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RESUMO 
A grande efervescência no século XIX, preparou um terreno fértil para o desenvolvimento da 
Fotografia. A Revolução Industrial ajudou a popularizar essa tecnologia, massificando o seu 
uso. Diante desse quadro, começaram a surgir discussões a respeito da Fotografia como 
categoria de Arte ou não. Críticos e Artistas, posicionram-se e opinaram sobre essa nova 
realidade. A intenção deste artigo é traçar um breve panorama histórico, mostrando algumas 
causas que desembocaram na melhoria técnica do aparelho fotográfico, além da influência 
ocasionada pela Pintura. Também procura identificar obras de fotógrafos pictorialistas que, 
através dos seus trabalhos, estenderam as possibilidades do fazer artístico, eliminando um 
caráter mecânico e inserindo cada vez mais a sua poética individual.  
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ABSTRACT   
The great effervescence in the nineteenth century prepared the fertile grounds for the 
development of Photography. The Industrial Revolution helped propagate this technology by 
massifying its use. In the face of this scenario, discussions begin to emerge about 
photography as a category of art or not. Critics and Artists will stand and give their opinion on 
this new reality. The intention of this article is to draw a brief historical overview, showing 
some causes that resulted in the technical improvement of the photographic apparatus, 
besides the influence occasioned by Painting. It also seeks to identify works by pictorialist 
photographers who, through their works, have extended the possibilities of art making, 
eliminating a mechanical character and increasingly inserting their individual poetics. 
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O século XIX foi marcado por inúmeras mudanças na História da Humanidade. A 

Revolução Industrial trouxe contribuições que mudariam de vez as relações sociais e 

a forma como lidamos com vários setores, dentre eles, a Arte. A Fotografia 

beneficiou-se tecnologicamente, mas sua mudança de olhar talvez tenha sido a sua 

maior transformação, sendo palco de inúmeras discussões. A Pintura no século XIX 

já era uma forma de Arte consagrada e respeitada. Ela serviu de inspiração e 

espelho para o que uma parte dos fotógrafos almejavam: deixar de vê-la além de 

registro, mostrar que a Fotografia poderia ser Arte e ser incluída em eventos 

importantes. Ela não devia nada a nenhuma outra categoria artística.  

Com o advento da indústria e todas as melhorias que se seguiam junto a ela, não 

seria diferente com a tecnologia empregada na Fotografia. Ao longo do tempo, 

houve a melhoria do equipamento fotográfico, seja no corpo da câmera, lentes ou do 

modo de fixar a imagem. Inúmeras pessoas de diferentes partes do mundo 

contribuíram para seu desenvolvimento. Porém, uma pessoa mudou definitivamente 

os rumos da indústria fotográfica. No fim da década de 1870, um americano nascido 

em Nova Iorque, fundador da Kodak, George Eastman, patenteou uma chapa 

fotográfica que facilitaria o processo fotográfico. Essa chapa tornou-se logo 

conhecida pelos bons resultados que gerava, mesmo com iluminação insuficiente. 

Mas a criação que popularizou a fotografia foi em 1888, quando a Kodak anunciou 

uma câmera vendida a 25 dólares. O anúncio dizia: “Você aperta o botão e nós 

fazemos o resto”.     

Desde o seu nascimento, a Fotografia passou por diversos usos e finalidades. Prado 

(2015) fala de algumas atribuições que foram delegadas à Fotografia, como: o 

registro da realidade (retratos, paisagens, ilustrações), registros de fatos históricos, 

explorações de lugares longínquos. 

