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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo primordial demonstrar a beleza que há na 

mulher, através da experiência estética entre a fotógrafa e as retratadas. O projeto não 

tem o intuito de julgar, defender ou condenar os aspectos que definem o conceito do 

Belo perante sua história. O Belo é uma preocupação teórica/estética a qual servirá de 

apoio para o ato reflexivo; o fundamental não está no determinar da beleza em si, como 

uma propriedade objetiva das mulheres, apreensível de forma intelectual ou conceitual, 

a essência encontra-se em olhar a beleza de forma subjetiva, através da experiência 

estética e assim refletir sobre o Belo diante das mulheres retratadas. Para a 

concretização destes objetivos, o retrato fotográfico se apresenta como o meio que 

transpõe para o “real” o imaginário da fotógrafa sobre a beleza feminina. 

 

PALAVRAS-CHAVE: belo; experiência estética; mulher; retrato fotográfico; 

subjetividade. 

 

RETRATOS COM BELAS: 

O presente ensaio parte da relevância que o âmbito do sensível tem como meio que 

permite o despertar de sentidos, os quais determinam a beleza presente nas mulheres 

fotografadas. A essência do que há de belo a ser revelado está naquilo que chama a 

atenção da fotógrafa ao olhar, sentir, perceber tais mulheres, está no encanto por suas 

feições, sorrisos, cabelos, peles, que são as traduções visíveis da beleza, sem esquecer 

de iluminar o invisível presente na essência dessas mulheres, aquilo que transcende e 

transborda para a forma, afinal a estética feminina não é constituída apenas por formas, 

mas também por motes ligados a elementos aparentemente invisíveis, perceptíveis 

apenas pela intensa experiência estética que aproxima a fotógrafa das mulheres, 

tornando assim possível e visível suas belezas. 
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Estética com fulcros em duo de imaginários, dizíveis e indizíveis, das quais a fotógrafa 

não necessariamente quer se apropriar ou desejar para si; o imaginário da fotógrafa 

sobre a estética feminina é como fio condutor que leva a um encantamento, onde a 

pureza e a simplicidade/intensidade do sentir propiciam o reconhecimento do belo; tal 

sentido é despertado através de uma experiência que se dá no âmbito do sensível, 

portanto, a experiência estética (do belo) desaguando em seu estado natural, quando o 

olhar se deixa levar pela percepção dos sentidos.  

 

Durante toda a história da humanidade, a beleza sempre foi pensada por filósofos, 

poetas, escritores, artistas, pensadores. Sabemos que o conceito primordial de belo vem 

do pensamento clássico, onde se determinou a estrutura conceitual da estética da beleza. 

Os cânones clássicos do belo fincam suas bases em proporções geométricas que ao 

alinharem simetria e harmonia culminam em uma natureza fundamental da beleza, a 

explícita estética da proporção idealizada por Pitágoras, onde “(...) todas as coisas 

existem porque refletem uma ordem e são ordenadas porque nelas se organizam leis 

matemáticas que são ao mesmo tempo condição de existência e Beleza.” (ECO, 2010, p. 

61).  

 

A beleza como proporção e harmonia, parece sugerir uma fórmula do belo, porém se 

imaginarmos que ao longo da história antes de tudo ela foi pensada e sentida por 

indivíduos, através de vários instrumentos culturais e obviamente, cada um com sua 

interpretação subjetiva, como imaginá-la atrelada apenas a ideais matemáticos e 

simétricos pré-determinados por outros pensadores? “A Beleza jamais foi algo de 

absoluto e imutável” (ECO, 2010, p.14) e, “se todo mundo fosse conformado no mesmo 

molde, não existiriam coisas como a beleza” (DARWIN, Apud ETCOFF, 1999, p.10). 

 

 A crítica à Beleza como proporção e harmonia dentro da fotografia junto à sua 

composição, há que ser posta entre parênteses, posto que a devida proporção é 

necessária para que a composição resulte em uma imagem esteticamente bela. Não 

devemos ignorar um dos principais fulcros de uma bela fotografia: a regra da proporção 

dos terços, que resulta em uma composição harmônica; porém é importante ressaltar 

que essa devida proporção não deve estar somente ligada aos cânones das mulheres, 

como também ao ato de composição do retrato. O relevante é pensar que a fotografia 
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deve transcender, e não apenas fixar-se em técnicas de enquadramentos matemáticos ou 

regras de proporções. 

