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Resumo

O  presente  artigo  articula  aspectos  da  linguagem  fotográfica,  a  sua  presunção  em

representar um real concreto, com a construção de identidades no Brasil império, em

específico a exploração do conceito de exótico e do “Outro” nas produções da época.

Há uma perspectiva pós-colonialista para identificar as relações de poder existentes e as

dinâmicas  da  sociedade  oitocentista  brasileira.  Como  resultado  tem-se  um  pacto

comunicacional  entre  os  fotógrafos  e  os  seus  consumidores  calcado  em  valores

eurocêntricos.
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Linguagem fotográfica: verdades e representações

No  senso  comum  é  difundida  a  ideia  segundo  a  qual  a  fotografia  é  uma

representação fiel da realidade, sendo uma expressão iconográfica de uma verdade, de

um fato. “A foto é percebida como uma espécie de prova, ao mesmo tempo necessária e

suficiente,  que  atesta  indubitavelmente  a  existência  daquilo  que  mostra”  (DUBOIS,

1998, p.25).

Nem sempre ela é lida como um recorte de determinada realidade, mas, sim,

como prova fidedigna dos fatos nela representados. Por ser mimética, por mostrar-se

omo a arte que tudo registra, difundiu-se tal conceito. Só que, a rigor, ela não é um

ícone, como se apresenta, mas é, sobretudo, um índice (DUBOIS, 1998). 
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Nesta perspectiva, Dubois (1998) não considera o produto concluído, mas todo o

seu processo de produção, o processo técnico que permite a existência de uma fotografia

é o ponto de partida, sua referencialidade não é absoluta, mas relativa, sua leitura deve

ser  codificada,  sendo  resultado  de  um processo  cultural.  A fotografia  não  acontece

somente a partir de processos químico-físicos,  mas também na medida que significa

algo para alguém. 

Nesta concepção de imagem fotográfica fica evidente o caráter histórico e social

na sua construção e  leitura.  Na afirmação de Barthes  “o pictorialismo é apenas  um

exagero do que a foto pensa de si mesmo, pois apresentar-se para o senso comum como

a mais mimética das artes visuais é uma ilusão” (1986, p.52), o autor chama atenção

para  o  fato  da  fotografia  não  cumprir  aquilo  que  promete:  o  registro  fidedigno  e

incontestável de uma realidade, tomando-a como absoluta em si e, por isso, registrável e

inconteste. 

Reside aí o paradoxo fotográfico apontado por Barthes (1986) segundo o qual

coexiste na fotografia duas estruturas, uma sem código, o analógico, visível; e outra

estrutura conotativa, a retórica significante, de caráter sócio-histórico-cultural, que se

desenvolve a partir  da primeira.  Sua significação depende de códigos  e  convenções

sociais de leitura, de caráter histórico, que dependem do real ali representado sem que

ele seja, em si, um valor absoluto que permita leituras finais e conclusivas sozinho.

 Nesse  sentido,  Salked  (2014)  chama  atenção  para  a  adequação  de  alguns

termos,  segundo  o  autor,  mais  adequado  do  que  as  expressões  ‘tomar’ ou  ‘tirar’

fotografias é “fazê-las” ou “construí-las”, pois são o resultado de uma série de escolhas

do fotógrafo, sendo que a escolha da lente, tempo de abertura e exposição, luz e outros

critérios alteram, isoladamente, o caráter da imagem. 

Para Dubois (1998), o próprio processo de constituição da fotografia leva uma

conclusão  enviesada  de  que  o  seu  processo  mecânico,  fruto  das  leis  da  ótica  e  da

química, não sejam alterados pela mão do artista, sendo que, a rigor, o próprio fotógrafo

funciona como um filtro cultural, consciente ou não da sua seleção, ele próprio filtra e

escolhe o que deve aparecer e ser omitido em determinada foto. Kossoy (2009, p.27-28)

corrobora com tal ideia, para o autor, “além do caráter estritamente técnico, há outros

elementos que são decisivos na construção de uma fotografia como a seleção do próprio

assunto, equipamentos, enquadramento, momento, materiais e edição”. 
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Identificá-los  e  contextualizá-los  é  uma  tarefa  essencial  para  aqueles  que

pretendem compreender  a  história  através  da  fotografia.  Ter  conhecimento  sobre  as

técnicas mais usadas em determinadas época, assim como o equipamento e a história do

estabelecimento  ou  fotógrafo  que  a  produziu,  ajudam numa leitura  mais  precisa  da

imagem que tornou-se um documento histórico. 

Ainda sobre o processo de produção da fotografia, Sontag (1986, p.16) chama

atenção para o fato de que “embora, num certo sentido, a câmara, não só interprete, mas

capte de facto a realidade, as fotografias são tanto uma interpretação do mundo como as

pinturas ou os desenhos”. 

