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Resumo 

Através das fotografias da Revolução de 1924, ocorrida em São Paulo, esse artigo tem 
como objetivo elaborar um pensamento em torno da fabulação fotográfica. Por meio dos 
rastros deixados em fotografias, o acontecimento se revela com potencial de fabulação e 
não de registro apenas. Para construir tal argumentação foram utilizados conceitos como 
o de imitação do autor francês Gabriel Tarde, o pensamento de Sergei Eisenstein sobre 
montagem, aplicado a linguagem fotográfica, amparada por pensamentos sobre o 
acontecimento de autores como François Dosse, Gilles Deleuze e Walter Benjamim. 
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A fotografia enquanto dispositivo técnico, duplica através de representações 

visuais, o mundo que nos cerca. Basta escolher, mirar, enquadrar e apertar um botão e o 

duplo está feito, mas nunca pronto, no sentido de estado de conclusão ou simples 

definição. O mero registro não define a fotografia, pois a captura desse real, não é 

suficiente para as várias percepções que ela pode propor. “O realismo absoluto não é de 

modo algum a forma correta de percepção. É simplesmente a função de uma 

determinada forma de estrutura social” (EISENSTEIN, 2002, pg.40). 

Já nas primeiras experiências com o daguerreotipo é possível questionar o valor 

de registro e levar em consideração o valor fabulador da fotografia. Em 1838, Louis 

Daguerre  registra uma rua de muito movimento no centro de Paris, que, no entanto, em 

seu “registro”, figura deserta3. O daguerreotipo tecnicamente não era capaz de capturar 

o movimento, o caminhar das pessoas. Com a limitação do equipamento, se revela a 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GP de Fotografia, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda no Programa de Pós – Graduação de Comunicação Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. cicacarboni@gmail.com. 

3 Para mais informações ver em A câmera de Pandora de Joan Fontcuberta, pag.105. 

mailto:cicacarboni@gmail.com
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transgressão fotográfica e seu potencial de fabulação. Tempos depois, mesmo com 

dispositivos mais sofisticados, esse potencial permanece.  

Através das fotografias da Revolução de 1924, esse texto tem por objetivo, 

aprofundar a questão da fabulação fotográfica e do acontecimento na fotografia. Para 

tanto, alguns conceitos como o da imitação de Gabriel Tarde, o pensamento de Sergei 

Eisenstein sobre montagem, aplicado a linguagem fotográfica, amparada por 

pensamentos sobre o acontecimento de autores como François Dosse, Gilles Deleuze e 

Walter Benjamim, completam a argumentação desse artigo, que pretende, associando 

tais pensamentos, construir a ideia de fabulação fotográfica sobre o acontecimento em 

questão; a Revolução de 1924. 

A Revolução de 1924 

Não à toa chamada de revolução esquecida ou revolução paulista, a Revolução 

de 1924 inicia-se com alguns militares opositores ao presidente da República Arthur 

Bernardes, tomando  alguns pontos da cidade de São Paulo. Ideologicamente distantes 

do movimento operário e populares, assim como distante da elite paulistana, a estratégia 

dos revolucionários é posta em prática no dia 05 de julho. 

Apesar de sensíveis diferenças, se comparada a outros acontecimentos 

históricos, em que militares conspiram para romper a ordem institucional, como em 

1964, no da Revolução de 1924, a tentativa dos militares era de romper com um 

governo autoritário, encerrado nos interesses das oligarquias paulistas e mineiras, de 

pouca transparência e, segundo os próprios militares, pouco republicano. Vale lembrar a 

ligação genética entre a mentalidade militar e a fundação da república brasileira. 

Desde 1922, setores militares, em especial os de baixa patente, já demonstravam 

descontentamento com relação às diretrizes políticas empregadas pelo presidente, 

inclusive na posse, em março daquele ano. 