 

É mais fácil sentir a beleza do que defini-la, para Eco (2010) fica explícito que 

dificilmente conseguiremos formar uma lógica que consiga cientificamente determinar 

o conceito do belo, pois fazendo uma alusão ao pensamento Kantiano, onde “o belo é o 

que agrada universalmente, sem relação com qualquer conceito”, o autor escreve:  

 

O belo é aquilo que agrada de maneira desinteressada, sem ser originado por um 
conceito ou a ele redutível: o gosto é, por isso, a faculdade de julgar 

desinteressadamente um objeto (ou uma representação), mediante um prazer ou 

um desprazer; o objeto desse prazer é o que definimos como belo (ECO, 2010, 

p.264). 

 

Eco (2010), utilizando-se de Kant, defende que um juízo só é estético se for 

determinado por um prazer desinteressado, levando a crer que o jogo que se trava com o 

belo, parte de princípios livres e desinteressados. Isso significa pensar em certo sentido 

que o observador ao submeter-se à sua experiência subjetiva sobre o observado, e a 

forma como contempla o mundo, no caso o belo, o leva a um encontro com a beleza 

onde “não necessariamente a deseja como um bem a ser adquirido, (...) existem coisas 

que se mostram agradáveis à contemplação independentemente do desejo que se tem 

delas” (ECO, 2010, p.10).  

 

Tanto no campo natural quanto no artístico, a beleza é passível de uma característica 

subjetiva, pois a partir de olhares desinteressados, surgem incontroláveis prazeres que 

despertados de maneira assistemática, culminarão no que julgamos por belo. Sendo 

assim, procurar conceitos que classifiquem a beleza é um trabalho difícil e um tanto 

quanto vão; devemos atinar de fato para a forma com que se recebe o belo, o que 

significa procurar compreender o que ele proporciona no indivíduo observador (através 

da experiência estética), e saber como ele se comporta diante da experiência da beleza. 

 

Vivenciar a experiência estética na fotografia é o que Cartier-Bresson fala sobre 

“colocar na mesma mira de linha, a cabeça, o olho e o coração
4
”, o que significa mover 

uma mudança sobre a maneira de perceber o mundo, deixar-se intuir pela emoção ao 

                                                
4 Frase traduzida do filme documentário chamado ''Henri Cartier-Bresson: Point d'Interrogation'' de Sarah Moon, 
produzido pela Production Take Five com direitos de copyright de 1994.  
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entrar em sintonia com o coração, e pelas sensações ao aguçar os sentidos. O observador 

que se permite esses momentos poderá se deleitar com o belo; obviamente, sem deixar 

de lado todas as técnicas existentes para realizar uma excelente foto. 

 

Desde sempre a beleza é um atributo extremamente passível de olhares, que se dão pelo 

simples deleite que o belo pode proporcionar, “o objeto belo é um objeto que, em 

virtude de sua forma, deleita os sentidos, e entre estes em particular o olhar” (ECO, 

2010, p.41). Nesta realidade em torno do sensível, onde os sentidos se aguçam, 

acabamos por incorporar uma postura diferente da habitual. Passamos a ter uma relação 

estética com o “objeto”, pois a experiência permite que se vá além do conceitual ou 

intelectual. 

 

Ir além do conceitual ou intelectual é compreender a estética do belo por meios que 

extrapolem a razão, sem desprezá-la, posto que é um elemento importante para a 

compreensão do belo. Porém, dentro do âmbito da experiência estética seria um 

disparate apenas racionalizar, como falou Goya (apud. Galeano): “A razão cria 

monstros, somos seres humanos, há que se racionalizar e sentir”. Sobre a fusão do 

sentimento e do pensamento, Galeano fala: 

 