Numa perspectiva mais referencialista,  Barthes (1986) chega a afirmar que o

‘referente fotográfico’ não é o facultativamente real a que remete uma imagem ou signo,

mas a aquilo necessariamente real, sem o qual não haveria fotografia. Cabe ressaltar

que, para o autor, a ligação entre a fotografia e o real está naquilo que teve de estar

diante da câmera para que a fotografia pudesse existir, mas tal registro sempre possuí

um viés ideológico e enviesado, não sendo ele a expressão do real em si,  tal  como

aponta o paradoxo por ele citado. Segundo Kossoy (2001), a fotografia é um duplo

testemunho, mostra a cena passada, irreversível, fragmentada, e informa acerca de seu

autor, seus interesses, desejos, posições ideológicas. 

Outra dimensão, a da recepção, é apontada por outros autores,  como Dubois

(1998)  para  quem a  significação das  mensagens  fotográficas  é  de  fato  determinada

culturalmente, ela não se impõe como uma evidência para qualquer receptor, pois sua

recepção necessita de um aprendizado dos códigos de leitura. “Todos os homens não são

iguais diante da fotografia” (DUBOIS, 1998, p.42), conclui o autor. Sendo a foto um

índice, como defende Dubois (1998), a averiguação do seu processo de construção é

fundamental para a compreensão e análise da imagem. Desvendar os desejos e intenções

dos autores de tais produtos, compreender o seu contexto histórico e identificar com

quais objetivos elas foram feitas são alguns dos trajetos que devem ser percorridos para

que  se  consiga  analisar  as  diferentes  representações  sociais,  sua  relação  com fatos

históricos e os seus impactos na construção de um outro presente nas fotografias do

Brasil na segunda metade do século XIX. 

Em uma cultura moderna calcada nos aspectos visuais, além da compreensão da

fotografia  enquanto  processo  de  produção,  cabe  lembrar  da  afirmativa  do  Kossoy

(2009), segundo quem o fascínio sobre as produções fotográficas reside no fato dela não
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ser um raio-x do cotidiano, mas em ser um elemento de pesquisa que permite múltiplas

interpretações e descobertas sobre a história. 

Pós-colonialismo: uma análise sociocultural

O pós-colonialismo surge em meados da década de 1970. Ele pode ser entendido

como um movimento teórico-político que analisa a relação cultural  entre países que

foram  colônias  e  metrópoles  na  história  moderna.  Em  última  análise,  discute  as

dinâmicas culturais e identitárias que há entre estas culturas.

Segundo Escoteguy (201?, p.01), é uma vertente teórica que se debruça sobre

“As relações entre a cultura contemporânea e a sociedade, isto é, suas formas culturais,

instituições  e  práticas  culturais,  assim  como  suas  relações  com  a  sociedade  e  as

mudanças sociais”. Cabe ainda ressaltar que o termo pós-colonial refere-se ao processo

geral de descolonização, que marcou de maneira distinta as sociedades, apesar de ser

igualmente intensa entre elas (MAIA, 2015).

Tal concepção renúncia a uma perspectiva binária de colonizador/colonizado na

formação  e  abordagem  das  identidades  culturais,  para  uma  concepção  híbrida  e

conflitante  de  sua  construção  e  dinâmicas.  Este  processo  faz  com  que  ele  seja

“descentrado geograficamente e múltiplo teoricamente” (ESCOTEGUY, 201?, p.12).

Para Said (2005, p.38) citado por  Almeida e Neves (2012, p.124),  a luta  no

mundo colonial é  complexa, envolve “ideias, formas, imagens e representações”. Estas

afirmações  corroboram  com  a  ideia  de  que  há  uma  narrativa  transnacional  e

transcultural entre os impérios e colônias. Uma releitura de tal período histórico se dá de

maneira  reescrita  e  diaspórica  (MAIA,  2015),  por  lidar  com  realidades  distintas  e

perspectivas conflitantes entre os países.

A extensão teórica e conceitual do termo, assim como sua aplicação, faz com

que  uma de  suas  características,  a  de  formação  da  perspectiva  do  colonizado,  seja

discutida em uma análise das fotografias do Brasil no século XIX. Em um período no

qual a elite econômica e política da época era retratada nos mesmos estúdios e pelos

mesmos  profissionais  que  retratavam  os  negros,  índios  e  asiáticos,  em  suma,  os

“Outros”, o não-europeu, dá margem para uma pressuposição ingênua de representação

em pé de igualdade.

