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RESUMO 
O texto aborda a possibilidade de se pensar o estatuto e a condição contemporânea da 
fotografia na arte a partir de uma abordagem genealógica e não historicista. Ao propor 
considerar o “passado” da fotografia não como resposta para pensar seu “presente”, mas 
ambos como “problema”, a ideia de uma “fotografia como história” é usada para interpelar a 
experiência contemporânea da fotografia na arte. Para tanto, o texto busca relacionar alguns 
fenômenos atuais do fotográfico com os processos que configuraram a fotografia no século 
XIX. Sugere-se então que as regularidades existentes entre eles podem ser vistas como 
condição de possibilidade para pensar a construção do atual estatuto da fotografia na arte 
como “releitura” dos modos de ver e de configurar a experiência sensível em nossa história 
recente. 
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ABSTRACT 

The text addresses the possibility of thinking the status and the condition of contemporary 
photography in art from a genealogical approach and not from classical historiography. By 
considering the "past" of photography not as explanation for its "present " but both as 
"problem", the idea of "photography as history" is used to call upon the experience of 
photography in contemporary art. Therefore, the text aims to relate some current 
photographic phenomena with the processes that shaped the photographic experience in the 
nineteenth century. Then, it is suggested that the existing regularities between them can be 
seen as a condition of possibility to think about the construction of the current status of 
photography in art as "reinterpretation" of ways of seeing and of regulating aesthetic 
experience in our recent history. 
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Introdução 

Alguns fenômenos apontam para o que parece ser uma reconfiguração da 

experiência do fotográfico na atualidade: o fim, na arte, da oposição entre real x 

ficção e a recorrência de temas e questões da história da arte, o trânsito e a 

permeabilidade entre arte, fotojornalismo e imagens vernaculares e o retorno de 

técnicas do século XIX coexistindo com tecnologias digitais e plataformas de 

compartilhamento na internet.  

Ao mesmo tempo, as atuais condições de presença, circulação e valoração da 

fotografia na arte constituem elas próprias um fenômeno que nos leva a repensar os 

modos como compreendemos hoje as narrativas imagéticas, seus efeitos estéticos, 

o lugar da autoria e da memória e o papel do documento e das tecnologias de 

comunicação.  

No entanto, como afirma Agamben (2012), a própria noção do que seria o 

“contemporâneo” não é uma resposta para os dilemas do presente, mas uma 

pergunta. Para o filósofo italiano, é preciso tomar posição em relação a nosso 

presente, ao invés de aderir totalmente a ele. Por isso, Agamben vai afirmar que 

para ser “contemporâneo” é preciso ser “inatual”, no sentido de ter uma certa 

desconexão com o presente, um recuo, para melhor apreender suas inflexões. 

Nitidamente inspirada nas inquitações nietzscheanas e foucaultianas, a questão 

encontra eco nas problemáticas colocadas para a História como forma de “verdade” 

em autores como Benjamin (1993) e seu “conceito de História”, Didi-Huberman 

(2011) e sua “história como forma de conhecimento por montagem” e Ricoeur (1994) 

e o “relato histórico como construção narrativa”.  

Com esses autores, foi possível questionar a perspectiva “historicista” da História 

que crê poder explicar o presente pelo “passado” com base nos documentos e 

outras evidências e no “presente” como resultado desse “passado”. O que se 

percebe hoje é que, ao contrário, o “passado” é pensado como uma forma de 

construção do conhecimento. Isso permitiria pensarmos nosso presente não 

articulando-o ao “passado” e ao “futuro” de forma causal, linear e projetiva, e sim, 
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num vinco que permite apreendê-lo em suas continuidades e descontinuidades com 

práticas e discursos de outros tempos e a partir de suas regularidades. 