“(...) quando a razão se separa do coração, comece a tremer, porque esse tipo pode 

levar ao fim da existência humana no planeta. E se aparece um que só sente, mas 

não pensa, digo: Esse é um sentimental. Mas se for um que só pensa, mas não 

sente, digo:  Ai, que medo! Esse é um intelectual! Que coisa espantosa! Uma 
cabeça que rola! Eu não quero ser uma cabeça que rola! [...] A sabedoria que me 

interessa, é a que combina o cérebro com as tripas. Essa que combina tudo que 

somos. Tudo, sem esquecer nada! Nem  barriga, nem o sexo, nem nada, nada!
5
  

 

 

Segundo Morin, o homem é o único ser que é constituído de 100% natureza e 100% 

cultura, pois é o único que possui, em seu cérebro complexo, o imaginário, ou seja, a 

capacidade de formar imagens abstratas. Essa capacidade imaginária é transferida ao 

mundo exterior através da estética. Então, para Morin (1995), estética é uma 

sensibilidade para apreender, ver, observar, imaginar coisas e transcrevê-las (apresentá-

las) de alguma maneira: pode ser na vestimenta, na arte, na disposição de objetos, na 

magia, na religião.  

                                                
5 Transcrição do depoimento de Eduardo Galeano na Praça da Catalunya, 24/04/2011  

http://www.youtube.com/watch?v=rKc-lal1HJM  

http://www.youtube.com/watch?v=rKc-lal1HJM
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Estética, então, é uma relação humana que ora surge como fruto da cultura, que 

desabrocha quando afrouxa os laços com as finalidades mágicas, religiosas, ora como 

uma qualidade universal ligada à própria beleza da vida. Parece que, para esse autor, o 

fenômeno estético está inscrito geneticamente e o indivíduo é portador e não somente 

produtor de desenhos, cores e imagens. Diz Morin: 

 

(...) eu não defino a estética como a qualidade própria das obras de arte, mas como 

um tipo de relação humana muito mais ampla e fundamental (...). O mundo 

imaginário não é mais apenas consumido sobre formas de ritos, cultos, de mitos 
religiosos, de festas sagradas nas quais os espíritos se encarnam, mas também sob 

a forma de espetáculos, de relações estéticas (MORIN, 1995, p.78-79). 

 

Portanto, pelo fato da estética ser interior aos seres humanos, o homem necessita de 

relacionamentos, de pertencimentos, orientações e precisa desesperadamente 

transcender sua natureza animal através de suas múltiplas capacidades de raciocinar, 

imaginar, criar, sentir, transformar, as quais são sempre interligadas, interdependentes 

por mais que sejam contraditórias. 

 

O ato de fotografar é plenamente estético, pois a fotografia revela, em todos os sentidos 

– técnicos e subjetivos – a grande simbiose entre o imaginário e o real da fotógrafa 

consigo mesma, com o cotidiano que a insere, com as referências subjetivas que possue, 

e obviamente, com as fotografadas, as quais também fazem parte desse desmedido 

existir.    

 

Na fotografia, então, fica impressa essa necessidade de transpor em sinais, símbolos, 

significados, a magia existente nestes imaginários para o mundo exterior, o mundo do 

espetáculo, do espetáculo imaginário. Nesse sentido, a imagem se localiza primeiro no 

imaginário dos sujeitos, para depois se constituir como externa a ele numa total relação 

imaginário/real. Portanto, “a alma nunca pensa sem uma imagem mental” (MANGUEL, 

2001,p.21). 

 

Para Manguel, as imagens que rodeiam os indivíduos, quaisquer que sejam elas, já são 

elementos constitutivos dos próprios indivíduos: 

 

(...) imagens que criamos e imagens que emolduramos; imagens que compomos 

fisicamente, à mão, e imagens que se formam espontaneamente na imaginação; 
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imagens de rostos, árvores, prédios, nuvens, paisagens, instrumentos, água, fogo, e 

imagens daquelas imagens – pintadas, esculpidas, encenadas, fotografadas, 
impressas, filmadas. Quer descubramos nessas imagens circundantes lembranças 

desbotadas de uma beleza que, em outros tempos, foi nossa (...), quer elas exijam 

de nós uma interpretação nova e original, por meio de todas as possibilidades que 
nossa linguagem tenha a oferecer (...) somos essencialmente criaturas de imagens, 

de figuras (MANGUEL, 2001, p. 20-21). 

