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Resumo

Essa pesquisa tem como objetivo principal discutir a 
reapropriação de processos fotográficos artesanais do século 
XIX por artistas contemporâneos brasileiros. Partindo do estudo 
do conceito de fotografia expandida ou contaminada, o trabalho 
investiga essas manifestações artísticas, consideradas como 
neopctorialistas, sobretudo os trabalhos desenvolvidos com 
câmeras estenopéicas, ou pinhole. Para tanto, analiso as séries 
fotográficas produzidas com pinhole pelo artista paraense 
Dirceu Maués. Diferentemente do pictorialismo oitocentista, que 
reivindicava o estatuto de arte à fotografia pela aproximação 
com a estética da pintura, as obras neopictorialistas exploram 
a linguagem própria da fotografia, permitindo sua aproximação 
com outros meios e linguagens artísticos.

Palavras-chave: Neopictorialismo, processos fotográficos, pi-
nhole, Dirceu Maués.
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Abstract

This research aims to discuss the reappropriation of photogra-
phic processes developed and popularized during the XIXth 
century by contemporary Brazilian artists. Based on the study of 
the concept of expanded or contaminated photography this work 
investigates such artistic manifestations, called as neopctoria-
list, especially those ones produced with pinhole camera. The-
refore, I analyze the photographic series created with pinhole by 
the artist Dirceu Maués. Unlike the XIXth century Pictorialism, 
which claimed the statute of art for photography by approaching 
itself to the aesthetics of painting, neopictorialist works explore 
the language of photography itself, allowing its approach with 
other artistic media and languages.

Keywords: Neopictorialism, photographic processes, pinhole, 
Dirceu Maués.
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Introdução

Esse trabalho surge de um interesse pessoal sobre fotografia 
analógica, que existe desde os tempos em que era monitora 
de fotografia durante a graduação. Após entrar no Programa de 
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual e iniciar as pesquisas, 
consegui delimitar meu objeto de estudo, quando me vi envolvida 
com os processos fotográficos desenvolvidos no século XIX. 
Inicialmente por curiosidade e vontade de experimentar, depois 
passei a reproduzi-los em sala de aula, já que também atuo 
como professora de fotografia. Meu objeto de estudo é o que 
chamo nesse trabalho de fotografia artesanal, aquela baseada 
em processos fotográficos históricos, popularizados no século 
XIX, e apropriados por fotógrafos e artistas contemporâneos, 
com ênfase no contexto brasileiro de produção.

Para investigar tais trabalhos me pautei nas discussões 
envolvendo dois conceitos, o de fotografia expandida, 
inicialmente proposto por Müller-Pohle (1985), e apropriado 
no Brasil por pesquisadores como Fernandes Jr (2002), e 
neopictorialismo, conforme desenvolvido por  Baqué (2003).

O neopictorialismo surge como o interesse de artistas por 
técnicas antigas, um retorno ao pictorialismo do século XIX. A 
volta de práticas artesanais, com tiragem limitada, o culto ao 
original, a possibilidade de rabiscar e retocar as fotografias. 
Segundo Rouillé (2009), o neopictorialismo permite que o 
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fotógrafo restabeleça ligações com o período pré-industrial e 
pré-histórico da fotografia.

A fotografia expandida, segundo Fernandes Jr (2006), transcende 
a fotografia tradicional e se liberta das amarras do fazer fotográfico 
tradicional. O autor afirma que a ênfase está no processo de 
criação e em como foram utilizados pelo artista; é uma busca 
por variações ilimitadas e hibridações nos procedimentos. Para 
Fernandes Jr (2006), a fotografia expandida compreende todas 
as formas de interferência que podem proporcionar à imagem 
final uma inquietação que rompe com os paradigmas estéticos 
clássicos da fotografia, como regras de composição e a própria 
técnica fotográfica.

Segundo Fernandes Jr (2002), a fotografia expandiu em seu 
território de ação, deixando de ser apenas documento fiel da 
realidade para se tornar a percepção de novos tempos, usos e 
espaços, uma fotografia onde não se pode ignorar o fotógrafo, 
seu olhar subjetivo, sua personalidade e, ainda, não se pode 
considerar a realidade na fotografia como algo imutável, 
impassível de manipulação. Chiarelli trata essa manifestação 
artística autônoma da fotografia como contaminada, “uma 
fotografia contaminada pelo olhar, pelo corpo, pela existência 
de seus autores e concebida como ponto de intersecção entre 
as mais diversas modalidades artísticas” (2002, p. 115).

Sontag (2004) afirma, ainda, que alguns fotógrafos, a fim 
de conferirem características criativas às suas fotografias, 
abandonam as câmeras cada vez mais tecnologicamente 
avançadas e partem para aparelhos toscos, acreditando 
conseguir resultados mais livres.

O objetivo dessa pesquisa é investigar como esses processos 
são apropriados por artistas e fotógrafos brasileiros a partir da 
década de 1970 até atualmente, e o que os diferem das práticas 
popularizadas no século XIX em termos de seus usos e funções. 
Para isso a dissertação está dividida em três capítulos, cujo 
conteúdo apresento a seguir.

No capítulo 1, intitulado Processos fotográficos: história, 
experiências e rupturas, apresento um breve retorno à 
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câmera escura, contextualizando social e historicamente a 
invenção da fotografia, e descrevendo  os principais processos 
fotográficos que foram desenvolvidos no século XIX, tais 
como a daguerreotipia, o colódio úmido, a cianotipia, a goma 
bicromatada e a fotografia com câmera pinhole.

Ainda no capítulo 1 discorro sobre como esses processos foram 
incorporados artisticamente ainda no século XIX, através do 
Pictorialismo, movimento que surgiu na segunda metade do 
século XIX na Europa e nos Estados Unidos, sendo difundido 
no Brasil, sobretudo, através dos fotoclubes.  No Pictorialismo, 
os fotógrafos buscavam conferir à fotografia o status de obra 
de arte. Até então a fotografia era utilizada como mecanismo 
de registro, devido à função de cópia fiel da realidade que lhe 
foi atribuída desde sua invenção na primeira metade do século 
XIX (FABRIS, 2008). Esse anseio em transformar a imagem 
fotográfica de documento em obra de arte fez com que muitos 
adeptos do Pictorialismo simplesmente tentassem imitar 
características das belas-artes na fotografia, desenvolvendo 
processos que imitavam, por exemplo, aquarela, gravura e 
desenho em carvão.

No segundo capítulo, Fotografia expandida e Neopictorialismo, 
assumindo a fotografia como uma forma de expressão híbrida, 
que engloba vários meios de produção, compondo diferentes 
elementos para a composição de uma única obra, discuto os 
dois conceitos fundamentais para essa pesquisa: fotografia 
expandida e  neopictorialismo. Encerro o capítulo com o contexto 
brasileiro da produção fotográfica artesanal, introduzindo de 
forma sucinta alguns artistas que compõem esse cenário 
nacional, como Francisco da Costa, Chris Bierrenbach, Kenji 
Ota, Miguel Chikaoka, Regina Alvarez, Dirceu Maués, Paula 
Trope, Andréa Brächer.

Os artistas acima foram identificados a partir de uma pesquisa 
preliminar feita por mim, na tentativa de localizar artistas que 
vêm trabalhando com processos fotográficos artesanais. Nesse 
grupo, observei uma forte presença de trabalhos produzidos 
com pinhole, o que definiu a escolha do artista a ser estudado 



18

em mais profundidade no capítulo 3.

No capítulo 3 apresento e desenvolvo o estudo de caso 
selecionado para essa pesquisa: uma série produzida pelo 
fotógrafo paraense Dirceu Maués, oriundo do fotojornalismo 
e atualmente pesquisador de câmeras pinholes. A escolha do 
artista partiu do seu destaque em meio aos que praticam técnicas 
artesanais contemporaneamente, com prêmios e participação 
em residências artísticas internacionais..O artista  ultrapassa  
as limitações técnicas da pinhole, ao mesmo tempo em que 
se apropria das mesmas, realizando mestiçagens com outros 
meios, inclusive tecnológicos, e criando instalações artísticas. 



19

1- Processos fotográficos: história, 
experiências e rupturas

A fotografia proporcionou um grande crescimento imagético desde 
seu surgimento, como aponta Mello (1998), industrializando-se 
e com seu contínuo aperfeiçoamento passou a ser utilizada em 
diversos segmentos, como a ciência, a indústria e as artes. A 
massificação da fotografia pode ser representada pela criação 
das primeiras câmeras portáteis da Kodak, que possuíam o 
slogan: Você aperta o botão, nós fazemos o resto. Segundo 
Scharf (1994), em 1900 a cada 100 pessoas que visitavam a 
Exposição Universal de Paris, dezessete levavam câmeras 
fotográficas portáteis. O autor aponta esse momento como 
crucial para a discussão e a mobilização dos fotógrafos artísticos 
em demonstrar que também eram capazes de produzir imagens 
dotadas de méritos estéticos, assim como os pintores.

Características da imagem fotográfica, como baixo custo, 
rapidez, reprodutibilidade, fidelidade fizeram com que ela fosse 
adotada pela sociedade ocidental como forma de documentação 
do cotidiano desde os seus primórdios no século XIX. Segundo 
Kossoy (2001), a fotografia facilitou o acesso a outras realidades 
que antes só podiam ser conhecidas através de relatos verbais, 
escritos ou pictóricos. A fotografia passou a representar um 
instrumento singular ao registrar identidades sociais e repassá-
las às gerações futuras. 

As características documentais supracitadas deram à fotografia 
o status de cópia fiel do real, encarada como o processo mais 



20 Processos fotográficos: história, experi ncias e rupturas

fidedigno e imparcial de representação. Esse caráter documental, 
de representação fiel da realidade fez com que por muito tempo 
a fotografia fosse afastada de seu caráter artístico, com o 
argumento de que ela não passava de um processo mecânico, 
onde o artista não expunha sua inventividade. 

Mas a partir da segunda metade do século XIX, acontece uma 
ruptura na fotografia entre dois campos. Paul Périer, vice-
presidente da Sociedade Francesa de Fotografia divide os 
fotógrafos entre fotógrafos-artistas e fotógrafos-industriais. Em 
contrapartida ao discurso de cópia fiel, surge na Europa

um movimento de oposição e à valorização da 
fotografia exclusivamente como técnica, afastada 
de seu sentido estético: o pictorialismo. Afirmando 
o caráter artístico da fotografia, o movimento pic-
torialista define a imagem fotográfica como o re-
sultado da interpretação do sujeito-fotógrafo, que 
atua como um intermediário entre o tema/objeto e 
o médium. (MELLO, 1998, p. 14)

O pictorialismo surge a partir da união de fotógrafos-artistas 
para mostrarem uma fotografia que vai além da técnica, que 
mostre subjetividade, valorize o ato fotográfico e se desvencilhe 
do caráter documental que lhe era atribuído até então. Os 
adeptos do pictorialismo propunham uma intervenção na 
fotografia por meio de inúmeros processos, reivindicando “o 
reconhecimento da fotografia enquanto imagem artística, com 
o mesmo estatuto da pintura” (MELLO, 1998, p.35). Por toda a 
história da fotografia é possível notar uma regular utilização de 
experimentos diversos que pudessem fazer a fotografia mais 
sensível à necessidade de cada artista. Scharf (1994) aponta 
que várias técnicas de impressão e retoque surgiram no século 
XIX para sanar o inquietamento de tais fotógrafos, tais como 
a cianotipia, a goma bicromatada, o carbon print, o bromóleo, 
entre outros, que se aproximam da  pintura.
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1.1- Da invenção da fotografia ao Pictorialismo

Historicamente a fotografia é reconhecida como a arte de 
fixar imagens provenientes de uma câmera escura através de 
reações químicas. Antes de se conseguir tal invento foi preciso 
o aperfeiçoamento de diversas experiências físicas e químicas 
para se conseguir um resultado convincente.  A evolução do 
processo fotográfico teve diversos antecedentes, alguns 
químicos e outros ópticos.

A união dos conhecimentos técnicos e científicos aliados ao 
propício momento que o século XIX vivia possibilitou a invenção 
e aceitação da fotografia na Europa. As revoluções, industrial e 
francesa, mudaram a forma de ver e viver nos grandes centros, 
que tinham sua população multiplicada no início da modernidade. 
A demanda por imagens e a necessidade da burguesia em 
encontrar uma forma de representação figuram como ponto de 
partida para diversos experimentos que buscam a fixação da 
imagem produzida pela ação da luz. Entre o final do século XVIII 
e a primeira metade do século XIX várias foram as tentativas 
de se desenvolver processos fotográficos em todo o mundo, 
alguns dos quais surgiram inclusive de forma simultânea em 
locais diferentes1.