Para realizar esse deslocamento epistemológico no campo da fotografia, considero 

necessário um duplo questionamento. O primeiro acerca de sua condição atual na 

arte e seus processos de individuação no presente. Ou seja, perguntar como se 

estabelecem para a fotografia hoje, particularmente na arte contemporânea, os processos 

de construção da experiência atual da fotografia como algo dotado de uma suposta 

especificidade e autonomia (mas que requer, na verdade, a mobilização de uma 

série de elementos para redefinir o que é visível e invisível na fotografia na arte em 

nosso presente). O segundo questionamento é acerca da construção do estatuto 

que a fotografia na arte vem assumindo como dispositivo de inventariação e de 

releitura de nossos modos de ver e de dar a ver nossa experiência sensível em 

nossa história recente (COTTON, 2010; POIVERT, 2010).  

A empreitada implica trabalhar com outras perspectivas e métodos e daí o interesse 

pela genealogia. A genealogia como método não visa simplesmente voltar ao 

passado, mas examiná-lo a partir de certas evidências que ora não são 

consideradas pela tradição historiográfica “historicista”, ora são vistas isoladamente. 

Nesse sentido, uma abordagem genealógica considera que esse “passado” é 

também presente, assim como nosso presente é/foi seu “futuro”.  

Por um lado, na arte contemporânea parece claro que as imagens são por princípio 

infiéis a nosso desejo de captura e de totalização do real e que é a permeabilidade e 

o trânsito por distintas situações, esferas, intenções e códigos que forjam suas 

condições de produção, recepção e legitimação. Por outro lado, essa “clareza” não 

brota espontaneamente no presente da arte e nem é inaugurado por ela como gesto 

crítico. É uma parte dessa história que o texto pretende contar. 

O texto procurará demonstrar que a construção do estatuto da fotografia na arte não 

se deu em função apenas do redimensionamento dos aspectos técnicos da 

fotografia, mas como desdobramento da disputa e do imbricamento de três campos 

no século XIX: ciência, arte e indústria. O texto vai então propor a observação da 

conexão desses campos na primeira Exposição Universal de Paris, em 1855, e 
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como, ao mesmo tempo, no próprio século XIX tal construção pode ser refutada em 

outros momentos nesses mesmos campos, “antecipando” em muito algumas 

atitudes hoje observada na fotografia vernacular e na arte. 

Da História e da Genealogia da Fotografia 

A fotografia com “F” maiúsculo foi sempre marcada por uma estranha ambiguidade, 

por abarcar ao mesmo tempo o lugar de objeto e de mediação técnica e cultural. Tal 

ambiguidade esteve presente desde o começo da experiência do fotográfico e por 

isso proponho discutir a fotografia não apenas como tecnologia de registro, mas 

como techné ou modo de fazer, e, portanto, simultaneamente como “artefato” e 

“prática” inscritos em campos diversos: técnico, histórico, cultural, artístico, 

econômico e político.  

Essa proposição implica considerar que a fotografia apresenta muitas histórias e 

também muitas maneiras de contá-las. Dentro da questão que nos interessa, é 

possível dizer que a história da fotografia como tecnologia de registro começa com a 

configuração dos modos de ver e das máquinas de visão que a antecederam 

(CRARY, 2012) até sua legitimação como “meio” (BENJAMIN, 1993), com direito a 

usos e funções bem definidas (FABRIS, 2011). Pode-se dizer também que, num 

primeiro momento, tratou-se de pensa-la como objeto científico e informativo.  

Contudo, no próprio século XIX já era possível observar uma série de usos que 

problematizavam sua objetividade e sua função de registro e que evidenciavam a 

condição da fotografia como organizadora da percepção e de produtora de 

“realidade”. Como contribuição para pensar a fotografia, a abordagem genealógica 

pode ajudar a por em relação documentos, discursos, dados empíricos, situações de 

contexto e cruza-los com elementos de nosso presente, de modo a perceber 

regularidades entre eles talvez ainda pouco visíveis. 

A genealogia como método é complementar à perspectiva arqueológica 

desenvolvida por Foucault para examinar os processos de subjetivação a partir dos 

discursos e das práticas sociais. Com ela, a análise foucaultiana ganha um novo 

impulso em seu esforço de romper com as tentativas de se estabelecer relações 

causais entre os acontecimentos (LEMOS e JUNIOR, 2009). Aliás, nessa 
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abordagem, os próprios fatos são entendidos como construções, pelas relações 

feitas entre dados e experiências que lhes atribuem valor e sentido “históricos”. É 

esse processo de construção, portanto, que vai interessar à genealogia.  

