em formas de paralelepípedos com formas curvas, 

mas as dificuldades de representação e registro são compensadas pela grande 

distância entre os prédios, o que permite fotografias de visadas intensas dos 

mais variados ângulos. Entretanto, pode-se notar que as formas retangulares 

regulares, de fato, se mostram mais óbvias e de fácil compreensão. Na figura 

223, o parlatório cilíndrico do Palácio do Planalto não é percebido facilmente e 

deixa o leitor em dúvida sobre a sua forma ‘real’, assim como as duas cúpulas 

do Congresso (figura 224), onde não se pode ter certeza se são ovais ou 

redondas, diferentemente das torres que não deixam dúvidas das suas formas 

e, na figura 225, a escultura e os arcos do Itamaty geram alguma confusão 

visual, o que não ocorre com a leitura do volume central regular, por exemplo. 

Se forem consideradas as demandas da fotografia – distância, luz e 

ordenamento – e também levar-se em conta que grande parte das ferramentas 

de representação disponíveis atualmente é vinculada a visão ortogonal ou 

cônica, poderia-se afirmar que os objetos arquitetônicos cuja forma origina-se 

em paralelepípedos com ângulos retos e que estejam situados em terrenos 

amplos que permitam o deslocamento ao seu redor, oferecem as melhores 

condições para se produzirem ‘boas fotos’ e ser de fácil compreensão pelas 

formas tradicionais de desenho técnico. Esta ‘vantagem’ poderia estar fazendo 

com que este tipo específico de arquitetura seja mais praticada. 

Por tais fatos, percebe-se que há uma certa predominância no uso de 

soluções arquitetônicas que exploram os jogos de volume de objetos 

retangulares, entre outros fatores, por serem facilmente representados e 

compreendidos pelas ferramentas de representação ‘convencionais’ baseadas 

em ‘vistas’ ortogonais e cônicas. A figura 226 apresenta o projeto “Casa no 

Juso”, projeto ARX Portugal + Stefano Riva, em uma fotografia, dois desenhos 

técnicos (uma vista e uma planta baixa) e uma fotografia da maquete.  
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Figura 226 - Fotografia, desenhos técnicos e maquete do projeto “Casa no Juso” de ARX Portugal + 
Stefano Riva. 
Fonte: Site: http://www.archdaily.com.br/35566/casa-no-juso-arx-portugal-stefano-riva/017-4/ 
Acessado em 29/03/2012. 

Esta tipologia arquitetônica é facilmente representada pelas ferramentas 

de representação convencionais e possibilita que o projeto seja facilmente 

interpretado e decodificado, como se pode comprovar. Estas soluções 

ortogonais, limpas, quadradas, despojadas de qualquer adereço, mobiliário 

‘desnecessário’ e frequentemente também de pessoas, têm uma grande 

incidência em todos os cantos do mundo e são publicadas massivamente em 

revistas e sites especializados em arquitetura. Somam-se às vantagens 
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fotogênicas destas tipologias ‘ortogonais’ todas as questões ligadas à 

economia da produção em série das peças (esquadrias e materiais de 

revestimento, por exemplo) e das facilidades construtivas que também têm 

imbricação com a decodificação precisa do ente arquitetônico, tanto pelo 

pessoal da obra quanto na maneira de ‘transferir’ essas informações para o 

canteiro da obra para a sua materialização. 

Dos arquitetos modernistas pode-se dizer que o arquiteto alemão Ludwig 

Mies van der Rohe (1886-1969) foi um dos principais pioneiros dessas 

estratégias arquitetônicas, autor de projetos importantes e que podem ser 

enquadrados nesta tipologia, tais como o Pavilhão alemão para a Feira 

Internacional de Barcelona de 1929, a Farnsworth House em Illinois – EUA 

entre 1946 e 1951, as torres Lake Shore Drive em Chicago de 1951 e o Edifício 

Seagram, em Nova Iorque em 1958.  Desde as experiências de Mies até os 

dias atuais esta estratégia quase sempre resulta em prédios “notavelmente 

fotogênicos”, modelos perfeitos para serem fotografados, que agradam ao olhar 

que e nem sempre são amigáveis no acolhimento ao homem e suas atividades, 

isto por diversos fatores, como conforto térmico, acústica, privacidade, controle 

de luz, entre outros.  

Para se ter uma ideia da predominância desta tipologia na mídia, fez-se 

um levantamento no site Archidaily Brasil94 ordenando por tipo de projeto, e 

escolheu-se o tipo habitacional. Na primeira página, dos 20 projetos 

apresentados 15 eram soluções em que se identificam claramente 

‘paralelepípedos retangulares ortogonais combinados’, dois são fotografias de 

interiores ortogonais, mas que não permitem compreender a volumetria externa 

e um projeto é um prédio entre empenas. Somente dois projetos não puderam 

ser classificados dentro desta estratégia, por apresentarem arestas e cortes na 

sua volumetria que fugiram da ortogonalidade, mas que ainda assim não 

apresentavam formas mais curvas ou orgânicas, como se observa em projetos 

da arquiteta Zaha Hadid, por exemplo. 

Da mesma forma nos Trabalhos Finais de Graduação (TFG) da FA-

UFRGS de 2011/2, de 46 trabalhos pesquisados 38 eram resultado da 

estratégia ‘paralelepípedos retangulares ortogonais combinados’, um trabalho 

                                            
94  Site: http://www.archdaily.com.br/projetos/tipo/habitacional/ Acessado em 29/03/2012. 
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era urbanístico e somente 7 tinham alguma curvatura ou apresentavam planos 

inclinados que os configuravam como ‘não totalmente ortogonais’. De vários 

fatores que podem estar induzindo a escolha por esta estratégia arquitetônica 

parecem ser relevantes alguns aspectos. A forma de apresentação desses 

projetos é na forma de painéis, limitados a uma determinada área máxima, 

onde é exigida a apresentação dos desenhos técnicos (elevações, plantas 

baixas e cortes) e de perspectivas. A banca recebe uma cópia reduzida do 

painel dias antes da avaliação presencial, mas que pouco ajuda na 

compreensão de um projeto mais complexo, até porque não foi feito pensando 

permitir uma boa leitura naquele formato. É exigida uma maquete que será 

apresentada apenas no momento da avaliação e levada embora ao término da 

mesma. O tempo de ‘leitura’ e decodificação por parte da banca examinadora é 

muito curto, o tempo de apresentação do aluno é de no máximo 20 minutos, e 

todo o processo, entre o contato com o projeto e a conclusão da avaliação pela 

banca, é de no máximo 1 hora. Já houve casos em que a banca, 

aparentemente, teve dificuldade de compreensão do projeto. Não há espaço 

para o uso de outras formas de representação como memoriais descritivos, ou 

mais espaço caso a complexidade do projeto exigisse um maior número de 

peças de representação para conseguir ser mais bem apresentado. Assim, a 

escolha de uma tipologia ‘fotogênica’, de simples e fácil representação e 

apresentação e, consequentemente, de fácil decodificação pelos leitores, além 

de ser amplamente divulgada pelos meios de comunicação especializados 

como ‘boa arquitetura’, pode ser um dos motivos para a sua grande ocorrência. 

Como exemplo de projeto complexo – e menos fotogênico – que 

demanda meios menos convencionais de representação e, por consequência, 

exigem muito mais esforço por parte do leitor para a seu deciframento, pode 

ser citado The Danish Jewish Museum, em Berlin, Alemanha, projetado pelo 

arquiteto Daniel Libeskind. Pela complexidade de seu partido arquitetônico ‘não 

ortogonal’, cheio de planos oblíquos que parecem contrariar a perspectiva e 

sua localização inserida em um sítio que não oferece grandes distanciamentos, 

as fotografias que se encontram desta obra ou são vistas aéreas ou detalhes 

registrados em ângulos fechados. A obra não oferece vistas amplas de uma 

parcela maior que pudessem dar uma noção ‘mais rápida’ do seu todo. 

Também os desenhos técnicos não são de fácil compreensão e demonstram o 
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grau de complexidade do ente arquitetônico. Na figura 227 é apresentada uma 

fotografia aérea, uma fotografia de uma vista interna, enquanto na figura 228 

são apresentados dois desenhos técnicos ‘não convencionais’ feitos pelo 

escritório de Daniel Libeskind e que fazem parte do livro The Danish Jewish 
Museum. 

   
Figura 227 - Fotografias do The Danish Jewish Museum de Daniel Libeskind, Berlin, AL. 
Fonte: Site http://daniel-libeskind.com/projects/jewish-museum-berlin/images Acessado em 
29/03/2012. 

   
Figura 228 - Desenhos técnicos do The Danish Jewish Museum de Daniel Libeskind, Berlin, AL. 
Fonte: Møller, 2004. p. 55 e 61. 
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Quem tem conhecimentos em técnicas de representação em arquitetura 

sabe a quantidade de desenhos que se fazem necessários para que um projeto 

como o deste museu possa ser satisfatoriamente transformado em documentos 

gráficos de forma que terceiros consigam materializá-lo como foi imaginado 

pelo seu idealizador. Um exemplo é a quantidade de visitas necessárias 

somente para registrar em verdadeira grandeza as suas faces externas.  

Quanto mais complexas forem as formas do ente arquitetônico, maior 

será a demanda de recursos necessários em todas as suas etapas, desde a 

concepção até a sua materialização. Será necessária maior capacidade de 

imaginação no momento de criação, com exigência de um raciocínio abstrato 

espacial mais desenvolvido, de técnicas de representação que deem conta de 

abranger, da melhor forma possível, o seu registro, de conhecimento por parte 

dos leitores para que possam decifrar, compreender e interpretar esses 

documentos e de técnicas construtivas que possibilitem a sua materialização, 

para citar algumas das demandas principais. 

Pensar fotogenicamente em arquitetura – que é mais do que pensar em 

termos fotográficos, e sim na predominância da visão focada nos meios de 

representação –, além de poder estar excluindo algumas possibilidades 

arquitetônicas, pode também estar limitando o desenvolvimento cognitivo dos 

arquitetos. A questão em jogo é a capacidade de discernimento do arquiteto, de 

ele ser capaz de identificar estas ‘forças’, estes ‘programas residentes’ que 

interferem no pensar, projetar e agir. Pode-se, então, a partir da tomada de 

consciência pensar em novas arquiteturas sensorialmente mais amplas e, 

consequentemente, em novas formas de representação, registro e documentação.  
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4.3  A FOTOGRAFIA NA PERCEPÇÃO DA ARQUITETURA 

Bruno Zevi, em seu livro Saber ver a arquitetura, afirma que a 

arquitetura provém “do vazio, do espaço encerrado, do espaço interior em que 

os homens andam e vivem” (1996. p 18). Conforme Zevi, este espaço interior 

não pode ser representado perfeitamente por nenhuma forma, não pode ser 

conhecido e vivido a não ser por experiência direta. Zevi alerta que 

representações – plantas, elevações, e pode-se incluir também a fotografia – 

podem ‘parecer’ bem-estruturadas pelo equilíbrio de cheios e vazios, dos 

relevos e das reentrâncias; o volume total do conjunto pode ser proporcionado, 

e, no entanto, o edifício resultar arquiteturalmente pobre. (ZEVI, 1996. p. 18) 

(...) onde quer que exista uma perfeita experiência espacial a 
viver –, nenhuma representação é suficiente, precisamos nós 
mesmos ir, ser incluídos, tornarmo-nos e sentirmo-nos parte e 
medida do conjunto arquitetônico, devemos nós mesmos nos 
mover. (ZEVI, 1996. p. 52) 

Cattani afirma na mesma direção: 

A experiência de vivenciar um espaço invocará não apenas a 
visão, mas igualmente a audição, o tato, o olfato e, 
principalmente, o tempo, ou seja, a movimentação, o 
deslocamento do usuário neste espaço. A fruição plena de um 
espaço é uma experiência sensorial ampla. (2010. p. 1) 

Le Corbusier também entende que a experiência do indivíduo com a 

arquitetura se dá por todos os sentidos e de forma dinâmica. 

Formas sob a luz. Dentro e fora; em cima e embaixo. Dentro: 
entra-se, anda-se, olha-se ao andar e as formas se explicam, 
se desenvolvem, se combinam. Fora: aproxima-se, vê-se, 
fica-se interessado, para-se, aprecia-se, gira-se em torno, 
descobre-se. Recebe-se continuamente comoções diversas, 
sucessivas. E o jogo jogado aflora. Anda-se, circula-se, 
continua-se a mexer, a girar. Observem com que instrumental 
o homem sente a arquitetura: ele tem dois olhos que não 
podem ver senão o que está adiante; ele pode virar a cabeça 
lateralmente ou de alto a baixo, virar o corpo ou transportá-lo 
sobre as pernas e virar todo o tempo. São centenas de 
percepções sucessivas que constituem sua sensação 
arquitetônica. O que vale é sua capacidade de caminhar, de 
circular, verdadeira força motriz de acontecimentos 
arquitetônicos. Em consequência, o jogo jogado não se 
estabeleceu sobre um ponto fixo central, ideal, rotativo e com 
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visão circular simultânea. Esta é então a arquitetura das 
escolas, das academias, o fruto decadente da Grande 
Renascença, a morte da arquitetura – sua petrificação. 
(1984b. p. 60 e 61) 

Pallasmaa também comunga das mesmas crenças, conforme sua 

afirmação: 

A percepção do corpo e a imagem do mundo se tornam uma 
experiência existencial contínua; não há corpo separado de 
seu domicílio, não há espaço desvinculado da imagem 
inconsciente de nossa identidade pessoal perceptiva. 
(PALLASMAA, 2011. p. 38) 

Mesmo com este entendimento de que a percepção da arquitetura 

depende da experiência direta do individuo com a interação de todos os seus 

perceptos, a visão tornou-se o principal canal perceptivo. Este predomínio 

gradativo da visão vem sendo construído desde Aristóteles e assimilado de 

forma mais definitiva a partir do século XV com o desenvolvimento da câmara 

escura, das perspectivas cônicas, do olhar do Ciclope que deram suporte  a 

uma mudança estrutural e conceitual na forma de perceber o mundo. Como 

descreve Pallasmaa:  

A invenção da representação em perspectiva tornou os olhos o 
ponto central do mundo perceptual, bem como do conceito de 
identidade pessoal. A representação em perspectiva em si 
própria se tornou uma forma simbólica, que não apenas 
descreve, mas também condiciona a percepção. (2011. p. 16) 

A fotografia surge, então, como a síntese desde modelo. O olhar gerado 

pela câmara escura, monocular, técnico/científico, foi ‘fixado’ e pode ser 

compartilhado por quem estava lá, para os que se interessarem em ‘ver a 

mesma cena sem ter que sair de onde estão’. 

Pela semelhança com que a fotografia registra a ‘realidade’ e pela sua 

origem técnico/científica que induz a crença de que a ‘fotografia nunca mente’, o 

leitor/receptor despreparado e ingênuo pode ser levado a acreditar que o que está 

sendo apresentado é uma imagem ‘fiel’ do mundo ‘real’. Com isto a percepção de 

mundo que este leitor está construindo pode ser muito diferente da ‘realidade’. 

É verdade que olhamos para as fotografias não como 
inventadas pelo homem, mas como réplicas de coisas e ações 
que existiram e ocorreram em algum lugar no tempo e no 
espaço. A convicção de que as fotografias são criadas por uma 
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câmara e não feitas a mão influencia profundamente nossa 
maneira de vê-las e usá-las. (ARNHEIM, 1989. p. 114) 

Estas imagens, mesmo que aparentemente equivalentes às cenas 

‘reais’, são representações construídas baseadas em códigos e leis que 

transformam a ‘realidade’ em imagens bidimensionais com um certo grau de 

abstração e limitadas ao que elas podem registrar. Flusser complementa: 

Imagens são superfícies que pretendem representar algo. Na 
maioria dos casos, algo que se encontra lá fora no espaço e no 
tempo. As imagens são, portanto, resultado do esforço de se 
abstrair duas das quatro dimensões no plano. (2002. p. 7) 

Enquanto Kossoy alerta para o risco de o leitor/receptor “desavisado” 

poder estar construindo uma “pseudorrealidade”. 

