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RESUMO 
Esta comunicação aborda as relações entre fotografia e pintura de parte da produção 
fotográfica do coletivo paulista Cia de Foto, considerando a estratégia de transfigurações de 
imagens, por meio de requalificações cromáticas e icônicas, utilizadas na passagem das 
imagens de informação para imagens de Artes Visuais. Os tratamentos de imagens não são 
meros efeitos plásticos, mas uma forma de transfigurar o significado da imagem referente. 
Pode-se pensar até que ponto ao interferir na ordem do visível para desconfigurar as 
narrativas originais, suas fotografias acabariam por eliminar signos do presente em prol de 
uma dimensão universal das imagens, como bem lembrou Michel Poivert.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Requalificações cromáticas; reconfigurações fotográficas. 
 
 
ABSTRACT 

This communication addresses the relationship between photography and painting, part of 
the photographic production of collective Cia de Foto, from São Paulo, considering the 
strategy of images transfigurations, through the chromatic and iconic requalification, used on 
the conversion from information images to Visual Arts images. The treatment of images are 
not only for visual effect, but a way to transmute the meaning of the related image. It is 
possible to think how much the interference over the visible order to transform the original 
narratives would eliminate present signs from their photographs in favor to an universal 
dimension of images, as well recalled Michel Poivert. 
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Gäelle Morel (2007) em seu texto Esthétique de l`auteur, signes subjectifs ou retrait 

documentaire? analisa algumas estratégias de determinadas produções plásticas de 

fotógrafos que transfiguram a realidade através de operações formais e jogam sobre 

os padrões técnicos, propondo distorções óticas, defeitos intencionais, manipulações 

de intensidades de luzes para dramatizar a cena, enquadramentos exacerbados, 

grandes planos pronunciados, efeitos que limitam a clareza documentária por meio 

de flous de movimento, recusa de frontalidade, uso do grande formato, dentre 

outras. A afirmação dessa subjetividade é percebida por esses fotógrafos como um 

meio de distinguir sua produção dos clichês realizados pelos fotojornalistas 

tradicionais. Desta forma, “o autor encarna uma aliança possível entre o jornalista e 

o criador” (MOREL, 2007, p.102). 

É neste contexto de estratégias que se pode pensar a produção fotográfica1 do 

coletivo paulista Cia de Foto,2 que procurava distinguir e singularizar a produção 

através de intervenções plásticas operadas em trabalhos de arte, a partir de 

imagens que, a priori, foram realizados para serem veiculados na imprensa. 

Requalificar imagens de informação como prática artística, foi um dos eixos que 

levou o coletivo a realizar manipulações na matéria fotográfica e na iconografia das 

imagens. O ponto de partida do coletivo foi o trabalho ligado às atividades 

profissionais no fotojornalismo e na publicidade.3 

De formação eclética – jornalismo, publicidade, fotografia, letras, história, arte e mídia 

–, o coletivo originou-se em 2003, na época, mais focado no modelo do jornalismo, 

com Pio Figueiroa e Rafael Jacinto. No ano seguinte, João Kehl e, em 2006, Carol 

Lopes passaram a integrar o coletivo e, de forma mais esporádica, Flávia, 

coordenadora da área comercial, Débora, gerente e assistente de Flávia e Kosuke, 

assistente de fotografia. Outro parceiro foi o DJ Guab, que criava músicas para 

acompanhar determinadas séries de fotografias. O coletivo encerrou suas atividades 

em 2013. A Cia de Foto se constituiu num coletivo por envolver processos 

colaborativos e de compartilhamento de experiências em maior ou menor grau em 

práticas teóricas e plásticas. Para Ronaldo Entler, “os coletivos exploram em 

profundidade o que parece ser o maior potencial desse tipo de experiência: a criação 
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colaborativa.”4 Na prática todos os seus integrantes discutiam tudo o que se referia às 

atividades realizadas, tanto nos trabalhos publicitários quanto nos trabalhos de arte.  