As primeiras experiências na tentativa de se obter imagens 
através de materiais fotossensíveis data do início do século 
XIX e pertencem a Thomas Wedgwood e Humphry Davy 
(MONTEIRO, 2001). Wedgwood tentou realizar silhuetas de 
objetos variados, colocando-os em contato com uma superfície 
(papel ou couro) sensibilizada com nitrato de prata, porém, 
seus fotogramas desapareciam logo em seguida pela falta de 
um agente fixador. Suas experiências foram repetidas por Davy, 
que utilizou cloreto de prata, mas também não conseguiu fixar a 
imagem. Wedgwood iniciou o que seria posteriormente a base 
para vários dos processos fotográficos criados no século XIX, 
um material fotossensível que fosse capaz de captar a imagem 
gerada no interior da câmera escura, sem que houvesse 
interferência manual. O cientista morreu jovem e não conseguiu 

1 Ver Monteiro (2001)
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obter o elemento capaz de fixar a imagem. Anos mais tarde, 
vários outros cientistas e artistas em locais distintos criaram 
processos fotográficos variados, tais como a daguerreotipia, a 
calotipia, entre outros.

A daguerreotipia, reconhecido e anunciado como primeiro 
processo fotográfico pela Academia de Ciências da França em 19 
de agosto de 1839, propiciava uma nova forma de representação 
imagética, que mudaria a partir daquele momento a relação do 
homem com as diversas formas de visualidade. Foi concebido 
a partir dos estudos dos franceses Joseph-Nicéphore Niepce e 
Louis Jacques Mandé Daguerre. 

Joseph-Nicéphore Niepce (1765-1833) inicia em 1813 suas 
pesquisas realizando experimentos para desenvolver a técnica 
da litografia2.  Sem habilidade para desenhar, ele passa a 
investigar a fixação de imagens reproduzidas pela ação da luz 
na câmera escura, utilizando o cloreto de prata para sensibilizar 
diversos materiais (papel, placas de metal).

Inicialmente Niepce não conseguiu realizar imagens positivas, 
nem evitar que elas escurecessem ao longo do tempo e em 
exposição à luz. Substitui então o cloreto de prata pelo Betume 
da Judéia, que ele já conhecia devido a sua prática com gravura. 
O método se resumia em dissolver o betume em algum tipo 
de óleo (alfazema, petróleo) e cobrir com uma fina camada o 
material a ser exposto. Depois de seco e em contato com a 
luz o betume endurecia permanecendo branco e as partes não 
expostas continuavam com a cor do metal, utilizando um banho 
de óleos para a fixação das imagens. A esse processo Niepce 
dá o nome de Heliografia . (SOUGEZ, 2009)

Através da heliografia Niepce consegue em 1826, após uma 
exposição de aproximadamente 8 horas, uma imagem fixada 
sobre papel, que é considerada a primeira fotografia produzida 
no mundo (figura 1), uma tomada de vista da sua janela. Nesse 
mesmo ano, Niepce e Daguerre se aproximam e alguns anos 
mais tarde, em 1829, após várias trocas de correspondências 
os dois inventores se associam para aprimorar as pesquisas 
sobre a Heliografia3.

2 Técnica de 
impressão que 

utiliza uma pedra 
calcária de grão 
muito fino e ba-

seia-se na repul-
são entre a água 
e as substâncias 

gordurosas.
3 Gravura com luz 

solar.
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4 Tratava-se de 
uma cena retrata-
da em vários pla-

nos recortados, 
que com a utili-
zação de luzes 

apropriadas pas-
sava a impressão 

de perspectiva 
(SOUGEZ, 2009).

Figura 1Ponto de vista da janela de Gras, Nicéphore Niepce 1826. Fonte: Sougez, 
2009

Louis Jacques Mandé Daguerre (1787– 1851), bastante 
conhecido em Paris, era pintor, decorador e criador do Diorama4.
Após a morte de Niepce, Daguerre continua os estudos acerca 
do processo fotográfico de forma mais livre, trabalhando em 
várias fórmulas diferentes até chegar a um novo processo, 
diferente da heliografia, o qual chamou de daguerreotipia.

Diferentemente da heliografia, a daguerreotipia não mais 
utilizava o Betume da Judéia em sua composição, e o papel foi 
substituído por placas de metal sensibilizadas com iodeto de 
prata e expostas à luz na câmera escura por um tempo bem 
menor em relação às experiências de Niepce. Posteriormente 
as imagens eram reveladas em vapor de mercúrio e inicialmente 
fixadas com uma solução de água salgada e depois com 
tiossulfato de sódio (conhecido como hipossulfito de sódio) 
(SOUGEZ, 2009)

O daguerreótipo gerava uma imagem única, sem possibilidade 
de reprodução, em uma placa de cobre, que devido ao 
banho de prata e ao polimento se assemelhava bastante a 
um espelho. Era guardado em estojos de madeira com uma 
proteção de vidro (figura 2), para que não ocorresse oxidação 
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nem perda da imagem. Segundo Fabris (2008), o sucesso do 
daguerreótipo deveu-se a sua capacidade de representação 
fiel da realidade, uma imagem nítida, rica em detalhes e 
que se formava rapidamente, características que aliadas à 
acessibilidade proporcionaram ao daguerreótipo uma ampla 
difusão, estimando-se que durante seu auge foram produzidas 
cerca de 30 milhões de fotografia em todo o mundo.

 O primeiro aparelho de daguerreotipia chegou ao Brasil, no Rio 
de Janeiro, em janeiro de 1940 com o abade Compte, a bordo 
da corveta L’Orientale. A novidade tecnológica vinda da Europa 
causou em um primeiro momento estranhamento, dúvidas, 
espanto e admiração, mas acabou encantando e ganhando 
a aprovação (TURAZZI, 1995). O daguerreótipo foi bastante 
utilizado para produção de retratos, com a criação de inúmeros 
estúdios na Europa e nos Estados Unidos, e seu preço reduzido 
permitiu que ele fizesse frente aos retratos feitos a mão. Segundo 
Alophe (1979 apud Fabris, 2008), o material para a produção do 
daguerreótipo era barato, não sendo necessário pagar pelo uso 
do processo, o que fazia com que o valor investido na produção 
das imagens fosse rapidamente recuperado em face da grande 
aceitação que teve.
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Figura 2: Daguerreótipo, autor desconhecido s/d. Fonte: Daguerreian Society <http://
www.daguerre.org/> acesso em 13/06/2012

A invenção da fotografia transformou o que se conhecia como 
retrato. Os retratos produzidos até então pela pintura a óleo, 
miniatura ou gravura foram substituídos gradativamente 
pela fotografia, que passou a servir melhor as necessidades 
burguesas do período. Segundo Freund (2008), essa revolução 
foi tão rápida que os artistas que operavam os meios anteriores 
perderam toda sua forma rentável de existência e alguns 
passaram imediatamente ao novo meio, outros que criticaram 
inicialmente a fotografia, intitulando-a apenas como um ofício 
“sem alma nem intenção” (Ibid, 2008, p. 35), se viram forçados 
por questões econômicas a aderir ao novo meio de expressão. 
No primeiro decênio da fotografia, período que antecede sua 
industrialização efetiva, grande parte dos fotógrafos não 
trabalhavam com intuito de fazer arte, muitos deles saiam 
de ambientes boêmios, eram literatos que escreviam apenas 
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pequenos textos, pintores que não conseguiram boa reputação, 
miniaturistas e pessoas que trabalhavam com gravura e que 
tiveram suas carreiras arruinadas pela nova invenção, onde 
“todo tipo de talento regular ou medíocre que, em sua maioria, 
se inclinaram ao novo ofício que lhes prometia uma subsistência 
melhor.” (FREUND, 2008, p. 37).

Mello (1998) aponta que nesse período não existia uma 
discussão teórica concisa acerca do fazer fotográfico. Devido 
às dificuldades técnicas os fotógrafos não se preocupavam com 
as novas características estéticas presentes no meio, utilizando 
a fotografia apenas como uma técnica útil e precisa na captação 
e registro do real.

À medida que a fotografia se industrializa, a partir do final 
do século XIX, crescem os grupos e movimentos defensores 
do seu estatuto artístico, que consideram que a fotografia 
profissional não tem valor estético (MELLO, 1998, p. 24). 
Surgem então as primeiras manifestações pictorialistas na 
Europa, nas cidades de Londres, Paris e Viena, juntamente com 
as primeiras associações de fotógrafos, a Photographic Society 
of London (1853) e a Société Française de Photographie (1985) 
(GERNSHEIM, 1986, p. 73 e 74). Inspiradas nas academias 
de artes, essas associações realizavam exposições, ditavam 
padrões estéticos e encorajavam a apresentação pública das 
imagens.  Nesse momento a fotografia e seu estatuto artístico é 
destinada basicamente aos fotógrafos amadores.

Segundo Costa (2008), o Pictorialismo pode ser dividido em três 
correntes artísticas fotográficas. A primeira, na década de 1850 
com Oscar Rejlander (Inglaterra, 1812-1875), que utilizava 
a câmera como mecanismo de expressão, mostrando que o 
fotógrafo também dispunha de poder de representação, e que 
era possível usufruir da fotografia como linguagem. 

Uma de suas obras mais famosas é The two ways of life, de 
1857 (figura 3). Para a produção da imagem, Reijlander utilizou 
aproximadamente 30 negativos justapostos, que em conjunto 
formaram uma única imagem. O fotógrafo produzia uma imagem 
elaborada na composição, imitando a pintura acadêmica. 
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Figura 3: Oscar Gustave Rejlander, The two ways of life, 1857. Fonte: Sougez, 2009, p,118.

Uma segunda vertente do Pictorialismo europeu foi representada 
por Henry Peach Robinson (Inglaterra, 1830-1901), que também 
utilizou fotomontagens em suas produções, mas ao contrário 
de Rejlander buscava dar um caráter realístico às imagens. 
H.P. Robinson também criou manuais que mostravam formas 
de como se produzir arte, tendo sido traduzidos para outros 
idiomas, entre os quais estão: Pictorial Effects in Photography 
(1881), The elements of a Pictorial Photograph (1896) e The
art and pratice of silver printing (1881). Sua obra mais famosa 
é Fading Away, de 1867 (figura 4). A obra retrata a morte de 
uma jovem que está cercada por seus parentes. Para reproduzir 
tal imagem o fotógrafo utilizou uma montagem com cinco 
negativos, fotografando separadamente os objetos, de tal forma 
a ter mais controle da nitidez e do foco. Segundo Mello (1998), 
isso proporcionava mais detalhes à imagem, o que resultava em 
uma dramaticidade maior na cena.
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Figura 4: Henry Peach Robinson, Fading away, 1857. Fonte: Sougez, 2009, p. 120

A terceira vertente, segundo Costa (2008), foi influenciada pela 
pintura impressionista e por isso apresentava características 
como o foco suave, observado nas obras do médico inglês 
Peter Henry Emerson (1856 – 1936) . O fotógrafo propunha 
uma estética fidedigna, baseada na estética naturalista, 
assumindo as características dos impressionistas, uma vez 
que afirmava que suas imagens (figura 5) só eram possíveis 
a partir das impressões que ele tinha das cenas da natureza 
(FONTCUBERTA, 2004, p. 74). 
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• Figura 5: P. H, Emerson, Ricking the Reed, 1886. Fonte: http://www.museumsyndicate.com, 
acesso: 12/01/2013

Em alguns momentos as imagens produzidas pelos fotógrafos 
pictorialistas não podiam ser mais reconhecidas como fotografia, 
uma vez que a negação das qualidades realísticas próprias 
da fotografia era tamanha que os pictorialistas passaram a 
manipular os negativos, rabiscando, arranhando e trabalhando 
com cópia única.  As bases do fotopictorialismo internacional se 
deram a partir de dois fotoclubes europeus, o Linked Ring, na 
Inglaterra, e o Photo Club de Paris. Esses clubes uniformizaram 
suas produções através de projetos estéticos, criando para eles 
uma identidade. O auge do pictorialismo na Europa foi entre os 
períodos 1890 e 1914, mas continuaram a influenciar durante 
muito tempo os fotógrafos amadores do restante do mundo 
(MELLO, 1998). 

Nos Estados Unidos, o movimento pictorialista também é 
aderido por inúmeros fotógrafos, entre eles Alfred Stieglitz, 
Edward Steichen, Frank Eugene, Clarence H. White, que 
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juntos montaram um grupo chamado Photo-Secession para 
rivalizar com o movimento pictorialista europeu. As associações 
americanas possuíam membros com alto poder aquisitivo, 
e eram responsáveis por grandes e prestigiosas exposições 
internacionais, além de promover debates teóricos e publicarem 
livros e boletins informativos. Stieglitz foi o vice-presidente do 
Camera Club (ROUILLÉ, 2009) e responsável pela publicação 
do boletim Camera Work. Com uma estética própria, o 
Pictorialismo americano não pregava subordinação às Belas-
Artes, mas propunha uma fotografia como um meio distinto de 
expressão individual.