Uma imagem que se apoia no realismo fotográfico (da 
aparência) enquanto testemunho fiel, enquanto “prova” que 
pode conduzir o receptor desavisado a imaginar uma situação 
verdadeira que não existe, para criar, enfim, no imaginário dos 
receptores uma (pseudo) realidade (2009b. p. 127). 

Ainda conforme Flusser (2002. p. 7), para se entender este processo de 

representação deve-se entender a sua origem: a capacidade de abstração 

específica chamada de imaginação.  Imagens são mediações entre o homem e o 

mundo. Fotografias, assim como mapas, não são o território e sim representações 

deste território. Como observou Galassi (in: FUÃO, 1992. p. 70), a fotografia está 

transformando a consciência, orientação e memória do espaço-lugar. 

No mesmo sentido, Fuão coloca como a fotografia muda a forma de 

perceber as cidades, os espaços e também sua preocupação. 

O ritmo lento e complexo do caminhar, ver, tocar, sentir os 
cheiros característicos que banham as cidades, os espaços, é 
substituído por uma onividência artificial criada pelos meios de 
comunicação. Os arquitetos, cada vez mais insaciáveis de 
imagens, partem destas para projetar, produzir suas 
arquiteturas. Já não se inspiram, se (ex)piram de imagens. 
(FUÃO, 1994. p. 84) 

Vive-se, nos dias de hoje, em uma sociedade onde tudo e todos são 

traduzidos em imagens, que correm o mundo via meios de comunicação.  

Como afirma Sontag (2004. p. 101), “aprendemos a ver fotograficamente”. 

Desta forma, afirmações como a feita por Flusser passam a ser esclarecedoras 

e apresentam evidências das hipóteses defendidas nesta tese. 
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A robotização dos gestos humanos já é facilmente constatável. 
(...) Menos facilmente, mas ainda possível, é ela constatável 
nos produtos intelectuais da atualidade. Nos textos científicos, 
poéticos, nas composições musicais, na arquitetura. Tudo vai 
se robotizando, isto é, obedece a um ritmo staccato. A crítica 
da cultura começa a descobri-lo. Sua tarefa seria a de indagar 
até que ponto o universo da fotografia é responsável pelo que 
está acontecendo. A hipótese aqui defendida é esta: a 
invenção do aparelho fotográfico é o ponto de partida do qual a 
existência humana vai abandonar a estrutura de deslizamento 
linear, próprio dos textos, para assumir a estrutura de saltear 
quântico, próprio dos aparelhos. (...) Portanto, o aparelho 
fotográfico é a fonte da robotização da vida em todos os seus 
aspectos, desde os gestos exteriorizados ao mais íntimo dos 
pensamentos, desejos e sentimentos. (2001. p. 67) Grifo do 
pesquisador. 

E como escreveu Heidegger, “o evento fundamental da era moderna é a 

conquista do mundo como fotografia” (1997. p. 134) e esta conquista parece ter 

estabelecido novos e profundos efeitos na percepção da realidade. 

Os poderes da fotografia, de fato, têm desplatonizado nossa 
compreensão da realidade, tornando cada vez menos plausível 
refletir nossa experiência à luz da distinção entre imagens e 
coisas, entre cópias e originais. (SONTAG, 2004. p. 196) 

Este momento contemporâneo, denominado por Pallasmaa (2011. p. 16) 

de uma era da “hegemonia da visão”, também chamado de era do espetáculo, 

parece estar chegando a um limite. Chegou-se a um tal exagero no uso da 

manipulação das imagens que o ‘universo das imagens’ parece estar perdendo 

o vínculo com o ‘real’. Conforme Sontag, não é que exista uma confusão entre 

imagens e coisas, e sim que as imagens estão muito diferentes, mais 

idealizadas, mais belas, mais perfeitas de tal forma que perderam qualquer 

equivalência com as coisas ‘reais’. 

Já se percebe alguma insatisfação com o caminho tomado pela 

fotografia e que demonstra certo esgotamento. A espetacularização chegou a 

um extremo que perdeu a referência com o ‘real’. Hoje não se sabe o que é 

‘real’ nas fotografias a ponto de começar a serem observadas situações 

declaradas onde não se usaram os recursos de retoque e manipulação das 

imagens. Um bom exemplo é uma publicidade recente de uma caminhonete 

4x4. A chama principal é: “Anúncio sem manipulação de imagem”. E completa 

no texto menor: “Veja com seus próprios olhos o que só uma Mitsubishi L200 

Triton que tem a força e a resistência de verdade pode fazer: um anúncio com 
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uma foto sem nenhuma alteração de imagem no computador”95 (figura 229). A 

imagem perdeu a sua ‘aura de verdade irrefutável’. 

 
Figura 229 - Revista ÉPOCA, Edição 700 de 17 de outubro de 2011, pag. 27, Editora Globo.  
Fonte: http://www.mitsubishimotors.com.br/main.cfm/site/68/content/1/submodelo/76/ Acessada em 
09/11/2011. 

Na arquitetura, este sentimento de insatisfação é observado em alguns 

eventos e descrito por Teixeira desta forma: 

Todos os fotógrafos se esforçam para traduzir uma insatisfação 
com os modelos convencionais de fotografia de arquitetura, 
predominantemente perspectívicos e iconográficos. São fotos 
sujeitas ao acaso, que tentam expressar uma visão subjetiva 
das cidades em composições mal cuidadas, acidentais e não-
programadas: a própria antítese da representação cada vez 
mais racional e sem ruídos, empregada pelos arquitetos (2004. 
p. 2 e 3). 

A imersão nos paradigmas da visualidade, do olho do Ciclope, que vêm 

sendo alicerçados na cultura ocidental desde o Renascimento torna uma tarefa 

complicada e difícil a percepção de seus efeitos e a problematização. Como 

Eisenman afirma: 

(...) desde que o espaço arquitetônico do século XV importou e 
assimilou a perspectiva, ela sempre foi dominada pela 

                                            
95  Fonte: Revista ÉPOCA, Edição 700 de 17 de outubro de 2011, pag. 27, Editora Globo. 

http://www.mitsubishimotors.com.br/main.cfm/site/68/content/1/submodelo/76/ Acessada em 
09/11/2011. 
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mecânica da visão. Assim, a arquitetura pressupõe que o 
sentido da vista é uma faculdade superior e de certa forma 
natural em seus processos, nunca um fator a ser 
problematizado. (2006. p. 601) 

É necessário um distanciamento e um esforço para que se possa 

perceber e observar estes fenômenos e muito mais esforço para se pensar e 

refletir sobre seus possíveis efeitos.  

Entendendo ser este momento único, propõe-se considerar algumas 

possibilidades de consequências na área de arquitetura. Uma das 

possibilidades levantadas é a arquitetura do espetáculo como efeito da 

hegemonia da visão, consequentemente, da posição privilegiada da fotografia 

na arquitetura. Outra frente a ser pensada é o efeito da fotografia e de uma 

aparente predominância da visualidade no ensino de arquitetura. 

 

4.4  A ARQUITETURA DO ESPETÁCULO: EFEITO DA FOTOGRAFIA NA 

ARQUITETURA 

Se, atualmente, está se vivendo em uma era do espetáculo onde tudo é 

‘medido’ por sua imagem, a arquitetura, que se prestou como modelo fotográfico 

desde as suas primeiras experiências, também estaria sendo afetada.  

A arquitetura, “estática por natureza” (FUÃO, 2001. p. 3), está entre os 

objetos que, depois de fotografados ‘em seus melhores ângulos’, passaram a 

andar, circular.  Podem-se ‘visitar’ obras dos quatro cantos do mundo apenas 

folheando-se revistas e, mais contemporaneamente, navegando pela Internet. 

A ‘redução’ da arquitetura em imagens fotográficas, somada ao 

desconhecimento dos limites e da ‘honestidade’ do registro fotográfico e das 

possibilidades de alteração e manipulação da ‘realidade’, enfim, de um 

leitor/receptor ingênuo e despreparado para decifrar o que está sendo 

apresentado, é um dos pontos motivadores deste trabalho. Esses fenômenos 

podem estar trazendo, ou já trouxeram, mudanças significativas na arquitetura, 

como alerta Fuão: 

Com efeito, a arquitetura começa a se tornar pura visualização 
de imagens. O consumo fotográfico, o vício “imagético” em 
papelotes fotográficos vem atrofiando, cada vez mais, a 
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movimentação no espaço. Este movimento – que mais parece 
um andaço – já está provocando uma profunda mudança no 
processo de cognição da arquitetura. (2001. p. 3) 

No mesmo sentido, Guáqueta alerta: 

Esta atitude de veneração e de culto às imagens, na minha 
opinião, está próxima da construção deste discurso, o 
imagógico, que se manteve durante séculos no imaginário da 
humanidade ocidental e se encarregou de compor uma atitude 
relativamente unificada para a verdade da imagem. A confiança 
no fato visual, já naquele longínquo século III, foi duramente 
criticada por trazer consigo o engano da aparência platônica. 
Da mesma maneira, a atitude atual generalizada pelos meios 
massivos permite ao observador, nunca melhor dito, relacionar-
se com essa pequena fração de informação – sem permitir-se 
pôr em tela de juízo sua veracidade – e receber o que ela 
transmite como certo. (2006. p. 5 e 6) 

Algumas consequências desta era do espetáculo, sem a devida 

desconfiança do que está sendo apresentado pelas imagens, são descritas por 

Jungmann (apud CATTANI , 2010. p. 12) da seguinte maneira: 

(...) nossa cultura está se tornando tão imagética que 
estamos nos afastando cada vez mais dos originais, das 
obras in situ. A imagem passa a ser o intermediário 
universal entre o objeto e seu observador; a imagem é tão 
moderna, atual e sedutora que corremos o risco de 
esquecer o objeto possível por trás dela. A obra original 
parece uma realidade ultrapassada e mesmo um conceito 
dispensável em produções como a fotografia. 
(JUNGMANN, 2010. p. 1296) 

Fuão apresenta a sua opinião sobre os efeitos desses fenômenos sobre 

a arquitetura: 

O quadro fotográfico da arquitetura não parece ser nada 
frutífero: arquitetos que tomam doses fotográficas como 
verdades transparentes e cristalinas, achando que “isto aqui é 
exatamente aquilo lá fora”. Arquitetos que enviam para revistas, 
fotografias de seus edifícios com patéticas justificativas de 
concepção. Teóricos e escritores que costumam fazer 
prepotentes e intelectuais análises de edifícios somente 
através de fotografias, mas que na realidade nunca viram e 
nem sentiram o cheiro sequer de um fragmento deles. (2001. p. 
4) 

                                            
96  Referência original citada por Cattani (2010): JUNGMANN, Jean-Paul. L’image en achitecture: de 

la représentation et de son empreinte utopique. Paris: Éditions de la Villette, 1996. 
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A fotografia parece ser utilizada de forma massificada e como verdade 

em uma aparente ‘ingenuidade’ por parte de todos: de quem apresenta e de 

quem assiste.  

Da mesma forma como Arlindo Machado (1984) e David Hockney (2001) 

identificaram, no desenho e nas artes, indícios de influência da câmara escura e 

da fotografia na forma de ver e representar o mundo, como já foram mostrados 

neste trabalho na Parte A, durante a elaboração da pesquisa foram encontrados 

indícios de que a fotografia também pode ter influenciado no ato projetual, 

agregando novas formas às soluções arquitetônicas. Assim como Machado 

identifica “algumas anomalias que denunciam a intervenção de um mediador 

óptico” (1984. p. 31) ou como Hockney busca “pistas visuais que sugerem o uso 

da câmara lúcida” (2001. p. 23), algumas soluções arquitetônicas sugerem que o 

registro fotográfico, com suas peculiaridades, deformações e reinterpretações do 

‘real’, possa ter contribuído para a construção de um imaginário mais amplo de 

possibilidades formais do arquiteto. 

Encontram-se nas revistas, livros e sites especializados em arquitetura 

cada vez mais imagens com distorções dimensionais e formais pela exploração 

de novos ângulos, novas objetivas e novas possibilidades de manipulação, 

edição e ‘correção’ das imagens na pós-edição. Estas ‘novas imagens’ ao 

correr o mundo pelos meios de comunicação podem criar nos leitores 

arquitetos ‘universos imagéticos deformados da realidade’. Se por um lado tal 

fenômeno não permite que o leitor tenha uma experiência aproximada de uma 

‘realidade’, por outro, oferece novas possibilidades formais que passam a fazer 

parte de seus repertórios de uma maneira consciente ou inconsciente. Uma vez 

que esses arquitetos podem imaginar e criar entes arquitetônicos com formas 

que foram inicialmente ‘geradas por efeitos fotográficos’, a sua materialização 

passa a ser uma questão de tempo, de clientes que aceitem estas ‘novas 

tipologias’ e de tecnologias que possibilitem a sua construção. 

Como exemplo, no processo de pós-edição e manipulação das imagens 

fotográficas desde as fotografias originais, a montagem digital da panorâmica 

vertical via software, até a imagem final entendida como ‘correta’ de um ente 

arquitetônico, já se podem observar várias formas alternativas.  

A figura 230 mostra as imagens originais do Palácio da Justiça, de Porto 

Alegre, RS, projeto dos arquitetos Luis F. Corona e Carlos Maximiliano Fayet, 
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duas montagens panorâmicas verticais: (a) uma com e outra (b) sem correção 

automática de deformações da perspectiva oferecida pelo programa, (c) uma 

imagem intermediária do processo, com as convergências parcialmente 

corrigidas e (d) a imagem finalizada, dentro dos ‘dogmas preconizados’ na 

representação em arquitetura. 

 
Figura 230 - Palácio da Justiça, Porto Alegre, RS.  
Fonte: Fotografias do autor. 

O efeito curvo que a montagem panorâmica vertical (a) apresenta pode 

ser observado em alguns prédios contemporâneos, como, por exemplo, no 

Edifício IAC, em Nova York, do arquiteto Frank Gehry (figura 231). 
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Figura 231 - Edifício IAC, Nova York. Arquiteto Frank Gehry.  
Fonte: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/03/01/plataforma-en-viaje-edificio-iac-frank-gehry/ 
Acessado em 31/03/2012. 

Já o efeito de convergência das linhas paralelas verticais, que apresenta 

a montagem panorâmica vertical com correção (b), na figura 230, é uma 

distorção óptica com a qual se convive há mais tempo.  A figura 232 apresenta 

uma fotografia de 1969, “The 1411 Broadway Building” do arquiteto Irwing 

Chanin, que pela pouca distância da tomada apresenta de forma marcante a 

convergência das linhas paralelas verticais.  

 
Figura 232 - The 1411 Broadway Building, do arquiteto Irwing Chanin.  
Fonte: http://wirednewyork.com/forum/showthread.php?t=21249&page=13 Acessado em 
31/03/2012. 
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Pode-se dar como um exemplo de projeto que explorou esta forma o 

Edifício Fiesp/Ciesp/Sesi, da Avenida Paulista, em São Paulo, projeto do 

escritório Rino Levi Arquiteto Associados, de 1969 (figura 233). Como afirmou 

Guatelli, “arquiteturas baseadas quase que exclusivamente na imagem de puro 

deleite visual (populismo estético) e notabilizadas por seus resultados estético-

formais, arquiteturas que parecem ser erguidas apenas para serem 

fotografadas” (2006. p. 6), o que demonstra a importância da fotografia e – por 

que não? – ‘inspiradas’ no ‘olhar fotográfico’. 

 
Figura 233 - Edifício Fiesp/Ciesp/Sesi, da Avenida Paulista, em São Paulo, projeto Rino Levi 
Arquitetos Associados, de 1969.  
Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.061/452 Acessado em 31/03/2012. 

O efeito de convergência contrário, denominado também como “pirâmide 

invertida” ou “perspectiva aérea”, como o registrado pelo fotógrafo Yale Joel97 

da construção do prédio The Time & Life Building, em Nova York, no ano de 

1960, e apresentado na figura 234, era conseguido quando se fotografava de 

cima para baixo, na estratégia denominada por Moholy-Nagy de o “olhar do 

pássaro”. As formas resultantes do registro fotográfico com objetivas grande 

                                            
97  Yale Joel é fotógrafo americano, trabalhou na Life Magazine, entre 1939 e o final da década de 

1980. 
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angular deste ponto de vista, por sua vez, podem ser encontradas em prédios 

contemporâneos, como o edifício de escritórios, em Santiago, Chile, 

apresentado no site Plataforma Arquitectura, do escritório dos arquitetos Luis 

Izquierdo y Antonia Lehmann, na figura 235, ou a Slovak Radio, na Bratislava, 

projetada pelos arquitetos Stefan Svetko, Stefan Durkovic e Barnabás Kissling 

de 1983 (figura 236). 