Os fotógrafos Pio, Rafael e João trabalharam como fotojornalistas e essa foi a sua 

escola, segundo afirmam.  A questão técnica tinha grande importância nas imagens 

que produziam: “o repertório técnico e as aplicações da fotografia eram muito 

restritos a uma rotina pouco criativa”, como informa Pio.5 E, sobre esse repertório, 

ainda diz que “o maior valor de acerto se media por uma foto de fácil assimilação e 

pouca elaboração técnica”. O trabalho de arte do coletivo começou em 2006, 

quando passaram a conciliar “a vida profissional com uma vida mais criativa e o que 

determina a nossa linguagem é uma força que é bem mais forte do que as vontades 

comerciais”, lembra Pio.6 As atividades para jornais e revistas seguiam pautas e 

atinham-se a determinadas formatações estéticas de caráter documental da imagem 

fotográfica.  

Para Beaumont Newhall (2002, p. 247), o “documental” é um termo que tem sido 

aceito como um estilo, e seus princípios foram absorvidos pelo fotoperiodismo. No 

manual de instruções A Guide to Better Photography, Berenice Abbott (1898-1991) 

“aconselha ao fotógrafo a utilização de uma câmera tão grande quanto seja possível, 

para que o documento seja abundante em detalhes e rico em informação” 

(NEWHALL, 2002, p. 246). Assim, “os critérios de mostrar o detalhe, a clareza e a 

qualidade da tiragem são fundamentais para o estilo documentário”, como informa 

Michel Poivert (2005, p. 31). Para Kevin Moore, um bom trabalho documentário: 

devia ser simples, frontal, sem nenhuma distorção visual introduzida 
pelo fotógrafo. De certo modo, devia produzir uma fotografia sem 
fotógrafo, de modo que a imagem se configurasse a mais neutra 
possível, sem que uma subjetividade pudesse ser expressa. 
(MOORE, 2007, p. 510)  

Essa neutralidade documental valoriza os dispositivos da máquina fotográfica.  O 

teórico Vilém Flusser alerta para o fato de que o aparelho fotográfico já vem com 

uma programação de fábrica: 

As superfícies simbólicas que produz estão de alguma forma, 
inscritas previamente (programadas, pré-inscritas) por aqueles que 
produziram o aparelho. As fotografias são realizações a partir de 
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algumas das potencialidades inscritas no aparelho. O número de 
potencialidades é grande, mas limitado. (FLUSSER, 2002, p. 23) 

Para Flusser o fotógrafo precisa se submeter a categorias inscritas no aparelho e 

constitui, portanto, numa escolha programada. Assim, para subverter as limitações 

das possibilidades oferecidas ao fotógrafo, este precisa recorrer a outros artifícios. 

Se o clique fotográfico é um corte num só golpe, como diria Philippe Dubois, para 

trabalhar, zona a zona da superfície, é necessário recorrer a procedimentos de 

intervenções digitais.  

O coletivo, não satisfeito com os códigos captados pela câmera fotográfica, porque 

não atendia às suas intenções estéticas, passou a desviar as codificações 

fotográficas documentais. Para fomentar suas pesquisas, assistiam a vídeos e 

filmes, olhavam fotografias em livros de sua biblioteca, faziam grupos de estudo e 

debatiam com os amigos pesquisadores Ronaldo Entler, Lívia Aquino e Claudia 

Linhares Sañz.  

A Cia de Foto realizou a transposição do que Vincent Lavoie (1996, p. 67) identificou 

como “clivagem histórica” na fotografia, que são dois tipos principais de 

interpretação: a primeira, “apreende a função de seus usos e finalidades ligadas à 

propensão de servir como auxiliar de saberes e competências extra-fotográficos” e, 

a segunda, como “forma de expressão artística que reivindica a autonomia da 

criação na arte.” No percurso de passagem de imagens da imprensa para as artes 

visuais, o coletivo instala uma presença singular, não no momento do ato fotográfico, 

mas quando do processamento de pós-produção das fotografias. Das imagens 

documentais, o coletivo partiu para a ficção – dos limites de realidade da fotografia 

original para a expansão dos artifícios plásticos de constituição das composições, de 

forma a ressignificá-las por meio de manipulações na matéria fotográfica e nas 

figurações. Os integrantes do coletivo afirmaram que faziam diferença de linguagem 

das imagens para o meio da imprensa e para o meio das artes visuais. As suas 

fotografias não eram apresentadas, enquanto obras, com a visualidade original, 

conforme atesta o coletivo: “é difícil a gente se conter com a foto propriamente dita. 