Pavan (in FABRIS, 1998) reforça a característica de reprodutibilidade, fidedignidade 

(que remete à ideia de cópia impessoal), o que levou os acadêmicos a classificar a 

Fotografia como imagem de consumo, “arte baixa” e excluída das outras linguagens 

artísticas, como a Pintura, considerada dentro do grupo de “artes altas”. Já a Arte 

pode ser uma interpretação do real e não ter compromisso com a fidedignidade, mas 

sim com a autoria.  “Sendo fidedignidade e autoria conceitos mutuamente exclusivos 
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segundo esses pressupostos, ficava demonstrada a exclusão da fotografia da esfera 

da „arte‟” (PAVAN in FABRIS, 1998, p.235) 

Fabris (in FABRIS, 1998) afirma que essa visão redutora da Fotografia, como atribuir 

autenticidade ao que é registrado, volta-se contra ela ao tentar ser aceita no panteão 

artístico. Durante algum tempo a Fotografia ficou catalogada entre as artes 

mecânicas, pois diferente das outras formas artísticas, ao fotógrafo não se 

reconhecia a capacidade de selecionar, organizar a composição, distinguir o belo do 

vulgar. 

Porém, indo no sentido contrário, de usar a Fotografia como registro e se opondo a 

massificação causada pela popularização do seu uso, começaram os debates a 

respeito de elevar a Fotografia a categoria de Arte. 

A discussão a respeito da Fotografia como Arte ou não Arte é algo que permeia a 

História há muitos anos. Alguns fatos ocorridos comprovam a divisão existente na 

comunidade artística e a resistência imposta em classificar a Fotografia nessa 

categoria. Hacking (2012) cita um acontecimento ocorrido em 1857, em que 

fotografias foram exibidas na Exposição de Tesouros Artísticos de Manchester, 

sendo uma mostra dedicada às Belas-artes e às Artes decorativas. Outro 

acontecimento ocorreu em 1862, quando organizadores da Exposição Internacional 

de Londres recusaram-se a exibir fotografias ao lado das outras obras, como as 

pinturas e esculturas, sendo aceita sua exibição na seção de equipamentos 

mecânicos. A comunidade fotográfica protestou, então decidiram que seriam 

apresentadas na seção de “outros trabalhos”, sendo evitada qualquer tipo de 

classificação. 

A Fotografia também era amparada por discursos que mostravam que ambas as 

linguagens (Pintura e Fotografia) poderiam conviver mutuamente. Como exemplo, 

temos O Lápis da Natureza, escrito por William Henry Fox Talbot, um dos primeiros 

a defender a utilidade da fotografia para o artista: 

Graças à fotografia, o artista seria favorecido no estudo das obras do 
passado, podendo aprender rapidamente a „ciência da composição‟ e o 
desenho dos grandes mestres. [...] Permitiria rivalizar com elas e até mesmo 
superá-las por proporcionar uma nova percepção da natureza em seus 
aspectos cambiantes e fugidios. E ainda mais: contribuindo para a 
educação visual do público, a fotografia propiciaria o estabelecimento de 
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uma escala de valores entre os artistas, graças à qual os profissionais se 
distinguiriam dos amadores, se estabeleceria um sistema de livre 
concorrência, que levaria o pintor a se superar e a se aperfeiçoar 
continuamente. (FABRIS (in FABRIS, 1998, p. 183)  

 

Dentre os vários artistas e críticos contrários a considerar a Fotografia como Arte, 

podemos citar o poeta Charles Baudelaire, que tinha uma grande aversão pela 

mesma. Entler (2007) fala que Baudelaire julgava a Fotografia ser responsável pela 

decadência do gosto francês. Ele fazia parte de um grupo de pessoas que não 

reconheciam nas imagens um valor estético à altura da Pintura, da Escultura e da 

Gravura. Apesar de ser contra, ele deixou-se fotografar por diversos artistas (vide 

fig. 1), dentre eles, Nadar (pseudônimo de Gaspard-Félix Tournachon), do qual se 

tornou bastante amigo. O mercado fotográfico massificado foi eleito por ele também 

como um processo de decadência estética.  