 
Figura 234 - Fotografia de Yale Joel.  
Fonte: 
http://www.snapfish.com/Life/fe/p/ext/life/LifeCom?q=image_source~LIFECOM%5Eimage_id~31308
04  Acessado em 31/03/2012. 
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Figura 235 - Projeto do escritório dos arquitetos Luis Izquierdo y Antonia Lehmann. Santiago, Chile. 
Fonte: http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/04/14/paz-creatividad-urbana/011-26/ Acessado 
em 31/03/2012. 

 
Figura 236 - Sede de uma rádio da Eslováquia.  
Fonte: http://www.hdrshooter.net/  Acessado em 31/03/2012. 
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Outras ocorrências mais contemporâneas e que dão indícios fortes da 

influência da ‘visão fotográfica’ no pensar e fazer arquitetura foram encontradas 

nos projetos do arquiteto Daniel Libeskind. Um exemplo significativo é o projeto 

Reflections at Keppel Bay, em Keppel Bay, Singapura. Este projeto apresenta 

‘materializado’ o efeito ‘bolha’ das lentes grande angular em que as linhas retas 

paralelas às bordas verticais próximas ao quadro da fotografia apresentam um 

‘envergamento’ ilustrado pela figura 237, na qual os edifícios registrados são, 

na ‘realidade’, ortogonais e não apresentam nenhuma curvatura.  

 
Figura 237 - Efeito “bolha” de uma lente olho de peixe. La Défense, Paris, França. Por A.G. 
Photographe. 
Fonte: http://www.artfans.info/29-fantastic-fisheye-photography/  Acessado em 10/04/2012. 

A figura 238 apresenta uma fotografia do projeto Reflections at Keppel 

Bay, do arquiteto Daniel Libeskind, já construído. 
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Figura 238 - Reflections at Keppel Bay, em Keppel Bay, Singapura. Arquiteto Daniel Libeskind.  
Fonte: http://daniel-libeskind.com/projects/reflections-keppel-bay/images  Acessado em 31/03/2012. 

Outros efeitos são observados sobre a tipologia arquitetônica que 

poderíamos denominar de ‘quadrada’, ou seja, que exploram ‘paralelepípedos 

retangulares ortogonais combinados’. Quando o fotógrafo explora tomadas 

próximas, com lentes grande angular e correção das distorções de 

convergência nos softwares de pós-edição, estas imagens resultam em 

ângulos que deixam o leitor/espectador em dúvida sobre se, de fato, trata-se de 

um paralelepípedo retangular ou um objeto com planos inclinados. Nas figuras 

239 e 240 são apresentados dois exemplos em que foram explorados pontos 

de vistas que resultaram em perspectivas exageradas de objetos arquitetônicos 

‘quadrados’. Nos dois casos são apresentadas uma imagem ‘convencional’, 

que permite perceber claramente a forma dos objetos arquitetônicos, e uma 

imagem onde a perspectiva foi exagerada. A figura 239 apresenta a Travertine 
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Dream House, Serangoon, Singapura, projeto de Wallflower Architecture + 

Design, de 2011, e fotografias de Jeremy San, e a figura 240 apresenta a Casa 

Cadre, projeto de Apollo Architects & Associates, em Uonuma, Japão, de 2011, 

e fotografias de Masao Nishikawa. 

    
Figura 239 - Travertine Dream House, Serangoon, Singapura. Projeto: Wallflower Architecture + 
Design, 2011. Fotografías: Jeremy San.  
Fonte: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/03/21/travertine-dream-house-wallflower-
architecture-design/ Acessado em 31/03/2012. 

     
Figura 240 - Casa Cadre projeto de Apollo Architects & Associates em Uonuma, Japão de 2011 e 
fotografías de Masao Nishikawa.  
Fonte: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/27/casa-cadre-apollo-architects-associates/  
Acessado em 31/03/2012. 

Para evidenciar que esses ‘olhares fotográficos’ podem estar 

encorajando arquitetos a materializá-los, a figura 241 apresenta duas 

fotografias da Casa de Chá, projeto de Archi-Union Architects, no Distrito de 
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Yangpu, Shanghai, China de 2011, fotografia de Zhonghai Shen. Este projeto 

apresenta ‘no mundo real’ deformações que podem ter tido origem no 

imaginário de seus criadores, formado e inspirado por imagens como as 

apresentadas anteriormente.  

  

 
Figura 241 - Casa de Chá, projeto de Archi-Union Architects, no Distrito de Yangpu, Shanghai,China 
de 2011. Fotografia de Zhonghai Shen. 
Fonte: http://www.archdaily.com.br/38816/casa-de-cha-archi-union-architects/  Acessado em 
31/03/2012. 

Observa-se que na segunda fotografia, obtida com uma objetiva grande 

angular do tipo ‘olho de peixe’, fica difícil identificar o que é deformação gerada 

pela objetiva e o que ‘real’. Esta observação leva a compreender que este 

fenômeno se autoalimenta à medida que a fotografia não esgota a sua 

capacidade de manipulação do ‘real’, sendo sempre capaz de oferecer novos 

ângulos, novas formas. Como expõe Flusser, “o fotógrafo manipula o aparelho 
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a fim de descobrir sempre novas potencialidades” (2002. p. 23). Na figura 242 

retorna-se ao projeto Reflections at Keppel Bay, do arquiteto Daniel Libeskind, 

para demonstrar este fenômeno de realimentação do imaginário pela ação de 

uma visão fotográfica inesgotável. Em um ente arquitetônico claramente 

influenciado pelas distorções oferecidas pelo olhar fotográfico, a objetiva volta a 

deformar a ‘realidade’ oferecendo novamente outras interpretações. 

 
Figura 242 - Reflections at Keppel Bay, em Keppel Bay, Singapura. Arquiteto Daniel Libeskind.  
Fonte: http://daniel-libeskind.com/projects/reflections-keppel-bay/images  Acessado em 31/03/2012. 

Para finalizar este ponto inesgotável são apresentadas três obras 

arquitetônicas (figuras 243, 244 e 245) que trazem evidências visuais de terem 

sido produzidas sob a influência da última onda tecnológica que atingiu a 

fotografia: a manipulação eletrônica das imagens via softwares na pós-edição.  

A figura 243 apresenta o edíficio Dancing House, em Praga, projeto de 

Frank Gehry, de 1992. A figura 244, o City Hall, em Londres, UK, projeto do 

arquiteto Norman Foster, de 1998-2002. E a figura 245, a GT Torre Leste, 

projeto ArchitectenConsort, Seocho-dong, Seocho-gu, Seul, Coreia do Sul, de 

2007 a 2011.  
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Figura 243 - Dancing House, em Praga, projeto de Frank Gehry, de 1992.  
Fonte: http://justinleearch1390.blogspot.com.br/2010/10/case-study-frank-gehrys-dancing-
house.html  Acessado em 31/03/2012. 

 
Figura 244 - City Hall, Londres, UK, projeto do arquiteto Norman Foster, de 1998-2002.  
Fonte: http://www.fosterandpartners.com/Projects/1027/Default.aspx e 
http://poulwebb.blogspot.com.br/2010/07/norman-foster.html  Acessado em 31/03/2012. 
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Figura 245 - GT Torre Leste, projeto ArchitectenConsort, Seocho-dong, Seocho-gu, Seul, Coreia do 
Sul, de 2007 a 2011.  
Fonte: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/03/29/gt-torre-este-architectenconsort/  Acessado 
em 31/03/2012. 

As deformações ‘materializadas’ nestes entes arquitetônicos parecem 

improváveis e poderiam parecer resultado apenas de fotografias feitas por meio 

de espelhos deformados de entes arquitetônicos ‘regulares’; entretanto são 

‘reais’ fruto de uma imaginação que só poderia pensar nessas soluções se elas 

estivessem disponíveis em seu repertório imagético ou ao alcance, pelo 

menos, de um processo exploratório no seu computador. 
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4.5  EFEITOS DA FOTOGRAFIA NO ENSINO DE ARQUITETURA 

O uso indiscriminado da fotografia na representação da arquitetura e, 

mais grave ainda, no ensino de arquitetura pode estar trazendo uma 

deformação no imaginário arquitetônico que se, por um lado, pode ‘enriquecer’ 

o universo imagético, como foi demonstrado anteriormente, por outro, impede 

um aprendizado coerente das obras dos grande mestres. Bruno Zevi alerta: 

“Do uso desse método representativo, utilizado nos livros técnicos de história 

de arquitetura e ilustrada nos textos populares de história da arte com 

fotografias, provém, em grande parte, a nossa falta de educação espacial” 

(ZEVI, 1996. p. 18). Costa, em seu artigo para o XXIV Simpósio Nacional de 

História (2007. p. 3), chama a atenção para o uso consciente da fotografia de 

arquitetura para influenciar a formação de uma imagem da arquitetura. Neste 

caso, uma das partes tem conhecimento de que a fotografia pode mentir ou 

iludir e tira proveito da ingenuidade de seu leitor/receptor. Sugere, ainda, que 

não há um estudo consistente que trate deste assunto “(...) e que acabaram por 

construir um repertório imagético e ideológico, uma representação do mundo” 

(COSTA, 2007. p. 4).  

Fuão aponta para a influência perigosa da fotografia. 

Desde as primeiras décadas deste século [XX], a transmissão 
do saber arquitetônico se deu através da visualização de 
imagens técnicas. Ao mesmo tempo em que o projetor ilustrava 
as classes, confinava o olho a forma de apreensão da 
realidade fotográfica. Desde então, a fotografia representou o 
inquestionável papel de portadora da realidade substituindo a 
velha gravura, os desenhos de viagem que se apoiavam na 
recitação dos professores. O fazer arquitetônico esta se 
tornando pura visualização de imagens, onde o binômio 
pensar/projetar é quase um ato dependente da imagem 
técnica. (1992. p. 77)98 Tradução do pesquisador. 

Este predomínio da fotografia como forma de representação e registro e, 

consequentemente, o imaginário construído por experiências perceptivas de 

                                            
98  Texto original: Desde las primeras décadas de este siglo, la transmisión del saber arquitectónico 

se efectuó a través de la visualización de imágenes técnicas. Al mismo tiempo que el proyector 
ilustraba las clases, confinaba el ojo a la forma de aprehensión de la realidad fotográfica. Desde 
entonces, la fotografía representó el incuestionable papel de portadora de la realidad 
sustituyendo el viejo grabado, los dibujos de viaje que se apoyaban en la recitación de los 
maestros. El hacer arquitectónico se está tornando pura visualización de imágenes, donde el 
binomio pensar/proyectar es casi un acto dependiente de la imagen técnica.    
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entes arquitetônicos intermediados exclusivamente por elas, podem trazer 

consequências negativas e preocupantes no fazer e pensar arquitetônico. 

Carvalho e Wolff também observam este fenômeno. 

Destaca-se que hoje a arquitetura é conhecida, divulgada e 
interpretada através de imagens fotográficas, assim como sua 
concepção é, em grande medida, condicionada por uma 
percepção, também fotográfica. (in: FABRIS. 1998. p. 133) 

O livro do fotógrafo português Fernando Guerra tem como título Mundo 
perfeito, de abril de 2008, e vem corroborar com o sentimento de que parece 

que a fotografia determinou definitivamente o fazer arquitetônico, distanciando-

o de suas demandas originais, para satisfazer as demandas visuais da 

fotografia (figura 246). 

 
Figura 246 – Cartaz de lançamento e capa do livro Mundo perfeito de Fernando Guerra.  
Fonte http://www.ultimasreportagens.com/index4.php Acessado em 24/04/2011. 

No livro de Fernando Guerra, como em muitos outros, a arquitetura é 

mostrada por meio de fotografias perfeitas de espaços iluminados, arranjados 

de forma harmônica, equilibrados entre cheios e vazios, limpos. Estas 

características peculiares muitas vezes são idênticas às exigências para uma 

boa fotografia.  

Luiz Urbano, no texto de apresentação do livro Mundo perfeito de 

Fernando Guerra, dispara:  

Não acredito na objectividade da fotografia. Por mais que 
muitos tentem apagar as contingências subjectivas da vida 
quotidiana que contaminam os espaços puros que os 
arquitectos desenham, uma imagem de um qualquer objecto 
arquitectónico, ou simplesmente de um objecto, é sempre a 
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imposição de um ponto de vista. De quem fotografa, de quem 
escolhe o enquadramento, a luz, o tempo de exposição, o tipo 
de lente, a máquina. É um olhar que implica uma escolha, ou 
infinitas escolhas, e é por definição (definitivamente?) 
subjectivo. (URBANO, 2011) 

Acredita-se que a maioria dos leitores das revistas e livros de arquitetura 

não se apercebem que estão sendo apresentados a espaços ainda vazios, sem 

a ocupação, manipulados por fotógrafos hábeis e selecionadas por editores 

nada ingênuos. E, mais sério do que isto, muito desses espaços são projetados 

para serem contemplados e não ocupados. Assim, a forma deixa de seguir a 

função e passa a seguir a imagem, como já alertou Mônica Cruz Guáqueta em 

seu artigo em Vitruvius O olhar: imagem e significado (2006). 

Fernando Fuão, no seu artigo Cidades Fantasmas, aborda o tema 

considerando o ponto de vista do “imaginário do arquiteto”: 

O imaginário do arquiteto, infelizmente, só pode compreender e 
assimilar aquilo que lhe é ensinado ou mostrado. E o que nós 
arquitetos temos feito, é mostrar, de alguma forma, a eterna 
perpetuação da ausência da figura humana na representação 
arquitetônica, seja por fotos, seja por projeções. (FUÃO, 2002) 

Por outro lado, podemos ler a afirmação de Bernard Tschumi sobre a 

interferência do indivíduo no espaço arquitetônico: 

(...) todo indivíduo inflige no espaço pela sua real presença, 
pela sua intrusão dentro do espaço controlado pela ordenação 
da arquitetura. Entrar num prédio pode ser um ato delicado, 
mas uma violação do equilíbrio da ordem geométrica precisa 
(nunca são incluídos, nas fotografias de arquitetura, corredores, 
lutadores e namorados?). Corpos causam toda ordem de novos 
e inesperados espaços por meio de fluidos ou erráticos 
movimentos. Arquitetura, então, é apenas um organismo 
engajado na constante relação com usuários, cujos corpos 
rápidos contrastam com as regras cuidadosamente 
estabelecidas pelo pensamento arquitetônico. A não admiração 
do corpo humano tem sido continuamente duvidosa na 
arquitetura: isto tem sido sempre um conjunto de limites para 
as maiores ambições arquitetônicas. O corpo perturba a pureza 
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da ordem arquitetônica. (TSCHUMI, 1998 p. 123)99 Tradução 
do pesquisador. 

Conforme Fuão, esta percepção mediada por fotografias tem 

consequências: “O arquiteto que crê ser possuidor de muitas fotografias, de 

muita memória, é na realidade possuído por elas” (1992. p. 79)100. Tradução do 

pesquisador. 

Se de fato a fotografia é, por definição, “imagem produzida e distribuída 

por aparelhos segundo um programa, a fim de informar receptores” (FLUSSER, 

2002. p. 71), e se os “receptores” não têm consciência do que está sendo 

informado e de sua veracidade, estar-se-ia ‘emburrecendo’, limitando o 

imaginário aos programas propostos? 

Logo, entende-se a importância desta tomada de consciência, em 

especial do arquiteto, para as possíveis influências da fotografia em seu 

universo imagético. Propõe-se uma mudança de atitude, uma atitude 

consciente, crítica e criativa. 