A revista Camera Work publicava textos teóricos e técnicos de 
fotógrafos e críticos de arte, além de reproduzir as produções 
fotográficas europeias e americanas. Além da publicação, o 
grupo também era responsável pela Little Gallery, uma sala de 
exposições aberta aos fotógrafos que não funcionava como 
concursos. A galeria, que expunha também trabalhos de pintores, 
escultores, tornou-se um reduto da vanguarda européia nos 
Estados Unidos, com mostras de artistas como Rodin, Matisse, 
Picasso e outros (MELLO, 1998, p. 39).

Um dos maiores responsáveis pela promoção da fotografia como 
obra de arte nos Estados Unidos, Stieglitz utilizava uma câmera 
de menor porte que lhe proporcionava maior mobilidade para 
fotografar as paisagens urbanas, que aparecem frequentemente 
em seus trabalhos. Uma de suas imagens mais famosas, The
Terminal (figura 6), é um exemplo dessa busca por imagens 
urbanas. Ao contrário de outros fotógrafos que utilizavam o 
retoque e outros artifícios manuais para dar à fotografia o aspecto 
de pintura, Stieglitz preferia utilizar técnicas específicas da 
fotografia e para se aproximar da estética pictorialista introduzia 
elementos naturais como fumaça e chuva, que criavam uma 
camada capaz de suavizar o cenário retratado. A forma como 
compõe suas imagens torna Stieglitz um elemento transitório 
entre o pictorialismo e a fotografia moderna (PETERSON, 1997). 
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Figura 6: Alfred Stieglitz, The Terminal, 1892. Fonte: Met Museum

1.2- Pictorialismo no Brasil

A fotografia no Brasil cresce na mesma velocidade em que o país 
se moderniza e o processo de urbanização aumenta. Segundo 
Mello (1998), a fotografia é um dos marcos dessa modernidade, 
com uma grande quantidade de fotógrafos espalhados pelas 
principais capitais do país na segunda metade do século XIX. 
A autora afirma ainda que nesse período a fotografia tinha 
uso quase que estritamente documental, inexistindo uma 
preocupação estética artística. Exceto por alguns pintores 
brasileiros, a fotografia viria a ganhar uma maior expressividade 
artística apenas com a criação dos primeiros fotoclubes no início 
do século XX.

Assim como na Europa, o fotoclubismo nasce no Brasil atrelado 
às estéticas pictorialistas, desenvolvendo-se principalmente 
no Rio de Janeiro durante as primeiras décadas do século 
XX (COSTA & SILVA, 2004). O Photo Club do Rio de Janeiro, 
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fundando em 1913, foi o primeiro clube brasileiro e teve um 
período curto de atividade. Seus integrantes, juntamente com 
um grupo de fotógrafos amadores, fundam o primeiro fotoclube 
que se organizou de forma efetiva, o Photo Club Brasileiro, que 
teve papel fundamental na organização artística fotográfica 
brasileira até a década de 1940, constituindo-se em um espaço 
de crítica tanto para os fotógrafos comerciais quanto para os 
amadores, tendo como fonte de inspiração a pintura do século 
XIX e aproximando-se visualmente do academicismo da Escola 
de Belas Artes.

Segundo Mello (1998), a aproximação com o academicismo 
pode ser percebida através da escolha dos temas a serem 
fotografados, por exemplo, como paisagens, natureza morta 
e estudos de nus, e também na busca em encontrar um 
estilo pessoal, algo que marcasse as fotografias e pudessem 
transformá-las em obra de arte. Para os fotógrafos do período, 
o que caracterizaria suas imagens não era a escolha do tema, 
mas sim a originalidade com que eram tratados determinados 
assuntos. Assim, passa-se a dar valor a todas as etapas de 
produção da imagem, desde o tema até o material e estudos 
de iluminação. Alguns dos associados do Photo Club Brasileiro 
eram adeptos da unicidade da imagem fotográfica como 
caráter artístico, e para isso utilizavam recursos como a goma 
bicromatada e o bromóleo5.

De acordo com Mello (1998), o Photo Club Brasileiro 
também realizou diversos eventos e atividades que permitiam 
a seus associados se reunirem e conhecerem outros trabalhos, 
como a Quinzena do Associado, o Concurso Mensal e 
também foi responsável pela promoção dos primeiros salões 
fotográficos do país, que aconteceram entre os anos de 1924 
e 1939. O fotoclube também foi responsável pela fundação da 
revista Photogramma, que serviu como meio de comunicação 
e veiculação das imagens produzidas pelo grupo. Editada 
mensalmente de 1926 até 1931, contou com 44 números que 
traziam em cada edição fotografias comentadas, além de artigos 
sobre teoria e técnica fotográfica. 5 Sobre esses processos 

fotográficos, ver o tópico 
1.3 nesse capítulo.
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Ao longo de sua existência, a revista Photogramma apresentou 
as mudanças que ocorreram no movimento pictorialista e no 
Photo Club Brasileiro. Mello (1998) aponta que nos primeiros 
números da revista está presente a vinculação da fotografia 
com a pintura para ser reconhecida como arte, enquanto que 
nas edições finais o estatuto de arte está ligado à técnica e ao 
aparelho.

Com o fim da revista Photogramma, os informes do Photo Club 
Brasileiro passam a ser publicados em revistas e jornais como O 
Globo, O Cruzeiro e Revista da Semana, com seus associados 
passando a colaborar com imagens para ilustrar tais veículos, 
como é o caso da fotógrafa Hermínia Nogueira Borges. Nascida 
no Rio de Janeiro em 1894, ela foi uma das poucas fotógrafas 
brasileiras a atuar no início do século XX, tendo sido premiada 
em inúmeros concursos e salões nacionais e internacionais 
(MELLO, 1998). D. Herminia, como ficou conhecida, dava 
preferência ao brometo e suas fotografias seguiam a linha da 
arte clássica, fotografando bastante em ambientes naturais 
(figura 7).

Figura 7: Herminia Nogueira Borges, O último trabalho, 1981. Fonte: San-
tos, 2009, p. 1180
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A aproximação do Pictorialismo brasileiro com o academicismo 
das Belas Artes pode ser observado  através da imagem realista 
(figura 8). Nota-se uma aproximação estética, na composição, 
escolha dos elementos e iluminação.

Figura 8: Jean-François Millet, Potato Planters, 1899. Fonte: Santos, 2009, p. 
1180

A estética pictorialista permanece em vigor no Brasil até 
meados de 1940, quando é substituída pela fotografia moderna, 
introduzida pelo Foto Cine Clube Bandeirante. A estética moderna 
chega ao Brasil com quase 30 décadas de atraso em relação aos 
movimentos de vanguarda surgidos nos Estados Unidos e Europa 
e modifica os diversos segmentos culturais, como artes plásticas, 
arquitetura, literatura, teatro entre outros (MELLO, 1998).
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1.3 Os processos fotográficos e a popularização da 
fotografia

A partir da segunda metade do século XIX, os processos 
fotográficos evoluíram o bastante para que não se limitassem a 
profissionais especializados. Com a industrialização e os novos 
processos era possível adquirir ou montar câmeras a partir das 
inúmeras lojas de ótica, química e dos manuais produzidos em 
série. (FABRIS, 2008)

Mesmo com toda a receptividade, o daguerreótipo teve um 
tempo hegemônico curto e durou aproximadamente até a 
década de 50 do século XIX, dando lugar a processos mais 
rápidos, baratos que permitiam a reprodutibilidade e facilitavam 
o armazenamento (SOUGEZ, 2009). Um desses processos foi 
o colódio úmido, inventado por Scott Archer em 1851, cujo novo 
formato permitia que a imagem fosse reproduzida e sua qualidade 
técnica era comparável ao daguerreótipo. Nesse período, o 
tempo de exposição já havia diminuído consideravelmente em 
relação à invenção de Daguerre. 

O colódio úmido recebe esse nome, pois durante seu processo 
era preciso que a emulsão se mantivesse úmida, por isso exigia 
do fotógrafo que fizesse toda a ação com rapidez. De acordo 
com Sougez (2001), o fotógrafo inicialmente focava o objeto para 
depois emulsionar a placa, mantendo-a de forma horizontal e 
movimentando-a de forma que o líquido se espalhasse por toda 
a camada, e em seguida mergulhava o material em um banho 
de prata por 30 segundos. Logo depois o material era colocado 
na câmera para uma exposição entre 2 e 20 segundos. Embora 
complicado, esse processo foi utilizado por aproximadamente 30 
anos (a partir da década de 1850) tanto em estúdios quanto em 
expedições. Um dos maiores utilizadores do colódio foi Gustave 
LeGray, com seus instantâneos de ondas (figura 9) realizados 
por volta de 1855 no mar Meditarrâneo (SOUGEZ, 2009).
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Figura 9: Gustav LeGray, Mar mediterrâneo, 1853. Fonte: <http://www.musee-orsay.fr> acesso em: 
13/06/2012

Segundo Fabris (2008), os aperfeiçoamentos que se deram a 
partir do colódio úmido possibilitaram a evolução da fotografia 
até a película de rolo de George Eastman (1854 – 1932) e a 
invenção da primeira câmera portátil (1888), que apontou para a 
massificação da fotografia, chegando ao que a autora chama de 
terceira etapa fundamental da fotografia na sociedade do século 
XIX.

O primeiro momento corresponde ao período hegemônico do 
daguerreótipo, onde ainda eram poucos aqueles que tinham 
acesso à fotografia. O segundo momento é a invenção do Cartão 
de Visita (carte-de-visite) pelo fotógrafo francês André Adolph 
Eugène Disdéri (1819-1889), que popularizou ainda mais a 
fotografia, representando o que seria o fotógrafo industrial. O 
que colocou seu invento ao alcance de muitos foi o formato 
ajustado por Disdéri, a partir do momento que começou a 
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produzir imagens menores, 6x9 cm, que permitiam a reprodução 
simultânea de 8 frames em um mesmo quadro, barateando o 
custo final das imagens (figura 10).

Figura 10:  Andre Adolphe Disdéri, Carte-de-visite, 1862. Fonte: Sussex 
PhotoHistory

Durante a terceira etapa de massificação, no final do século XIX, 
acontecem movimentos, inicialmente na Europa e nos Estados 
Unidos, que tentam diferenciar a fotografia artística daquela que 
era praticada popularmente, utilizando várias técnicas como a 
goma bicromatada, o bromóleo, cianotipia, van dyck, pinhole,
que proporcionam resultados que se aproximam das técnicas 
da pintura.

O bromóleo foi um dos processos bastante popular durante o 
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período pictorialista. Tem como característica a suavidade e 
textura, se assemelhando a pintura a óleo. A técnica consiste 
em branqueamento de fotografias em papel de brometo, 
posteriormente realiza-se um revestimento com um pigmento 
oleoso (JAMES, 2009). 

Figura 11: O Modelo e o Pintor Rheingantz, Herminia 
Borges, 1936. Museu de Arte Moderna, Rio de 

Janeiro.

A goma bicromatada e a cianotipia funcionam como técnicas 
de impressão colorida. A cianotipia, desenvolvida por Sir John 
Frederick William Herschel (1792 - 1891), não necessita do uso 
da prata em sua composição química. O cianótipo (figura 16) 
tem como característica imagens em tons de azul. Segundo 
James (2009), boa parte dos estudos de Herschel com materiais 
fotossensíveis era em busca de produzir fotografia colorida. A 
cianotipia tem em sua fórmula apenas dois materiais químicos, 
o ferricianeto de potássio e o citrato férrico amoniacal. Misturam-
se os dois químicos com água e depois se sensibiliza o papel 
com essa substância. Outra vantagem da cianotipia é que não 
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há necessidade de fixar a imagem, já que após a exposição 
aos raios ultravioleta os dois químicos formam o ferrocianeto 
de ferro, uma substância azul insolúvel, bastando, então, lavar 
o papel (figura 12) com água para que o material que não foi 
atingido pela luz saia durante a lavagem (JAMES, 2009)

Figura 12: Processo final do cianótipo. Acervo pessoal, 
2011

Segundo James (2009), a cianotipia não teve grande populari-
dade na Europa do século XIX, mas seu uso retorna no século 
seguinte como veremos nos próximos capítulos. O autor cita a 
inglesa Anna Atkins como uma das principais usuárias do pro-
cesso, cuja família era amiga e vizinha de Herschel. A fotógrafa 
realizou e publicou inúmeros fotogramas de plantas, algas e pe-
nas entre 1843 e 1853.
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Figura 13: Anna Atkins. Fonte: Blue prints on fabric

A goma bicromatada foi criada a partir da experiência de 
vários pesquisadores, sobretudo do químico escocês Mungo 
Ponton, que em 1839 identificou a insolubilidade do dicromato 
de potássio aos raios ultravioleta (JAMES, 2009). Em 1853, 
Fox Talbot descobre que substâncias coloidais, como a goma 
arábica, também se tornam insolúveis aos raios ultravioleta se 
misturadas ao dicromato. Dois anos mais tarde o químico francês 
Alphonse Louis Poitevin adiciona pigmento a base de carvão e 
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cria a carbon print (impressão em carvão), e, finalmente, em 
1858, o britânico John Pouncy adiciona pigmentos coloridos 
criando as primeiras impressões fotográficas coloridas (JAMES, 
2009).