A observação do surgimento de determinados usos da fotografia ao longo do século 

XIX permite contaminar aos poucos a suposta pureza de suas intenções e de suas 

narrativas. Isso fica claro, por exemplo, nas disputas presentes na primeira 

Exposição Universal de Paris, realizada em 1885. 

A fotografia na Exposição Universal de 1885  

A Exposição Universal de 1885 foi uma oportunidade de compartilhar e difundir 

amplamente as mais recentes descobertas científicas, produtos, técnicas e também 

obras de arte e de aproximá-las de industriais, comerciantes, colecionadores, 

aficionados e pessoas comuns. Aconteceu ao mesmo tempo em dois grandes locais, 

segundo duas grandes divisões: “produtos da indústria”, apresentados no Palácio da 

Indústria, e “obras de arte”, apresentados no Palácio das Belas Artes. A fotografia 

fazia parte da primeira divisão. Mais especificamente, era a “quarta sessão” da 

“classe 26” (“desenho e plástica aplicados à indústria”, “impressão em caracteres”, 

“em sistema flexível” e “fotografia”). Tal classe, por sua vez, fazia parte do Grupo VII 

(“Móveis e decorações”, “moda”, “desenho industrial”, “impressão” e “música”), 

conforme indicado no relatório da exposição, em 1856. 

Ser aceito para participar da Exposição era já uma grande honra, mas uma vez 

aceitos, os objetos passavam por um novo filtro: a do localização no evento, que 

lhes conferia uma maior ou menor visibilidade e seguia determinados critérios e 

modos de classificação. Além disso, todo invento, produto ou obra de arte exposto 

era julgado e os vencedores recebiam prêmios de um júri. Após a Exposição, era 

elaborado um relatório que era tornado público e que servia como indicador de 

caminhos a serem seguidos pelos experimentos científicos e pelos processos de 

produção de seus objetos, influenciando no desenho de políticas públicas e privadas 

de desenvolvimento técnico-científico em nível internacional e favorecendo ou não a 

produção e venda de determinados produtos, obras e tecnologias.  



 

228 DA HISTÓRIA DA FOTOGRAFIA À FOTOGRAFIA COMO HISTÓRIA:  
POR UMA GENEALOGIA DA FOTOGRAFIA NA ARTE CONTEMPORÂNEA 
Fernando Gonçalves / Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

A despeito dos protestos de entusiastas e de representantes de Sociedade Francesa 

de Fotografia, criada em 1851, a fotografia foi designada como um objeto “útil” e não 

como “arte” e a ela coube um espaço modesto na Exposição, por seu estágio ter 

sido considerado pelo júri como ainda “embrionário” (ROUILLÉ, 1985) e sua 

aplicabilidade aos interesses da indústria, ainda tímida. Este julgamento aparece no 

mencionado relatório de 1856, que aponta duas tendências para a fotografia como 

invenção e produto: a primeira é o desencorajamento do uso da daguerreotipo e o 

segundo é o estímulo da técnica da impressão do negativo em vidro por colódio, que 

favorecia a produção e reprodução das provas em menos tempo, com maior 

qualidade e com custo mais baixo. Para decepção de seus defensores, o júri dera 

destaque também, com as devidas premiações e referências em seu relatório, a 

projetos e iniciativas com técnicas de impressão não-fotográficas por contato como a 

litografia e a heliografia. A justificativa era que estas haviam demonstrado maior 

rapidez e eficácia na conservação das tiragens e por ter um procedimento de 

reprodução mais mecânico e menos sujeito a alterações que os procedimentos 

químicos usados na fotografia. 