 
Sob o domínio das oligarquias, tais manifestações se repetiram, 
isoladamente, esporadicamente. A partir da crise política ligada 
à sucessão presidencial de 1922, entretanto, elas apresentam, 
pela sequência, pela gravidade, pela repetição a curtos 
intervalos, pelo vulto das forças empregadas, aspecto particular. 
Daí essa fase de inconformismo militar – de qualidade nova – 
ser conhecida como Tenentismo. Sua expressão máxima será a 
Coluna Prestes. (SODRÉ, 1978, pg.33) 
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A primeira manifestação desse descontentamento foi em julho de 1922, no Rio 

de Janeiro, quando uma parcela desses militares rebelou-se e tentou tomar a Escola 

Militar e o Forte de Copacabana. No entanto, o levante foi contido pelas forças leais ao 

presidente e os militares revoltosos foram presos. “O episódio que não chega a durar um 

dia inteiro, abala o país, com ecos profundos nas Forças Armadas” (SODRÉ, 1978, 

pg.33). O mesmo ideal, dos mesmos militares estará presente na Revolução de 1924. 

Nessa nova tentativa, o mesmo dia 05 de julho é escolhido para mais um 

movimento militar agora em São Paulo. Os revolucionários chegaram a dominar a 

cidade, tiveram apoio de tropas de outros estados4 e até da população da cidade, que 

seria bombardeada a mando do governo federal. 

Nos dois episódios, os militares revolucionários saíram perdedores, no entanto, 

no segundo, uma cidade é atacada e bombardeada. Não foram apenas setores militares 

que terminaram humilhados e em fuga, mas uma população que passa pela experiência 

traumática da guerra, de privação, do medo e da reconstrução de suas vidas. 

A década de 20 em São Paulo guardaria uma série de acontecimentos marcantes. 

O historiador Nicolau Sevcenko expõe um quadro que demonstra a excitação ainda no 

final de 1919, que tomou conta da cidade. “Se falava da felicidade especial de um novo 

ano que anunciava o fim de três flagelos que atingiram a cidade, submetendo-a a 

aflições terríveis em 1918.” (SEVCENKO, 1992, pg.24)5 

Esses três flagelos, segundo o autor, ganham uma versão ampliada e  tornam-se 

cinco, ou “cinco Gês”, a saber, a gripe espanhola, a geada, os gafanhotos, a guerra e as 

greves. (SEVCENKO, 1992). Para uma cidade que ainda dependia da produção de café 

e seu plantio, tanto as geadas como os gafanhotos, afetam fortemente seu desempenho 

econômico e sua participação política daquele momento. 

Esse período também pontua o inicio da fase industrial da cidade. A injeção de 

capital vindo do café, a chegada de mão de obra imigrante  e o  desejo de ser um grande 

centro econômico e politico, norteia o  projeto de grande metrópole desenvolvida. No 

entanto é também necessário lembrar que nenhum desses predicados viria 

desacompanhado da formação de uma sociedade que passa a operar através da 

                                                 
4 Ver mais detalhes em O tenentismo em Sergipe. Da Revolta de 1924 à revolução de 1930, de José 
Iberê Costa Dantas, de 1974. 
5 Importante lembrar a importância da Semana de Arte Moderna de 1922, ocorrida no Teatro Municipal. 
O evento em nenhum momento se descola do contexto politico e social que se vivia naquele momento. 
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disciplina, onde o imprevisível, o que se revela ao longo do trajeto, não encontra lugar 

de privilégio nem boas-vindas. 

 A Revolução de 1924 nasce de um descontentamento de dentro da caserna, e é 

posta em prática por militares que não concordam com o papel que o Exército tem na 

politica brasileira naquele momento. Aliás, vale lembrar o quanto o Exército encarna 

com perfeição a questão disciplinar e até mesmo de controle. Porém neste caso, o que 

podemos perceber é uma ruptura com a natureza hierárquica e disciplinar do Exército e 

a tentativa de outra forma de produzir um pensamento, uma transformação, um devir, 

vindo desses militares de baixa patente submetidos a um campo de forças onde 

questionamentos e conflitos internos não são bem aceitos. 