 

Figura1: Charles Baudelaire fotografado por Félix Nadar. 
Fonte: http://foto.espm.br/index.php/sem-categoria/a-excentricidade-inventiva-de-felix-nadar-1820-

1910/ 

 

A respeito desse distanciamento da Fotografia como registro, Entler (2007) relembra 

que a fidelidade ao real, algo que o próprio pintor não conseguiria alcançar, foi um 

discurso largamente explorado como propaganda e ajudou a Fotografia a construir 

mercado. A Fotografia surgiu em um momento do Romantismo, tendo Delacroix 

como um grande expoente, então era um contexto onde a Arte se orgulhava de 

poder transcender o olhar comum.  

http://foto.espm.br/index.php/sem-categoria/a-excentricidade-inventiva-de-felix-nadar-1820-1910/
http://foto.espm.br/index.php/sem-categoria/a-excentricidade-inventiva-de-felix-nadar-1820-1910/
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Fabris (in FABRIS, 1998) cita que nesse período há uma aparente inversão de 

papéis. A Pintura reconhecida como uma linguagem artística, de acordo com os 

padrões acadêmicos, lança mão da fidedignidade, enquanto que a Fotografia, que 

“moldava o real” e encarada como pura técnica, passa a interpretar temas alegóricos 

ou mitológicos. Também se destaca nesse período a enorme similaridade 

encontrada entre algumas pinturas e fotografias. 

Há uma troca de influências entre fotógrafos e pintores. Um pintor que se utilizava 

da Fotografia e que compreende essa nova forma de ver foi Edgar Degas. Podemos 

notar em sua aproximação com a Fotografia, composições descentralizadas, cortes 

ousados, dinamismo. O próprio Edgar Degas também serviu de inspiração para 

fotógrafos como o pictorialista Robert Demachy. Algumas obras de Demachy (vide 

fig. 2) remetem às pinturas de bailarinas de Degas (vide fig. 3), além de se 

assemelhar na temática, também há uma aproximação no efeito utilizado na 

Fotografia com a suavidade e uso de cores em tom pastel e suaves. 

 
 

Figura 2: Robert Demachy: Dancer, behind the scenes (Bailarina, por trás das cenas), 1909. 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/49610033365454783/ 

https://br.pinterest.com/pin/49610033365454783/
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Figura 3: Edgar Degas – dados não encontrados. 
Fonte: http://www.carmimblog.com.br/bailarinas/ 

 

Alguns artistas eram a favor da Fotografia como categoria de Arte, como Roger 

Fenton, britânico e um dos primeiros fotógrafos de Guerra (além de ter feito retratos, 

paisagens pitorescas e naturezas-mortas), ingressando na Arte por meio da Pintura 

antes da Fotografia e exerceu um papel importante na fundação da Photographic 

Society of London (Sociedade Fotográfica de Londres), em 1853. Hacking (2012) 

fala da produção de fotografias com uma consciência artística, que teve início e se 

desenvolveu na Inglaterra vitoriana, além de existirem exemplos nos Estados 

Unidos, na França e na Alemanha. Muitos desses fotógrafos possuíam uma 

formação artística, que assim como Fenton, tinha se iniciado na Pintura.  

Indo na contramão de um comércio em que o ato de fotografar estava se tornando 

massificado, surge o Pictorialismo, movimento de vanguarda que buscava aplicar os 

princípios das Belas-Artes na Fotografia, em meados da década de 1850 até 1910.  

Sobre a origem do nome Pictorialismo, são encontrados dois fatos: deriva do título 

do livro Pictorial Effect in Photography: Being Hints On Composition And Chiaroscuro 

For Photographers (Efeito Pictórico na Fotografia: sendo dicas em Composição e 

Chiaroscuro para Fotógrafos), publicado, em 1869, por Henry Peach Robinson. Ou 

http://www.carmimblog.com.br/bailarinas/
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pode ser em decorrência da utilização de métodos que aproximam a Fotografia de 

uma Pintura.  