Ao mesmo tempo, o relatório reconhece a importância do uso aplicado da fotografia 

na Indústria, como o registro de imagens de flores e seu uso na fabricação de 

tecidos ou na produção de tiragens para instrumentalizar a fabricação de modelos 

de peças e móveis. Também seu uso científico, nas pesquisas da botânica, da 

zoologia e da medicina e nas expedições etnográficas e arqueológicas, a fotografia 

havia recebido prêmios por suas contribuições nos processos de observação, 

análise e extração de leis explicativas para os fenômenos estudados. Finalmente, na 

arte, a fotografia demonstrara ter sido muito “útil” como modelo de apoio à criação 

de pintores, escultores, gravadores e arquitetos pela fidelidade de seus registros.  

De toda forma, percebe-se que na época, apesar de já se esboçar para a fotografia 

um “campo”, por meio da formação de grupos de praticantes amadores, profissionais 

e de associações especializadas, como a Sociedade Francesa de Fotografia, é 

sempre a tecnicidade aplicada que emerge como valor e sentido para a fotografia. 

Sintomaticamente, pelo menos neste momento, o retrato, uma das práticas 

fotográficas mais difundidas naquele período, é também desqualificado no evento. 
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Criticando abertamente a proliferação dos “fabricantes de portraits”, o juri vai 

considera-los “detratores da fotografia” com objetivo puramente mercantil e que 

tratam a fotografia mais como “curiosidade do que (algo) de utilidade real” (apud 

ROUILLÉ, 1985, p.94).  

Entre disputas e elogios, a Exposição Universal foi, por isso mesmo, também lugar 

de atualização da crescente querela com a própria arte, campo no qual a fotografia 

reivindicava um lugar, em pé de igualdade com a pintura, a escultura e gravura. E 

não é tudo. No interior do próprio “campo” nascente da fotografia rivalizavam 

interesses comerciais, na figura de Adolphe Disdéri (auto-intitulado “fotógrafo oficial 

do evento”) e os interesses estéticos e de criação, defendidos por alguns fotógrafos 

e por membros da Sociedade Francesa de Fotografia, que buscavam afirmar a 

prática fotográfica como gênero expressivo.  

Animada por um desejo manifesto de difundir descobertas e novos produtos que 

contribuíssem para a “transformação da sociedade” sem deixar, porém, de atender 

as lógicas de mercado, a Exposição Universal de 1885, conferiu um público sem 

precedentes à fotografia, constituindo para ela um marco importante. Mas 

evidenciou também que a fotografia iria passar por um momento de transição como 

invento, do ponto de vista das técnicas de produção e das funções, o que aparecia 

tanto nos usos preconizados pela indústria, pela ciência e pela arte quanto em suas 

disputas internas e externas.  

Naquele momento, valores como precisão e rapidez construíam a “imagem” da 

fotografia como tecnologia de registro aplicada à produção e não como objeto 

voltado à expressão ou ao consumo, embora isso já acontecesse e fosse uma 

tendência atestada pela a popularização das cartes de visite, dos álbuns de família e 

de imagens de paisagens (embora estas últimas tivessem muitas vezes fortes 

ligações com o campo da Arte, particularmente com a pintura). A construção dessa 

“imagem” era viabilizada não só pela desqualificação de práticas que fugiam ao 

modelo utilitarista preconizado pela Exposição Universal quanto pela notória 

orientação de que a fotografia enquanto invento deveria vencer os obstáculos 

técnicos, econômicos e culturais que a impedia de estar em conformidade com os 

“tempos modernos”. Isto porém não impediu que a invenção de novas técnicas de 
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impressão, processos químicos e tipos de papel próprios para impressão 

permitissem o surgimento e o desenvolvimento de práticas fotográficas que 

buscavam afastá-la de seu uso aplicado de “duplicação do real”, como vemos não 

só no movimento pictorialista (FABRIS, 2008), mas também no seio da própria 

indústria e da própria ciência, como veremos mais adiante. 

Por meio das distintas experiências e formas de presença do fotográfico no século 

XIX, que construíam a fotografia tanto como instrumento técnico e forma de registro 

quanto como forma expressiva com pretensões de “arte”, o que vai lentamente se 

desenhando são modos de fazer ciência, arte e objetos para o consumo, além de 

lugares, memórias, visões de mundo e estilos de vida. Dessas experiências, entre 

defesas da “objetividade” e da “subjetividade”, a fotografia vai sendo testada e 

reinventada até alcançar nas primeiras décadas do século XX sua “autonomia” 

enquanto meio, por meio de seus usos e funções, eles próprios talhados pelas 

dinâmicas de que faziam parte. 