A vontade que se tem é de certa forma, iconoclasta, de matar a imagem. Isso é uma 

pesquisa que está aqui dentro do coletivo”.7 
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É esta atitude iconoclasta em relação à informação documental que leva o coletivo a 

desconfigurar os códigos da imagem matriz. Embora uma integrante do coletivo, 

Carol Lopes, que tinha formação em arte e mídia, fosse a encarregada do 

tratamento das imagens no ateliê digital, todas as decisões sobre as imagens eram 

coletivas, da captura à pós-produção e à impressão. Entre as intervenções 

realizadas nas imagens originais, estão as requalificações das faturas dos 

cromatismos, ressaltando ou esmaecendo uma cor, uma luz, um tom de pele; os 

apagamentos de figurações, por meio de enegrecimentos das superfícies amputam, 

em certos trabalhos, determinadas partes dos corpos dos personagens.   

A série Carnaval, (2009) surgiu a partir de uma encomenda fotojornalística para uma 

cobertura do carnaval na Bahia, tendo as fotos sido realizadas de cima de um trio 

elétrico. As fotografias originais apresentam uma luz uniforme na composição e 

nitidez nos corpos. Ao tratar as imagens, o cromatismo vivo das cores nas 

vestimentas das figuras das imagens originais, praticamente desapareceu em favor 

de um sentido que beira o monocromático, retendo apenas poucos pontos de cores 

que quase somem na matéria enegrecida. A pele dos corpos se impõe com uma 

aparência metalizada. Para recriar matizes e tonalidades, procedem pelo trabalho 

com as camadas digitais: 

a gente importou a forma do laboratório preto e branco para o 
computador e vai abrindo várias vezes a mesma imagem, para trazer 
cada vez o que a gente quer valorizar, como se fossem máscaras do 
laboratório preto e branco. São máscaras de cor e luz. Vou trazer só 
o azul, depois só as zonas de baixa luz; outras camadas somente 
para o tom de pele.8 

Pouco a pouco construíam as transformações almejadas para a linguagem da obra, 

mas para isso, já sabiam o perfil do ensaio a ser construído, como esclarecem: “você 

tem uma gama de opções e, dependendo do ensaio, a gente vai explorando até 

chegar ao que a gente acha que é o perfil do ensaio, precisa saber o que quer, 

senão não chega a lugar nenhum.”9 Desta forma, as imagens eram ressignificadas 

por meio de um programa de edição, para retirar o caráter narrativo do assunto e 

desconstruir a função utilitária do fato. Para o coletivo, não havia imagem sem 

edição, pois seus integrantes já fotografavam na forma de um arquivo com 

“exposições médias,” de maneira a conter informações que pudessem ser 
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retrabalhadas, conforme afirmam: “a gente fotografa de um jeito que, se não tiver 

edição, a imagem não é nada. Então, se você não faz nada, a imagem é meio 

nada.”10 Assim, segundo dizem “o coeficiente de nosso trabalho se dá na pós-

produção.”11 A imagem matriz funciona como um esboço que é retrabalhado com 

recursos digitais nos aspectos de redução ou acentuação dos cromatismos: a partir 

de um arquivo em RAW, para conseguir “um tanto de preto, mais vermelho, os tons, 

os contrastes, um branco que não se altere, tudo isto é muito pintura”, afirma um 

integrante do coletivo. De fato, relacionam seus procedimentos com processos 

pictóricos:  

“nosso trabalho é uma pintura pelo de tratamento da imagem. É com 
camadas que se muda o tom e vai pondo sobreposição de 
tonalidades e de matizes. A gente tem muita herança da pintura em 
todos os aspectos”.12 

Em seus procedimentos, suprimem partes dos corpos ou mesmo de figuras inteiras: 

muitas vezes, emergem da escuridão apenas fragmentos desses corpos, mãos e 

rostos marcados por pontos de luzes que denunciam sua existência. 