Dentre as características encontradas entre os fotógrafos deste movimento, 

podemos destacar: uso de personagens da Literatura, Fotografia como espaço de 

ficção e narração, Arte de interpretação (fotografar não é apenas restituir o real), uso 

da profundidade de campo ou bokeh, cena exóticas, temas bíblicos e greco-

romanos. Também havia a manipulação das imagens à mão para alteração de 

granulação e tons, fazendo com que essa aproximação plástica com a Pintura 

trouxesse um caráter mais artístico. 

Tentar imitar a aparência de uma Pintura era totalmente cabível dentro do contexto 

da época, na ânsia de libertar a Fotografia de ser apenas o registro do real. 

Alguns movimentos da Pintura influenciaram os fotógrafos, como podemos encontrar 

nas fotografias de Julia Margaret Cameron características dos Pré-Rafaelitas.  

Os Pré-Rafaelitas eram uma sociedade secreta formada por sete estudantes da 

Royal Academy de Londres. Há a subjetividade de Cameron em suas obras e um ar 

teatral para a representação das encenações por ela dirigida. Ao contrário do ideal 

vitoriano da mulher frágil, as mulheres pré-rafaelitas sustentam expressões 

misteriosas e indiferentes, como na fotografia intitulada Beatrice (vide fig. 4). 
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Figura 4: Beatrice, Julia Margaret Cameron, 1866.  
Fonte: http://musabenedetta.blogspot.com.br/2009/10/photography-of-julia-margaret-cameron.html 

 

A Irmandade Pré-Rafaelita fazia com que o romance e a atenção em torno dessas 

mulheres tendessem a glorificá-las e até mesmo formar uma aura mágica/mítica. 

“Cameron costumava retratar as mulheres como heroínas trágicas, com sua beleza 

triste e firmeza moral”. (HACKING, 2012, p. 127). Um exemplo é a da figura acima, 

que representa Beatrice Cenci, que foi enforcada em Roma por ter assassinado seu 

pai que a abusava, tornando-se um símbolo de resistência feminina. “O tema 

histórico, os cabelos soltos e o olhar melancólico e distante da modelo revelam a 

dívida de Cameron para com a pintura Pré-Rafaelita.” (HACKING, 2012, p. 127). 

Outro estilo encontrado como influência é o Renascimento Italiano. Período de 

redescoberta do mundo clássico, onde História e Mitologia greco-romanas eram 

exploradas em temas artísticos. Enquanto, na Idade Média, a vida do homem devia 

estar centrada em Deus (Teocentrismo), nos séculos XV e XVI o homem passa a ser 

o principal personagem (Antropocentrismo). Essas características podem ser 

encontradas em fotografias de Henry Peach Robinson, um dos fotógrafos artísticos e 

comerciais de maior sucesso na Inglaterra do século XIX. Ele estipulou algumas 

bases da representação pictorialista. Hacking (2012) mostra que, para Robinson, 

http://musabenedetta.blogspot.com.br/2009/10/photography-of-julia-margaret-cameron.html
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deveria haver uma mistura de Arte, natureza, autenticidade, beleza e artifícios de 

estúdio para se alcançar um efeito pictórico e que, para isso, teria que haver 

experiência artística. Acima de tudo, ele acreditava que o fotógrafo deveria intervir 

para criar uma Arte superior.  

Sua primeira fotomontagem (e uma das mais famosas), She Fading Away (Ela 

desapareceu) (vide fig. 5), é composta de cinco negativos, sendo um para cada 

personagem e um para o fundo. Uma menina encontra-se em seu leito de morte, ao 

lado de sua mãe e uma outra jovem, além de um homem e uma janela. Essa 

fotografia causou grande escândalo, mesmo bem vestidos. “Tratar de um tema tão 

melancólico de uma maneira tão cruamente fidedigna era a quebra inadmissível de 

um tabu do século XIX”. (PAVAN in FABRIS, 1998, p. 254) 

 

Figura 5: She Fading Away (Ela desapareceu), Robinson, 1858. 
Fonte: https://artblart.com/tag/henry-peach-robinson-fading-away/ 

 

 
Robinson era a favor de todo tipo de artifício para evitar o que ele considerava como 

feio, banal e desagradável. Corrigir o que não era pictórico. Ele era a favor da 

mistura de realidade e artifício. 