É essa “autonomia” enquanto meio que vem sendo discutida e problematizada na 

atualidade, particularmente no campo da arte. Por um lado, é no campo da arte 

contemporânea, por exemplo, que a fotografia parece adquirir um estatuto de 

“artefato” cuja natureza é tanto técnica quanto expressiva e cujo interesse desloca-

se da representação mimética para constituir-se como dispositivo de reflexão sobre 

a representação e sobre a construção dos modos de vida em sociedade. Mas, por 

outro lado, esse deslocamento não é nem exclusivo da arte nem de nosso tempo.  

No youtube e em fóruns de discussão na internet, por exemplo, é possível encontrar 

cada vez mais vídeos em que profissionais e pessoas comuns que se interessam 

por fotografia ensinam ou trocam experiências sobre como produzir imagens pela 

técnica do daguereótipo, do cianótipo ou do colódio úmido, pelos efeitos particulares 

que possibilitam. Também nas redes sociais é possível observar como a produção, 

os usos e apropriações das imagens mostram, por exemplo, como as imagens já 

não valem apenas por seu valor como conteúdo ou registro, mas como forma de 

aludir a fatos, de produzir ficções de si, de construir narrativas não-lineares.  
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Assim como essas experiências fora do campo da arte, mas que certamente o 

tangenciam, o que a Exposição Universal de 1885 nos ajuda a iluminar são os 

processos que configuram desde o início a experiência do fotográfico como 

dispositivo de mediação técnico-cultural, o que parece ser assumido pela arte 

contemporânea como um valor para a fotografia e por meio do qual a própria 

fotografia pode se individuar desde o final dos anos 70 do século XX.  

Ora, o que caracteriza a fotografia como dispositivo de mediação é sua natureza de 

artefato investido não só de uma “tecnicidade”, mas também de memórias, desejos e 

intenções e seu desenvolvimento a partir de problemas concretos com fins 

específicos. Porque sua realização é constituída por tais elementos, a fotografia 

contém os traços da mobilização destes elementos seus usos e funções. Portanto, 

mais do que respostas, os usos da fotografia em seus diferentes âmbitos e 

contextos precisam ser investigadas, por fazerem parte de conjuntos de relações 

que os constroem e legitimam. É o que tentaremos mostrar a seguir. 

Três questões para uma técnica 

Sem a pretensão de produzir análises totalizantes para a experiência da fotografia 

no século XIX, o que nos propomos agora é observar e discutir alguns traços e 

evidências que envolvem parte da história da fotografia, que indicam como em 

determinados momentos se produzem condições particulares para a legitimação e a 

problematização da fotografia e sua vida de objeto técnico e social naquele período. 

Em função dos limites estreitos do texto, analisaremos brevemente a experiência do 

fotográfico nos campos científico, da indústria e das artes do século XIX, a partir de 

3 casos que funcionarão como pontos de entrada nas redes de relações que 

envolvem e configuram usos e funções da fotografia nesses campos e que 

concorrem tanto para sua legitimação quanto para sua problematização.  

No campo científico, uma das situações que evidenciam um uso não eminentemente 

técnico da fotografia como forma de obter registros objetivos é construção da 

iconografia fotográfica do hospital Salpetrière, criada entre 1876 a 1880 pelo médico 

Jean-Martin Charcot, com a qual se construiu a noção de histeria no campo da 

psiquiatria. Como se sabe, o usos da fotografia e de outras formas de registro como 
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a pintura e o desenho nesse contexto foram importantes aliados para a observação, 

catalogação, classificação e diagnóstico e tratamento da histeria.  