Repentinamente, surge um clarão, numa pulseira, num colar, em partes de um rosto 

ou de ombros, mas que jamais entregam a visualidade completa dos corpos ou 

objetos das imagens originais. As figuras são rodeadas pela escuridão, e não há 

planos intermediários entre a figura e o fundo, já que este é planificado pelo 

enegrecimento total. Embora a cena original fosse de um dia com muito sol, a forma 

de tratamento das luzes dramatiza a composição a tal ponto que parece tratar-se de 

uma cena noturna. 
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Cia de Foto 

Série Carnaval, 2009 
Fotografia, 110 x 165 cm 

 

 
Cia de Foto 

Documento de trabalho para Série Carnaval 
Arquivo do Coletivo 

 

Ao apagar determinados elementos das imagens na Série Carnaval, acabam por 

ocultar a narrativa do assunto da imagem de referência, descontextualizando o local 

de origem das fotografias, o que confirma mais o interesse estético do que 

informativo das imagens.13 Nessa série, as expressões de êxtase mais parecem 

demonstrar um sofrimento do que a alegria de uma festa como o carnaval. Ao 

sacrificarem partes das figurações, “os artistas eliminam o signo do presente e criam 

uma dimensão universal da imagem, o que leva a uma descontextualização da 

situação”, como bem apontou o pesquisador francês Michel Poivert, ao ver as 

imagens do coletivo.14   
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A utilização calculada da luz que enfatiza a dramaticidade e delimita zonas 

significantes da imagem para valorizar as expressões fisionômicas das figuras, faz 

lembrar, inevitavelmente, de determinadas composições pictóricas barrocas as 

quais, como se sabe, também fizeram uso desse dispositivo plástico.  

Outra estratégia que pode evocar um diálogo com o universo da pintura, é o 

emprego do grande formato em algumas de suas séries, que potencializa os corpos 

quase em escala real.  As grandes ampliações fotográficas na arte contemporânea, 

resultam no que o crítico francês Jean-François Chevrier (2007, p. 180) chamou de 

“forma quadro”, expressão cunhada ao realizar a exposição Uma Outra Objetividade, 

em 198915 e verificar a recorrência dos artistas ao grande formato, já que 

tradicionalmente os clichês de fotografias eram de pequenas dimensões. Segundo o 

crítico, “o tableau pode ser deslocado, ele é transportável, mas não é 

essencialmente manipulável como são os desenhos e as estampas, as provas 

fotográficas.” Além disso, continua Chevrier, pode ser “pendurado na parede, ele 

reenvia, por sua verticalidade, à estatura do espectador que está à sua frente.” Na 

visão do crítico, pensar no dispositivo de apresentação é fundamental porque ajuda 

a compor o significado da imagem. Para Olivier Lugon a “ampliação do formato 

parece ser um dos signos distintivos da inscrição da fotografia e de seu autor no 

campo da arte” (LUGON, 2010). Stuart Alexander (apud FRIZOT, 1994, p. 698), diz 

que o grande formato visa a separar uma categoria fotográfica de ´criação` ou de 

´arte`, das práticas do fotojornalismo, dos profissionais da publicidade, da moda,” 

dentre outras.  O grande formato é, assim, outro recurso que a Cia de Foto utilizou 

como distinção de função utilitária e quando de sua inscrição no mundo da arte. 

O tratamento da luz por obscurecimentos e iluminações colabora para configurar o 

assunto que o coletivo deseja colocar na imagem, como na série Agora (2012): “o 

Agora era um agora muito específico de composição, de elementos vazios [...] tinha 

que ter certa solidão ao redor.”16 As requalificações de fatura da luz são levadas ao 

extremo para acentuar o caráter dramático, de solidão, a ponto de imagens captadas 

durante o dia, acabarem por ter a aparência noturna, como na fotografia de duas 

pessoas em um jardim que mais parece uma cena com iluminação de palco; ou uma 

poça de água, uma cortina esvoaçante na qual os volumes iluminados se 



 

467 CIA DE FOTO: TRANSFIGURAÇÕES DE IMAGENS 

Niura Legramante Ribeiro / Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

contrapõem à planaridade enegrecida do espaço que os circunda. A luz, em certas 

imagens, exerce seu poder de ficcionalização e persuasão da ordem do visível. 