A goma bicromatada (ou arábica) foi bastante utilizada durante 
o movimento pictorialista do final do século XIX, tanto por 
ser colorida quanto por evocar o aspecto de uma gravura, 
um desenho em carvão ou em pastel (Figura 14). A goma 
bicromatada, assim como a cianotipia, não necessita de 
revelador nem fixador, basta lavar o papel após exposição a luz 
UV (figura 15).

Figura 14: Goma Bicromatada 
com marcas de pinceladas 
para se assemelhar a pintura, 
fotografia do pictorialista francês: 
Robert Demachy, Struggle,
1904. Fonte: Camera Work, N05, 
Janeiro de 1904.
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Figura 15: Lavagem final goma bicromatada. Acervo Pessoal. 2012

O marrom Van Dyck ou Kalitipo tem seu processo prático 
bastante parecido com a cianotipia, com  a aplicação de solução 
sensibilizadora em um suporte seco e exposto à luz. A imagem 
também é formada através de contato com o negativo ou objeto. 
A fórmula é uma variação do processo Brownprint proposto por 
Arndt & Troors em 1889.

Outro processo fotográfico utilizado no século XIX e apropriado 
contemporaneamente foi a fotografia pinhole ou estenopéica, que 
é produzida a partir de uma câmera sem lentes. Renner (2000) 
credita ao cientista inglês David Brewster a invenção do termo 
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pinhole, uma vez que o registro mais antigo do termo parte do seu 
livro The Stereoscope, de 1856. A fotografia estenopeica recebe 
adeptos pictorialistas no final do século XIX, proporcionando aos 
fotógrafos uma fuga das técnicas fotográficas que predominavam 
até então. As imagens produzidas com as câmeras de orifício 
não tinham a nitidez e detalhes que as fotografias produzidas 
com lentes. Em 1890 o fotógrafo George Davison recebeu o 
prêmio máximo da Sociedade Fotográfica de Londres por sua 
imagem produzida através de uma câmera pinhole (figura 16). 
No contexto brasileiro não existem registros de uso de câmeras 
pinhole no século XIX (GOVEIA, 2005).

Figura 16: An old Farmstead, George Davison,  1890.

Figura 17: câmera pinhole da 
Kodak, fonte: <http://www.iosart.
com/photography-art-or-science/
v3_slide0119.htm> acesso em 
20/09/2011
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A câmera estenopéica ganha certa popularidade na Europa e 
Estados Unidos, e, segundo Renner (2000), começam a ser 
fabricadas em caráter comercial no final do século XIX. Cerca 
de quatro mil câmeras pinholes chamadas Photomnibuses 
foram comercializadas apenas na Inglaterra em 1892.

O Pictorialismo surgiu como um movimento próprio da fotografia 
e deu à fotografia muito mais do que um meio de representação 
e documentação (MELLO, 1998), colocando-a ao lado da arte e 
abrindo caminho para que ela pudesse caminhar juntamente com 
as modificações e novos caminhos trilhados pela arte. Permitiu 
que a fotografia seguisse o caminho da hibridização dentro da 
arte, e pudesse absorver características e técnicas de diversas 
áreas. O Pictorialismo ainda permeia as produções fotográficas 
contemporâneas, mas de forma revisitada, ressurgindo com 
novos  formatos, a partir, por exemplo, de trabalhos de fotógrafos 
que pesquisam e se apropriam de processos fotográficos 
tradicionais do século XIX, tais como os descritos anteriormente. 
Essa nova configuração do Pictorialismo na contemporaneidade 
é o tema central do próximo capítulo.
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2- Fotografia expandida e Neopictorialismo

O termo fotografia expandida foi conceituado primeiramente pelo 
fotógrafo e crítico alemão, criador e editor da revista European
Photography,Andreas Müllher-Pohle, em seu texto Information 
strategies6  (1985). Para o autor,a fotografia expandida possui 
características concentradas nas técnicas e programas 
fotográficos, ou seja ela “pressupõe uma gama praticamente 
infinita de possibilidades de intervenção não só na produção [...] 
como também na circulação e no consumo social de fotografia” 
(MACHADO, 2002, p.8). 

Rubens Fernandes Junior (2002), em sua tese de doutorado, 
apresenta uma ampla discussão acerca do termo para 
compreender melhor a fotografia contemporânea, ressaltando 
que além de Müller-Pohle outros dois pesquisadores também 
se apropriaram do termo expandido, o crítico e pesquisador de 
cinema Gene Youngblood e Rosalind Krauss. O primeiro produziu 
no início da década de 1070 o  livro Expanded Cinema, onde 
defende que para entender o cinema é necessário compreender 
as mudanças que ocorrem na percepção humana, com o 
cinema tornando-se expandido devido às influências do vídeo, 

6O texto original  em alemão, Informationsstrategien, pode ser consultado no 
site pessoal do crítico, juntamente com seus projetos fotográficos. <http://
www.muellerpohle.net>  A versão em inglês usada nesse trabalho pode ser 
acessada  no site da revista European Photographie:
< http://equivalence.com/labor/lab_mp_wri_inf_e.shtml > 
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da televisão e de tantas outras tecnologias. No final da mesma 
década a crítica Rosalind Krauss utiliza o termo expandido 
ao destacar “que a escultura ampliou seu campo de ação ao 
incorporar novos procedimentos e os mais diversos materiais” 
(FERNANDES JUNIOR, 2002, p. 108).

A imagem fotográfica também expandiu seu território de 
circulação e percepção, deixando seu estatuto de documento 
fiel para a compreensão de novos espaços, formas, materiais e 
tempos: “da ideia de informação e memória, para o contingente 
e o imponderável” (FERNANDES JUNIOR, 2002, p. 108). 

Para Fernandes Junior (2006), a fotografia expandida só existe 
graças à busca de artistas inquietos em romper e superar os 
paradigmas impostos pelos fabricantes de equipamentos e 
materiais, fazendo surgir gradativamente uma nova fotografia, 
que além de questionar os padrões do sistema fotográfico 
também transgredia a forma de fazê-lo. Müller-Pohle salienta 
ainda que:

Claramente, as estratégias da Fotografia 

Expandida são caracterizadas por dois métodos 

fundamentalmente diferentes de informação e 

produção. O primeiro consiste em explorar o 

mundo sob uma visão “subjetiva” com a finalidade 

de retratar as informações que se oferecem e 

apertar o botão no “momento decisivo” – seja o 

que for ou quando for isso. Este é o método da 

descoberta, ou procura [...]. O segundo método 

é o da invenção ou interferência, um método que 

pode levar-nos além da mera produção a novas 

áreas de ação – onde o “novo”, é claro, não está 

representado no sentido histórico de “novidade”. 

[...] O “novo” aqui significa estritamente o sentido 

de possibilidades para uma Fotografia Expandida. 

(MÜLLER-POHLE, 1985)7

7Tradução da 
autora.
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Na fotografia expandida, o fotógrafo  busca romper com as 
barreiras impostas pela fotografia ao longo de sua história, com 
uma postura de libertação através de intervenções, optando por 
mecanismos que não estavam na concepção do aparelho, o que 
para Flusser (2002) faz com que o indivíduo penetre no interior 
da caixa preta e seja capaz de mudar as regras estabelecidas. 
Flusser define a máquina como sendo o aparelho e as fotografias 
como possibilidades de resultados que estavam inscritos no 
aparelho. Assim a máquina/aparelho tem um programa finito, 
mas cabe ao fotógrafo esgotá-lo, e para Flusser o verdadeiro 
fotógrafo é aquele que não é apenas um simples “funcionário” 
do aparelho, mas sim aquele que o manipula e busca descobrir 
potencialidades ignoradas, para fazer da fotografia uma eterna 
descoberta.

Para conseguir o caráter perturbador citado anteriormente, 
na fotografia expandida o fotógrafo interfere na imagem, 
ampliando os limites impostos à imagem fotográfica. Segundo 
Fernandes Junior (2002), essas interferências são responsáveis 
pelo afastamento da imagem fotográfica de seu estatuto de 
veracidade para entrar no mundo da ficção, superando limitações 
do aparelho e alcançando resultados que possam ultrapassar 
suas próprias barreiras.

Müller-Pohle (1985) sugere três níveis de interferência nas 
imagens. O primeiro nível refere-se à interferência no objeto, 
é a relação que se dá entre o fotógrafo e o objeto. Como, por 
exemplo, a construção e o arranjo do sujeito da fotografia, através 
da encenação do autorretrato, direção das cenas, instalações 
e esculturas, a construção de falsas realidades. Machado 
(2002) cita a obra da fotógrafa Cindy Sherman (figura 18) para 
exemplificar esse nível de interferência. Sherman é o objeto de 
suas próprias fotografias, o que a impossibilita de ficar à frente e 
atrás do aparelho. A Sherman cabe a função de representar para 
a câmera, criando cenários, situações imaginárias e oferecer à 
câmera uma criação cenográfica e dramática, onde a fotógrafa 
é simultaneamente atriz, diretora, roteirista e cenógrafa.
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Figura 18: Cindy Sherman, Untitled film still #58. Disponível em: <http://www.cindysherman.com> 
acessado em: 15/01/13

O segundo nível diz respeito à interferência no aparelho, onde 
o fotógrafo utiliza a câmera contrariamente a sua função 
preestabelecida, menção direta à teoria de Villém Flusser. Nesse 
momento, o fotógrafo trabalha com as diversas possibilidades 
do aparelho, como a superposição de imagens, desfoque, o 
movimento, o uso de câmeras artesanais e amadoras, o uso de 
processos históricos., um retorno ao pictorialismo do século XIX, 
como veremos no próximo tópico. Um exemplo é o fotógrafo mineiro 
Eustáquio Neves, que se apropria de montagens e superposições 
de negativos, criando o excesso, acumulando várias imagens e 
uma enorme quantidade de informações. O fotógrafo, químico 
de formação, realiza todo seu trabalho através da hibridização 
dos mecanismos básicos presentes na essência da imagem 
fotográfica, a química e a física.
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Figura 19: Eustáquio Neves, Série Caos Urbano, 1995. Coleção Pirelli/MASP

O último nível trata da interferência na própria imagem. O foco 
nesse nível está no processo de produção após as imagens 
terem sido feitas, ou, então, na apropriação de fotografias. 
Envolve a integração da fotografia em um processo maior, mais 
complexo, que inclui outros meios, como pintura, escultura, 
vídeo, instalação, entre outros. A artista brasileira Rosangela 
Rennó se encaixa nesse nível proposto por Müller-Pohle. Rennó 
é uma fotógrafa que não fotografa, não utiliza diretamente o 
aparato; ela coleta imagens, se reapropria delas e as coloca 
novamente em circulação sob um novo contexto. Segundo 
Machado (2002), a artista busca num primeiro momento esse 
material em fotografias anônimas ou esquecidas, produzidas 
geralmente para fins legais ou institucionais, como fotografia 
de identificação e álbuns de família. A artista confere às 
imagens diversas formas de manipulação, seja escurecendo ou 
dando a elas novo suporte. Rennó segue por dois caminhos, 
o de mostrar que suas fotografias anônimas, sem legendas e 
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sem identificação, contrapõem-se ao estatuto da fotografia de 
documento e memória social, e o segundo caminho confere  a 
essas imagens uma segunda possibilidade, um novo caminho 
de circulação.

Figura 20: Rosangela Rennó, Duas lições de realismo fantástico, 1991. Disponível em: <http://www.
rosangelarenno.com.br> acessado em: 15/01/13

Para Fernandes Júnior (2002), são essas e outras interferências 
que caracterizam a fotografia expandida, servindo de resposta 
aos questionamentos em torno da prática tradicional da 
fotografia, de sua ideia de documento e à existência de um 
momento decisivo. Na busca por essas respostas, os artistas 
encontraram novos caminhos, repensando seus meios de 
expressão. Para o autor, essa mestiçagem contemporânea, 
esse hibridismo entre os variados processos de produção e a 
constante contaminação visual é o que proporcionam a mudança 
nas “velhas certezas fotográficas” (2002, p.114). Assim, as 
novas direções apontam cada vez mais para o uso entrelaçado 
dos procedimentos históricos, primitivos, periféricos aliados as 
novas tecnologias. É esse o foco do presente trabalho, as novas 
possibilidades criadas no campo da fotografia a partir de velhas 
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fórmulas. Aliado ao conceito de fotografia expandida está o de 
Neopictorialismo, conforme discutiremos a seguir.

2.1 - Neopictorialismo

A fotografia sempre teve enraizada em sua existência 
características como representação fiel da realidade e 
perpetuação de um momento, mantendo consigo o status de 
documento. A partir dos anos 1970 esse estatuto adquirido pela 
fotografia é rompido juntamente com o paradigma do momento 
decisivo. A fotografia passa a circular além dos meios de 
comunicação, rompendo barreiras e se fortificando em galerias, 
exposições e festivais, a fotografia se vê inserida no campo da 
cultura (ROUILLÉ, 2009). A essa nova fotografia, Baqué (2003) 
denomina “fotografia plástica”.