Apesar de ser um fato localizado, a discussão em torno da iconografia de Salpetrière 

remete à construção do saber científico no século XIX, no qual se insere a própria 

fotografia, e que inclui temas não menos importantes como os estudos da fisiologia 

do movimento em Marey e a cronofotografia em Muybridge. O pacto de Charcot com 

a fotografia para formular suas teses sobre a histeria teria sido perfeito SE a 

fotografia, em seu estágio de desenvolvimento técnico à época, permitisse o registro 

instantâneo das crises das internas e não exigisse sua reencenação das crises para 

fins de estudos e pesquisas (DIDI-HUBERMAN, 2003).  

Fica claro como a empiria e objetividade científica (como requisitos para validar um 

conhecimento) vale-se sem dúvida da fotografia, mas para forjar a requerida 

objetividade com a qual a psiquiatria não apenas validaria a tese da histeria mas 

também se legitimaria enquanto ciência. Mas o que chama a atenção é que não se 

perceba na historiografia da fotografia como essa capacidade técnica de produzir um 

registro e um documento científico se deu de forma tão ficcionada quanto nas 

fotomontagens, nas intervenções sobre negativos ou as reencenações dos tableaux-

vivants no pictorialismo ou quanto na construção da pose no retrato nos estúdios 

comerciais de fotografia. Ou que pouco se tenha problematizado até hoje o estímulo 

à evolução “técnica” e à popularização da fotografia pela indústria e sua legitimação 

da fotografia como técnica de registro, como vimos na Exposição Universal, uma vez 

que esta “evolução” e essa “natureza de registro” sempre estiveram atravessadas 

por aspectos que não o eminentemente “técnico”. Na dança da ciência - com suas 

observações e classificações, iconografias de corpos e de seus movimentos - arte e 

indústria também participam da construção de própria existência e legitimação do 

conhecimento, através do fio de Ariadne da imagem fotográfica. 

No campo da indústria e do comércio, por sua vez, é possível observar como o 

desenvolvimento científico participa da configuração das técnicas e dos processos 

de produção fotográfica e ao mesmo tempo é por eles configurado. O ponto de 

entrada aqui serão as cartes de visite, criadas pelo fotógrafo francês Adolphe 

Eugène Disdéri (FREUND, 1986). Misto de objeto “técnico” e “artístico”, as cartes de 
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visite participam ao mesmo tempo da construção do sujeito moderno através do 

retrato e do projeto de popularização da própria fotografia na segunda metade do 

século XIX, inclusive, como se sabe, como forma de distinção. Seu formato diminuto 

e de baixo custo fala tanto da crise do valor da unicidade da imagem e do tempo 

lento de sua produção (daguerreotipo) quanto do surgimento e legitimação de 

técnicas que melhor atendem aos novos imperativos de velocidade, quantidade e 

nitidez (impressão por negativo por colódio) da indústria. Fala também das relações 

dessa crise com os avanços da química e com mudanças na pintura, na gravura e 

na própria produção de imagens fotográficas. A convergência entre ciência, arte e 

indústria prepara aqui tanto o caminho para a construção e legitimação do caráter 

comercial e documental da fotografia quanto o de sua contestação.  

Como vimos na Exposição Universal, retratos e paisagens pictóricos, por exemplo, 

eram bem-vindos, desde que, claro, seguissem determinados critérios, como 

demonstrou Rancière em sua “partilha do Sensível”. Mas os retrato e as paisagens 

fotográficas, não. Exatamente por participarem de uma partilha, ou seja, de uma 

disputa que vai separar a fotografia em partes inclusivas e exclusivas. A primeira 

partilha é a da Arte. A fotografia não poderia ser uma “forma expressiva”, caso 

contrário rivalizaria com a pintura. Portanto, era apenas uma forma mecânica de 

registro à serviço da arte, e logo, inferior, nada tendo de artística. A segunda partilha 

é a da Ciência. A fotografia construída artificialmente seja nos estúdios fotográficos 

ou nas intervenções dos pictorialistas ameaçava o princípio da mimese que não 

interessava só à arte, mas também à ciência, que não prescindia do registro objetivo 

e de sua “seriedade” como invento para legitimar-se. 