 

Cia de Foto 
Série Agora 6, 2012 

Pigmento mineral sobre papel Canson Rag Photographique, 105 x 210 cm 

 

 

Cia de Foto 
Série Agora 14, 2012 

Pigmento mineral sobre papel Canson Rag Photographique, 70 x 210 cm 
 

Além da série Agora, a luz da matriz original é também reinterpretada de forma 

dramática em outras fotografias, como Av (2007), Rua 25 de março (2008) e Chuva 

(2010) e, apesar das imagens originárias serem diurnas, também, evocam uma 

atmosfera noturna. A fotografia é “uma espécie de luz criada em cativeiro”,17 é assim 

que a Cia de Foto define as operações que faz com esse elemento. A série Av 

surgiu a partir de uma pauta para revista, sobre a Avenida Paulista de São Paulo, 

mas, como em outras séries, a função de utilidade documental também foi desviada 

de seu curso. O que parece interessar ao coletivo é o sequestro da clareza de 

objetividade captada em todos os seus detalhes em troca de uma linguagem de 

matéria manipulada pendente dos jogos picturais. Ao baixarem as luzes da fotografia 

matriz, acabam por ressaltar determinadas cores de uma roupa ou de um objeto. A 
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série Chuva (2010) capta imagens de transeuntes em contraluz, obtidos com auxílio 

de flash e com tratamento digital para chegar às estéticas acinzentadas da imagem.  

 

Cia de Foto 
Av, 2007 

Fotografia 110 x 165 cm 
 

 

Cia de Foto 
Rua 25 de Março, 2008 
Fotografia 110 x 165 cm 

 

O uso de uma luz dramática também foi utilizado na série Heads (2000-2001) e 

StreetWork, realizadas nos anos de 1990, pelo fotógrafo americano Philip-Lorca di 

Corcia. O artista fotografa transeuntes urbanos nas grandes metrópoles do mundo, 

valendo-se da teatralidade da luz e uso de flash sincronizado, que combina a luz 

artificial com a luz natural, o enegrecimento dos fundos com jogos de luzes nas 

figuras humanas. A luz acentua a individualização das expressões fisionômicas na 
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série Heads. Por vezes, um filete de luz recorta os corpos das figuras, que parecem 

emergir da escuridão. Assim como a Cia de Foto, as imagens de transeuntes nas 

ruas, tanto em StreetWork e, como em Heads, enfatizam os contrastes de luzes e as 

cores soturnas. 

Os enegrecimentos em contrastes com luzes artificiais, também são recursos 

plásticos utilizados nas fotografias do artista australiano Bill Henson (1955), que 

mergulha a figura humana semi-iluminada, criada como mise en scène, num fundo 

obscuro. Alguns retratos usam a mesma estratégia que se verifica na série Carnaval, 

da Cia de Foto, ao deixar visíveis apenas partes dos corpos e ao descontextualizar o 

ambiente da figura, não havendo espaço intermediário entre esta e o fundo. São 

rostos circundados pela escuridão. O caráter enigmático de atmosferas 

crepusculares se traduz formalmente pela adesão ao claro-escuro, o qual reenvia à 

sua formação pictural e ao seu interesse por Rembrandt e Vermeer.  Esse mesmo 

efeito obscuro é empregado nas suas paisagens que, por vezes, retira toda a 

volumetria e a própria figuração original, deixando entrever apenas elementos 

planificados, quase como abstrações em meio à escuridão. São “imagens 

concebidas como fragmento”, diz Jean-François Chevrier (2007, p. 163).  

O tratamento digital de requalificações de cromatismos fica evidente na Série 911 

(2006),18 da Cia de Foto, de aparência muito pictural pelas manchas e texturas nas 

paredes envelhecidas que fazem fundo as figuras. Mas é na Série País Interior 

(2012), realizada a partir de fotogramas extraídos do filme Terra em Transe (1967), 

de Glauber Rocha,19 que o procedimento de fotopintura digital ocupa uma dimensão 

total. Os fotogramas em preto e branco foram colorizados. As intervenções digitais 

fazem aflorar cromatismos esmaecidos que podem evocar uma imagem desbotada 

ou amarelada, como se poderia encontrar num filme antigo colorizado. Essa 

natureza mista entre os dois meios, faz lembrar o gesto inaugural de procedimentos 

de coloração da imagem técnica, nos seus inícios, como o retoque, a fotopintura, a 

pintura em miniatura de base fotográfica, realizadas com lápis de cor e aquarelas, 

materiais que se sobrepunham à imagem técnica.  
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Assim como outros trabalhos da Cia de Foto, determinados fotogramas de País 

Interior, capturados em cenas diurnas se transfiguram em atmosfera noturna, quer 

se trate de paisagem ou de personagens em momentos expressivos. A intenção do 

coletivo era trazer certa dramatização pelas zonas mais enegrecidas que impõem às 

imagens, principalmente se associada ao texto que as acompanha ao mostrar um 

viés expressionista sobre a tristeza e dor do povo. Com esses cromatismos as 

fotografias parecem mais trágicas que as imagens do filme, como um personagem 

em pé na linha do horizonte, olhando as nuvens pesadas de um céu obscurecido; ou 

na expressividade de um rosto em close, no primeiríssimo plano, com um fundo em 

que mal se pode ver a paisagem. 