Fotografia plástica, segundo Baqué (2003), é aquela utilizada 
por artistas, que tramita pelas artes plásticas e hibridiza com os 
meios com os quais entra em contato. A entrada da fotografia 
na arte e suas múltiplas possibilidades de mestiçagens com 
os meios colocou em xeque a fotografia como um campo 
exclusivamente fotográfico.

Baqué (2003, p. 44) afirma que a fotografia se viu dividida 
em duas vertentes. De um lado aqueles que mantinham uma 
postura especificamente fotográfica, herdeiros da vanguarda 
americana straight photography8 , adeptos de uma lógica 
purista, essencialista do meio, delimitando um campo autônomo 
para sua prática, e participando apenas de um circuito limitado 
de instituições, galerias e coleções. Do outro lado estavam 
aqueles que se recusaram a delimitar seu trabalho apenas 
como fotográfico e buscaram uma prática onde a fotografia se 
inserisse sempre como um meio, assim como outras vertentes 
do campo artístico como pintura, escultura, instalação, vídeo, e 
nunca como o fim em si mesma.

Parte dessa vertente híbrida que surge na fotografia é 
denominada por Baqué como neopictorialismo (2003, p. 147). O 
neopictorialismo surge como um pictorialismo contemporâneo, 

8Conceito
utilizado para 
desginar uma 

vertente da 
fotografia 

moderna norte 
americana.

Uma fotografia 
direta que se 

distanciava
das técnicas 
picotrialistas

utilizadas até 
então. (ROUILLÉ, 

2009)
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propagando parte das características de seu homólogo do 
século XIX, como valor ao estatuto de arte, subjetividade do 
fotógrafo, a utilização de processos manuais e artesanais como 
a reapropriação de técnicas fotográficas antigas.

Rouillé (2009, p. 284), corroborando com Baqué (2003), afirma 
que essa manifestação pictorialista, que surge no final do século 
XX, aparece de forma nostálgica por um “estado findo de arte”: 
os artistas rabiscam, retocam, manipulam, somam a fotografia 
a outros suportes (tecido, metais, madeira), realizam tiragens 
limitadas, assinam provas de contato, interveem diretamente 
com a mão, retornam as práticas artesanais, tudo pelo culto ao 
original, para produzir o único e negar a reprodutibilidade nata 
da imagem fotográfica. Tais características atribuem à fotografia 
neopictorialista um suplemento de matéria, assim o original não 
pode ser reproduzido por perder suas características táteis. A fim 
de conseguir tal unicidade, fotógrafos neopictorialistas utilizam 
procedimentos e materiais que datam do início da fotografia, 
como a daguerreotipia, a pinhole, processos de impressão como 
cianotipia, a goma bicromatada, entre outros que permitem essa 
ligação com o momento pré-industrial da fotografia9.

Baqué (2003), ao propor o termo Neopictorialismo relembra 
características dos fotógrafos pictorialistas e o que os mesmos 
defendiam no fim do século XIX: 

o direito da fotografia de se distanciar: 
distância frente a exatidão documental, 
distância frente a mecanização, 
distância frente a reprodutibilidade 
serial. Ou seja, tomaram partido 
da obra única em oposição a obra 
múltipla, do autor frente ao operador, 
da interpretação frente a transmissão 
da realidade. Mas o fizeram querendo, 
acima de tudo, preservar uma aura da 
imagem, aura que Walter Benjamin 
demonstrou perdida na modernidade. 
(BAQUÉ, 2009, p. 147)

9Sobre esses 
processos

fotográficos, ver 
o tópico 1.3 no 

capítulo 1.
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Se no século XIX pretendia-se preservar a aura da imagem 
fotográfica, contemporaneamente os fotógrafos adeptos ao 
movimento buscam reabilitar o caráter aurático benjaminiano à 
imagem produzida por eles. 

 O Neopictorialismo propõe, então, uma possibilidade de pensar 
a fotografia como uma prática de mestiçagem entre técnicas 
e materiais, onde em uma mesma imagem o fotógrafo possa 
dispor de objetividade e subjetividade, deixando sua criatividade 
e vontade por experimentação transparecer, em que em muitos 
casos o processo signifique mais que o fim.

2.2 - O neopictorialismos na fotografia brasileira

O pictorialismo chega ao fim no Brasil com o início da fotografia 
moderna e a renovação dos fotoclubes brasileiros a partir da 
década de 1940. 

Coincidentemente ou não, as primeiras imagens neopictorialistas 
surgem no Brasil na década de 1970, ou seja, após o declínio 
dos grandes fotoclubes brasileiros (COSTA & SILVA, 2004). Esse 
novo pictorialismo entra no país através de câmeras pinholes
(MENDES, 2004), que, ao contrário do século XIX, não ressurgem 
como proposta para se diferenciar da fotografia praticada no 
momento, mas sim como uma alternativa pedagógica para o 
ensino de fotografia, sendo incorporada artisticamente apenas 
a partir de 1980 com Regina Alvarez e Paula Trope 

2.2.1 - Regina Alvarez

Fotógrafa, pesquisadora e educadora, é reconhecida como um 
dos maiores nomes brasileiros de propagação das qualidades 
artísticas da fotografia pinhole. Sua obra está datada a partir 
da década de 1970, sendo  considerada como a primeira a 
divulgar a técnica no Brasil, através de  oficinas a partir de 1980, 
tornando-a responsável pela formação de diversos fotógrafos. 
Seu acervo de fotografias pinhole foi descoberto por acaso em 
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sacos de lixo, que  após um trabalho de restauração e curadoria 
se transformou em um catálogo e exposição.10

10Para mais 
informações

sobre a fotógrafa, 
imagens e 

visualização do 
catálogo, acessar 

o sítio dedicado 
ao seu trabalho. 

<http://www.
projetosubsolo.

com/projeto/3289>
Acesso em: 

02/12/12

Figura 21: Regina Alvarez. Fonte: Projeto Subsolo, S/D

2.2.2 – Paula Trope

Paula Trope foi uma das pioneiras na produção de imagens com 
pinhole, com seus trabalhos na década de 1980, assumindo 
uma postura crítica em relação ao aparato técnico e ao objeto 
fotografado. Segundo a artista, “a fotografia é um meio de 
pesquisa, de arte. O que me interessa é justamente seu caráter 
experimental e a fuga da estética tradicional” (TROPE apud 
GOVEIA, 2005, p. 104). Essa busca pelo experimentalismo 
fez Trope trabalhar com uma câmera super-8 pinhole, que não 
possuía lentes e apenas um pequeno orifício para entrada de 
luz.

Em seu trabalho Traslados (1997) a artista promoveu a troca 
de fotografias entre crianças brasileiras e cubanas. Um de 
seus projetos mais famosos é resultado de uma parceria com 
meninos de rua do Rio de Janeiro,  com forte cunho crítico e 
social. O experimentalismo e essa ruptura estética convencional 
(figura 22) ficam evidentes nos trabalhos da artista, dotados 
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de tensão, movimento e relações com o tempo. Quanto mais 
o observador analisa as imagens, mais enigmáticas elas se 
tornam, distanciando-se da carga figurativa que a imagem 
fotográfica ainda possui, sobretudo no senso comum.

Figura 22: Hilton e Felipe. Leblon, 25 de dezembro de 2000. Still do vídeo Contos de Passagem, 
Rio de Janeiro. Paula Trope está produzindo vídeos sem o uso de lentes. Fonte: <www.meio.art.

br> acesso em 14/02/12

Além de Regina Alvarez e Paula Trope, podemos destacar 
outros nomes ligados ao neopictorialismo no Brasil, como os 
que indicamos a seguir.

2.2.3 - Francisco Moreira da Costa

O engenheiro químico carioca começou a fotografar em 1983, 
fez um aperfeiçoamento em fotografia e preservação fotográfica 
no Rochester Institute of Technology, no Museu Internacional 
da Fotografia em Rochester e no New York Municipal Archives.
Reconhecido como o propagador da daguerreotipia  na América 
do Sul, Francisco da Costa pesquisa processo desde 1996, 
desenvolvendo seu equipamento a partir dos manuais fotográficos 
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e técnicos do século XIX.  A maioria de seus trabalhos constituem-
se em natureza morta ou retratos, fazendo uma ligação direta 
com as produções oitocentistas. Em 2004 foi selecionado para 
o Salão Arte Pará com três daguerreótipos.

Figura 23: Francisco da Costa S/D. Imagem divulgação, recebida por e-mail.

2.2.4 - Cris Bierrenbach

Pesquisadora de técnicas de impressão, a artista produziu 
alguns daguerreótipos. A artista não utiliza o processo como 
resultado final, e sim como um meio poético de mostrar seu 
trabalho, cuja característica principal é o foco no corpo humano. 
É importante ressaltar que as características estéticas do 
processo é que dão parte do significado aos trabalhos da artista, 
como, por exemplo, a figura 24, parte da série Auto-retrato 
(2003), que, ao contrário do que se pensa de imediato, não se 
trata de fotografias representando a imagem da artista, mas sim 
bonecas cuidadosamente fotografadas, onde o trabalho com a 
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luz age de forma decisiva na percepção da imagem. As bonecas 
têm apenas parte de seus rostos fotografados, deixando a outra 
metade em uma penumbra, o que causa certa inquietação e faz 
com que as bonecas percam sua função de meros brinquedos 
infantis, pois ali posam para representar retratos. Como já foi 
visto, na daguerreotipia a imagem é impressa sobre uma placa 
metálica que se assemelha visualmente a um espelho, assim o 
observador se vê na obra da artista, fazendo parte do produto 
final. Ora se vê como metade de uma boneca macabra, ora 
como parte do corpo de um indivíduo desconhecido (figura 25). 
Chris Bierrenbach foi aluna de Francisco da Costa.

Figura 24: Cris Bierrenbach, série auto-retrato #2. 2003. Fonte: Foto Portátil, 
Cosac Naify, 2005



58 Fotografia expandida e eopictorialismo

Fotografia 25: Cris Bierrenbach, Meu Consolo, 2012. Fonte: <http://
crisbierrenbach.com> Acesso em: 07/12/12

2.2.5 - Kenji Ota

As atividades artísticas do paulistano Kenji Ota estão 
relacionadas à fotografia desde os anos 1970, mas foi somente 
a partir da década de 1980 que iniciou seu interesse pelos 
processos fotográficos primitivos, tais como goma bicromatada, 
cianotipia, papel salgado, albúmen print, calotipia , bromóleo, 
fotogravura e Van Dyke Brown (FERNANDES JUNIOR, 2002). 

Além dos trabalhos com os processos citados anteriormente, 
Ota também realiza experimentações com papéis artesanais, 
que alia aos conhecimentos químicos adquiridos.
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A materialidade é uma das características principais de sua obra, 
uma vez que ele lança outra visibilidade ao objeto, usufruindo 
das características do suporte, como fissuras, irregularidades, 
manchas e efeitos do imprevisto.

Figura 26: Kenji Ota, Semente de cacau bravo 3. Calotipia. 1993. Fonte: Coleção Pirelli/MASP

2.2.6 - Luiz Guimarães Monforte

Doutor em Arquitetura e Urbanismo, é o autor do livro Fotografia 
Pensante11 (1997), considerado referência para pesquisadores 
de processos fotográficos históricos. que apresenta diversos 
processos de impressão fotográfica. O trabalho de Monforte 
é caracterizado pelo uso intenso de cores e a mestiçagem de 
materiais, utilizando, por exemplo. tecidos, folhas e palhas em 
suas impressões fotográficas. (Figura 28) 

11O li vro 
Fotografia 

Pensando pode 
ser encontrado 

na íntegra no site 
do autor: < www.

luizmonforte.com/
pensante.htm>
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Figura 27: Luiz Monforte, Coleção Till China and Africa Meet, 2007 - 2011. Goma Bicromatada. Fonte: 
<http://www.luizmonforte.com> acesso: 13/03/2013

Figura 28: Luiz Monforte, Sem título. Van Dyck. Fonte: <http://www.luizmonforte.com> acesso: 
13/03/2013
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2.2.7 - Miguel Chikaoka

Paulista, formado em engenharia, vive e trabalha em Belém 
(PA). Fotojornalista conhecido por seus registros da Amazônia, 
é um dos principais articuladores e profissionais de fotografia 
da Região Norte, além de atuante professor e pesquisador de 
novas possibilidades em fotografia.

Chikaoka é também o idealizador de projetos de fomento 
à fotografia. Em 1984, deu início ao FotoAtiva12 , que visava 
incentivar o ensino, a pesquisa e a difusão da atividade 
fotográfica no norte do País. Em 2000, o projeto tornou-se uma 
associação e permanece em atividade.