Porém,  como  mostra  a  bibliografia  sobre  tal  período,  há  a  construção  da

identidade da elite em contraposição ao “Outro”, o grupo social de não-europeus, com
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uma identidade construída sobretudo a partir da diferença. Um aspecto corriqueiro na

dinâmica de uma sociedade colonizada, na qual uma das suas marcas é: 

A despersonalização  do  colonizado  é  a  coletivização  desses
indivíduos  por  meio  do  colonizador.  Não  são  vistos  como
indivíduos, são vislumbrados a partir de um corpo coletivo, o
ser  não  é  considerado  em  sua  particularidade  ou
individualidade (ALMEIDA & NEVES, 2012, p.126)

Neste contexto, uma reflexão à luz do pós-colonialismo contribuirá para uma

compreensão de tais  dinâmicas sociais  na época na construção de identidades e dos

tipos de fotografias produzidas até então.

O valor do exótico

Deve-se  ressaltar  o  fato  das  identidades  se  construírem  não  apenas  pela

semelhança mas também pela alteridade, as diferenças, como foi salientado acima. E a

compreensão dos aspectos identitários mobilizados nas fotografias com o a construção

de um “Outro” que ora deve-se ter pouco apreço, ora deve-se dar menos atenção ao seu

sofrimento e perda do que se fosse um de “nós”.

 Características do processo fotográfico fazem do produto final, a foto em si,

uma gramática da visão ou ainda mais, uma ética da visão (SONTAG, 1986). Resultado

de  uma  perspectiva  de  representação  dos  fotógrafos  que  acabam  apelando  a  um

repertório comum entre eles e o público-alvo, intencionalmente ou não.

Até porque os “significados só podem ser compartilhados pelo acesso comum à

linguagem” (HALL, 2016, p.17). E muito embora não se trate apenas sobre a linguagem

da fotografia em si,  se ela é ou não a representação de um real concreto,  como foi

discutido anteriormente, esta linguagem engloba também o repositório chave de valores

e significados culturais, como nos aponta Hall (2016).

Como  ainda  afirma  Sontag  (1986,  p.20)  “uma  fotografia  não  é  apenas  o

resultado de um encontro entre o fotógrafo e um acontecimento; fotografar é  em si

mesmo um acontecimento, cada vez com mais direitos: o de interferir, ocupar ou ignorar

tudo o que se passa a sua volta”. O que foi omitido ou a forma como são apresentados

os sujeitos e os temas são questões fundamentais para a compreensão de uma fotografia.

Em relação ao Brasil do século XIX, cabe ressaltar que a sociedade tinha sua

dinâmica  e  mecanismos  de  interação  e  homogenização  dos  códigos  simbólicos

compartilhados, inclusive dos imagéticos. 
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Além dos fotógrafos,  há  os  estabelecimentos  comerciais  nos

quais eles atuavam. Há um outro comércio também importante,

o  da  difusão  da  imagem  fotográfica.  São  lojas,  livrarias  e

demais  pontos  de  venda  que  anunciavam,  cuidavam  da

distribuição  de  imagens  além de  venderem  álbuns,  cartões-

postais, revistas ilustradas e de serem, em partes, responsáveis

pela  difusão  de  imagens  que  habituaram  o  público,  como

pessoas com feições mas sérias e austeras, vistas de cidades,

atrizes,  jardins suspensos,  colunas e outros (KOSSOY, 2002,

p.20).

Tal aspecto vai ao encontro do que vaticina Koutsoukos (2013) segundo quem a

repetição e uniformização constante das poses e objetos usados era resultado de uma

necessidade de se registrar uma ascensão social ou conquistas de outra ordem, mas, de

qualquer forma, requerem o conhecimento e assimilação dos códigos vigentes. Se forem

homogêneos serão compreendidos com mais facilidade.

Como  observa  Hall  (2016.  p.42)  “somo  nós  quem  fixamos  o  sentido  tão

firmemente  que,  depois  de  um tempo,  ele  parece  natural  e  inevitável.  O sentido  é

construído  pelo  sistema  de  representação”,  transpondo  a  afirmação  para  o  Brasil

oitocentista,  pode-se  dizer  que  o  próprio  sistema  de  representação  dos  negros  na

iconografia os marginalizavam enquanto grupo social. 

É  a  afirmação  dos  historiadores  Kossoy e  Carneiro  (2002,  p.12)  para  quem

“muitas  das  imagens  se  mostram  ideologicamente  em  consonância  com  relatos  de

viajantes que abordaram a questão do negro e da escravidão”, ou seja, preconceituosas e

com uma perspectiva do estrangeiro que enxerga o “Outro”, aquele quem pertence a

uma outra  cultura,  por  um viés  estigmatizado e,  a  partir  do momento  que faz seus

registros, estigmatizantes.