 

No âmbito da conceituação da experiência estética sobre o que interpretamos como belo 

segundo Duarte Jr., 

 
(...)a experiência do belo é uma espécie de parêntese aberto na linearidade do dia-

a-dia. E ainda, da nossa (humana) experiência face à determinados objetos que 
percebemos e sentimos como belos, o diálogo ocorre sem a presença de um 

interlocutor, dando-se entre uma pessoa e os seus próprios sentimentos (DUARTE 

JR., 1991, p.70). 

 

Pensando no que diz Duarte (1991) e Morin (1995) a beleza das mulheres retratadas não 

está somente na estética bela por elas emanada, mas na receptividade de como esse ideal 

de belo é tomado pela fotógrafa que as observa. A afirmação da presença estética do 

belo nas mulheres retratadas parece então se dar na relação imaginário/real, 

subjetiva/objetiva e muito menos de acordo com qualquer modelo clássico que 

determina o conceito de belo.  

 

Pode-se dizer também, que a percepção da presença de uma estética relativa à beleza, 

nessas mulheres, talvez seja oriunda de um prazer que a estética feminina proporciona a 

quem as olha. Tal prazer tem sua natureza fincada em “sentimentos” gratuitos, e mais 

uma vez o olhar desinteressado vem à tona, pois o percurso de tal prazer é indiferente 

aos estereótipos pré-definidos, não há que se “pensar-para” é o “simples” olhar e sentir, 

é aí que a experiência estética se torna visível da forma mais plausível possível.  

 

Quando falamos de olhares desinteressados sobre o observado, é possível que paire a 

hipótese de que a idealização da beleza das mulheres seja fruto então de um preciso 

distanciamento do observador para assim buscar a beleza dentro de modelos pré-

estabelecidos, como se uma possível integração entre fotógrafa e retratadas e a 

possibilidade de interesse de uma sobre as outras fossem fulcros para o desejo, quando o 

foco aqui é a tentativa de defesa de que a escolha por essas mulheres se deu a partir da 

simbiose real/imaginário, a partir da dês-razão (MORIN,1995) existente no 

visível/invisível. 
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O importante é pensar que a percepção de belo se dá justo na reiteração da relação entre 

ambas, na veemência relativa ao encontro com o outro. Ou seja, o interesse da fotógrafa 

ao fotografa-las, se dá pelos mínimos sinais de beleza que somente são percebidos 

porque há contemplação. Esse instante de contemplação significa estar disponível para 

não somente ver o belo, mas senti-lo; sem o sensível dificilmente haveria o belo, ainda 

mais quando pensamos em estética e seu significado semântico, que nos remete à 

palavra grega “aísthesis” que quer dizer “percepção sensível”. Portanto, tal 

disponibilidade é a conexão com o sensível que nos rodeia, nos permitindo assim atinar 

para os mais diversos sinais de beleza que muitas vezes são por nós ignorados, e para 

isso: 

Há que se ter um olho no microscópio e outro olho no telescópio, pois só assim 
somos capazes de olhar o que não se olha, mas que merece ser olhado. As 
pequenas, as minúsculas coisas da gente anônima, da gente que os intelectuais 

costumam desprezar, esse micro-mundo onde eu acredito que se alimenta de 

verdade a grandeza do Universo. E ao mesmo tempo ser capaz de contemplar o 
Universo através do buraco da fechadura, ou seja, a partir das coisas pequenas ser 

capaz de olhar as grandes, os grandes mistérios da vida. A capacidade da beleza, a 

capacidade de formosura da gente mais simples, às vezes da gente mais singela 
que tem uma insólita capacidade de formosura que se manifesta em um olhar, em 

um cabelo em uma conversa qualquer.
6
 

Isso é estar disponível para as inúmeras possibilidades subjetivas de beleza. Paulo Freire 

interpreta o que é estar disponível ao sensível: 

Atitude correta de quem se encontra em permanente disponibilidade a tocar e a ser 

tocado, a perguntar e a responder, a concordar e a discordar. Disponibilidade à 
vida e seus contratempos. Estar disponível é estar sensível aos chamamentos que 

nos chegam, aos sinais mais diversos que nos apelam, ao canto do pássaro, à chuva 

que cai ou que se anuncia na nuvem escura, ao risco manso da inocência, à cara 

carrancuda da desaprovação, aos braços que se abrem para acolher ou ao corpo 
que se fecha na recusa. É na minha disponibilidade permanente à vida a que me 

entrego de corpo inteiro, pensar crítico, emoção, curiosidade (PAULO FREIRE, 

1990, p.19). 