Atualmente Miguel Chikaoka dirige a Agência Kamara Kó13

(“os amigos”, em língua tupi), da qual é sócio-fundador e 
realiza reportagens e documentários de cunho ambiental. É 
também professor e pesquisador, tendo influenciado toda uma 
geração de fotógrafos do Norte e do restante do País, além de 
ser atualmente  um dos principais  divulgadores da fotografia 
pinhole.

12<http://www.
fotoativa.org.

br/> acesso em: 
07/12/12

13Para mais 
informações

sobre a galeria: 
<http://www.

kamarakogaleria.
com/> acesso em: 

07/12/12

Figura 29: Miguel Chikaoka, pinhole. Fonte: Galeria Kamara Kó
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2.2.8 - Espírito dos Sais

Grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
que estuda os diversos processos fotográficos do século XIX 
juntamente com o fotógrafo e pesqusiador Luis Eduardo Robinson 
Achutti, especialista nos processos e também responsável por 
sua divulgação. O grupo trabalha basicamente com processos 
de impressão, como cianotipia, goma bicromatada e marrom 
Van Dyck.

Figura 30: Luis Eduardo Achutti, Goma Bicromatada. Fonte: 
<http://espiritodossais.wordpress.com/> acesso: 10/06/12
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2.2.8 - Andrea Brächer
Artista plástica e pesquisadora da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), pesquisa processos fotográficos 
oitocentistas desde 2003. Em 2004 expôs a série Ilex Matetype,
resultado de sua tese de doutorado, cuja emulsão se baseia 
no suco verde proveniente das plantas. Também trabalha com 
outros processos, como cianotipia, papel salgado, albumina 
e marrom Van Dyck. Em 2010 expôs na Terceira Bienal B14 , 
em conjunto com Denise Stumvoll e Jussara Moreira, o projeto 
intitulado Do azul ao marrom: vestígios e projeções15.

14Bienal B, é uma 
organização informal 

de manifestações 
artísticas

independentes e 
paralelas à Bienal do 

Mercosul, em Porto 
Alegre. Composta, 

basicamente, por um 
coletivo de artistas 

locais, o evento 
se caracteriza 

por sua estrutura 
colaborativa,

organizada pelos 
próprios artistas.

15Site do 
projeto <http://

neopictorialismo.
wordpress.com>

acesso em 07/12/12

Figura 31: Andrea Brächer, A vinda das Fadas, 2009. Fonte: <http://
andreabracher.blogspot.com.br/> acesso em 20/11/2012
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2.2.9 – Denise Stumvoll

Artista, pesquisadora de processos fotográficos históricos e sua 
conservação, trabalha na Fototeca do Museu de Comunicação 
Hipólito José da Costa, em Porto Alegre. Os processos com os 
quais trabalha são: albumina e papel salgado.

Na Bienal B, apresentou trabalhos utilizando o processo da 
albumina (figura 32). A série foi realizada através de fotogramas 
feitos a partir do corpo da própria artista, cujas imagens finais 
remetem a sudários. 

Figura 32: Denise 
Stumvoll, S/D. Fonte: 
<http://neopictorialismo.
wordpress.com> acesso 
em: 07/12/12
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2.2.10 – Cidade Invertida

Projeto itinerante paulista formado por fotógrafos, educadores e 
artistas plásticos com diversos projetos culturais relacionados à 
fotografia. Para o desenvolvimento das atividades utilizam um 
trailer que funciona como laboratório fotográfico. Já percorreram 
cerca de 15000 quilômetros desde 2006. Entre a equipe estão 
os fotógrafos Ricardo Hantzschel e Elizabeth Lee. 

Hantzschel é fotógrafo e professor da Faculdade de Fotografia 
do Senac (SP), venceu o prêmio Porto Seguro de Fotografia 
“São Paulo 450 anos” com um trabalho utilizando a técnica 
pinhole. Ricardo constrói câmeras a partir de caixas de diversos 
formatos, com vários pequenos orifícios. A temática de suas 
imagens nesse trabalho é a cidade e as inúmeras faces abstratas 
que ela pode adquirir por meio do aparelho.

Figura 33: Ricardo Hantzschel, Cidade Múltipla. Fonte: <http://www.fotopositivo.com.br > acesso em 
15/06/2012

Elizabeth Lee é graduada em fotografia pelo Centro Universitário 
Senac de São Paulo. Desenvolve pesquisas sobre processos 
alternativos de fotografia tendo participado de algumas 
exposições. Como professora de fotografia lecionou em cursos 
técnicos, também realiza minicursos de fotografia artesanal 
e processos históricos em unidades do Sesc e no Projeto 
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Cidade Invertida. Realiza trabalhos com diversos processos de 
impressão, como cianotipia, goma bicromatada e anthotypes, 
um processo de despigmentação de folhas, utilizando um 
negativo e a luz solar.negativo e a luz solar.

Figura 34: Elizabeth Lee, Efêmero. Fonte: <http://bethlee.wordpress.com/ > acesso em 15/06/2012

Pode ser percebido que o neopictorialismo no Brasil surgiu 
dentro da academia, sobretudo através do uso da pinhole como 
metodologia de ensino, e continua encontrando nesse contexto 
espaço para a sua difusão e desenvolvimento. Grande parte dos 
artistas citados são pesquisadores de processos fotográficos 
oitocentistas, e seus trabalhos vão além da produção de objetos 
artísticos, deixando um legado intelectual para que outros 
possam aproveitar da (re)descoberta. Outro fato percebido é que 
a pinhole se mostra como o mais democrático dos processos, 
sendo possível perceber sua ampla utilização em todo o território 
nacional, o que talvez se deva ao baixo custo e a simplicidade 
de produção. Com base nessa vasta utilização, a pinhole
será a personagem do capítulo que segue juntamente com o 
fotógrafo Dirceu Maués, que conseguiu transgredir o aparelho, 
construindo uma poética própria, através da manipulação do 
aparelho e da mestiçagem com outras técnicas.
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3- Dirceu Maués e as experimentações com 
câmeras pinhole

Dirceu Maués expande a fotografia pinhole a partir do momento 
que subverte a lógica do aparelho fotográfico. Ele hibridiza seu 
processo de produção e mescla o arcaico e artesanal com a 
tecnologia que o mercado apresenta. Todas as suas imagens 
são capturadas a partir de câmeras analógicas, porém a pós-
produção e a circulação desse material encontra-se no campo 
do ciberespaço: o artista manipula, edita e depois divulga 
através desse espaço virtual. Uma mestiçagem que não muda o 
caráter experimental de seu trabalho, mas agrega novos valores 
e possibilidades à fotografia artesanal.

3.1 – Quem é16

Figura 35: Autorretrato do artista feito com pinhole, retirado de sua página 
pessoal <https://www.facebook.com/dirceu.maues > 21/08/2013

16Para realização 
deste capítulo 

além da pesquisa 
bibliográfica, o 

texto carrega 
informações

adquiridas em 
palestras, oficinas e 
conversas informais 

com o artista.
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Dirceu Maués nasceu na cidade de Belém (PA) em 1968. 
Iniciou na fotografia em 1991, depois de desistir da faculdade 
de Engenharia Elétrica. Atuou como instrutor de fotografia na 
Fundação Curro Velho, fundação que teve um papel importante 
no interesse do fotógrafo por processos artesanais:

Foi um grande laboratório pra mim. Tudo o que 
eu achava que era possível fazer, incentivava os 
participantes a construir. Aprendi muito durante 
essas oficinas observando as experiências dos 
alunos e aproveitando para experimentar coisas 
junto com eles também17

17Depoimento do fotógrafo concedido ao Diário do Pará em matéria intitulada 
“Dirceu Maués: a poética da simplicidade”. Disponível em: <http://www.
diariodopara.com.br/impressao.php?idnot=80012> acesso em: 20/05/2013

Foi fotojornalista de grandes veículos impressos de Belém, 
trabalhando na área por 12 anos até se dedicar a trabalhos 
autorais com fotografia, cinema e vídeo a partir de 2003. E foi 
então através da construção de câmeras artesanais e utilização 
de aparelhos fotográficos precários que encontrou seu espaço 
para apresentar suas inquietações e iniciar seus projetos mais 
experimentais.

Dirceu já foi contemplado com diversos prêmios e bolsas, 
entre os quais Rumos Itaú Cultural, que concedeu ao artista 
residência em arte na Künstlerhaus Bethanien, em Berlim. Na 
Alemanha, com ajuda de artistas europeus, produziu fotografias 
a partir de 120 câmeras pinholes posicionadas em seis pontos 
diferentes de um círculo, para dar a sensação de 360 graus, 
que posterirormente foram animadas e resultaram na obra 
Somewhere – Alexanderplatz (figuras 36 e 37). 



69 Dirceu Maués e as experimentações com câmeras pinhole

Figura 36 : Fotografia presente na animação Somewhere – Alexanderplatz, 2009. Disponível em <http://
www.flickr.com/photos/dirceumaues> acesso: 03/05/2013

Figura 37 : Disposição das seis vistas realizadas. Abaixo as câmeras pinholes feitas a partir de caixas de 
fósforo. Somewhere – Alexanderplatz, 2009. Disponível no blog do projeto em <https://atelieresidencia.

wordpress.com> acesso: 03/05/2013
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Precedendo o trabalho na Alemanha, está a obra Em um lugar 
qualquer – Outeiro, vídeo participante do projeto itinerante 
Videobrasil (figuras 38 e 39). Assim como em Somowhere
– Alexanderplatz, o trabalho, também colaborativo, reúne 
imagens feitas a partir de 150 câmeras pinhole posicionadas em 
seis pontos diferentes de um círculo. Cada ponto é responsável 
por inúmeras fotos em sequência, mostrando uma determinada 
passagem de tempo daquele enquadramento18 . As fotos são 
animadas e resultam em seis vídeos distintos, que dispostos na 
parede conseguem recriar a paisagem da praia de Outeiro, uma 
ilha situada a 18 quilômetros de Belém,inserindo  o espectador 
na realidade proposta pelo  artista. Com essa obra, o artista 
foi contemplado  no 17º Festival de Arte Contemporânea Sesc-
Videobrasil com o prêmio Residência Artística na Academia 
Livre de Belas Artes (WBK) na Holanda.

Figura 38 : Disposição das seis vistas realizadas em Outeiro. Fotografia de uma das mostras itinerantes 
Videobrasil. Em um lugar qualquer – Outeiro, 2009. Disponível em <http://videobrasil.org.br/> Acesso: 

03/05/2013

18Para assistir o making off do projeto acessar <http://www.youtube.com/
watch?v=X1BqpcKQXjs&feature=youtu.be> acesso em 10/04/2013
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Figura 39 : Fotografia presente na animação Em um lugar qualquer – Outeiro, 2009. Disponível  em 
<http://www.flickr.com/photos/dirceumaues> Acesso: 03/05/2013

Dos sonhos que não acordei (2005) é uma série de fotografias 
cujas imagens sofreram muita ou pouca ação da luz, são 
negativos arranhados, com múltiplas exposições. Geralmente 
são imagens que o programa do computador não conseguiu 
trabalhar durante a digitalização dos negativos. O fotógrafo 
então trabalha as imagens novamente, subvertendo o programa 
e brincando com as possibilidades da imagem que antes era 
tida como perdida. Maués as manipula digitalmente, alterando 
cores, contrastes e criando imagens que parecem surgir de um 
universo fantasioso, com cores saturadas e irreais. A magia 
que permeia as imagens leva o espectador para um mundo de 
sonhos.
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Figura 40: Dos sonhos que não acordei, 2005. Disponível em <http://www.flickr.com/photos/
dirceumaues> acesso: 03/05/2013

Figura 41: Dos sonhos que não acordei, 2008. Disponível em <http://www.flickr.com/photos/
dirceumaues> acesso: 03/05/2013
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Figura 42: Dos sonhos que não acordei, 2006. Disponível em <http://www.flickr.com/photos/
dirceumaues> acesso: 03/05/2013

Figura 43: Dos sonhos que não acordei, 2006. Disponível em <http://www.flickr.com/photos/
dirceumaues> acesso: 03/05/2013
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Dirceu Maués possui outros trabalhos com pinhole, como ...feito
poeira ao vento... (2006), que será apresentado mais adiante. 
Atualmente reside em Brasília e suas obras fazem parte das 
coleções FNAC, Videobrasil, Pirelli – MASP, MAC-PR (Museu 
de Arte Contemporânea – Paraná), MARP-SP (Museu de Arte 
de Ribeirão Preto – São Paulo), MEP-PA (Museu do Estado do 
Pará), Coleção Joaquim Paiva e Coleção Rubens Fernandes Jr.

 Grande parte das fotografias é realizada com câmeras 
construídas a partir de materiais simples como caixas de 
fósforos, produzidas pelo próprio fotógrafo. Para entender 
melhor tal processo fotográfico artesanal realizaremos uma 
desconstrução da câmera, e posteriormente um mergulho mais 
profundo no trabalho do artista.