A sociedade empenha-se em tornar a Fotografia séria, em 
temperar a loucura que ameaça constantemente explodir no 
rosto de quem contempla. Para tal tem dois meios à sua 
disposição. O primeiro consiste em fazer da Fotografia uma 
arte, porque nenhuma arte é louca. (...) A Fotografia pode ser 
efectivamente uma arte, quando nela já há loucura, quando o 
seu noema é esquecido e, portanto , a sua essência já não age 
sobre mim. (...) O outro meio de tornar séria a Fotografia é 
generalizá-la, gregarizá-la, banalizá-la, ao ponto de já não 
haver diante dela qualquer outra imagem em relação à qual 
possa demarcar-se, afirmar a sua especialidade, o seu 
escândalo, a sua loucura. É o que se passa na nossa 
sociedade, em que a Fotografia esmaga com sua tirania as 
outras imagens: Já não há gravuras, não há pinturas 
figurativas, a não ser por submissão fascinada (e fascinante) ao 
modelo fotográfico. (BARTHES, 2008. p. 129) 

                                            
99  Texto original: (…) all individuals inflict on spaces by their very presence, by their intrusion into 

the controlled order of architecture. Entering a building may be a delicate act, but it violates the 
balance of a precisely ordered geometry (do architectural photographs ever include runners, 
fighters, lovers?). Bodies carve all sorts of new and unexpected spaces, through fluid or erratic 
motions. Architecture, then, is only an organism engaged in constant intercourse with users, 
whose bodies rush against the carefully established rules of architectural thought. No wonder the 
human body has always been suspect in architecture: it has always set limits to the most extreme 
architectural ambitions. The body disturbs the purity of architectural order. 

100  Texto original: El arquitecto que se cree poseedor de muchas fotografías, de mucha memoria, es 
en realidad poseído por ellas.   
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Na academia há uma proliferação de ‘espetáculos baseados em 

imagens’101 oferecidas aparentemente sem cuidado, sem muita crítica ou 

consciência de seus efeitos e muito menos uma preparação de seus públicos 

para entenderem ao que estão sendo expostos. Sem capacidade de decifração 

ou pelo menos um senso crítico, pergunta-se: o que se está criando no 

imaginário desses futuros arquitetos? 

Não faltam professores que inconscientemente preferem fechar 
as janelas ao mundo, projetando fantasmagorias a seus alunos. 
Tentam persuadir sua ingênua platéia de que o que estão 
vendo é exatamente o mesmo se o observassem através de 
uma janela. (FUÃO, 2001. p. 4 e 5) 

Nos processos de pensar e fazer arquitetura esta ‘exigência’ de uma 

fotogenia por parte das soluções arquitetônicas pode estar privilegiando alguns 

tipos de arquitetura. Esta afirmação constitui parte importante desta tese e 

encontra apoio na afirmação de Fuão: 

A imagem fotográfica da arquitetura mata tipos e cria modelos 
e mitos com tanta facilidade, que acreditamos, muitas vezes, 
chamar-se de arquitetura de vanguarda. Transforma 
rapidamente protótipos em estereótipos. Cria ruínas vivas. É 
tão corrosiva que dissolve qualquer solidificação. (FUÃO, 2001. 
p. 3) 

É preciso, como vem se afirmando durante todo este trabalho, que se 

reconheça a existência desses fenômenos e a partir dessa tomada de 

consciência se possa formar uma ‘visão’ crítica sobre o modo como tais 

paradigmas determinam formas de pensar e agir. 

Não se pode acusar apenas a fotografia pela construção de um ‘universo 

fotográfico’: grande parte das ferramentas de representação em arquitetura são 

‘filhos’ do mesmo Ciclope, baseadas na visão ortogonal ou cônica. Pallasmaa 

alerta “que na cultura ocidental, a visão tem sido historicamente considerada o 

mais nobre dos sentidos, e o próprio pensamento é igualado à visão” (2011. p. 

15), defendendo a tese de haver uma “hegemonia da visão”. Pallasmaa alerta 

para a fragilidade dos desenhos técnicos em representar a arquitetura 

                                            
101  Estes espetáculos seriam apresentações de exemplos arquitetônicos em aulas, paines 

avaliativos de propostas de projetos, apresentações finais e TFG – trabalho final de graduação –, 
entre outros, que se valem predominantemente de imagens para impactar seus espectadores. 
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apresentando, como exemplo, que a “frontalidade visual de um desenho de 

arquitetura desaparece na experiência real da edificação” (2011. p. 42). 

Este sentido dominante da visão, na arquitetura, pode ser comprovado em 

afirmações como a de Le Corbusier: “Concluo: a arquitetura é uma atividade que 

se estende a toda a construção sujeita às leis da visão” (1984b. p. 63), ou no 

livro A dinâmica da forma arquitetônica, de Rudolf Arnheim. Esse é um livro 

sobre “a forma visual da arquitetura” (1988. p. 11, grifo do pesquisador), em que 

se percebe um declarado favorecimento da visualidade sobre os demais 

sentidos. Arnheim é um crítico de arte e pode ser esta a explicação desse 

enfoque. Pinturas podem, na sua maioria, ser apenas avaliadas visualmente, 

esculturas já poderiam exigir outros sentidos, mas considerar a arquitetura 

apenas pela visão e, mais ainda, apenas pela visão focada pode ser uma 

redução com importantes consequências na sua percepção e seu entendimento. 

Um exemplo de tais riscos encontra-se no capitulo “A dinâmica do espaço 

envolvente”; ali, Arnheim sugere que “para um objecto ser apreciado de forma 

apropriada, o espectador deve respeitar o campo de forças daquele, mantendo-

se a uma distância conveniente” (1988. p. 30). Este comportamento ‘tira’ o 

‘visitante’ (discordando do termo “espectador” usado por Arnheim, porque na 

experiência direta são usados todos os sentidos e não só a visão focada do 

“espectador”) do espaço, privando-o da experimentação ‘completa’. Esta é uma 

atitude do fotógrafo que precisa se afastar para fazer a fotografia do lugar e não 

do visitante que precisa ‘experimentá-lo’. Pallasmaa chama isso de “teoria do 

espectador do conhecimento no pensamento ocidental” (2011. p. 19). Bruno Zevi 

é contundente na sua visão sobre a limitação da fotografia principalmente 

quando se trata das sensações, sentimentos não visuais, mas gerados pela 

vivência, pela experimentação mesmo que visual, entendendo que se tem, além 

da visão focada, a visão periférica. O distanciamento necessário para fotografar 

retira topologicamente o fotógrafo e depois o observador de dentro do espaço. 

Nem mesmo cem fotografias podem dar a sensação dos 
“vazios”, do espaço interior, protagonista da arquitetura. Ainda 
que se trate de uma sala de um edifício complexo ou de uma 
praça – um entre muitos episódios da narrativa da cidade. 
(ZEVI, 1996. p. 38) 
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Percebe-se uma falta de recursos de representação em arquitetura que 

deem conta dos atributos arquitetônicos que são percebidos pelos outros 

perceptos. Pallasmaa sugere a reintegração dos outros sentidos no pensar, 

fazer e perceber a arquitetura: a visão desfocada que oferece a percepção 

topológica, a audição e o olfato que permitem uma experiência de interioridade 

do ente arquitetônico e o tato, noção de aconchego, conforto, proteção, 

acolhimento e até mesmo a temperatura. Diferente de Le Corbusier, Pallasmaa 

define a função da arquitetura: “A função atemporal da arquitetura é criar 

metáforas existenciais para o corpo e para vida que concretizem e estruturem 

nossa existência no mundo” (2011. p. 67). É necessário repensar as formas de 

representação, registro, apresentação e comunicação da arquitetura para se 

conseguir dar conta de todos os sentidos e colocar ‘dentro de quadro’ soluções 

arquitetônicas importantes, mas que, mais do que não fotogênicas, poderiam 

ser classificadas como ‘não representáveis’. 

Conclui-se este capítulo com esta afirmação de Joly que alerta para os 

riscos da falta de uma tomada de consciência da dualidade original da imagem 

e que é objeto deste trabalho. “Instrumento de comunicação, divindade, a 

imagem assemelha-se ou confunde-se com aquilo que ela representa. 

Visualmente imitadora, pode tanto enganar como educar” (JOLY 2008. p. 19). 

 

4.6  PROPOSTA PARA UMA TAXONOMIA DA FOTOGRAFIA DE 

ARQUITETURA  

A fotografia de arquitetura se configura em um tipo específico de registro 

fotográfico. O primeiro requisito para que a fotografia possa ser classificada 

como uma fotografia de arquitetura é que ela mostre a arquitetura ou a cidade, 

o que pode ser chamado de um ‘ambiente antrópico’102 que apresente 

edificações. Entretanto, só isto não é suficiente são necessários mais alguns 

requisitos. Fotografias podem apresentar partes de edificações, parcelas de 

cidades, simplesmente por terem sido feita em ambientes antrópicos, mas 

                                            
102  Relativo à ação do homem sobre a natureza. Ambiente natural modificado pelo ser humano. 

Ambiente onde vive o ser humano. Fonte: Aurélio digital e Dicionário Técnico CIMM 
http://www.cimm.com.br/portal/verbetes/exibir/111-ambiente-antropico 
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terem tido outros objetivos motivadores, como, por exemplo, o registro de 

pessoas, fatos históricos etc. Então, o que diferenciaria a fotografia genérica – 

ou que seja passível de classificação em outros grupos de usos e aplicações – 

da fotografia de arquitetura é a ‘intenção’ de registrar o objeto arquitetônico, ou 

como Arlindo Machado trata: “Os interesses da enunciação” (1984. p. 76). 

Assim, a fotografia de arquitetura é o registro fotográfico fruto de uma tentativa 

de representar/apresentar/comunicar o ente arquitetônico, seja na sua 

totalidade, uma parcela, um aspecto ou um atributo. 

Entende-se importante um maior aprofundamento sobre o que se 

denomina como ‘fotografia de arquitetura’ e, para isto, pretende-se propor uma 

classificação deste uso específico da fotografia, que de alguma forma registra 

elementos arquitetônicos, e que foi objeto dos itens 3.6 FOTOGRAFIA DE 

ARQUITETURA e 3.7 FOTOGRAFIA TÉCNICA X FOTOGRAFIA DE AUTORIA.  

Langford (1968. p. 425, 426) classifica as fotografias em uma escala, 

pelos seus aspectos técnicos ou artísticos103. Em um extremo se encontram as 

fotografias com alto grau de técnica, como no caso da fotogrametria104, 

aerofotografia105 e ortofotografia106, e no outro extremo as chamadas 

‘fotografias não representativas’ e, desta forma, livres de obrigações e vínculos 

com as técnicas e elaboradas sob as regras subjetivas da arte. Entretanto, ao 

se tentar aplicar esta classificação surgem algumas dúvidas e dificuldades. Por 

exemplo, Benjamin (1994. p. 101) cita que as fotografias do fotógrafo frances 

Eugène Atget (1857-1927) – tido como um dos mais importantes fotógrafos da 

história – tenha a capacidade de, com suas fotografias, “sugar a aura da 

realidade”. Suas fotografias são consideradas obras-primas e, contudo, 

apresentam um controle técnico impressionante para os poucos recursos 

disponíveis naquela época. São fotografias consideradas com grande ênfase 

                                            
103  Classificação já apresentada em tabela adaptada pelo autor no item 3.6  A FOTOGRAFIA DE 

ARQUITETURA, figura 181. 
104  Conceito já apresentado no item 3.6  A FOTOGRAFIA DE ARQUITETURA, 
105  Aerofotografia é a fotografia obtida desde um avião ou satélite, também conhecida como imagem 

aérea. Elas podem ser feitas por um método rigoroso de obtenção em que observam-se a 
localização (via GPS), altura, ângulo em relação ao plano do solo, entre outros aspectos, ou ser 
obtida de maneira mais livre. 

106  Ortofotografia é a imagem resultante de um conjunto de imagens aéreas (tomadas desde um 
avião ou satélite) que tenham sido corrigidas digitalmente para representar uma ‘projeção 
ortogonal’ sem efeitos de perspectiva, pela qual é possível realizar medições exatas. 
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‘artística’, mas que apresentam também um grande controle técnico. A figura 

247 apresenta um exemplo das fotografias de Atget que, ‘com aparente 

intencionalidade’, fazia o registro da arquitetura com rigor técnico e extrema 

beleza. 

 
Figura 247 - Eugène Atget. Arc du Carrousel. Paris, n.d. 
Fonte: Robinson, 1988. p. 95. 

Por outro lado, pela taxonomia proposta por Cattani (2011. p. 9 e 10)107, 

a fotografia de arquitetura é apresentada como uma das ferramentas do 

sistema de representação em arquitetura, dentro da categoria de imagens 

bidimensionais em uma escala variável entre livre e normalizada, seguindo o 

mesmo critério proposto para o desenho analógico. No extremo da 

normalização estão os processos de elaboração baseados rigorosamente em 

‘normas’, métodos e códigos conhecidos e análogos aos utilizados nos 

desenhos técnicos, projeções ortogonais e cônicas, como é o caso dos 

fotógrafos Bernd & Hilla Becher (MARTIN, 2008), enquanto que no outro 

extremo encontram-se as fotografias elaboradas de forma livre, fruto de gestos 

                                            
107  Apresentada no capítulo 2.6.2  O UNIVERSO DA  REPRESENTAÇÃO EM ARQUITETURA. 
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espontâneos, focados nas questões da arte e da estética e despreocupados 

com qualquer método de construção da imagem. Também este critério 

apresenta algumas brechas. Pode-se estar utilizando um conjunto de normas 

para a elaboração do registro fotográfico – como lente, profundidade de campo, 

altura do observador, cuidado com as convergências das linhas paralelas – e 

pela exploração de um corte inusitado ou uma proximidade com o modelo 

agregar um grande grau de ‘liberdade’ ao resultado final. Aparentemente, a 

questão se concentra no grau de ‘precisão’, na intenção de que o registro do 

ente arquitetônico seja mais do que simplesmente a sua marca luminosa fixada 

no papel fotográfico, mas uma imagem que ofereça informações ‘fidedignas’, 

que comunique, represente com o máximo de equivalência o modelo ‘real’. 

Como Barthes (2008. p. 12) já alertava, “a fotografia esquiva-se” de uma 

classificação necessária “se quisermos criar um corpus”, um objetivo também 

deste trabalho. Barthes sugere outras classificações a que fotografia é 

submetida, como “a empírica (profissionais/amadores), a retórica 

(paisagens/objetos/retratos/nus) ou ainda a estética (realismo/pictorialismo)”, e 

ressalta que essas também se aplicam muito bem “a outras formas, antigas, de 

representação”, para seu desgosto. 

O que é um problema para Barthes – porque “estas classificações 

sempre são exteriores ao objeto, sem qualquer relação com sua essência, que 

só pode ser (se é que ele existe) o Novo de que ela constitui o acontecimento” 

(2008. p. 12) – se torna vantajoso para as pretensões deste trabalho. A 

‘fotografia de arquitetura’ é uma classificação baseada na retórica, segundo 

Barthes (‘de arquitetura’), e pode-se entender como uma classificação baseada 

em seu uso e aplicação, o que se mostra eficiente para justificar a primeira 

classificação geral. Pode-se afirmar que a fotografia de arquitetura, por ter a 

‘intenção’ do registro do ente arquitetônico, pretende ser uma forma de 

representação, e resolve, segundo Zevi (1996. p. 50), “em grande parte, os 

problemas de representação de três dimensões”. Assim posto, é adequado, 

então, que a fotografia de arquitetura esteja incluída dentro do sistema de 

representação proposto por Cattani (2011. p. 9 e 10). 

Para ser classificada como ferramenta de representação, a fotografia de 

arquitetura tem que satisfazer a este pré-requisito determinante: ter a ‘intenção’ 

de apreender algum atributo, algo do ente arquitetônico, ainda que não seja 
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óbvio o que se desejou mostrar e se tenha que esclarecer com uma legenda. A 

fotografia de arquitetura, assim como a planta de arquitetura, são meios de 

representação, apresentação e comunicação e por isso precisam ter algo a 

dizer. Le Corbusier assim descreve:  

Fazer uma planta é precisar fixar ideias. É ter tido ideias. É 
ordenar essas ideias para que elas se tornem inteligíveis, 
executáveis e transmissíveis. É preciso então manifestar uma 
intenção precisa, ter tido ideias para ter podido se dar uma 
intenção. (LE CORBUSIER, 2006. p. 125)  

Entretanto, observa-se que mesmo nas fotografias feitas com maior rigor 

técnico e que, à primeira vista, satisfazem a exigência classificatória aqui 

proposta de ter havido a ‘intenção’ do registro arquitetônico, algumas imagens 

dividem o foco do leitor/espectador entre o ente arquitetônico e outros 

elementos da imagem. Pode ser o entorno ou a exploração das formas, 

ângulos e visadas que acabam por priorizar a estética da imagem resultante. 