Finalmente, o terceiro campo de observação, a arte, evidencia como as invenções 

da ciência e da indústria são correlatas às discussões sobre sobre técnica, 

originalidade e modos de ver neste mesmo período. Por um lado, o surgimento de 

técnicas de registro mais eficazes, rápidas e baratas como a litografia e a heliografia 

favorece a difusão e o acesso às obras de arte (pondo em questão inclusive a 

competência da própria fotografia, como ficou claro na exposição Universal de 1855, 

pelo estágio técnico da invenção à época). Por outro, diminui a distância entre a 

vontade de verdade do saber técnico-científico e o da arte.  
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Nossa entrada nesse imbróglio serão as fotomontagens do pintor e fotógrafo Oskar 

Gustav Rejlander, famoso por desenvolver técnicas de intervenção e de montagem 

com negativos que conferiam à imagem fotográfica um aspecto pictórico, ficcional e 

de mis-en-scène. Porém, mais do que tratar do trabalho de Rejlander como simples 

pretensão da fotografia em ser “uma bela arte” e de negar sua “natureza” técnica de 

reprodução e seu caráter indicial (o que reiteraria a clássica oposição entre arte e 

fotografia na figura da dicotomia utilitarismo-documentação x ficção-expressão), o 

interesse aqui será evidenciar como essa oposição remete ela mesma para a 

construção de uma concepção de fotografia reduzida ou apenas a seu aspecto 

técnico de registro ou a seu caráter de ficção (supostamente opostos).  

A rigor, qualquer processo fotográfico realizado por meios físico-químicos implicam 

algum grau de manipulação. Não é novidade que a produção de uma imagem desse 

tipo, não apenas no século XIX mas também hoje, depende tanto do tempo de 

exposição, quanto dos aspectos ópticos, do tipo de técnica de revelação e do tipo de 

papel. Não falamos da construção da pose, de tipos de enquadramentos ou cortes 

na imagem, mas da “edição” em próprios processos de produção. Aliás, são essas 

possibilidades que foram consideradas obsoletas com o tempo - em nome da 

facilidade e da rapidez da ampliação e do tratamento - que hoje voltam a encantar 

profissionais, amadores e artistas e se multiplicam através de videos do youtube. 

Mas aquilo que ficou conhecido como os primeiros processos de “manipulação 

fotográfica” vieram não dos usos intencionalmente calculados de químicos, lentes e 

tipos de papel e tempo de exposição, mas do que à época foram considerados 

“acidentes” ou “erros” de revelação de negativos realizados muitas vezes por 

amadores (FERNANDES, 2012), como imagens de negativos distintos aparecendo 

inesperadamente na mesma fotografia – sobretudo devido a má lavagem das placas 

de colódio. Como o ideal de “qualidade” era dado pela definição da imagem, a 

duração de sua fixação e da harmonização dos tons de cinza, esse e qualquer outro 

“desvio” que comprometesse seu uso como documento, dentro dos critérios já 

existentes no início da segunda metade do século XIX, era motivo para descartar 

uma imagem ou para não aceitá-la como fotografia “útil” ou “bela”. 

Contudo, aos poucos tais “acidentes” começaram a ser explorados de modo a se 
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manipular intencionalmente, por exemplo, a composição de vários negativos para 

formar uma nova fotografia. Eram montagens através de recortes, super-exposição, 

sobre-impressão, da repetição do mesmo negativo ou combinação de vários desses 

processos. Muito próximos das produções de muitos artistas nos anos 80 e 90 do 

século XX, estas produções ficariam conhecidas por “impressões combinadas”. 

Ainda que as suas origens efetivas sejam imprecisas, surgem, já em nos meados do 

século XIX, várias publicações dedicadas a esse “divertimento”.  