3.2 – Desconstruindo para construir

Para realizar fotografias pinhole não é necessário muito material 
ou habilidade, basta ter um objeto ou local escuro e material 
fotossensível. A diferença básica das câmeras estenopéicas19   
com as tradicionais é a ausência de lentes. Por tamanha 
simplicidade, a imagem produzida por essas câmeras inúmeras 
vezes é classificada  como inferior àquela gerada através da  
fotografia convencional, ou usada apenas como metodologia 
de ensino. É justamente a precariedade e o inesperado que 
apresentam a fotografia pinhole como um aparelho capaz de 
produzir imagens com características estéticas próprias tão 
interessantes.

19Ver cap. 1.

3.2.1 A câmera

A realização do furo varia segundo as preferências do fotógrafo, 
que poderá fazê-lo diretamente na câmera, ou através de outro 
material, como papel alumínio, por exemplo. Primeiro se faz um 
recorte de alguns centímetros na câmera e posteriormente é 
colado o papel realizando o furo nele,  com agulhas ou alfinetes. 
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Para controlar a incidência de luz e não expor em excesso o 
material fotossensível pode-se acoplar à câmera uma espécie 
de obturador manual, que será retirado pelo fotógrafo no 
momento da foto, podendo ser feito de papel, fita adesiva ou o 
que a criatividade permitir.

Para a construção de suas câmeras, Dirceu Maués utiliza 
diversos materiais que variam segundo as intenções da imagem 
e o formato do filme. O fotógrafo reutiliza caixas de bombons, de 
madeira (figura 44) ou constrói as pinholes a partir de pequenas 
caixas de fósforo (figura 45). Como é possível perceber nas 
imagens, algumas possuem mecanismo de avanço do filme, ou 
sistema para ajudar o fotógrafo a abrir e fechar o obturador. 
Participar da produção de uma câmera pinhole permite que 
o fotógrafo se torne parte da câmera escura e seja capaz 
de dominar o aparelho, como afirma Flusser (2002), o dono 
do aparelho não é quem o possui, mas sim quem foi capaz 
de esgotá-lo em seu interior, permitindo uma nova forma de 
compreensão do fazer fotográfico

Figura 44: Câmeras do fotógrafo Dirceu Maués, 2009. Disponível em <http://www.flickr.com/photos/
dirceumaues> Acesso: 03/05/2013
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Figura 45: Passo a passo para a construção de pinhole com caixa de fósforos. Disponível em <http://
www.flickr.com/photos/dirceumaues> acesso: 03/05/2013



77 Dirceu Maués e as experimentações com câmeras pinhole

3.2.2  - Ausência de lentes

Na fotografia convencional as lentes ou objetivas são vistas 
como uma das partes mais importantes da câmera, se não a 
mais, tanto que algumas chegam a ter o preço bem maior que 
o próprio corpo do aparelho. Essa valorização existe desde 
outrora, já que foi um dos pontos positivos associados à fotografia 
em relação à pintura durante os seus primórdios. Se antes a 
representação imagética necessitava da interferência da mão 
humana, a fotografia nasce com a intenção de substituir com 
eficácia essa função, com as lentes tal qual um ‘filtro purificador’ 
dando nitidez à imagem e permitindo uma representação mais 
fiel da realidade. Segundo  Machado:

não por acaso, as lentes que vão constituir o olho 
fotográfico, substituindo o olho humano do artista, 
chamam-se justamente objetivas, porque dão 
veracidade às imagens fixadas na película e as 
submetem a uma transferência de realidade da 
coisa para a sua reprodução (1984, p. 36).

A materialidade das objetivas já provoca essa sensação de 
agente neutro, como afirma Goveia (2005), pois são formadas 
em sua maioria por materiais translúcidos, como vidros e 
cristais, o que dá a sensação de que não interferem na formação 
da imagem. O que não é verdade, já que as lentes trabalham 
como condutoras dos raios luminosos e a diferença focal entre 
os vários tipos de objetivas influencia diretamente o campo 
da perspectiva fotográfica (MACHADO, 1984). Nas pinholes a 
imagem é formada pelo contato direto da luz com o material 
fotossensível; ela apenas passa pelo orifício e não necessita 
de nenhum condutor para que os raios cheguem ao interior da 
câmera. Ao contrário do que acontecia com a pintura ou com 
as câmeras convencionais, não existe nada que se interponha 
entre o objeto inicial e sua representação, nem a mão do pintor 
nem as objetivas. 

Goveia (2005) aponta que a pinhole se encontra 
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tecnologicamente entre os dois pontos da invenção da 
fotografia no século XIX De um lado a direção da ‘fotografia’, 
da escrita literal com a luz, de outro os desenhos fotogênicos, 
onde a imagem se forma a partir da silhueta de um objeto sobre 
material fotossensível exposto à luz. Para o autor, a pinhole é 
“uma câmera que cria fotogramas a partir de reflexos luminosos, 
sem interposição” (GOVEIA, 2005, p. 80). Assim, a imagem 
final se forma deslocada, uma vez que perdeu o elemento que 
propiciava a ela o encaixe entre luz e material fotossensível.

As objetivas também são as responsáveis pelo tamanho da 
abertura pela qual a luz passará, o diafragma, que já vem com 
seus tamanhos predeterminados . É a abertura do diafragma que 
irá determinar o tempo de exposição que o material no interior 
da câmera ficará em exposição à luz. No caso das pinholes
esse orifício é fixo e determinado pelo fotógrafo no momento 
que constrói a câmera. Existem tabelas e fórmulas matemáticas 
que auxiliam o fotógrafo a descobrir o valor do diafragma (ou f/
stop na linguagem fotográfica), o que auxilia a calcular com mais 
precisão o tempo de exposição do filme ou papel fotográfico. 
Não que seja imprescindível o conhecimento matemático para a 
construção de uma pinhole, mas é importante saber que para cada 
tamanho de câmera existirá um tamanho de furo. Erroneamente 
se pensa que em todos os casos quanto menor o furo, maior a 
profundidade de campo e melhor a nitidez, porém em câmeras 
com distância focal20  maior o buraco também deverá ser maior, 
ou aparecerá o fenômeno da difração (GOVEIA, 2005), ao invés 
de uma imagem circular proporcional ao orifício da câmera, se 
formará um círculo de luz maior e menos nítido, isso porque a 
luz se espalha mais ou invés de seguir em linha reta.

Durante uma palestra e oficina realizadas na Universidade 
Federal de Goiás no mês de julho de 2013, Dirceu Maués disse 
que inicialmente realizava alguns cálculos para descobrir mais 
precisamente esses valores, e que essa busca era herança de 
seu período na engenharia, mas que atualmente deixa que as 
imagens aconteçam ao acaso.

20 Espaço que 
a luz percorre 

dentro da câmera 
até o material 
fotossensível.
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3.3 – O tempo e o movimento

Como foi visto, para se formar a imagem dentro da câmera é 
preciso que a luz passe pelo diafragma, e o tempo que o orifício 
ficará aberto é definido pelo seu tamanho, ou seja, quanto 
maior o diâmetro de passagem da luz menor será o tempo de 
exposição e vice versa. Como o furo das pinholes são bem 
menores aos aplicados a aparelhos fotográficos convencionais, 
o tempo de exposição do material fotossensível será bem maior. 

Culturalmente a fotografia é conhecida por sua capacidade de 
congelar o tempo e espaço, e esse reconhecimento vem desde 
a sua invenção e das buscas por materiais cada vez mais 
rápidos. Mas o tempo pode ser dividido infinitamente em frações 
de segundos, e as tentativas tecnológicas são de pelo menos 
suprimir visualmente essa passagem cronológica. Na fotografia 
estenopeica esse controle é praticamente impossível já que são 
necessários segundos, minutos e até meses para realizar uma 
única imagem, o que propícia um “tempo expandido” (VILLAR, 
2008, p. 158). Para Entler (2007), o tempo nesse caso pode ser 
visto como o percorrido dentro de um determinado espaço. No 
cinema uma pessoa caminhando pode gerar 04 segundos de 
projeção, enquanto que na fotografia gera-se um borrão, um 
movimento que é representado dentro do espaço fotográfico em 
04 centímetros.

Figura 46: Tempo registrado como um rastro no espaço. Ver o peso pelo furo da agulha. Dirceu Maués, 
2004. Disponível em <http://www.flickr.com/photos/dirceumaues> Acesso: 03/05/2013



80 Dirceu Maués e as experimentações com câmeras pinhole

A relação que a fotografia cria com o tempo muda na prática 
estenopéica, pois rompe-se o paradigma de realidade e permite-
se uma nova construção, com vistas anamórficas, duplas 
exposições, fantasmas e imagens borradas, o que confere à 
imagem a sensação de fantasia, mágica e a distância do discurso 
mimético do real. Na Figura 47 o homem quase desaparece na 
barraca de garrafadas e a fantasmagoria toma conta da imagem 
e do personagem que não pode ser identificado, apenas 
percebido.

Figura 47:Ver o peso pelo furo da agulha. Dirceu Maués, 2004. Disponível em <http://www.flickr.com/
photos/dirceumaues> Acesso: 03/05/2013

Dirceu ainda trabalha outra forma de movimento e tempo dentro 
de apenas um quadro. Como o tempo para realização da foto 
às vezes é demasiadamente longo, isso permite que o fotógrafo 
faça outras manipulações na imagem, como movimentar a 
câmera ou o material fotossensível. Na figura 48 da série 
Extremo Horizonte (2013), o fotógrafo arrasta o filme capturando 
a imagem através de uma longa exposição e altera ao mesmo 
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tempo a ideia de espaço, já que o mesmo também se deforma.

Figura 48:Extremo Horizonte. Dirceu Maués, 2013. Disponível em <http://www.flickr.com/photos/
dirceumaues> Acesso: 15/08/2013

3.4 – Acaso

Uma das características mais fascinantes da fotografia pinhole
são as surpresas que podem acontecer da junção entre 
precariedade, falta de lentes, longa exposição e dificuldade 
de enquadramento. Enquanto na fotografia tradicional busca-
se a previsibilidade, para garantir o acerto e poupar tempo, 
na fotografia estenopéica o fotógrafo não pode dominar por 
completo todas as “regras do aparelho” (FLUSSER, 2002, p. 26), 
pois em cada imagem ele estará suscetível a uma intempérie ― 
objeto que se move e cria borrões ou fantasmas, a luz que entra 
por muito ou pouco tempo, o material fotossensível pode sofrer 
alguma curvatura no interior do aparelho e alterar a formação 
da imagem, o recorte do espaço a ser fotografado, uma vez 
que não há possibilidade de pré-visualizar a imagem. Maués 
assume essa postura da estética do acaso quando afirma que:

construções de câmeras artesanais e produção 
de imagens utilizando aparelhos precários, 
despertaram em mim o interesse pelas 
imperfeições dessas imagens: seus “erros”, 
ruídos, imprevistos e acasos. Tal poética 
baseada na incerteza de imagens produzidas 
com a utilização de aparelhos precários [...] em 
tempos de deslumbre por aparelhos tecnológicos 
sofisticados, é uma poética de subversão dos 
meios. ( 2012, p. 13)

Todos esses fatores aliados a muitos outros que podem  
aparecer dão à fotografia pinhole um caráter experimental, 
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onde o erro e o acerto fazem parte de um mesmo projeto e 
contam igualmente como resultado. Uma fotografia que permite 
uma liberdade maior, em que acidentes criativos serão sempre 
bem-vindos.

3.4 – ...feito poeira ao vento...

...feito poeira ao vento... (2006)21  é um vídeo de 3:30 minutos 
construído a partir da animação de 991 fotografias pinhole
realizadas em uma única ação, que durou aproximadamente 04 
horas. Maués posicionou as câmeras em um círculo, de forma 
que conseguiu fotografar o Mercado Ver-o-Peso, em Belém 
(PA) através de um giro de 360 graus.

O vídeo mostra ações corriqueiras que cercam o mercado, os 
vendedores de peixe, o trânsito, o vai-e-vem de pedestres, 
tudo isso acompanhado de uma trilha sonora que mescla os 
ruídos produzidos pelo local e uma batida que dita ritmo ao 
vídeo. O resultado final das imagens é um misto dos elementos 
comentados anteriormente: tempo, movimento e acaso. 

O tempo e o movimento se mostram mais uma vez subvertidos. 
Se na fotografia a função do tempo sempre esteve ligada ao 
congelamento de um momento, a pinhole desconcerta tal 
afirmação e mostra como é possível representar o movimento 
e contar uma trajetória dentro de um mesmo quadro. Mas 
além dos pontos já tratados anteriormente, em ...feito poeira 
ao vento... a ideia de tempo é novamente posta em cheque. 
Segundo Herkenroff, Dirceu Maués não trabalha com uma 
lógica temporal linear, mas sim circular: 

21Para assistir ao 
video acessar 

<http://www.
youtube.com/

watch?v=7iqFd
Y5vD8c> Acesso 

em 21/09/2011

Maués aborda o tempo circular. Não é só a 
projeção em loop que garante a circularidade do 
tempo na obra de Maués, mas o próprio processo 
de produzir cada “quadro” no giro de 360 graus. 
...feito poeira ao vento... tem uma vocação 
analemática. O espectador é localizado ao centro, 
no interior do espaço mental videológico. Imóvel, 
o círculo na tela pareceria girar em torno do olho 
do espectador para produzir o lapso temporal do 
Ver-o-Peso. (2008, p. 33- 34)
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O tempo cinemático apresentado no vídeo surge de uma 
arquitetura temporal de 991 imagens que transportam o 
observador para o centro do mercado, onde ele acompanha 
o início e o fim de uma jornada agitada do Ver-o-Peso, 
acompanhando personagens que surgem e desaparecem 
como mágica, uma vez que em alguns momentos é possível 
acompanhar apenas o rastro deixado por eles. Rastro que 
aumenta o movimento proposto no vídeo, os borrões parecem 
se mexer nos frames, dando a sensação de realmente captar a 
trajetória que aquele objeto realiza na foto.