Ao serem ‘construídas’ desta maneira, estas fotografias distraem o leitor, 

perdem em precisão, rigor e aproximação com o objeto arquitetônico. São 

imagens em que o desejo estético do fotógrafo superou o desejo de 

representar. Desta forma, então, entende-se possível, ainda, justificar uma 

subdivisão da ‘fotografia de arquitetura’, em dois grupos distintos, segundo a 

sua aproximação com a intenção de ser uma representação ou de ser uma 

forma de expressão, uma ‘interpretação’ do fotógrafo. Propõe-se, assim, a 

seguinte denominação:  

• Fotografia de representação arquitetônica: são as fotografias que têm 

como objetivo motivador primordial a tentativa de representar, 

apresentar e comunicar o ente arquitônico, seja na sua totalidade, uma 

parcela, um aspecto ou um atributo com o máximo de precisão e 

aproximação;  

• Fotografia de expressão arquitetônica: são as fotografias de 

arquitetura que não parecem ter o objetivo de representação como 

prioridade e, assim, exploram aspectos plásticos, seja do objeto 

arquitetônico como de outros elementos incluídos no registro fotográfico, 

tais como o entorno, o céu, ângulos mais dramáticos, pontos de vista 

incomuns. Há uma construção mais subjetiva da cena, De certa forma 
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pode-se dizer que o ente arquitetônico deixa de ser o protagonista único, 

não incomodam a imprecisão ou deformações dos objetos e fica mais 

evidente o olhar único do fotógrafo. 

Lembra-se que esta proposta de taxonomia também tem certo grau de 

subjetividade e que a classificação em uma ou outra categoria vai depender de 

que informação o leitor busca encontrar. Sendo assim, nada impede que uma 

fotografia possa ser considerada de expressão para um determinado atributo e 

ser considerada de representação para outro.  

Em sites de fotógrafos especializados em arquitetura, como, por 

exemplo, o do fotógrafo mineiro Leonardo Finotti108 e o do fotógrafo português 

Fernando Guerra109, observa-se, nas reportagens apresentadas, uma boa 

quantidade de fotografias com declarada intenção de representação do ente 

arquitetônico e que, por isso, permitem ser classificadas como ‘fotografias de 

representação arquitetônica’. A figura 248 é um exemplo passível de 

classificação nesta categoria de fotografia de arquitetura. 

 
Figura 248 - Fotógrafo Fernando Guerra. Reportagem 548 - imagem 120. Churtichaga + Quadra-
Salcedo Arquitectos. Plaza Mayor, Almazán, Espanha. 
Fonte: http://www.ultimasreportagens.com/ultimas.php 

                                            
108  Site: http://www.leonardofinotti.com/ 
109  Site: http://ultimasreportagens.com/ 
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Entretanto, observa-se, na mesma reportagem, que várias fotografias 

podem ser classificadas como ‘fotografias de expressão arquitetônica’ por 

serem mais impactantes do que informativas, como exemplifica a figura 249. 

 
Figura 249 - Fotógrafo Fernando Guerra. Reportagem 548 - imagem 32. Churtichaga + Quadra-
Salcedo Arquitectos. Plaza Mayor, Almazán, Espanha. 
Fonte: http://www.ultimasreportagens.com/ultimas.php 

Seria esperado que nestes sites os fotógrafos não apresentassem 

apenas fotografias que ‘representassem’ o objeto arquitetônico com precisão e 

rigor, mas também demonstrassem as suas habilidades e possibilidades de 

“interpretação” da obra, pois, como argumenta Mascaro (1994. p. 52), é 

inerente ao fotógrafo explorar sua capacidade autoral e que o faz único.  

Podem parecer fotografias semelhantes do ponto de vista técnico, mas 

percebe-se nas ‘fotografias de representação arquitetônica’ uma preocupação 

com a apreensão do objeto arquitetônico, com a precisão do que está sendo visto, 

enfim, o foco é o ente arquitetônico e toda a atenção, estratégias e cuidados estão 

voltados para o registro coerente deste. No processo de obtenção deste tipo de 

fotografia qualquer distorção ou imprecisão incomoda e é motivo de alguma ação 

corretiva. Por outro lado, nas ‘fotografias de expressão arquitetônica’ fica claro que 

a busca é pela ‘plástica’, e neste caso as aberrações, imprecisões e discrepâncias 

não perturbam o processo de elaboração da imagem, pelo contrário, oferecem 



330 

novas formas, novos olhares, novos registros. Os dois caminhos podem resultar 

em fotografias belas ou não. Primeiro, porque o belo é um atributo subjetivo que 

também depende do leitor, segundo, porque pode-se obter um resultado 

esteticamente interessante se as regras compositivas forem respeitadas e o que 

está sendo registrado oferecer atributos satisfatórios para este fim.  

As figuras 250, 251 e 252 são três fotografias do Palácio da Justiça em 

Brasília, projeto de Oscar Niemeyer. Todas foram obtidas a uma altura do 

observador de 1,70 m e no mesmo dia. A fotografia, apresentada na figura 250, foi 

feita com uma lente próxima da ‘normal’, apresentando uma vista frontal. Há nesta 

fotografia uma preocupação estética, a regra dos terços foi explorada com a 

colocação da linha de horizonte na linha do terço horizontal inferior, há uma simetria 

na forma de registrar o edifício e no enquadramento, o céu e a luz estão favoráveis, 

enfim, é uma bela fotografia. Contudo a preocupação maior é com a representação 

do ente arquitetônico, principal protagonista. Suas dimensões estão apresentadas 

sem deformações significativas e ele se mostra de forma clara e rica em detalhes.  

 
Figura 250 - Palácio da Justiça, Brasília, DF. 
Fonte: Fotografia do autor 

Por outro lado, a figura 251 apresenta uma fotografia mais impactante do 

que informativa do ente arquitetônico ou mesmo de seu entorno imediato. A linha 

de horizonte baixa valorizou o céu (com mais contraste devido a uso de filtro 

polarizador), mas tirou o foco das edificações que parecem ‘esmagadas’. O uso de 

uma grande angular ampliou as distâncias relativas dos elementos que integram a 

Praça dos Três Poderes e ‘jogou’ os prédios para longe. As informações estão 
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distorcidas e imprecisas, entretanto é uma imagem significativa e marcante que 

resgata interpretações subjetivas, tais como a amplitude do Planalto Central e a 

forma grandiosa com que a natureza se mostra no Brasil. 

 
Figura 251 - Palácio da Justiça, Brasília, DF. 
Fonte: Fotografia do autor 

Por sua vez, a fotografia da figura 252 volta a ter o ente arquitetônico em 

destaque, mas em um ângulo só visto por uma lente 17mm – super grande 

angular, que oferece ao leitor aberrações dimensionais impressionantes, como, 

por exemplo, o grande balanço da cobertura desproporcional ao volume 

edificado. O efeito ‘bolha’ e as convergências, características do uso desta 

lente, foram eliminados via software de pós-edição. O filtro polarizador 

dramatiza o azul do céu que em contraste com o branco, e tons claros do 

prédio contribuem para criar uma imagem impressionante. 
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Figura 252 - Palácio da Justiça, Brasília, DF. 
Fonte: Fotografia do autor 

Das três fotografias apresentadas, somente a primeira, figura 250, 

poderia ser considerada uma ‘fotografia de representação arquitetônica’. As 

outras duas imagens, figuras 251 e 252, poderiam ser classificadas como 

‘fotografias de expressão arquitetônica’. 

Propõe-se pensar, usar e explorar a fotografia como ferramenta de 

representação, conforme descreve Cattani (2010), e na consequente percepção 

da arquitetura. Neste ponto há teóricos que argumentam pró e contra esta 

capacidade documental da fotografia. É consenso que toda representação é 

limitada na sua pretensão de apresentação/apreensão do objeto real, mas 

possibilita aproximações com maior ou menor grau. Corroborando com esta linha 

de raciocínio, Philippe Dubois (1993. p. 25) afirma que:  

Em toda a reflexão sobre um meio qualquer de expressão deve 
se colocar a questão fundamental da relação específica 
existente entre o referente externo e a mensagem produzida 
por este meio. Trata-se da questão dos modos de 
representação do real, ou, se quisermos, da questão do 
realismo. (DUBOIS 1993. p. 25) 

Este grau de aproximação vai depender do conhecimento das 

exigências fundamentais da fotografia e da capacidade de codificação de seu 

criador no momento do ato fotográfico e, em um segundo momento, do 

conhecimento e capacidade de decodificação do seu leitor/espectador.  
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Entretanto, há propostas e especulações teóricas que sugerem que uma 

fotografia de arquitetura deva se libertar dessa ‘objetividade’ e buscar novos 

caminhos de representação onde poderia até não apresentar o objeto 

arquitetônico. Por exemplo, um céu, retratado de dentro de um estádio, pode 

ser considerado uma fotografia de arquitetura tendo em vista que aquela 

parcela de ‘espaço aéreo’ faz parte do entorno da edificação. Outra situação a 

ser considerada é a sombra de um edifício. Pode ser entendido que ela é parte 

da influência dele sobre seu entorno e pode ser retratada sem que o prédio 

esteja dentro do quadro. Esta imagem também poderia ser incluída como uma 

fotografia de arquitetura.  

Mais contemporaneamente, fotografias com maior ênfase artística, muitas 

vezes pouco ou quase nada oferecendo de seu modelo, entorno ou ‘rastro’ 

(como no caso da sombra), também estão sendo incluídas como fotografias de 

arquitetura por alguns autores. São fotografias que, conforme Bandeira: 

Espelham uma tendência para um distanciamento da fotografia 
de arquitectura enquanto instrumento documental. Na leitura 
das imagens abordadas legitima-se uma visão subjectiva e 
inquietante que, assumidamente, revela uma consciência da 
incapacidade em comunicar uma verdade que não 
condicionada pelas próprias imagens. As arquitecturas 
apresentam-se deste modo desfocadas sugerindo a 
necessidade de implicar o observador na sua reconstrução – 
sempre impossível. (BANDEIRA, 2007. p. 8) 

Em uma visita ao Dr. Josep Muntañola i Thornberg110, em Barcelona, 

conversando sobre o tema desta tese e a fotografia de arquitetura, ele disse 

“que um dia iremos reconhecer que a fotografia abstrata é a que melhor 

representa a arquitetura”. 

Parece que a vontade de Mascaro está sendo satisfeita: 

Espera-se pelo menos, após mais de 150 anos, que deixem de 
exigir da fotografia uma representação fiel e exata da realidade. 
Talvez ela possa então, sem culpa alguma, assumir 
definitivamente sua vocação de representação livre de nosso 
universo visível. (1994. p. 34) 

                                            
110 Dr. Josep Muntañola i Thornberg, é professor, orientador de pós-graduação e diretor do 

Departamento de Projetos Arquitetônicos, na ETSAB - ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR 
D’ARQUITECTURA DE BARCELONA - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, Barcelona. 
Foi orientador da tese “Arquitectura como Collage, de Fernando Freitas Fuão, 1992, citada neste 
trabalho. 
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O texto de Dias torna-se mais compreensivo com as considerações até 

agora apresentadas e ilustra de forma brilhante todos os seus conflitos.  

A fotografia "documental" passou a existir (daí o seu encanto) 
neste estreito esmagamento temporal, entre a felicidade do 
acontecimento, do ambiente ou da acção a reproduzir e o 
vislumbrado novo modo de os "enquadrar" (com a assistência 
da "técnica", que permitirá a melhor abertura face à luz, o 
melhor "foco", a melhor profundidade de campo). A "Fotografia 
de Arquitectura" inserindo-se nesta categoria, obrigará, ainda, 
suplementarmente, a um enorme rigor em qualquer dos níveis 
considerados. Exigir-se-lhe-á, primeiro, que nos devolva a 
compreensão do espaço retratado. Tarefa impossível, 
porquanto o espaço e as suas múltiplas dimensões não se 
deixam "prender" na bidimensionalidade da convergência 
perspéctica da reprodução fotográfica; mas uma 
"aproximação", uma "aproximação" que nos acorde as 
memórias de outras experiências e que nos sugestione o tipo 
de espaço, as preocupações do autor, o que sentiu o fotógrafo 
que o habitou antes de no-lo tentar devolver e à pesada leveza 
do que o envolve. Quanto tempo (dias) aguardará pelo sol? 
Aquele sol -- daquele dia -- as sombras que provoca? Não para 
"falsear" na revelação a sua estadia, mas porque sentiu 
caracterizador (e então uma boa hipótese de sugestão), aquela 
particular sombra de um dia de Verão. Depois o olhar, o tal 
quadrado ou quadro que é o interior do enquadramento: como 
vai o fotógrafo de arquitectura "enquadrar"? O que omitirá? De 
que cuidados e éticas se rodeará, com a caixa aberta 
perscrutando o construído? Procurando o real? Revendo o 
real? Só depois a "técnica", mediando ambas, pedida por 
ambas. E representar a Arquitectura irá exigir a ilusão de 
eliminar a distorção perspéctica, encontrando o non troppo 
herdado da composição renascentista, regressando à alvenaria 
plasmada em plano que o nosso olhar, educado por séculos de 
imagens, aprendeu a admitir. Entram as lentes ajustadas e as 
baterias de máquinas aqui; por vezes, ainda um pouco de 
photoshop, para anular um prematuro grafitti, uma mancha 
quase mínima ou uma sombra que só a cuidadosa observação 
posterior da imagem revelou. Mostrar a arquitectura. Todos os 
arquitectos se julgam fotógrafos. Vítor Figueiredo especulava 
sobre o tema. O que levará os arquitectos a sentirem-se tão à 
vontade por aí, sabendo nós que só de alguns -- poucos --, nos 
interessarão as fotografias? Os arquitectos emocionam-se com 
a arquitectura: com a do passado, com a moderna, com a 
qualidade e com a originalidade do espaço, com o acerto 
geométrico do espaço que o espaço parecerá conter. E querem 
guardar essas emoções. Querem (imaginam querer), mais 
tarde, poder olhar o pedaço de real, recompondo mentalmente 
esse real. Querem copiar, transportar aquela emoção, refundi-
la, eventualmente, noutros contextos, também reais. Muitos 
tropeçarão, por isso, na armadilha da "objectividade". Outros 
divagarão sobre o olhar, propondo-nos outros olhares. A 
poucos sobrará a necessária paciência para, emocionados, 
aguardarem o acordar da manhã, o primeiro raio de sol ou 
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então o último, a sombra longa estendida, o brilho no cerâmico, 
a passagem dos bandos de pássaros à hora da algazarra. Na 
sua actividade solitária, privilegiarão os corredores vazios para 
melhor poderem, e mais à vontade, experimentar, testar, 
inventar o olhar. Só quando virem passar ao longe fugaz um 
aluno, numa escola em férias, compreenderão então, quanto 
aquele vulto, subitamente, é de tal modo definitivo para a 
compreensão da dimensão do corredor, para o corte da luz que 
"rebenta" o fundo, para a inscrição da escala, face à altura do 
todo. Mas a lenta artilharia técnica não se compadece com a 
frescura da reportagem que o arquitecto desejaria atenta, 
acordada e "plástica" face aos acontecimentos. Ali, onde os 
acontecimentos seriam o espaço parado existente, mexido pela 
solene passagem do sol, no enfiado preciso com a porta-
corredor-tubo, é o arquitecto-fotógrafo que, depois de tudo 
ajustar, emprestará ainda o seu corpo à imagem do espaço 
que anteviu, na ausência desse aluno que só verá do espaço a 
imagem mais tarde (DIAS, 2009.). 

Percebe-se no texto de Manuel Graça Dias que há a consciência de que 

a fotografia de arquitetura tem uma função documental, de aproximação com o 

real, do rigor no registro, mas também há a consciência das dificuldades no ato 

de fotografar de se conseguir o registro pleno da arquitetura. Entretanto, toda a 

ação fotográfica é apresentada recoberta de mistérios e uma aura artística. 