 

Cia de Foto 
País Interior 

Fotografia colorida a partir do fotograma do filme Terra em Transe 

 

Outras intervenções de matérias fotográficas atingem questões semânticas da 

imagem como em Uma fotografia que não se fixa (2009), que apresenta uma 

sequência de três fotografias de bustos nus de figuras humanas e de um vídeo que 

registra lentamente o esvanecimento do retrato. Se uma das funções do retrato na 

fotografia era a de eternizar o corpo, esta série atesta uma possibilidade irônica da 

noção de retrato. Ao atacar o pigmento mineral do papel de algodão que reproduz a 

imagem, por meio da submissão desta à fonte de calor, insinua-se a evaporação da 

iconografia da imagem. A tinta vai virando fumaça e o rosto aparenta diluir-se como 

metáfora da finitude existencial. Embora a imagem nas fotografias não desapareça 

por completo, a matéria fotográfica vai aos poucos metamorfoseando o corpo. A 
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insinuação de derretimento da matéria cromática corrói, então, a lógica celebrativa e 

de atestado de presença do retrato.  

 
Cia de Foto 

Uma fotografia que não se fixa, 2009 
Fotografia, 50 x 75 cm 

 

Com a passagem de imagens de informação para imagens de arte, ao transfigurar 

suas fotografias por meio de requalificações de cromatismos e de apagamentos de 

partes de iconografias das imagens, a Cia de Foto não só libera suas fotografias de 

prerrogativas documentais, como também transforma sua semântica. A sua 

produção fotográfica se constitui, para utilizar uma expressão de Jacques Rancière 

(apud ROUILLÉ, 1996, p. 86), numa “refiguração do campo de experiência.”  

 

 

                                                             
Notas 
1
 As imagens de trabalhos do coletivo podem ser encontradas em:  https://www.flickr.com/photos/ciadefoto/ e em 

http://www.galeriavermelho.com.br/en/exposicao/2873/cia-de-foto-entretanto 

2
 Esta comunicação é uma versão reduzida de um capítulo da tese de Doutorado da autora, denominada Entre a 

Lente e o Pincel, interfaces de linguagens, apresentada junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, 
Instituto de Artes, UFRGS, 2013. 

3
 O coletivo realizou campanhas publicitárias, dentre outras, para Nike, Brastemp, Vivo, Itaú, Bradesco, Nikon, 

TAM, Boticário, Extra e Walita. No meio editorial, para Newsweek, Times, National Geographic e Colors. 

4
 Apud QUIEROGA, dissertação de Mestrado, 2012, p. 83. 

5
 Ibidem, p. 126. 

6
 Cia de Foto: entrevista concedida à autora, 2011. 

7
 Idem. 

https://www.flickr.com/photos/ciadefoto/
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8
 Idem. 

9
 Idem 

10
 Idem. 

11
 Cia de Foto: depoimento em “Fotojornalismo: informação e arte”. 

12
 Ibidem, entrevista, 2011. 

13
 Como em Carnaval, na série Retiro (2011), não há identidade geográfica, pois os procedimentos realizados 

fazem desaparecer, por exemplo, todo o fundo da fotografia original de uma rua, ficando visível somente parte de 
uma figura masculina. 

14
 Depoimento de Michel Poivert à autora, durante a realização desta pesquisa, Paris, 2011. 

15
 Chevrier analisa, nessa exposição, obras de Johns Coplans, Bill Henson, Craigie Horsfield, Suzane Lafont e 

Jeff Wall: “estas imagens não são simples impressões fotográficas, folhas soltas e manipuláveis – que se podem 
emoldurar por ocasião de uma exposição, mas que logo devem voltar para sua caixa. Foram concebidas e 
produzidas para a parede, reclamam uma experiência de confrontação com o espectador, o que se opõe 
radicalmente aos hábitos de apropriação e de projeção segundo os quais se recebem e consomem normalmente 
as imagens fotográficas” (2007, p. 156). 