 

Sabemos que a escola, a fábrica, o hospital, a caserna 
são dispositivos para aprisionar a multiplicidade. 
Porém, mais profundamente, diz Deleuze, aquilo que é 
o virtual, a potência de transformação, o devir. As 
sociedade disciplinares exercem seu poder 
neutralizando a diferença e a repetição e sua potência de 
variação (a diferença que faz diferença), subordinando-
a à reprodução. (LAZZARATO, 2006, pg.69) 
 

Nessa segunda tentativa de provocar mudanças dentro e fora da caserna, depois 

da Revolução em São Paulo, os militares fogem para o sul do país e de lá seguem para a 

Bolívia, onde iriam formar, um ano depois, a Coluna Prestes. 

Coibindo as variações, os possíveis, impondo um tempo que é cronológico e 

planificando posições a principio opostas, comprova-se a força das sociedades 

disciplinares, inclusive pacificando aquilo que em si pressupõe conflito, 

descontinuidade e ruptura. 

Em quatro anos, o país passaria por grandes transformações politicas, talvez a 

mais representativa tenha sido a chegada de Getúlio Vargas a presidência da república, 

o que iria refletir fortemente nos rumos políticos de São Paulo e culminaria com a 

Revolução Constitucionalista, em 1932. 

Todos esses eventos brevemente apontados aqui, indicam a manifestação de uma 

nova realidade, com novas formas de organização de poder e novas formas de exercê-lo. 

As sociedades disciplinares operam nas mais variadas áreas da vida, de maneira 

mais ou menos explícita, reproduzindo dualismo, criando polarizações, vítimas e 

algozes, reformistas e conservadores, o salvador e aqueles que precisam ser salvos, e 

como já dito aqui, não permitindo o imprevisto, a variação e aprisionando 
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multiplicidades. Portanto, a desintegração do acontecimento, a fabulação ou mesmo o 

conflito estão longe de serem bem aceitas pelas sociedades disciplinares. 

 

O tempo do acontecimento, o tempo da invenção, o 
tempo da criação de possíveis deve ser delimitado e 
fechado por prazos e procedimentos rigorosamente 
estabelecidos.( LAZZARATO, 2006, pg.70) 

 

Na trilha do rigorosamente estabelecido, para estancar uma manifestação 

indisciplinar, durante a Revolução de 1924, a cidade de São Paulo começa a ser atacada 

e bombardeada pelo governo federal. Casas, fábricas e símbolos da cidade foram 

destruídos. Alguns moradores tentaram a fuga para o interior ou litoral, enquanto outros 

tentaram a permanência na cidade, apesar de interrupção de serviços essenciais ou 

mesmo a limitação de acesso a alimentos. 

Em parte é isso que as fotografias da Revolução de 1924 nos mostram, pois não 

há nada de absoluto na fotografia a não ser o seu referente. O realismo é a porta de 

entrada da fotografia, no entanto, uma vez transpassada a porta e dentro desse 

enquadramento, é necessário ir além do real proposto e procurar cantos mais profundos, 

no sentido de romper com essa estrutura já tão determinada, seja ela social ou do 

próprio discurso fotográfico. Ou seja, existem outras partes que a fotografia parece 

querer ocultar, no entanto a capacidade de fabulação pode fazer revelar esses cantos 

aparentemente ocultos. Portanto nesse texto, estamos em busca daquilo que os rastros 

produzidos pelas fotografias nos revelam sobre o acontecimento. 

Entendemos por rastros, o resíduo do acontecimento com potencial de reflexão 

sobre o que ainda permanece, rastros que apresentam várias temporalidades a serem 

exploradas, onde o entrelaçamento entre um passado aberto e o compromisso com o 

futuro é possível (BENJAMIN, 1996) 

 

A fotografia como imitação 

Em 1901, não tão distante da “invenção” da fotografia, o autor Gabriel Tarde 

publica a obra A opinião e as massas. Nela, Tarde afirma que a imprensa é a principal 

fonte de conversação (TARDE, 2005) e que atrelada à tradição e à razão imprimem sua 

marca na formação de opinião. 