Fica clara a mão do artista, a intervenção do artista, do virtuosismo do 

operador, da iluminação divina (referência aos textos de Benjamim, 2008) e 

não da técnica, de um rigor científico como forma de resolver os desafios 

impostos pelo ambiente para a tão desejada ‘aproximação’ da representação 

fotográfica do objeto fotografado. As ações são justificadas pela estética, como 

soluções mágicas e espetaculares, tendo como consequência um 

distanciamento do resultado de uma tentativa honesta de representação do 

objeto como qualquer outra técnica de representação busca. Embora o texto 

fale de conhecimentos técnicos e de ‘artifícios’ ligados ao profundo 

conhecimento do ato de fotografar, em momento nenhum trata da importância 

de informar os recursos utilizados como forma de alertar o leitor/receptor dos 

‘feitiços’ usados para obter aquele registro. Não há preocupação com uma 

mínima normalização, codificação ou declaração dos métodos utilizados que 

possam auxiliar na sua decifração posterior. Parece que todos devem ter amplo 

conhecimento destas artimanhas, ou que não são importantes. O que acaba 

por acontecer é que estas imagens de grande apelo visual, de objetos quase 

impossíveis, de ângulos pelo menos impensáveis e que são oferecidas a 
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espectadores ingênuos, deslumbrados, que acreditando se tratarem de reflexos 

fiéis de uma realidade, acabam por criar imaginários deformados. 

Percebe-se assim que, de certa forma, Barthes (2008. p. 12) tem razão 

ao afirmar que “a fotografia é inclassificável” e que a fotografia de arquitetura 

não seria exceção. 

Mesmo com toda a amplitude de possibilidades de registro da fotografia 

na área de arquitetura, ainda dentro das classes de aula, nos livros de 

referência de arquitetura, revistas e sites especializados as técnicas de 

obtenção das fotografias apresentadas seguem preceitos mais conservadores 

e demonstram ainda a busca por representar com fidelidade, nitidez, clareza os 

objetos arquitetônicos, enfim, por comunicar uma verdade, mesmo que 

questionada. O que pode ser denominado de ‘fotografias de vanguarda’ ainda é 

objeto de museus, exposições e mostras em fóruns conhecidamente 

contestadores, como, por exemplo, a 9ª Bienal Internacional de Arquitetura de 

Veneza – Metamorph, conforme relatado por Teixeira (2004). Os principais 

fotógrafos de arquitetura contemporâneos, como, por exemplo, o fotógrafo 

português Fernando Guerra111, os fotógrafos americanos Norman McGrath112 e 

Paul Warchol113 e o fotógrafo brasileiro Nelson Kon114, apresentam fotografias, 

aparentemente, feitas sob regras e códigos equilibrando muito bem a 

representação (técnica) e a expressão (arte) em que o ente arquitetônico é 

cercado e registrado ao esgotamento. Percebe-se que ainda há a busca do 

registro, do cercamento, da aproximação, da intenção de abranger seus 

detalhes, suas nuances, enfim, de pretender representá-los.  

Há, porém, ensaios fotográficos que apresentam liberdades e 

transgressões que exageram um pouco mais na ‘expressão’ e que poderiam 

ser considerados pela questão autoral. São ensaios fotográficos experimentais, 

de autoria, que devem ser vistos como ‘a maneira como o fotógrafo vê e 

interpreta o ente arquitetônico’. Da mesma forma que um crítico escreve sua 

opinião sobre o objeto arquitetônico, o fotógrafo também faz a sua 

‘interpretação’ e trabalha o registro sob este ponto de vista. Nestes casos 

                                            
111  Site: http://ultimasreportagens.com/ 
112  Site: http://www.normanmcgrath.com/index.htm 
113  Site: http://www.warcholphotography.com/version2/home/index4.php?agreed=1 
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muitas vezes se observam as tentativas do fotógrafo de fazer registro de 

atributos e valores que não oferecem um registro fácil pela luz, como, por 

exemplo, interações entre o espaço arquitetônico e seus moradores ou 

atributos não fotogênicos. 

A fotografia de arquitetura documental deve estar engajada na pretensão 

de servir como representação e, como toda representação, ter sido obtida por 

meio de uma metodologia que permita a sua decodificação (CATTANI, 2010. p. 

7) ou deciframento (MACHADO, 1994. p. 11).  

Deve-se ter uma postura crítica e considerar as consequências de um 

registro fotográfico envolto na “aura artística”, como descrita por Walter 

Benjamim (1994 e 2008), ou seja, envolta em uma aura fantástica e quase 

mágica em que, por exemplo, seja o “fotógrafo de arquitetura um dos poucos 

que conseguem traduzir em imagens as palavras, desenhos e conceitos de 

arquitetos, em especial daqueles com quem comunga ideias” (COSTA, 2010. p. 

1) e assim, tratada como arte, não demande nenhuma preocupação durante o 

ato fotográfico, ou que ofereçam informações, descrições ou códigos que 

facilitem a sua leitura/decifração. Como considera Arlindo Machado (1984. p. 

11)115, “uma vez que a imagem elaborada tecnicamente se impõe como 

entidade ‘objetiva’ e ‘transparente’, ela parece dispensar o receptor do esforço 

da decodificação e do deciframento”. Entretanto, como afirma Joly116 (2008. p. 

44), corroborando com Cattani (2010), “se toda a imagem é representação, 

então, necessariamente implica a utilização de regras de construção” e, 

portanto, um conhecimento para a sua leitura – desconstrução. 

 

                                                                                                                                
114  Site: www2.nelsonkon.com.br 
115  Esta citação de Machado já foi utilizada no trabalho, anteriormente, mas é importante também 

neste contexto. 
116  Esta citação de Joly já foi utilizada no trabalho, anteriormente, mas é importante também neste 

contexto. 
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4.7  REPENSANDO A FOTOGRAFIA 

Zevi, em seu livro Saber ver a arquitetura, já apontava para as 

questões de representação, que vão além do uso da fotografia na problemática 

da percepção da arquitetura, e levantava a dificuldade de representar todas as 

possibilidades espaciais com os meios disponíveis. 

O problema da representação do espaço. Longe de ter sido 
resolvido, ainda nem foi colocado. Por não termos até agora a 
definição exata da consciência e do caráter do espaço 
arquitetônico, faltou a exigência de representá-lo e difundi-lo. 
(...) Se não há uma maneira satisfatória de representar as 
concepções espaciais, há, sem dúvida, uma problemática dos 
meios que possuímos. (ZEVI, 1996. p. 30) 

Se existem alguns tipos de arquitetura que não têm nas ferramentas de 

representação disponíveis um meio adequado de registro, é necessário que 

se busquem novos meios. Uma das primeiras maneiras de se buscarem 

novas formas é repensando o que já se tem à disposição, e a fotografia é uma 

dessas ferramentas. 

Até aqui se apresentou uma série de peculiaridades e limitações da 

fotografia como ferramenta de representação da arquitetura, compreendendo 

que para mudar uma visão precisa-se conhecer com razoável profundidade a 

‘ferramenta’. Entendeu-se que ela tem demandas e características oriundas 

dos vários atores envolvidos na trama do ato fotográfico, mas também que é 

um recurso com muitas potencialidades. 

Alguns prenúncios sobre mudanças nesta maneira de registrar a 

arquitetura pela fotografia começam a despontar, ainda sem um pensar 

aprofundado, carentes de uma maior teorização. Ainda são apenas 

experimentações. A fotografia, como é conhecida, está ganhando novas formas, 

novos recursos que poderão ampliar seu uso tornando-a um instrumento ainda 

potente de análise dos objetos arquitetônicos. Claro que isso dependerá da 

capacidade crítica, de entender e questionar a atual posição da fotografia em 

relação à arquitetura e capacitar o leitor/espectador para outros códigos, outras 

formas de construção da mensagem. A fotografia se reinventa e é necessário 

que fotógrafos e leitores compreendam esses novos códigos. A seguir serão 

apresentadas algumas possibilidades e recursos que vêm sendo explorados e 
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propostos sem julgamento de mérito ou valores. Apenas se deseja propor 

discussões sobre novas possibilidades. 

4.7.1  Collage fotográfica 

Algumas dessas novas especulações vêm dos estudos de percepção 

visual. A própria collage apresentada por Fuão (1992), que entre outros 

argumentos é uma forma de questionamento e crítica do uso massificado de 

imagens técnicas, pode também exemplificar diferentes formas de construção 

das imagens mentais. Se por um lado a collage desagrega a representação da 

imagem como estabelecida pelas leis visuais convencionais, por outro permite 

uma série de especulações e o registro de valores e atributos que de outra 

forma não seriam representados. Como exemplo, Fuão apresenta a vantagem 

da collage no processo criador. 

Existe uma ordem cronológica rigorosa dentro do processo 
criador: o programa, os croquis, o projeto, o modelo, a 
fotografia que elimina toda a espécie da atuação do azar. 
(1992. p. 119) (...) No mundo da Collage o azar objetivo não 
para de cintilar. (1992. p. 122)117 Tradução do pesquisador. 

Se for analisada a forma como lugares, cenários, ambientes, pessoas e 

prédios são lembrados, pode-se, de certa forma, considerá-los como collages. 

Os elementos são lembrados, ‘armazenados’ na memória em ‘tamanhos’, 

importâncias e hierarquias diferentes da dura e fria forma como são registrados 

pelas fotografias. Quantas vezes lembra-se de uma cena de pôr do sol com 

nuvens luminosas, um sol imenso, brilhos intensos, nuances de cores, e 

quando se depara com a fotografia impressa nada daquilo está ali nas mesmas 

proporções que foram registradas na imagem mental construída? Então, 

quando se veem algumas experimentações de imagens ‘montadas’ a partir de 

várias imagens ou de experimentações de imagens digitais com hiperlinks em 

que, ao passar o mouse por áreas da imagem, estas se ampliam para serem 

mais bem visualizadas, percebe-se que se encontra nestas ‘novas fotografias’ 

                                            
117  Texto original: Existe un orden cronológico riguroso dentro del proceso creador: el programa, los 

croquis, el proyecto, el modelo, la fotografía, que elimina toda especie de actuación de azar. (…)  
En el mundo del Collage, e azar objetivo no cesa de centellear.    
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uma forma mais ‘precisa’ de registro, ou, apenas, uma maneira mais análoga 

ao processo mental da memória. 

Artistas como, por exemplo, o inglês David Hockney estão propondo 

novas formas de registros fotográficos com grande possibilidade de aplicação no 

registro de arquitetura.  Pode-se se dizer que são experiências que vão ao 

encontro do chamado “olho participativo” conforme Pallasmaa (2011. p. 33). A 

figura 253 apresenta uma imagem composta por várias fotografias obtidas de 

ângulos e de distâncias variadas em que o artista buscou retratar com cuidado 

os detalhes (os olhos, o nariz, as orelhas, o lenço) do rosto de sua mãe. Mesmo 

fragmentada, a imagem resulta, depois de um tempo, em uma imagem mental 

completa da senhora. Os fragmentos se fundem, não se lembra de quantas 

fotografias foram usadas e a ‘lembrança mental residual’ é de um rosto 

completo, detalhado de uma senhora.  

 
Figura 253 - Fotomontagem da mãe de David Hockney. 
Fonte: http://www.artchive.com/artchive/h/hockney/hockney_mother.jpg acessada em 16/05/2009. 

Já a fotografia da figura 254 é uma solução que, de uma certa forma, é 

muito mais precisa para representar um ambiente urbano apertado que não 

permite o distanciamento requerido pela fotografia, pensada em uma única 

tomada com uma lente normal.  
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Figura 254 - Fotomontagem de David Hockney.  
Fonte: http://www.bideford.devon.sch.uk/art/gcse07/viewpoints/photo%20montage%20by%20david 
%20hockney.jpg   Acessada em 16/05/2009. 

A solução corrente para um caso como este é lançar mão de uma lente 

super grande angular, o que resultaria no registro dos espaços e elementos 

apresentados de uma forma muito diferente, deformada, mais ‘espichada’ do que 

o ‘real’. Esta imagem não se preocupa em fazer a fusão de todas as imagens, 

deixando claro que são diversas ‘visadas’. Simplesmente sobrepõe umas sobre as 

outras respeitando a diferença de perspectivas existente entre cada uma e 

priorizando os elementos que interessam ao ‘construtor’ da fotomontagem. Se por 

um lado pode-se achar o resultado um pouco mal-acabado e por isso questionar a 

sua estética, por outro tem-se uma representação mais equivalente ao que se 

veria presencialmente. Estaria melhor ainda se fosse construída dentro de uma 

semiesfera e o leitor se colocasse no seu centro geométrico. Dessa forma 

permitiria ao leitor/espectador uma visão ampliada da cena, propiciando também 

uma noção topológica pela possibilidade de uma sensação de visão periférica. 

Assim, a reconstrução da cena seria mais precisa e ‘realística’. 
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4.7.2  Panorâmicas 

As panorâmicas são fotomontagens da ‘esfera visual’ em apenas um de 

seus eixos. Até há pouco tempo as fotografias panorâmicas eram o resultado de 

obtenções feitas com câmeras especiais e caras ou fotomontagens manuais. 

Hoje, com a fotografia digital e alguns programas, tornaram-se acessíveis e 

fáceis de se fazer. O princípio de obtenção da imagem, na maioria dos casos, é 

a construção de uma imagem resultado da rotação da objetiva sobre um 

segmento de filme (no caso das câmeras especiais) ou de toda a câmera (no 

caso das digitais) em um eixo em que se obtém uma série de imagens 

sequenciais que posteriormente serão unidas por um processo de ‘fotofusão’ 

(photomerger – nome do recurso no Photoshop). Essas imagens apresentam 

uma mudança constante de ponto de vista do observador e, consequentemente, 

de perspectiva. Se apresentadas no plano, como no caso da figura 255, 

demandarão uma maior abstração e preparo por parte do leitor/espectador para 

a sua leitura/decifração. As perspectivas mudam a cada centímetro da imagem e 

exigem do leitor acuidade visual e conhecimento de perspectiva se quer obter 

um maior número de informações além de que se trata de uma cena ampla da 

cidade de Ouro Preto, MG. Já se a imagem for colocada em uma superfície 

curva e o leitor se posicionar no centro geométrico, onde se encontrava a 

câmera fotográfica, ele terá uma visão mais precisa do ambiente com a 

possibilidade de uma percepção topológica. A figura 256 ilustra a condição ideal 

para a visualização de uma panorâmica.  

 
Figura 255 - Fotomontagem panorâmica de Ouro Preto, MG.  
Fonte: Fotografias do autor. 
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Figura 256 - Ilustração de como deve ser a leitura de uma imagem panorâmica.  
Fonte: Fotografias do autor e ilustração eletrônica do Arq. Cristian Ferreira Gomes. 

Os novos recursos digitais para tratamento de imagens em fotografia, 

aparentemente, podem estar deixando o fotógrafo mais descuidado. A promessa 

de que ‘praticamente tudo’ pode ser tratado e manipulado na pós-edição 

eletrônica está fazendo com que ações que deveriam ser feitas antes do disparo 

do obturador estejam sendo esquecidas. A eliminação de fios, placas, manchas e 

elementos desinteressantes e que contaminam a imagem já é corriqueira na 

fotografia de arquitetura, entretanto alguns cuidados que se tomavam 

anteriormente deveriam ser também observados pelas ‘novas gerações digitais’. 

Um exemplo importante são as questões da perspectiva ligada à proximidade da 

câmera com o objeto arquitetônico. O primeiro cuidado é com a convergência das 

linhas paralelas verticais, que podem ser reduzidas se a fotografia for obtida de 

um ponto médio do prédio e não da altura do observador no chão. Caso este 

recurso não seja possível e não se consiga em uma única tomada registrar a 

totalidade do prédio, o procedimento mais utilizado é a construção de uma 

panorâmica vertical. Este artifício resulta em uma imagem que abrange todo o 

prédio, mas que pode redundar em distorções dimensionais significativas. As 

figuras 257 e 258 são duas imagens panorâmicas feitas de um prédio em Buenos 

Aires que não permitia uma visada geral mesmo com o uso de uma lente grande 

angular. Foram necessárias quatro fotografias para se registrar todo o edifício. A 

partir dessas imagens foram elaboradas duas fotomontagens no programa 
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Photoshop em duas setagens diferentes: a figura 257 é apenas uma montagem 

vertical das cinco fotografias sem correção, enquanto a figura 258 é a montagem 

feita com correção de perspectiva oferecida pelo programa.  