Um fotógrafo que também utiliza-se da fotomontagem, como uma de suas 

características, é Oscar Gustav Rejlander. Não se sabe ao certo como se iniciou na 

profissão, alguns falam que ele abandonou seus trabalhos como pintor e 

miniaturista, aparentemente depois de ver como uma fotografia capturou tão bem a 

dobra de uma manga. Rejlander é considerado o Pai da Fotografia de Arte. A sua 

https://artblart.com/tag/henry-peach-robinson-fading-away/
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obra mais conhecida é The Two Ways of Life (Os Dois Caminhos da Vida) (vide 

fig.6). É uma obra alegórica com um tamanho por volta de 78 x 40 cm. De acordo 

com (FABRIS in FABRIS, 1998, p. 187)  “O tema obedecia à iconografia da pintura 

acadêmica, que imitava inclusive na pose das figuras, evocadoras de estátuas 

greco-romanas” De inspiração alegórico-mitológica, discute a luta entre o bem e o 

mal. 

 

Figura 6: The Two Ways of Life (Os Dois Caminhos da Vida), Rejlander, 1857. 
Fonte: https://zerocatorze.wordpress.com/2012/01/16/the-two-ways-of-life-oscar-gustav-rejlander/ 

 

Pavan (in FABRIS, 1998) fala que, ao observar a aparência natural ocasionada pelo 

uso desse truque, Rejlander concluiu que o meio fotográfico era uma mistura de 

verdade e ficção. Esse truque seria a marca que o fotógrafo imprime sobre a 

natureza. Ao expor a fotografia Os Dois Caminhos da Vida, Rejlander ficou magoado 

pelas críticas e escreve o primeiro texto da História da Fotografia sobre a 

fotomontagem – que ele chama de Photographic Composition (Composição 

fotográfica). Foi lido em 6 de abril de 1858 na Photographic Society (Sociedade 

Fotográfica) e depois publicado no The Liverpool and Manchester Journal (O jornal 

de Liverpool e Manchester), com o título: „On Photographic Composition‟ (Na 

composição fotográfica), onde ele tece argumentos a favor da Fotografia como Arte 

e alguns dos preconceitos que precisavam ser enfrentados.  

Em seu discurso, ele aponta três preconceitos: que a Fotografia era algo simples e 

incapaz de ser elaborada e complexa; que ela apenas servia como objeto de apoio 

https://zerocatorze.wordpress.com/2012/01/16/the-two-ways-of-life-oscar-gustav-rejlander/
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ao artista interessado em temas naturais, mas nunca aos temas ideais; e que a 

Fotografia nunca poderia construir uma perspectiva regular, sem desfoque. Com a 

sua fotomontagem extremamente elaborada, tratando um tema ideal com nitidez 

absoluta, Rejlander buscava dar uma resposta e provar que a Fotografia poderia ser 

incluída no âmbito da Arte, pois na Fotografia havia uma igualdade de trabalho 

executado pelo pintor, no plano da idealização e da composição. Também em 

ambos os casos deveria “pensar as diversas expressões dos modelos, as 

disposições das roupas e dos drapeados, da sombra e da luz”. (PAVAN in FABRIS, 

1998, p. 253) 

Cameron, Robinson, e Rejlander foram alguns dos fotógrafos pictorialistas que 

deixaram uma enorme contribuição no mundo da Fotografia e abriram um grande 

espaço para inovações na área. Os limites antes impostos para o ato fotográfico não 

eram mais sustentáveis. Suas fotografias, temáticas e técnicas utilizadas são motivo 

de curiosidade até hoje. A Fotografia alcançou um outro significado com os trabalhos 

desses artistas. Com o estudo sobre o Pictorialismo, damos reconhecimento de 

quão importante foi a luta desses fotógrafos para estabelecer as discussões da 

Fotografia como categoria de Arte. 
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