Portanto, a experiência do belo “não reside apenas no objeto em si, mas nos olhos de 

quem vê tais objetos e lhes confere beleza” (ECO, 2010, p.268), é uma relação onde o 

belo está justo na ponte que conecta a relação observador/observado, na fotografia, 

fotógrafo e fotografado e ao mundo que os cercam e não em um ou em outro 

isoladamente. É a relação entre ambos que através de sentimentos e, num ir e vir de 

                                                
6 Transcrição do depoimento de Eduardo Galeano na Praça da Catalunya, 24/04/2011. 
http://www.youtube.com/watch?v=rKc-lal1HJM  

http://www.youtube.com/watch?v=rKc-lal1HJM
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sensações, imagens, memórias, encontra-se consigo mesmo, com o outro, e assim 

vivencia a experiência do belo.   

 

“Partindo disso, podemos então pensar no quanto é importante, também, que o 

observador participe do objeto de sua observação” (MORIN, 1995 p. 17); é preciso, 

num certo sentido, apreciar a beleza das mulheres, identificar-se com elas já que ver é 

sentir, e para isso há que se estar perto do “objeto observado” é preciso tê-lo guardado 

dentro de si, e “guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, 

iluminá-la ou ser por ela iluminado” (CÍCERO, 1996, p.05). 

 

Diante de uma experiência de intensa sensibilidade subjetiva, por mais além que se vá 

do intelectual/conceitual, é necessária a presença de uma reflexão objetiva sobre como 

se orientam tais juízos estéticos que permeiam as emoções da experiência do belo no 

indivíduo observador e 

 

 (...) a objetividade a ser alcançada é a que integra o observado na observação. Não 

é o objetivismo que acredita alcançar o objeto, suprimindo o observado. O Homem 

conhece o mundo, não pelo que dele subtrai, mas pelo que a ele acrescenta de si 

mesmo. O verdadeiro conhecimento dialetiza sem cessar a relação 
observador/observado, “subtraindo” e “acrescentando”. (MORIN, 1995, p.19) 

 

Tais reflexões nos levam a crer que há então um mediador muito forte nos campos 

estéticos da beleza: a Cultura, que diante do prático, a beleza do corpo, e do imaginário, 

as projeções e identificações do que é belo, reitera os universos e culmina num ideal 

subjetivo de beleza atrelado a valores universais, já que estamos a falar de cultura – que 

são as particularidades – e de natureza humana – que nos universaliza. 

 

Sobre a simbiose da natureza humana e cultura como formadora tanto das 

subjetividades quanto das objetividades, Morin explícita o seguinte argumento:  

 
Podemos adiantar que uma cultura constitui um corpo complexo de normas, 
símbolos, mitos e imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade, 

estruturam os instintos e orientam as emoções. Esta penetração se efetua segundo 

trocas mentais de projeção e de identificação polarizadas nos símbolos, mitos e 

imagens da cultura (...). Uma cultura fornece pontos de apoio práticos à vida 
imaginária; ela alimenta o ser semi-real, semi-imaginário, que cada um secreta no 

interior de si (sua alma), o ser semi-real, semi-imaginário que cada um secreta no 

exterior de si no qual se envolve (sua personalidade) (MORIN, 1995, p. 15).                                                                                
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Portanto, nunca é demais afirmar que a cultura só existe porque somos seres que 

necessitamos transcender a nossa natureza animal e assim, entender o inteligível, 

tangenciar o intangível, complexificar a simplicidade.          