         
Figura 257 e 258 - Fotomontagens – panorâmica vertical – de prédio em Buenos Aires, AR.  
Fonte: Fotografias do autor. 

Nenhuma das duas imagens apresenta um resultado totalmente 

satisfatório. Na figura 257, por exemplo, o prédio apresenta uma mudança de 

inclinação, de convergência entre a base e a torre, enquanto na figura 258 as 

pessoas denunciam uma deformação dimensional. A questão que se coloca, no 

caso, é se a apresentação das quatro imagens apenas ‘montadas’ em uma 

sequência vertical não seria uma opção com mais ‘precisão’ para que o leitor 

construa a sua imagem mental do ente arquitetônico do que as montagens 

panorâmicas apresentadas com suas deformações apresentadas anteriormente. 

Esta opção é apresentada na figura 259. 
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Figura 259 - Montagem vertical das quatro imagens originais – de prédio em Buenos Aires, AR.  
Fonte: Fotografias do autor. 

 

Panorâmicas por varredura 
Para resolver desafio semelhante – fotografar um grande objeto tendo 

apenas uma pequena distância para fazer o registro –, o fotógrafo da National 

Geographic, Michael Nichols, viveu a situação de fotografar uma árvore, uma 

sequoia gigante de 90 metros de altura, e ter apenas 15 metros de distância entre 
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ela e a sua câmera. Se ele utilizasse a maneira de fotografar corrente de utilização 

de uma grande angular, o resultado seria parecido com a fotografia apresentada 

na figura 260. Não é uma fotografia feia, mas não ‘mostra’ toda a árvore em seus 

detalhes, ou seja, não é uma representação aproximada da ‘realidade’. 

 
Figura 260 - Fotografia de uma sequoia gigante obtida com uma lente grande angular a pouca 
distância. Fotógrafo Dan Heller 
Fonte: http://www.danheller.com/images/California/KingsCanyon/Sequoia/Slideshow/img8.html 

Para fazer o registro e dar conta deste desafio, Nichols montou um tipo de 

elevador com três câmeras fotográficas acopladas e comandadas por rádio que 

foram sendo descidas paralelas à árvore fazendo uma sequência de fotografias. 

Foram feitas 84 imagens e foram necessárias120 horas de trabalho para unir 

digitalmente todas elas, resultando em uma imagem sem deformação de 

perspectiva, equivalente a uma elevação frontal. Foram colocadas pessoas em 

várias partes da árvore para dar a noção de escala e utilizados refletores para a 

redução das sombras e realce de detalhes, além de um controle da luz natural 

para que não houvesse grandes variações entre a primeira obtenção e a última. 

É uma solução trabalhosa, mas que do ponto de vista da representação oferece 

uma qualidade inquestionável. No documentário da National Geographic - 

Fotografias Espetaculares, este caso é apresentado com detalhes. Na figura 

261 é possível ver o fotógrafo e o aparato técnico utilizado para a obtenção da 

sequência fotográfica, e na figura 262, a imagem final. 
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Figura 261 e 262 - Equipamento utilizado e o resultado final: fotomontagem – elevação frontal de 
uma sequoia de 120m. Fotógrafo Michael Nichols, National Geography.  
Fonte: National Geography Society. Site: http://www.nationalgeographic.com/ 

Esta é uma solução que poderia ser utilizada para levantamentos 

fotográficos de edificações em condições desfavoráveis de distanciamento. 
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4.7.3  A fotografia associada a outros recursos de representação 

A revalorização de outras formas de representação tradicionais em 

conjunto com as fotografias pode ser proveitosa na construção de universos 

imagéticos coerentes e equivalentes ao que se pretende representar. Em alguns 

casos, por exemplo, a narrativa possibilita descrições potentes e precisas de 

espaços construídos ou de parcelas urbanas. No livro Saber ver a arquitetura de 

Bruno Zevi (1996), por exemplo, o autor, por uma narrativa coerente e clara, 

convida e conduz o leitor a um passeio por uma série de igrejas representativas de 

diferentes épocas em Roma, Itália, para compreender “a transformação 

quantitativa ou dimensional; a revolução espacial” (1996. p. 71). 

Um exemplo interessante de como os pioneiros, no uso da fotografia 

técnica, tratavam essa ferramenta de registro como complementar e que 

carecia de mais informações para que se tivesse uma representação completa 

foi o chamado sistema de identificação antropométrico. Desenvolvido pelo 

francês Alphonse Bertillon, chefe do Serviço de Identidade Judiciária da Polícia 

de Paris, o sistema movimentava três operações complementares: a fotografia 

(de face e perfil), a mensuração antropométrica (a medida em números de 

cada parte fixa do corpo: nariz, olhos, queixo, dedos, pés, orelhas etc.) e a 

sinalética do retrato falado (descrição verbal dos elementos fisionômicos e das 

marcas corporais). Mais tarde, em 1902, seriam incluídas as impressões 

digitais (DUBOIS, 2001. p.  241), figura 263. 
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Figura 263 - Modelo de identificação elaborado por Alphonse Bertillon.  
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_F94UifNStk8/STsukZ2h-JI/AAAAAAAAABE/zYntD8MBcK0/s1600-
h/00007.jpg  Acessada em 16/05/2009 

Em outros casos, desenhos, mesmo que feitos sobre fotografias, 

permitem ‘limpar’, alterar a hierarquia entre os elementos visualizados a fim de 

fazer o observador perceber o que se quer mostrar, conforme destaca Arnheim: 

A técnica fotográfica é imensamente valiosa para a 
documentação; é confiável, rápida, fiel e completa. Mas é muito 
menos adequada para interpretar ou explicar aspectos 
importantes do que está sendo mostrado. Este é um sério 
inconveniente. Em sua maioria, as ilustrações visam esclarecer 
relações espaciais, dizer o que está junto ou separado, e tornar 
mais nítidas as características distintas de formas e cores 
específicas. Isto é muitas vezes obtido de forma mais eficiente 
pelo desenhista treinado porque seus desenhos podem traduzir 
em esquemas visuais o que ele entendeu sobre o assunto. A 
câmara fotográfica não consegue entender, só pode registrar; e 
o fotógrafo tem dificuldade para apresentar traços perspectivos 
científica ou tecnologicamente relevantes por meio do simples 
controle da iluminação, retoques, aerógrafos, e outras formas 
de manipulação das cópias e negativos. A técnica de 
reprodução não se ajusta à precisão formal, pois grande parte 
do mundo em geral não surgiu com o objetivo de oferecer aos 
olhos imagens visuais informativas. (1989. p. 122) 

McGrath (2009. p. 39) apresenta, como exemplo, os trabalhos de John 

Cleave que mesclam digitalmente, com o auxílio do Photoshop, imagens 

tratadas com diversos efeitos e as denomina de “aquarelas digitais” (figura 264). 
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Figura 264 - Fotomontagem de John Cleave e fotografia original.  
Fonte: McGrath, 2009. p. 39. 

Outra situação que pode ser considerada é a capacidade de, por meio 

do desenho ou pintura, alterar-se a ‘importância visual’ dos elementos em 

cena. Nas figuras 265 e 266 são apresentadas respectivamente a fotografia 

que serviu de base e a aquarela feita pelo arquiteto Eduardo Arigony. No 

momento da fotografia o sol não estava em uma posição favorável, o que 

resultou em uma imagem em contraluz com o muro e a face da casa em 

sombra. Para que fosse registrada alguma informação nessas áreas, a 

fotografia também não registra com plenitude as áreas iluminadas, que 

acabaram superexpostas. Para agravar a dificuldade na hora do registro, ainda 

há uma neblina que contribui ainda mais com um efeito de ‘esbranquecimento’ 

da imagem. Já na aquarela os elementos que interessam e que foram 

registrados escondidos sob as sombras recebem um tratamento que os coloca 

em destaque: a imagem ganha em luz e riqueza de detalhes, enquanto que a 

árvore, em primeiro plano, perde em importância e peso. Os recursos utilizados 

pelo artista na aquarela não estão disponíveis na fotografia sem que o 
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resultado pareça artificial. Destaca-se também a grande acuidade visual e 

virtuosismo do arquiteto Arigony na elaboração da aquarela. 

 
Figura 265 - Fotografia da cena obtida pelo Arq. Eduardo Arigony.  
Fonte: Acervo Eduardo Arigony. 

 
Figura 266 - Aquarela da mesma cena fotografada elaborada pelo Arq. Eduardo Arigony.  
Fonte: Acervo Eduardo Arigony. 
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O croqui 
Uma situação semelhante é o croqui (esboço, em breves traços, de 

desenho), que pode ser mais bem aceito, para uma apresentação de uma ideia de 

projeto, do que uma imagem de CAD impressa em tons de cinza. Na figura 267 é 

apresentada uma imagem de CAD do Congresso Nacional em Brasília, enquanto 

que a figura 268 é o conhecido croqui de seu criador, o arquiteto Oscar Niemeyer. 

A força do desenho, do traço do autor, a abstração para as linhas que resumem o 

conceito do projeto são vantagens dessa técnica de representação sobre a 

fotografia, seja ela ‘real’ ou ‘virtual’. 

 
Figura 267 - Perspectiva gerada em CAD do Congresso Nacional, Brasília.  
Fonte: http://doc-00-8g-
3dwarehouse.googleusercontent.com/3dwarehouse/secure/hhulr73hmmak89paul31 
eote4ben7ngk/lakhd8u29vuknr30kgpfcjb3tb99r2em/1303927200000/lt/*/9d636addc0d9e62f210bf840
aa940e1?ts=1242236407000&ctyp=other  Acessada em 27/02/2011. 

 
Figura 268 - Croqui de Oscar Niemaier do Congresso Nacional, Brasília.  
Fonte: 
http://4.bp.blogspot.com/_KlcT0i7rIJM/TNejIPyu9TI/AAAAAAAAAZM/5Eiwc5gxEPs/s1600/abertura1.
jpg Acessada em 27/04/2011. 
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A arquitetura precisa ampliar suas possibilidades de representação, 

libertar-se da hegemonia visual e da predominância da fotografia como 

principal forma de representação se pretende explorar de forma mais ampla 

todas as possibilidades que a arquitetura oferece. A análise visual, por mais 

ampla que possa parecer, restringe nosso universo imagético e coloca “fora de 

quadro” uma infinidade de possibilidades. Se desejamos experimentar e fazer a 

arquitetura com todos os sentidos, conforme propõe Pallasmaa (2011), por 

exemplo, será preciso ampliar a capacidade de representação das ferramentas 

disponíveis. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o que foi exposto neste trabalho pode-se afirmar, com razoável 

certeza, que existe uma hegemonia da visão construída desde o século IV, 

desenvolvida e mais estudada a partir do século XV, quando deu suporte para 

uma mudança radical na forma de entender e ‘ver’ o mundo, arraigada desde 

então na cultura ocidental como uma ‘matrix’, um programa que subjuga e controla 

o homem, a sua maneira de perceber, entender e compreender o mundo. A 

fotografia, neste processo, foi o agente catalisador que uniu os conhecimentos 

ópticos da câmara escura, da perspectiva naturalis, o olho do Ciclope, gerando as 

provas desta ‘nova visão’ fixadas por conhecimentos químicos e eletrônicos e 

distribuídas a todos como registros do ‘real’. A possibilidade de compartilhar o que 

havia sido visto por meio de um registro construído pela tecnologia e pela ciência 

elevou a fotografia à posição de ‘documento verdadeiro’, representante 

equivalente ao representado. Com o tempo, percebeu-se que a fotografia era 

capaz de mostrar o belo onde não havia, que ela melhorava a ‘realidade’, e 

passou com isso a ter mais valor que o seu referente ‘real’. 

Para que se entenda esse processo, para que se possam discutir essas 

afirmações com imparcialidade é preciso questionar o que foi ensinado, como 

culturalmente foram assimilados tais valores, essa forma de ver e compreender 

o mundo, o universo circundante. Há que se observar os fenômenos, o 

comportamento da câmera fotográfica que está sempre presente e 

frequentemente avança na frente dos olhos que já não podem ‘ver’ sozinhos as 

cenas importantes do cotidiano, veem pelo visor ou pelo display das novas 

câmeras digitais, mas sempre mediados por elas; tais cenas precisam ser 

transformadas em fotografias para serem eternizadas, não adianta senti-las, 

vivenciá-las, é preciso fotografá-las, o que, de imediato, tira o sujeito da cena, 

da experiência direta, do acontecimento.  

O universo da fotografia está nas expressões utilizadas cotidianamente 

ligadas à visão, como, por exemplo: ‘veja bem’, ‘está claro’, ‘é preciso um 

distanciamento’, ‘pôr uma luz sobre o assunto’. Clareza, luz, distanciamento, 

ordenação e proporção fazem parte das leis fundamentais da fotografia e estão 

presentes na maneira de pensar, entender, perceber e agir da cultura ocidental. 
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As facilidades, simplificações e a oferta de recursos ‘automatizados’ do 

aparelho fotográfico fazem do ato de fotografar uma tarefa cada vez mais fácil e 

inconsciente na contemporaneidade. Essa aparente simplicidade no ato de ‘jogar’ 

faz parecer que esse jogo não tem segredos ou regras complexas, aproximando 

mais ainda o senso comum da crença de ‘credibilidade’ e precisão ‘realística’ da 

fotografia. A importância de se estudar, refletir e compreender o campo do 

conhecimento técnico da fotografia é ponto fundamental para que se possa 

reconstruir o caminho percorrido pelo fotógrafo desde o seu primeiro contato com 

o ambiente a ser fotografado, suas decisões técnicas, o resultado inicial do 

registro e suas possíveis manipulações até chegar ao documento fotográfico final. 

A falta desse conhecimento tende a possibilitar a criação de imaginários 

deformados. A falta de uma metodologia e consciência crítica impede uma maior 

acuidade visual do espectador – profissional, estudante e pesquisador –, que não 

consegue uma compreensão da arquitetura percebendo o que tem de ‘real’ ou de 

‘deformado’ na representação fotográfica. 

A arquitetura é uma arte que oferece elementos que são percebidos e 

experimentados pela ‘visão hegemônica’ atual – a visão focada –, mas também 

oferece elementos para todos os outros perceptos que fazem a mediação do 

homem com a ‘realidade’, ou seja, a arquitetura também oferece atributos que 

devem ser percebidos e experimentados pela visão periférica, audição, olfato e 

o tato. A arquitetura interage com o homem, oferece acolhimento e espaços 

para que a vida aconteça. Uma arquitetura feita exclusivamente para satisfazer 

a visão focada, a visão fotográfica, não poderia ser uma arquitetura completa. 

Não parece possível se fazer uma ‘boa arquitetura’ baseada unicamente nas 

regras e leis fundamentais da visão focada. Se a maneira de pensar, registrar, 

representar, comunicar e documentar a arquitetura é predominantemente visual 

– as ‘vistas’ ortogonais e cônicas, os renderes e as fotografias –, os alertas 

disparados pelos autores pesquisados sobre esta ‘hegemonia da visão’ e uma 

desvalorização dos aspectos da arquitetura percebidos pelos outros sentidos 

têm procedência. É preciso ser crítico e tomar consciência do que está 

ocorrendo. Tomar controle dos processos cognitivos, verificar as origens e os 

fatores motivadores dos atos projetuais utilizados contemporaneamente. É 

preciso, também, repensar as maneiras de representar a arquitetura, recolocar 

o que foi esquecido, o que ficou sem registro, o fora de quadro, o que não é 
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visto pela visão focada. É necessário possibilitar o registro das informações 

recebidas por esses outros perceptos. 

Essas demandas vinculadas ao ente arquitetônico não estão sozinhas. 

Uma arquitetura fotogênica pode não levar em conta considerações de outras 

esferas, como, por exemplo, questões ligadas à sustentabilidade e à 

racionalização dos recursos cada vez mais limitados do planeta. Também há 

as novas maneiras de viver em uma sociedade ‘lotada’ onde o distanciamento 

não é viável e a transparência traz à tona discussões sobre a privacidade em 

detrimento de uma ‘estética visual’ e da busca de uma tipologia que 

‘surpreenda visualmente’. Estaria adequado este comportamento? E mais 

importante ainda: tem-se consciência deste jogo?  