A formulação dessa opinião acaba por regular as articulações sociais, 

contaminando suas estruturas. Na medida em que as opiniões são superadas e 
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substituídas, novas articulações são feitas e transformadas e outras surgem e uma vez 

mediada, ela agora passa a ser imitada.  

Para o autor, a comunicação opera por opiniões e a imitação, pela conversação. 

Lembrar que a imprensa é onde se dá a conversação, pois é ela que gesta o processo de 

formulação de opiniões, é repensar a quanto da produção de suas mensagens são 

imitadas por quem recebe essas mensagens e que também comunica ao operar por 

opiniões, produzindo assim um fluxo constante de emissor e receptor, sem papeis 

definidos entre um e outro. 

Durante os primeiros dias de julho de 1924, os jornais noticiaram o evento com 

certa restrição, alguns censurados, outros com circulação interrompida, mas 

promoveram uma opinião. Não restrita à imprensa, a opinião formulada pela população 

também circula através da vivência do evento e da conversação entre os moradores da 

cidade que o testemunharam. No entanto o que os meios impressos fazem é uniformizar 

as opiniões, de maneira a agencia-las, intensificando conversações, tornando-se assim 

um agente poderoso de imitação das maneiras de agir e pensar. Dessa forma a imprensa 

garante a manutenção de uma opinião que atinge camadas sociais sem o hábito das 

práticas da conversação, o que facilita a repetição de opinião e, portanto a imitação. 

A imitação por sua vez, produz uma opinião enfraquecida de sentido, uma mera 

repetição daquilo que replica. Muitas das fotografias de Revolução de 1924 replicam 

um estado de conflito ou mesmo suas consequências, reproduzindo e imitando, 

produzindo um registro. Porém outras fazem mais do que isso, transpassam a imitação, 

o mero sentido de espelho que a fotografia pode propor e possibilitam outros trajetos 

para além dela, como janelas que promovem novos siginifcados, possibilitando novas 

conversações, outros sentidos, outras opiniões, possibilitando um rompimento com a 

imitação que fotografia propõe e assim, dispõem da possibilidade de fabulação. 

 

A fotografia é um sistema de reprodução que fixa eventos reais 
e elementos da realidade. Essas reproduções, ou fotoreflexos, 
podem ser combinados de várias maneiras. Tanto em reflexos, 
quanto pela maneira de suas combinações, elas permitem 
qualquer grau de distorção – que pode ser tecnicamente 
inevitável ou deliberadamente calculada. Os resultados variam 
desde a realidade exata das combinações de experiências visuais 
inter-relacionais, até as alterações totais, composições 
imprevistas pela natureza, e até mesmo o formalismo abstrato, 
com remanescentes da realidade. (EISENSTEIN, 2002, pg.15) 

 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

A fotografia como fabulação 

Eisenstein define, antes de aprofundar as questões sobre a montagem, o que é 

um plano. Para ele é um enquadramento que organiza parte de um evento e assim dá 

origem à técnica de montagem ou método ideográfico6. Não se trata apenas da união de 

planos, trata-se sim da colisão, do conflito de ideias contidas nesses planos. A ideia de 

colisão já pressupõe romper com o mero registro documental fotográfico, pois indica 

que dentro de um mesmo plano pode haver inclusive, elementos opostos, que 

confirmam a fabulação fotográfica, como no exemplo de Daguerre, presente no início 

deste texto. 