     

A percepção da beleza nessas mulheres é possível porque estamos dispostos a percebê-

las também através da emoção, do sensível; olhá-las de longe e de cima é uma forma de 

distanciar-se do “objeto” para apenas racionalizar sobre, e isso significa não vê-las. O 

“objeto” quando visto dessa forma torna-se difícil de ser compreendido, 

consequentemente quase impossível de senti-lo, assim sendo, não poderá jamais ser 

compreendido como belo. Tal pensamento é uma alusão à crítica de Galeano sobre “o 

olhar de longe e de cima”, dos países europeus e americanos sobre a democracia na 

América Latina onde ele latentemente afirma que: 

 

“(...) difícil de entender as vezes, principalmente quando se olha de fora e de cima; 

as coisas que se entendem de verdade, as coisas que podemos entender com a 
razão e sentir com o coração, são as coisas que a gente é capaz de olhar de dentro e 

de baixo. Se a gente olhar de cima, com a arrogância típica dos nossos professores 

de democracia dos EUA ou da Europa, e se além de olhar de cima, olhar de fora, 

não entende nada e não entende nada por um motivo, por um motivo muito 
importante, a nossa é a região do mundo que provavelmente é a mais diversa de 

todas, é a pátria das diversidades humanas, e isso que para mim é uma virtude, 

visto de fora é um grande defeito, porque se você não entra no modelo que de cima 
e de fora acreditam que é democracia, então aqui não há democracia; e a verdade 

que prova que aqui existe democracia é que seja um reino da contradição e da 

diversidade, onde se misturam e as vezes brigam todas as cores, os cheiros e as 
dores do mundo.”

7
 

 

Costurar o pensamento de Galeano com a beleza das mulheres retratadas é exatamente 

discorrer sobre a crítica aos modelos clássicos. Posto que as “as sensações a serem 

admitidas como universalmente comunicáveis encontram-se sob condições subjetivas 

internas que têm de ser necessariamente comuns a todos os homens” (ECO 2010, p. 

267). Ou seja, quando vemos algo como belo temos a necessidade de compartilhar essa 

aceitação de forma universal, e, neste caso de estudo, aqui se faz com a fotografia, 

porém este belo é subjetivo às experiências estéticas particulares da fotógrafa, podendo 

ou não ser visto como tal pelo outro. Dessa forma, na universalidade kantiana, a 

subjetividade que permeia a experiência estética é o elemento que permite o encontro 

com o belo e não apenas a experiência estética em si. 

                                                
7 Transcrição do depoimento de Eduardo Galeano na Praça da Catalunya, 24/04/2011 
http://www.youtube.com/watch?v=rKc-lal1HJM 7 

http://www.youtube.com/watch?v=rKc-lal1HJM
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Para tornar real o imaginário da fotógrafa sobre a beleza dessas mulheres, o retrato 

fotográfico foi o gênero escolhido em primeiro lugar pela importância secular que tem o 

estilo dentro do quadro fotográfico, depois, pelo fato de ser um estilo onde é necessário 

que haja um fascínio absurdo do fotógrafo pelas pessoas retratadas ou torna-se 

impossível a tentativa de captar o que há de belo nelas, pois o fascínio vai além do belo 

visível, está também na beleza interna que escapa pelos olhos, pela gargalhada, pelo 

jeito de tocar, são os segredos, que quando revelados e sentidos, formam o que há de 

mais belo, no caso deste estudo, em uma mulher.  

 

Sobre o retrato fotográfico, pode-se dizer que as primeiras fotografias eram realizadas 

com uma lentidão tão grande que era impossível fixar a plasticidade de uma pessoa, 

porém assim que o advento da fotografia foi evoluindo e novas técnicas de fixação de 

imagem foram instituídas, o retrato fotográfico tornou-se um sucesso, “um sucesso que 

não teve quebras e permanece ainda hoje, pela simplíssima razão de que o retrato 

corresponde exatamente a necessidades precisas do homem” (CASTELO, 1980 p.121). 