Figura 49:..feito poeira ao vento... Dirceu Maués, 2006. Disponível em <http://www.flickr.com/photos/
dirceumaues> Acesso: 15/06/2012
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Os frames no vídeo não são animados a 24 quadros por 
segundo, são colocados de forma irregular , criando solavancos 
e repetições, uma passagem temporal alucinante que foge 
do comum. Outra questão importante sobre a passagem 
do tempo é o deslocamento temporal que se forma: o vídeo 
parece  transportar o observador para o centro do mercado Ver-
o-Peso.  Dirceu Maués fotografou durante quatro horas para 
mostrar desde o início turbulento de um dia no local até o seu 
esvaziamento, mas após a animação as fotografias realizadas 
durante um longo período se transformam em uma passagem 
de tempo de apenas alguns minutos, existe uma condensação 
do tempo real, transformando-o em um tempo fictício. Maués 
define esse trabalho como “um cinema cego e manco que tateia 
a realidade e nos mostra um mundo ruidoso e caótico.” (2012, 
p.17).

Por não utilizar a cadência convencional na produção de 
vídeos, Maués permite que o observador analise melhor as 
imagens e perceba a unicidade em cada quadro. São imagens 
superexpostas e subexpostas, fotografias que invadem o 
espaço de cada uma delas, vinhetas escuras que aparecem nas 
laterais de algumas imagens, objetos e pessoas que surgem  e 
desaparecem misteriosamente. Na sequência da imagem 50 
é possível observar essas questões: no frame 3 o rapaz com 
mochila surge na animação, mas sua presença não consta no 
quadro anterior nem no seguinte. Assim como nos quadros 04 
e 08 é possível perceber a variação no tempo de exposição 
da imagem, já que fica nítida a diferença tonal entre elas e os 
outros quadros. 
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Figura 50:Frames do vídeo ..feito poeira ao vento.... Dirceu Maués, 2006. 

Para o artista:

o que interessa não é a perfeição, mas sim essa 
imagem ruidosa e imprevista. Imagem captada 
na forma mais simples, subvertendo um discurso 
da velocidade máxima, do altamente sofisticado 
e tecnologicamente desenvolvido. Imagem que 
reflete a resistência da cultura ribeirinha frente ao 
crescimento urbano desordenado. (MAUÉS apud 
HERKENROFF, 2008, p. 35)

No trabalho de Maués nota-se uma presença forte da fotografia 
documental. Ele  assume as características estéticas e 
tecnológicas da pinhole, mas não abandona o atributo de 
realidade  que a fotografia carrega; vai além, e trabalha com 
um realismo exagerado, onde o observador compreende 
a realidade dos fatos, mas se depara com um novo formato, 
mais livre, legitimado por sua precariedade, imprecisão, 
fantasmagoria, ficção e ilusão. As imagens do cotidiano de 
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Maués se contrapõem ao cenário urbano tomado de máquinas e 
tecnologias avançadas; é um contraponto entre os dois mundos. 
É o barato, tosco e reciclado registrando seu inverso. A pinhole
deixa de ser um equipamento exclusivamente arcaico e passa 
a dialogar com a tecnologia, se tornando uma possibilidade 
estética na contemporaneidade, inventando novas visualidades 
e libertando-se dos automatismos visuais. Como informa o 
artista,

todo processo de pré-produção e captura das 
imagens é manual, há nesse trabalho uma poética 
do fazer, do experimentar o processo. Experimentar 
para conhecer. Conhecer para compreender: 
subverter os processos dominantes e alienantes. 
O resultado se confunde totalmente com o próprio 
processo de produção da imagem, pois o processo 
é também uma forma de resistência ao domínio 
dos aparelhos tecnológicos claramente presentes 
no meio social (MAUÉS, 2012, p. 17)

O uso da pinhole parte de uma inquietação e necessidade de 
experimentação do fotógrafo em relação à rígida linguagem 
fotográfica. Flusser (2002) defende que os artistas que utilizam 
processos alternativos o fazem pois desejam jogar contra o 
programa. Os fotógrafos denominados experimentais procuram 
respostas num contexto de liberdade dominado por aparelhos, 
não se limitando aos mecanismos e dispositivos dos mesmos. 
Participar da produção de uma câmera pinhole permite que 
o fotógrafo se torne parte da câmera escura e seja capaz de 
dominar o aparelho ― o dono do aparelho não é quem o possui, 
mas sim quem foi capaz de esgotá-lo em seu interior, permitindo 
uma nova forma de compreensão do fazer fotográfico. 
(FLUSSER, 2002)

Flusser (2002)  afirma ainda que a filosofia da fotografia 
reposiciona o problema da liberdade, indagado em toda 
filosofia. Segundo o autor, estamos rodeados por aparelhos 
programáticos, que automatizam a ação de fotografar, pensar e 
viver. Porém, Flusser (2002, p. 75)  afirma  que é possível “jogar 
contra o aparelho”, uma vez que o aparelho pode ser enganado, 
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os programas podem sofrer alterações humanas não previstas, 
sendo essa a liberdade da filosofia da fotografia. A fotografia 
expandida existe graças a essa liberdade, devolvendo o caráter 
mágico da imagem  à fotografia, fazendo o observador vaguear 
com os olhos por toda a superfície da imagem técnica. E é isso 
que o fotógrafo Dirceu Maués consegue ao retratar o cotidiano 
do famoso Mercado Ver-o-Peso em Belém, onde com uma 
câmera artesanal ele mostra sua visão sobre o espaço, liberando 
maneiras de ver e fotografar, colocando sua subjetividade no 
centro da abordagem fotográfica.
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Considerações finais

“Professora, mas onde é que eu encaixo o USB?” Foi a pergunta 
que ouvi de um aluno enquanto eu mostrava diversas câmeras 
analógicas, algumas de construção tosca, e pedia para que eles 
as olhassem e desbravassem. Tal questionamento me fez pensar 
porque eu ainda insistia em trabalhar com aqueles aparelhos e 
técnicas tão arcaicos, já que o mundo evoluiu e se encontra 
conectado no ciberespaço, está mais rápido e efêmero, é como 
se não existissem mais novas tecnologias, o novo hoje já estará 
ultrapassado no fim do dia. Atribuo, de forma não muito humilde, 
grande parte dessas transformações à fotografia.  Explico: a 
fotografia mudou a percepção imagética dos indivíduos, permitiu 
que a arte acelerasse seu processo de recriação, e depois se 
reinventou diversas vezes, de forma democrática se misturou 
às mais variadas plataformas, matérias, espaços, sem perder a 
sua essência de ser fotografia.

Os meios de comunicação mudaram com a chegada da 
fotografia, o sentido de verdade e real também sofreu alterações, 
o meu aparelho celular é melhor que o do outro por questões 
de megapixel, a fotografia está em tudo, nas galerias, na 
publicidade, nos álbuns, na ciência. Esse conflito inicial nos faz 
entender que mesmo em meio a tantos avanços tecnológicos 
e com tudo caminhando sempre para a ‘última geração’, a 
fotografia artesanal ainda se mostra suscetível a diversas 
possibilidades de construção de sentido, hibridizando-se com 
diferentes linguagens.
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Entre todas essas possibilidades de construção de sentido e 
hibridizações, aparece o retorno aos processos fotográficos 
originalmente desenvolvidos e difundidos nos oitocentos. Em 
um primeiro momento soou estranho, mas pude perceber 
ao longo da pesquisa que a fotografia artesanal vem se 
manifestando na arte contemporânea brasileira em variados 
formatos. Para entender melhor essa produção recente iniciei 
minha investigação pela própria história da fotografia. 

Vários processos fotográficos foram criados e aprimorados 
ao longo do século XIX e tinham a função de atender a 
determinadas demandas sociais por representação, que, na 
Europa, coincidiam também com uma demanda de mercado.  
Paralelamente, a fotografia já se emaranhava por outros 
caminhos, aproximando-se cada vez mais da arte. Essa  
aproximação estética com as Belas Artes fez com que surgisse 
na Europa no final do século XIX um movimento intitulado 
Pictorialismo, que tentava, segundo Costa (2008), se contrapor 
à massificação e à crescente industrialização da fotografia. Os 
fotógrafos pictorialistas abusavam do desfoque, do borrado, do 
retoque e do rabisco, tinham seus próprios procedimentos, e se 
vangloriavam ao se distanciar daquela imagem apontada como 
fidedigna, como um espelho do mundo real. Dubois (1993) 
classifica o Pictorialismo como o início do elo entre fotografia e 
arte.

Cheguei a três conceitos, Fotografia Contaminada, Expandida e 
Neopictorialismo. Percebi que cada um dos conceitos conseguia 
abranger o outro, aos poucos foi possível afunilar. O primeiro 
mostra a capacidade que alguns fotógrafos têm em se projetar 
e contaminar suas obras, enriquecendo seus trabalhos com 
suas subjetividades e indagações, utilizando da mestiçagem e 
trabalhando no limite de diversos meios. O segundo conceito 
trata da expansão além da fotografia, da busca em mudar a 
forma como a fotografia é produzida e consumida socialmente. 

Contemporaneamente, alguns autores, como Baqué (2003) 
e Rouillé (2009), identificam o surgimento do que consideram 
um retorno ao pictorialismo oitocentista, e que denominam de 
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Neopictorialismo, em que o fotógrafo reutiliza os procedimentos 
típicos do Pictorialismo, mas para explorar a fotografia como 
linguagem própria e não para se aproximar da pintura, permitindo, 
assim, a hibridização com outros meios e linguagens.

 Localizei um número representativo de artistas pesquisando 
processos artesanais, em várias regiões do Brasil, sobretudo 
com o uso da câmera estenopéica, popularmente conhecida 
como pinhole. O artista paraense Dirceu Maués destaca-se 
entre aqueles que vêm trabalhando com pinholes, por isso o 
escolhi para investigar com mais profundidade no capítulo 3 
dessa dissertação. 

Para investigar as produções de Maués com as câmeras pinhole,
todas confeccionadas por ele próprio, parti das especificidades 
técnicas do aparelho para mostrar o quanto o artista consegue 
transgredir e desmoronar com os padrões visuais legitimados 
socialmente. Os tempos em sua imagem não se limitam ao 
tempo do obturador rústico, o movimento está presente nos 
borrões e no ritmo dado a seu trabalho. A mestiçagem com o 
cinema e a tecnologia digital, a possibilidade de manipular o 
aparelho e esgotar o seu programa. O próprio artista se assume 
dentro da caixa preta da fotografia, tornando-se parte do 
aparelho fotográfico.

Mas a caixa preta também engana, e em alguns momentos 
funciona como um pequeno labirinto. Fazer parte do programa 
não significa possuí-lo por completo, assim, em alguns 
momentos Maués se vê refém de algumas variáveis que não 
pode controlar, como, por exemplo, o que será fotografado. Ele 
posiciona a câmera, mas é ela quem delimita o enquadramento, 
ficando também na dependência dos procedimentos que 
seguem a captação da imagem: o artista não tem controle sobre 
o processamento dos filmes, e, posteriormente, ao utilizar a 
tecnologia digital para a finalização de seus trabalhos, volta a 
agir como funcionário do aparelho, limitado às possibilidades 
que o seu scanner e os programas de edição lhe oferecem. Isso 
me fez pensar que em alguns momentos até podemos fazer 
parte do aparelho e esgotar algumas de suas funções, mas no 
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fim ficamos delimitados dentro do espaço proposto por esse 
aparato técnico. 

Quando as manifestações consideradas neopictorialistas, 
como as dos artistas estudados nesse trabalho, começam 
a despontar em meados do século XX, o que se observa em 
relação ao movimento oitocentista, é que contemporaneamente 
a aproximação e apropriação de processos fotográficos 
popularizados e difundidos durante o século XIX configura-
se como uma investigação da própria linguagem fotográfica, 
diferentemente do que caracterizou o Pictorialismo, em que 
se reivindicava um estatuto de obra de arte às produções 
fotográficas através de sua aproximação com a estética da 
pintura. Os artistas considerados neopictorialistas transformam, 
expandem o uso da fotografia, daí considerá-la expandida ou 
contaminada.
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