Inevitável relacionar a questão da montagem, tão elaborada por Eisenstein para a 

linguagem cinematográfica, com a linguagem fotográfica. Ambas pressupõe o corte, 

dele derivam todas as possibilidades de montagem e fabulação dessas linguagens. “É o 

corte na continuidade que provoca a possibilidade de novos possíveis serem 

configurados”.7 Na ruptura que um corte verticaliza, está a potencialidade da fabulação, 

exatamente quando desprende-se do registro  documental, do sentido mais plano e 

continuo  e passa a investir nesse entre, nesse intervalo, produzido  pelo  corte da 

previsibilidade. Está nesse intervalo, por vezes conflituoso, nessa colisão8, nas possíveis 

montagens, o mergulho das temporalidades e o potencial de fabulação fotográfica. 

Eisenstein afirma que a montagem desintegra os acontecimentos em vários 

planos (EISENSTEIN, 2002) e que ela própria permite a combinação de elementos, no 

sentido de organizar essa desintegração da maneira que o fotógrafo ou cineasta, em 

última instância, quiser. Ele compara a dinâmica da montagem com as explosões de um 

motor de combustão interna. É na montagem que acontecem pequenos impulsos que 

fazem com que a narrativa cinematográfica progrida, fazendo com que o filme exista.  

As explosões do motor interno, vindas das mais variadas e possíveis montagens 

que o corte propõe, impulsionam a fabulação na linguagem fotográfica, desprendida do 

código verbal, razão pela qual, não falaremos aqui de narrativa fotográfica. 

Desse ponto de vista, a fotografia desintegra também o evento que 

aparentemente apenas registra, pois ela desintegra a continuidade ali enquadrada e 

                                                 
6 O método ideográfico esta baseada na conjugação entre o significado (denotação) e a representação (descrição). Ou 
seja, há uma narração enquanto a ação acontece, algo utilizado no teatro Kabuki, vindo do teatro primitivo japonês. 
Ver mais em A forma do filme, de Sergei Eisentein. 
7 Ver mais LANA, Ligia C. de Cerqueira & FRANÇA, Renné O. Do cotidiano ao acontecimento, do  
acontecimento ao  cotidiano. Brasilia, Compós, v.11, n.3, set/dez. 2008. www.e-compos.org.br. Acessado em 
24/06/17. 
8 Sobre montagem como  colisão, ver mais em A forma do  filme, de Sergei  Eisentein. 

http://www.e-compos.org.br/
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constrói outro ordenamento para essas ações, dando origem à possibilidade de flagrar a 

imanência do acontecimento. Essa desintegração faz parte da fabulação fotográfica. 

Por vezes sem nenhuma espontaneidade e posadas, as fotografias mostram a 

destruição da cidade, dos intervalos de combate entre as tropas legalistas e revoltosas, 

do estado de caos imposto pelo conflito; “(...) pensar com imagens exige que passemos 

de um estágio antropológico da análise, para atingir a arqueologia da visualidade que, 

por sua vez, requer operar, comparativamente, entre imagens, pensando em construções, 

articulações e possibilidades de cognição.” (FERRARA, 2012, pg.204) 

Esse espaço intervalar, essa fissura que provoca a necessidade de escavar, 

produz uma arqueologia dessas imagens, requisita entendermos o que há nesse entre. As 

fotografias escolhidas para esse artigo trazem consigo a marca intervalar, justamente 

porque falamos de imagens que funcionam como vetores do estado de suspensão, que a 

cidade viveu. É nesse intervalo que mora a potencialidade de fabulação. 

 

                    
Figura 1 – Torre d´agua furada por bala de canhão                 Figura 2 – Efeito de granada da Rua Tabatinguera 
Fonte: Acervo Instituto Moreira Salles                                    Fonte: Acervo Instituto Moreira Salles 
Crédito: Gustavo Prugner                                                        Crédito: Gustavo Prugner 
 

 

Na figura 1, uma bala de canhão atingiu um reservatório de água, e apesar disso, 

as pessoas caminham pela rua, enquanto um volume imenso de agua é despejado das 

alturas, próxima a elas. Os ataques já não são mais apenas a alvos militares, eles 

contaminam o ambiente civil, como se as situações extremas manifestassem-se no 

cotidiano sem ares de excepcionalidade, o que nos leva a pensar num estado de 
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ambivalências. A fotografia funciona como vetor dessa contaminação da cidade, das 

pessoas e de suas rotinas. Esses rastros que demostram um estado de exceção 

convivente com a rotina da população. Cidadão já contaminado pela excepcionalidade a 

ponto dela tornar-se comum. 