A fotografia em si não é a culpada. Ela é resultado de um aparelho que 

registra a luz refletida operada por um homem. O problema, se existe algum, 

está no uso da fotografia, da assimilação do seu software, como apresenta 

Flusser, pela sociedade que se torna refém dessa forma de perceber o mundo. A 

máquina poderia estar controlando o seu criador como forma de se perpetuar? 

Pode-se operar a máquina com crítica, com consciência. Fazer fotografia 

com a qualidade dos dogmas estabelecidos, mas alertar seus leitores de seus 

poderes. Brincar com suas possibilidades, explorar e se deleitar com o seu 

olhar do mundo sem se fazer escravo desta visão. É esta a atitude que se 

propõe e que se espera de todos. Há que se ter discernimento. Assim se pode, 

como Moholy-Nagy, Hockney, Flusser e outros, buscar novas maneiras de usar 

a fotografia ainda como meio de representação em arquitetura. 

A tomada de consciência das imprecisões da fotografia documental de 

arquitetura conduz a duas ações importantes para os envolvidos com a 

fotografia de arquitetura: 

• Ao fotógrafo, cabe uma preocupação maior com o que faz, explorar ao 

máximo os recursos fotográficos, ter domínio consciente da técnica e 

mais transparência no processo, informando os equipamentos, 

metodologias e artifícios utilizados; 

• Ao leitor/pesquisador, uma leitura mais cuidadosa das informações 

contidas nas fotografias, que pode contribuir para análises mais isentas 

e precisas de imagens fotográficas. 
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A falta de um volume maior de reflexões, da efetiva tomada de consciência 

e cuidados na utilização e exploração da fotografia como ferramenta de registro, 

representação e documentação da obra arquitetônica pode contribuir para a 

construção, em seus espectadores, de “universos imagéticos deformados” 

(VIEIRA, 2010. p. 3), e mesmo podendo estar servindo como fonte inspiradora de 

novos tipos arquitetônicos, comprometer a fotografia como documento. 

Se o ponto fundamental para este trabalho é alertar sobre a exploração 

dos recursos fotográficos para se criar imagens espetaculares, aparentemente 

despreocupadas em serem fiéis ao seu equivalente ‘real’, pode-se encontrar 

nestas páginas argumentos suficientes para a formação de uma base crítica. 

Retomam-se, então, os questionamentos sugeridos no final do item 2.2, 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA, os quais pretendia-se responder, de forma 

satisfatória, ao longo deste trabalho. 

1) Se há exemplares arquitetônicos “fotogênicos” – de valor arquitetônico ou até 

de valores questionáveis, mas que se mostram em visadas intensas –, não 

estariam fotógrafos, arquitetos, teóricos, editores, enfim, toda a rede envolvida 

na escolha das imagens a serem publicadas priorizando esta tipologia 

arquitetônica e relegando a um segundo plano as outras possibilidades? 

Na Parte B, o capítulo 4.2, A FOTOGENIA NA ARQUITETURA, oferece 

uma série de argumentos que dão suporte para a tese de que pode haver, sim, 

tipos arquitetônicos que, por serem registrados pela fotografia de forma 

favorável, por satisfazerem as demandas fundamentais da fotografia, enfim, por 

serem fotogênicos, são expostos na mídia, circulam nas revistas, livros e sites 

especializados. Também se argumentou que, dentro dos sistemas de 

representação em arquitetura, as ferramentas de representação usualmente 

utilizadas baseiam-se nas mesmas leis fundamentais da fotografia, da visão 

monocular do Ciclope, ou seja, reforçam o predomínio dos atributos percebidos 

pela visão focada. Esta predominância pela visualidade tanto na percepção 

quanto no registro da arquitetura leva a crer que, de fato, há tipos 

arquitetônicos relegados a um segundo plano por serem percebidos pelos 

outros perceptos – visão desfocada, audição, olfato e tato. Não sendo visíveis 

ou registrados de forma minimamente satisfatória pelas fotografias e os 
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desenhos técnicos baseados na visão ortogonal ou cônica, não estariam sendo 

registrados, representados e muito menos considerados. 

2) Ao distorcer, manipular e alterar a realidade, priorizando valores que 

podem ou não existir no objeto arquitetônico, não pode estar sendo 

criado um universo imagético deformado? Que, por consequência, 

poderia estar contribuindo para formar uma classe de arquitetos 

desconectados da realidade e da função primária da arquitetura: criar 

espaços de vivência qualificados?  

No item 4.5, abordaram-se os EFEITOS DA FOTOGRAFIA NO ENSINO 

DA ARQUITETURA. Não só a fotografia altera a ‘realidade’ pela sua maneira de 

‘ver’ o mundo como a falta de uma preparação/capacitação do leitor/espectador 

para que consiga fazer uma decifração coerente, precisa e profunda das 

informações oferecidas pelas fotografias tira deste a capacidade de ter uma leitura 

crítica. Aparentemente utilizada de forma ingênua e despreocupada, a fotografia é 

considerada ‘uma janela do mundo’, verídica, honesta e de fácil decifração; toda a 

Parte A deste trabalho é voltada para descrever as potencialidade de alteração no 

registro do ‘real’ pela fotografia, suas peculiaridades de percepção, e, na Parte B, 

a importância de um leitor capacitado e crítico, o que são evidências suficientes 

para se concluir que se podem estar formando arquitetos mais preocupados com 

a visualidade de seus projetos do que com a qualidade de espaços em acolher de 

forma satisfatória o homem e suas atividades. 

3) A hegemonia visual estaria determinando formas e soluções arquitetônicas 

mais representáveis pelo conjunto de ferramentas oferecidas atualmente e 

relegando a um plano secundário os outros canais perceptivos?  

No item 4.4, A ARQUITETURA DO ESPETÁCULO: EFEITO DA 

FOTOGRAFIA NA ARQUITETURA, são apresentadas evidências de que a 

fotografia pelo menos possa ter sugerido novas tipologias, novas soluções 

arquitetônicas. Durante a pesquisa surgiram indícios nas fotografias de 

determinadas obras apresentadas em sites e revistas especializadas e nos sites 

dos arquitetos. Da mesma forma que Arlindo Machado e David Hockney 

especularam que certos efeitos visuais teriam ligação com a câmara escura, 

apresentou-se uma série de projetos que trazem, materializados, efeitos visuais 

oferecidos pela fotografia. Ao alterar a percepção de mundo do arquiteto, a 
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fotografia possibilita que este imagine, crie novas formas e busque maneiras de 

efetivar a sua materialização. 

4) Pode estar havendo dificuldades na relação com o cliente, uma vez que 

existem diferenças e discrepâncias entre o objeto arquitetônico e as 

suas imagens? Estariam sendo vendidos espaços que permitem ser 

fotografados com certos atributos ou espaços que contenham 

“verdadeiramente” (para quem os vivencia) esses atributos? 

A era do espetáculo estaria afastando o homem da ‘realidade’ e 

tornando a fotografia o seu principal mediador. No item 4.3, A FOTOGRAFIA 

NA PERCEPÇÃO DA ARQUITETURA, é apresentado um ‘sintoma’ do possível 

exagero a que se chegou pelo uso e abuso das possibilidades de alteração do 

‘real’, tanto pela câmera fotográfica quanto pelo manipulação de pós-edição 

eletrônica, que é o anúncio publicitário que alerta que aquela imagem não foi 

manipulada, que é ‘real’, como se a fotografia sem tratamento fosse de fato 

‘honesta’. Quando se encara a fotografia como ferramenta de representação, 

as questões de equivalência e aproximação com o ente arquitetônico são 

fundamentais. Por este prisma, o uso de objetivas que alteram de maneira mais 

importante o ambiente registrado, como, por exemplo, as objetivas grande 

angular, deveria ser limitado, ou, pelo menos, que se forneçam informações 

sobre como a imagem foi construída, para que o leitor/espectador possa ter a 

chance de decifrar o que está vendo com razoável precisão. Vive-se em um 

impasse: ou se retoma um rigor científico na construção de imagens feitas com 

a finalidade de servir de meio de representação, registro e comunicação do 

ente arquitetônico, ou, para que o cliente não sofra uma frustração ao ‘ver a 

olho nu’ o espaço arquitetônico materializado, sejam fornecidos óculos que 

igualem a sua visão às deformações resultantes da ampliação de ângulo da 

grande angular que gerou a imagem apresentada na fase de projeto e que foi 

responsável pela construção da imagem mental nesse espectador. 

5) Quais seriam os procedimentos, as regras e os padrões necessários 

para uma fotografia técnica oferecer um grau mínimo de compreensão? 

Quais seriam as regras de codificação e decifração a serem 

esclarecidas? E quais conhecimentos, informações e procedimentos 

deveria ter o ‘leitor crítico’? 
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O item 4.1, O LEITOR ESPECTADOR, trata de desenvolver argumentos 

que evidenciem a importância de se ‘aprender a ver’. A fotografia é uma forma 

codificada de registro do mundo e, assim sendo, demanda que seu leitor tenha 

conhecimento destes códigos para que seja possível a sua decodificação, seu 

deciframento. Fotografias oferecidas sozinhas sem um texto ou uma legenda 

que informem quais equipamentos foram utilizados, quais procedimentos foram 

necessários, se foi observado um método de construção, qual a intenção, são 

imagens que só oferecem hipóteses, evidências questionáveis. No item 4.3, A 

FOTOGRAFIA NA PERCEPÇÃO DA ARQUITETURA, aborda-se a 

necessidade de conhecimentos, informações e procedimentos para permitir 

uma ‘leitura crítica’ por um leitor consciente de sua tarefa. 

6) Se a fotografia técnica de arquitetura não é capaz de um registro 

completo e ‘realista’ de tudo o que se vê e se vivencia, como fazer para 

que esses atributos possam ser registrados? Que estratégias ou 

recursos de apresentação/representação poderiam ampliar e qualificar 

esta capacidade de apreensão? 

No item 4.7, REPENSANDO A FOTOGRAFIA, aborda-se esse ponto. A 

arquitetura oferece aspectos que exigem todos os perceptos do homem para 

que a sua compreensão seja total. A visão focada não é capaz de registrar 

aspectos que são percebidos pelo olfato, audição, tato e pela visão desfocada, 

periférica. Entender que a fotografia, assim como as ferramentas de 

representação baseadas na visualidade, não é capaz de registrar o todo depois 

de séculos de ‘imersão’ em uma cultura visual é o maior desafio. Uma vez que 

se toma a consciência desta ‘matrix’, deste padrão, podem-se explorar novas 

possibilidades sem necessariamente desfazer o que se conseguiu com o se 

tinha à disposição até agora. Acredita-se que o melhor caminho é a ampliação 

de possibilidades, e não a substituição de modelos. 

Para finalizar, considera-se este trabalho como uma fotografia, um 

registro de um momento, de um percurso de mais de três décadas dedicados à 

prática e ao pensar a fotografia como meio de representação e expressão da 

arquitetura, e que terá continuidade, desdobramentos, na medida em que se 

entende que nada está concluído e tudo muda constantemente. 
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6  TEMAS EM ABERTO E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

Não há a intenção, muito mesmo a pretensão, de esgotar este tema tão 

vasto e multidisciplinar. Assim, alguns temas que foram levantados durante 

este percurso ficaram em aberto e constituem sugestões para trabalhos 

futuros. Entre eles, é importante apontar alguns, por sua relevância. 

 

As imprecisões na reprodutibilidade da imagem fotográfica 
Este tema tornou-se mais contundente na fase final deste trabalho, 

quando deparou-se com a necessidade de dar saída ao documento final a ser 

apresentado a banca de avaliação. As variações apresentadas na qualidade, 

tonalidade, contrastes e resolução das imagens, apenas pela escolha de outra 

impressora, demonstraram que este também é um fator que pode contribuir de 

forma relevante na percepção da arquitetura. 

Encontrou-se nas leituras especulações de que as obras de Frank Lloyd 

Wright fotografadas e reproduzidas pela tecnologia de impressão disponível na 

época, ou seja, por processos gráficos baseados na tipografia, teriam 

‘escondido’ dos leitores as texturas e tratamentos dados às fachadas fazendo 

com que fossem publicadas imagens de edifícios ‘limpos’. Estas reproduções 

limitadas das obras deste arquiteto teriam influenciado, na Europa, o 

movimento arquitetônico moderno, em especial The Stijl, que valorizava a 

limpeza dos planos e volumes em seus projetos. Estes argumentos, entretanto, 

estavam em documentos sem referências e, durante a pesquisa bibliográfica, 

não foram encontrados outros indícios ou autores que oferecessem suporte a 

esta hipótese que, de certa forma, pode ser considerada plausível. 

Imprecisões na apresentação das imagens fotográficas constituem um 

fator importante, devendo ser considerado no momento da sua leitura e 

decifração. No processo fotográfico tradicional já havia diversas possibilidades 

de alteração do que estava registrado no negativo, com a alteração de 

contrastes, exposições diferentes por áreas da imagem, retoques, rebaixadores 

e papeis com tonalidades, contrastes e texturas diferentes, somente para citar 

alguns dos mais importantes. Atualmente tem-se a disposição uma infinidade 

de meios de visualização e apresentação de imagens. Pode-se utilizar desde 

televisores, monitores com diversos parâmetros de precisão, meios multimídia, 
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como projetores, a uma centena de impressoras que, além das tintas e 

configurações diferentes, apresentam resultados variáveis em função do tipo e 

qualidade do papel utilizado na impressão. 

  

Arquitetura como imagem 
A tese de Bandeira, no seu abstract, sugere que a arquitetura possa 

ser pensada apenas como imagem “radicalizando uma postura que se 

distancia da quase inquestionável necessidade de materialização” (2007. p. 

iv). Entretanto no corpo da tese não se encontrou argumentos suficientes 

para dar continuidade neste tema, que poderia ser entendido uma nova forma 

de expressão artística: uma arquitetura apenas virtual. Sontag alertava para 

pinturas produzidas a fim de ser fotografadas devido à predominância da 

experiência visual (2004. p. 163), mas não se encontrou teóricos de 

arquitetura que dessem andamento a estas reflexões. Poderia se considerar 

que parte da obra do arquiteto e teórico Peter Einsemann, por não ter sido 

materializada é um exemplo desta hipótese, mas não se identifica no trabalho 

deste autor uma afinidade pela visualidade, até pelo contrário, como pode ser 

lido no seu texto Visões que se desdobram: a arquitetura na era da mídia 

eletrônica. (In: NESBITT, 2006). 

 

A cidade dos olhos x a cidade tátil 
Esta é uma provocação sugerida por Pallasmaa (2011. p. 31) quando 

fala que “a cidade tátil é a cidade da intimidade e proximidade”. A cidade dos 

olhos tem como seu melhor representante o conceito de cidade-jardim 

materializada para ser explorada pelos olhos. Em contrapartida tem-se as 

experiências medievais e contemporaneamente do crescimento espontâneo 

de algumas parcelas urbanas. Para estas cidades baseadas na percepção 

tátil a fotografia tem muito pouca eficiência como ferramenta de registro. 

Neste caso a maneira de perceber a cidade tira muito pouco proveito do 

registro fotográfico tão explorado por Arenheim (1988) e Aguiar (2010), por 

exemplo. A promenade architecturale baseada na imagem fotográfica é 

pobre, incompleta. Para a apreensão dos atributos desta cidade há a 

necessidade de novas formas de registro e representação que tirariam o 

‘foco’ da visão focada recrutando outros perceptos. 
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Metodologias no registro fotográfico 
No capítulo REPENSANDO A FOTOGRAFIA aborda-se de forma rápida 

algumas possibilidades, mas entende-se que a normatização, estruturação de 

um método de obtenção e demonstração de resultados poderiam contribuir 

para um aumento do repertório de fotógrafos que buscam maneiras de registro 

mais precisos e codificados.  

Esta vertente de investigação procuraria abordar situações críticas, tais 

como o caso da sequoia gigante, apresentada no capítulo 4.7.2 Panorâmicas 

no subitem Panorâmicas por varredura, mas em obras de arquitetura. Cada 

caso seria estruturado e fundamentado por princípios científicos e seria 

registrado todo o processo, desde equipamentos, regulagens, recursos de pós-

edição até o resultado final. Assim tanto o fotógrafo como o leitor teriam acesso 

as informações, conhecimentos e codificações envolvidas no registro com o 

intuito de conhecer não apenas o processo, mas o ente arquitetônico de 

maneira mais fiel à ‘ realidade’. 
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