Segundo Fernandes, a fotomontagem surge num primeiro momento dentro de um 

contexto popular e por vezes até humorístico, tendo sido bastante explorada em 

cartazes, panfletos ou postais. Apenas mais tarde fotógrafos “profissionais” como os 

pictorislistas passaram a se interessar pela fotomontagem e outras formas de 

intervenção nos negativos. Oskar Gustav Rejlander foi um deles. Conhecido por 

suas “dramatizações do real” e justaposições temporais na imagem, como na 

emblemática “Two Ways of Life” (1875), Reijlander combinou apenas nesse trabalho 

cerca de 30 negativos. Como pintor, é verdade que buscava construir imagens muito 

próximas à estética pictórica e que também reproduzia nelas os critérios e valores 

que legitimavam a pintura, à época. Contudo, suas experimentações são 

contemporâneas, em certa medida, de trabalhos de artistas como Rodchenko, 

Geraldo de Barros, Jeff Wall, Cláudia Jaguaribe, ainda que com objetivos e 

processos de produção distintos.  

Considerações finais 

Partindo das ambiguidades constitutivas da fotografia como artefato, o texto buscou 

apontar indícios de como no século XIX se construiu e ao mesmo tempo se refutou a 

função de registro e o emblema de “analogon do real” para fotografia. Essa 

construção atravessou boa parte da experiência do fotográfico até nossos dias e o 

redimensionamento dessa função de registro parece ser condição necessária para 

pensarmos a experiência da fotografia hoje na arte, embora tais condições já 

existissem no século XIX e permitissem práticas contemporâneas a de nosso 

presente, dentro e fora da arte.  
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As iconografias de Salpetrière, as cartes de visites e as fotomontagens pictorialistas 

foram invocadas aqui como uma espécie de imagens de fragmentos de práticas e 

discursos costurados pelo fio da imagem fotográfica, presentes também na 

Exposição Universal de 1855. No presente do século XIX, três “mapas” formam um 

só: o entrecruzamento desses fragmentos de práticas e questões na abordagem da 

“fotografia como história” evidenciam o quanto a experiência do fotográfico é 

enredada por aspectos e elementos diversos em disputa e não por sua “natureza” 

técnica, com a qual se fez prevalecer para a fotografia uma função de registro.  

Como tentei demonstrar, esse aspecto “técnico” preconizado para a fotografia é 

construído a partir do imbricamento de distintos discursos, práticas e interesses e 

mobilizado de diferentes formas e com diferentes objetivos, embora se legitimasse 

apenas esse aspecto. Parece ficar claro, assim, como a suposta vocação de registro 

e de produtora de memória da fotografia foi sendo construída e legitimada enquanto 

função social precípua desde o século XIX até individuar-se como mídia e linguagem 

ao longo do século XX, sob as formas de experiências e designações diversas como 

“fotografia direta”, “documental”, “fotojornalística”, até começar a ser redimensionada 

na arte e a ser reconhecida como “obra”. 

Em nosso presente, após uma série de outras disputas ocorridas ao longo do século 

XX nos campos da arte, da história e da comunicação, reconfigurações da técnica, 

da arte, da memória e da experiência parecem revolver a fotografia. Tais 

reconfigurações, que deslocam cada vez mais a análise da imagem fotográfica como 

mensagem visual para a dos processos que constroem seus sentidos e modos de 

presença, nos permitem vincular a fotografia a uma ecologia técnica, social e 

subjetiva e aos atos e regimes enunciativos que a produzem, dentro e fora da arte.  

Provavelmente é a partir desse deslocamento que possamos entender a experiência 

contemporânea da fotografia na arte, que parece ser a de tratar a fotografia como 

artefato ao mesmo tempo técnico e social e como forma de pensamento sensível no 

mundo e não sobre o mundo. Provavelmente é também a partir desse deslocamento 

que se possa investigar como se constrói para ela um estatuto de dispositivo que 

inventaria e reordena nossa experiência sensível em nossa própria história recente, 

que discute modelos de representação e modos de ver e dizer o mundo, como 
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apontam autores como Poivert e Rancière. Se para ser “contemporâneo”, como 

preconiza Agamben, é preciso ser anacrônico, entrecruzar e embaralhar passado, 

presente e futuro é uma aposta na afirmação da natureza “sociotécnica” da 

fotografia e na possibilidade de uma leitura inatual de nosso presente. 
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