Na figura 2, vemos uma mulher que sai da casa destruída, como quem insiste em 

seu cotidiano interrompido pela guerra. Nota-se também a trincheira feita de 

paralelepípedos, arrancados da rua logo à porta da casa, a passagem entre a 

desconstrução e a reconstrução da realidade ferida por situações extremas de guerra. 

 

 
Figura 3 – Sala do Quartel da Luz destruido por bombardeio 
Fonte: Acervo Instituto Moreira Salles 
Crédito: A. de Barros Lobo 

 

Já na figura 3, dois sujeitos ao fundo da fotografia. Um deles, o fotógrafo, o 

outro um soldado, ambos participantes da revolta. Há luz vinda das janelas ao fundo, 

com cortinas danificadas, o que faz da foto inusitada quando posta ao lado de outras 

imagens da revolução, pois há uma claridade que beneficia a fotografia. 

 É possível fabular que essa não foi a única fotografia feita dessa cena, pois o 

fotógrafo ao fundo também está a postos para fazer a sua,  bem próximo  a uma das 

janelas, aproveitando a luz vinda de lá. Antes, porém, tanto ele como o soldado ou 

guarda, olham para a câmera que os irá registrar nesse cenário de destruição. Chama a 

atenção por tratar-se de uma fotografia feita internamente, estão todos dentro dessa sala 

do quartel para fazer esse registro, mas também para fazerem-se presentes na imagem. 

Nota-se, na fotografia, a câmera do fotógrafo num tripé, muito provavelmente a imagem 

que vemos também foi feita num tripé.  
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Outro aspecto que corrobora com a desintegração do evento executada pela 

fotografia é justamente pensar no acontecimento como algo que “excede em todos os 

sentidos o que é comprovado” (DOSSE, 2010, pg.95), superando uma visão tradicional 

sobre o acontecimento, comprometida com a veracidade. Esse aspecto também nos faz 

repensar o ato fotográfico como mero registro.  

O acontecimento mediado através da fabulação propõe o sentido da experiência, 

passível de reflexão, fazendo com que a memória possa surgir, como o já passado 

agindo sobre o ainda futuro (DELEUZE, 2000).  

 

O acontecimento integra-se finalmente ao cotidiano, 
perdendo seu poder de grande afetação e organizado 
dentro da serialidade das coisas. Agora, trata-se de um 
“pequeno acontecimento”, dominado pela linguagem e 
da ordem do esperado, do possível.9  
 

 Assim como é na montagem que um filme ganha impulso para sua continuidade, 

assim como é através do corte e do plano que a fotografia garante uma fabulação para a 

sua sobrevida, “o acontecimento é inteiramente voltado para o devir, para o futuro, a 

partir da brecha que ele forma entre passado e futuro” (DOSSE, 2010, pg.100). Quando 

superado seu valor de documento e legitimada com valor de fabulação, a fotografia 

elenca possibilidades de compreensão inúmeras sobre aquilo que comunica. E essa 

comunicação olha e almeja o futuro, o devir. 

 

O acontecimento nos revela subitamente algo escondido no 
passado que vem à tona para mudar o trajeto. Logo ele seria ao 
mesmo tempo que começo, a conclusão  desse começo obscuro 
até o rompimento temporal que ele encarna.(DOSSE, 
2010,pg.128) 

 

 No trecho acima, se trocarmos a palavra acontecimento por fotografia, em nada 

faltaria o sentido e a aplicação, levando em consideração a questão do corte e montagem 

e mesmo do poder de revelação que o fabular fotográfico tem. 