Nesta trajetória do negro enquanto modelo de representação,

pôde-se constatar que estamos diante de cenas construídas onde

o negro se viu embelezado por uns e animalizado por outros;

romanceado em meio à paisagem tropical  ou abominado por

suas  manifestações  culturais;  estigmatizado  em seu  traje  de
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escravo  ou  trajado  aristocraticamente  no  cenário  do  estúdio

fotográfico, no momento em que, já liberto, pode optar por um

estilo  de  representação.  Comercializado  como  tipo  exótico,

viajou  para  o  além-mar  e  tornou-se  conhecido  do  europeu

curioso,  via  cartão-postal  (KOSSOY  e  CARNEIRO,  2002,

p.212).

Os retratos dos negros e negras escravizados ou livres constituem um acervo

com informações valiosas não somente sobre o real necessário para que a fotografia

fosse  realizada,  como  foi  discutido  no  começo  do  presente  artigo,  mas  também

“importantes testemunhos históricos, sociológicos e psicológicos, posto que retratam,

implicitamente, atitudes e intenções” (KOSSOY e CARNEIRO, 2002, p.174). 

Stuart  Hall  chama  atenção  para  o  “sentido  construído  pelo  sistema  de

representação” (2016, p.42), pois o objeto em si não possui qualquer tipo de sentido, ele

é fixado histórico e socialmente, de tal modo que ao observar e analisar o sentido de

determinados produtos, analisa-se, a rigor, práticas significativas, os mecanismos sociais

que engendraram os contextos existentes e as intenções por trás deles. 

No caso das fotografias oitocentistas, é possível identificar não apenas o negro

enquanto objeto de posse de senhores, o comércio de escravo- que embora não tenha

sido fotografado foi apresentado em outras obras iconográficas-, os trabalhos servis na

cidade e no campo, como quais eram os modelos fotográficos de representação social e,

inclusive, a como era feita a comercialização da própria comercialização (KOSSOY e

CARNEIRO, 2002). Havia uma mise-en-scène do sujeito fotografado a fim de cumprir

as expectativas de compradores que buscavam o exótico do mundo abaixo da linha do

equador.

Considerações Finais

O documento fotográfico é mais do que um simples retrato, ele também é um

fato  social,  resultado  de  dinâmicas  culturais,  ideológicas,  históricas  e  de  outras

variáveis.  Analisar  as  fotografias  do Brasil  do século XIX mostra-se um desafio na

medida em que requer uma perspectiva ampla sobre os acontecidos e as suas dinâmicas

simbólicas.

As aferições sobre elas ocorrem na medida em que se compreende e se conhece
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os processos e contextos sociais e dinâmicas culturais, sendo necessário colocá-las à luz

de um escopo teórico que consiga interpretá-las a fim de dar robustez aos argumentos

trazidos. Para tanto, a corpo teórico do pós-colonialismo é primordial por permitir uma

análise do ato e do documento fotográfico. 

Não apenas num escopo referencialista, mimético, mas sobretudo sociocultural.

A tipificação de não europeus, a construção de um imaginário eurocêntrico, a criação de

uma identidade a partir da diferença podem ser compreendidas através das dinâmicas

culturais da época.

As identidades construídas eram aquelas que mais se assemelhavam aos costumes

de homens e mulheres vindos da Europa. Além dos viajantes, haviam os jornais e revistas

de moda que circulavam no Rio de Janeiro em língua francesa. Não obstante, os estúdios

propagandeavam  suas  novidades  recém-chegadas  do  velho  continente  e  quais  eram  as

últimas  tendências  por  lá.  De  tal  maneira  que,  no  final,  havia  todo  um  tecido  social

reforçado tanto pelos consumidores quanto pelos produtores, em copiar e admirar o que era

estrangeiro, principalmente se viesse de países como a França, Inglaterra e Estados Unidos. 

Nesse sentido, as fotografias que eram produzidas para serem consumidas iam ao

encontro de concepções e visões já postas.  Desta forma,  tinham aderência discursiva e,

consequentemente,  apelo  comercial,  como afirmam Kossoy e  Carneiro  “deve-se  ter  em

mente,  pois,  que  a  imagem  fotográfica  resulta  de  uma  construção  técnica,  cultural  e

estética/ideológica”  (2002,  p.174).  No  âmbito  técnico,  têm-se  os  enquadramentos  que

mostram uma escravidão civilizada, como se possível fosse, e uma aparente harmonia social

em meio a uma selva tropical. Em relação a cultura, entre tantos aspectos, pode-se citar os

olhares  que  mobilizavam a  construção  de  tais  imagens,  seja  por  parte  dos  negros  que

queriam esconder as marcas de uma escravidão, seja por parte de uma aristocracia que não

queria expor sua faceta desumana. 

Em  relação  a  estética  e  a  ideologia,  é  possível  ressaltar  a  postura  da  própria

aristocracia que ia aos estúdios como uma forma de distinção social. Por sua vez, as pessoas

menos abastadas iam para seguir um modelo de representação não apenas europeu, mas

também aristocrático. 
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