16
 Cia de foto: entrevista concedida à autora, 2012. 

17
 Conforme declaração no antigo site do coletivo. Atualmente, como o grupo se dissolveu, o site está 

indisponível. 

18
 O título da série 911 refere-se ao número do edifício da Rua Prestes Maia, em São Paulo, ocupado por 

moradores sem teto. Além de fotografias, de caráter pictural, o trabalho apresenta ainda um vídeo composto com 
fotografias. 

19
 O trabalho transborda a noção de especificidade da linguagem fotográfica ao relacionar-se com a pintura, o 

cinema, a literatura e a música. O amigo do coletivo Guab criou sons a partir do ritmo da fala dos personagens 
do filme, que acompanham as fotografias. Um texto também foi criado como imagem que mistura fala dos 
personagens e frases com ideias de outros autores, como Barthes, Deleuze e Rancière, entre outros. 

 

 

Referências  

ALEXANDER, Stuart. L`instituition et les pratiques photographiques” in FRIZOT, Michel 
(org.). Nouvelle histoire de la photographie. Paris: Bordas, 1994, pp. 695-707.  

CHEVRIER, Jean-François. A fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación. 

Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 

DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Lisboa: Vega, s.d. 

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. Rio de Janeiro: Relume/Dumará, 2002. 

LAVOIE, Vincent. “Transparence et plasticité”; ROUILLÈ, André. “Photographie et 
postphotographie”; in: Une Aventure Contemporaine, la photographie 1955-1995, à travers la 
collection de la Maison Européenne de la photographie. Paris: Maison Européenne de la 

photographie, 1996, pp. pp. 67-70;81-88.  

LUGON, Olivier. «Avant la « forme tableau », Revue Études photographiques. Paris, n. 25, 
mai 2010.  

MOORE, Kevin “Le MoMA: Instituition de la photographie moderniste.” In GUNTHERT, 
André; POIVERT, Michel (orgs.). L`art de la photographie des orígenes à nos jours. Paris: 
Cidadelles & Mazenod, 2007, pp. 508-527. 



 

473 CIA DE FOTO: TRANSFIGURAÇÕES DE IMAGENS 

Niura Legramante Ribeiro / Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

                                                                                                                                                                                              
MOREL, Gaëlle. “Esthétique de l`auteur, Signes subjectifs ou retrait documentaire?;  In 
MOREL, Gaëlle (org). Photojournalisme et arte contemporain. Paris: Éditions des Archives 
Contemporaines, 2009, pp. 101-117. 

NEWHALL, Beaumont. Historia de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. 

POIVERT, Michel. “Le Document, au coeur du dogme moderniste” in: Le Statut de l`auteur 
dans l`image documentaire, signature du neutre. Paris: Musée Jeu de Paume, document 3, 

2005. 

QUIEROGA, Eduardo. Coletivo fotográfico contemporâneo e prática colaborativa na pós-
fotografia. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, 

Universidade Federal de Pernambuco, 2012. 

RIBEIRO, Niura A. Legramante. Entre a Lente e o Pincel: interfaces de linguagens. Tese de 

Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 2013. 

 

Cia de Foto: entrevista concedida à autora em 09.08.2011, em São Paulo; 24.08.2012, em 
Porto Alegre. 

CIA DE FOTO. Site do coletivo: http//: www.ciadefoto.com.br, acesso em diversos dias dos 

meses de agosto e setembro de 2012. 

CIA DE FOTO. Fotojornalismo, informação e arte.  

http://www.youtube.com/watch?v=04TKBSufmdY&feature=related, acesso em 12/08/2012. 

 

 

Niura Legramante Ribeiro 

Doutora em História, Teoria e Crítica da Arte, PPGAVI, Instituto de Artes, UFRGS. Mestre 
em Artes, ECA/USP. Crítica de Arte, pesquisadora e professora do Instituto de Artes, 
UFRGS nos cursos de Graduação do Bacharelado em História da Arte, Bacharelado em 
Artes Visuais e de Licenciatura. Em suas pesquisas dedica-se as relações entre a Fotografia 
e as Artes Visuais. É membro da ABCA. 
 

http://www.ciadefoto.com.br/
http://www.youtube.com/watch?v=04TKBSufmdY&feature=related