Por sua característica de sobreviver ao tempo, já que se localiza nesse limiar do 

que já foi e do que é, sustentada pelas ambivalências da fotografia, uma delas, a da 

ausência e da presença, a fotografia tem para si uma demanda do futuro, do porvir e, 

                                                 
9 Ver mais LANA, Ligia C. de Cerqueira & FRANÇA, Renné O. Do cotidiano ao acontecimento, do 
acontecimento ao cotidiano. Brasilia, Compós, v.11, n.3, set/dez. 2008. www.e-compos.org.br. Acessado em 
24/06/17 
 

http://www.e-compos.org.br/
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assim, irrompe a qualquer tempo na busca por um reconhecimento. Por isso ao olhar 

para trás, por meio de uma fotografia, que pode atravessar várias décadas, um futuro 

está aninhado e aguarda-nos para ser acolhido. 

 
Apesar de toda a perícia do fotógrafo e de tudo o que 
existe de planejado em seu comportamento, o 
observador sente a necessidade irresistível de procurar 
nessa imagem a pequena centelha do acaso, do aqui e 
agora, com a qual a realidade chamuscou a imagem, de 
procurar o lugar imperceptível em que o futuro se 
aninha ainda hoje em minutos únicos, há muito extintos, 
e com tanta eloquência que podemos descobri-lo, 
olhando para trás. (BENJAMIN, 1996, pg.94) 

 

Do lado dos vencidos e não da história oficial, que estão as fotografias da 

Revolução de 1924, prontas para serem acolhidas e reconhecidas. Uma vez emudecidas 

em seu potencial de fabulação, retomam a fala por meio de arquivos e acervos. A 

permanência e a persistência dessas fotografias provocam novas aberturas e 

possibilidades, seja para a comunicação ou mesmo para a história, pelo viés do 

acontecimento. Suas multiplicidades são o lugar de trânsito, de atravessamentos e de 

imanência, que têm em si o seu fim e princípio e que “transporta os acontecimentos ou 

singularidades que não fazem mais do que se atualizar nos sujeitos e nos objetos” 10.  A 

fotografia força o engajamento futuro e entrelaça temporalidades do acontecimento. 

Acontecimentos encarnados nas coisas e nas pessoas, dobras entre passado e 

futuro, num presente impessoal, representadas por uma fotografia que revela, congela e 

fragmenta, guardando consigo rastros múltiplos que possibilitam a construção de 

fabulações e outros acontecimentos, perpetuando o fluxo. É no tempo presente que se 

constrói a possibilidade de fluidez entre passado e futuro. Tal interação pode ser feita 

através da fotografia, que se constitui como um (re) corte. Um corte que requisita um 

movimento em fluxo, que precipita a fabulação fotográfica.  

 

                                                 
10 Deleuze, Gilles. A imanência: uma vida... . Educação & Realidade, jul./dez.2002. 
http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/31079. Acesso em 05/02/2017 

http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/31079
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Figura 4- Sepultamento improvisado  
Fonte: Agência Estadão 
Autoria desconhecida 
 

 
Figura 5 – População saqueando armazém em busca de alimentos 
Fonte: Agência Estadão 
Autoria desconhecida 
 

As fotografias da Revolução de 1924 não idealizam o evento e nem o banalizam 

por completo, não revelam minúcias, nem tampouco ocultam a violência, mas como 

rastros do acontecimento, demandam ressignificações. Tais ressignificações são 

possíveis por meio de fabulações fotográficas, que requisitam a desvinculação da ideia 

de fotografia como registro, como comprovação e da ideia de compromisso com a 

verdade. 

Através dos rastros deixados nessas fotografias, é pertinente aos estudos da 

comunicação pensa-las pelo viés da fabulação, onde a realidade se dá por entre 

aventuras fotográficas imaginárias. 
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