 

O gênero do retrato tem em sua essência o intuito de comunicar, levar uma mensagem 

ao observador e assim gerar uma aproximação com o outro. Produzir um retrato 

fotográfico é ter uma relação “íntima” com o sujeito retratado. O retrato é uma 

ferramenta de comunicação visual que é ao mesmo tempo simples e complexa frente à 

ausência do contexto físico/social/escrito, no qual estava inserido. 

 

 Pode-se encontrar um leque de informações num retrato fotográfico. É por isso que o 

fotógrafo deve procurar transmitir em sua mensagem qual seu pensamento sobre o 

retratado, estabelecer uma ponte com o tema, que tipo humano representa o fotografado, 

qual seu temperamento, ânimo; essas substâncias devem estar presentes no ato de 

retratar. Sobre tal pensamento, a série de retratos apresentados é plausível, pois é 

passível da característica de comunicar que são representações figurativas de mulheres, 

distintas entre si, mas condutoras dos sentidos de beleza, subjetivamente interpretados 

pela fotógrafa. 

 

Para Kossoy (2001, p.29), “o retrato é capaz de nos levar as reflexões emocionais, 

transcendendo o físico e enaltecendo o espírito”. Sendo assim, podemos pensar que o 

retrato fotográfico é passível do poder de gerar sensações tanto no fotógrafo e no 
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fotografado, quanto no leitor da imagem, portanto o gênero fotográfico acaba por 

representar  a experiência estética na sua essência.  

 

 “A fotografia é resultado de um processo de criação/construção técnico cultural estético 

de uma realidade imaginada, dramatizada de acordo com a ênfase pretendida em função 

da finalidade ou aplicação a que se destina” (KOSSOY, 2001, p.45). Dessa forma, 

podemos interpretar que o imaginário da fotógrafa sobre as mulheres retratas, é 

resultado de referências e escolhas que partem do repertório particular, porém não 

apenas do apanhado ideológico, mas também de fatores externos e internos oriundos das 

retratadas, que são passíveis do poder de despertar na fotógrafa sensações que poderiam 

ser percebidas por um olhar comum, mas que justamente por despertar emoções acabam 

por tornar o processo criativo artístico possível de interpretações que levem às 

definições de belo.  

 

Podemos então pensar que o retrato fotográfico não representa apenas a “realidade”, o 

universo quimérico paira sobre o gênero e faz transcender o lado objetivo, nos 

remetendo imediatamente a uma leitura centrada na subjetividade, onde o sentido de 

uma dada realidade de beleza apreendida pela fotógrafa se dá a partir de uma tamanha 

capacidade de encontro com a estética, de como essa beleza reage em seu ser, e o prazer 

que sente ao deixar de apenas racionalizar e se submeter a sentir com todos os sentidos 

que permeiam as sensações e sentimentos de uma experiência estética.  

 

Aqui seria bom que se tivesse claro a distinção kantiana entre sensação e 

sentimento. A primeira diz respeito ao contato material dos órgãos dos sentidos 

com o mundo exterior: o contato dos olhos, por exemplo, com raios luminosos; o 
sentimento, por outro lado, relaciona-se a uma auto-percepção do sujeito, ao modo 

como ele se percebe num determinado momento – o sentimento (de prazer e de 

desprazer); essa auto-percepção pode ter origem na sensação, que é o caso do 
prazer do agradável, ou na mera forma como o sujeito contempla o mundo, que é o 

caso da beleza.
8
 

 

 

Há um pequeno texto de Galeano onde ele através de palavras poéticas consegue com 

uma força brutal e emocionante descrever o que seria uma sensação gerada pela 

experiência estética da beleza: 

                                                
8 Retirado de A subjetividade estética em Kant: da apreciação da beleza ao gênio artístico Verlaine Freitas 
(http://www.verlaine.pro.br/txt/subjkant.pdf)  
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Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para que descobrisse o 
mar. Viajaram para o Sul. 

Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. 

Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito 
caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu 

fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. 

E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: 
— Me ajuda a olhar! (Galeano, 1991, p. 19) 

 

Para quem crê no que é incrivelmente belo, a beleza é uma forma de ser por si só, e para 

isso não há explicação, não há palavras, o que há é a contemplação que a experiência 

permite viver, como  uma lente que amplia os pequenos sinais de beleza, fazendo o 

tempo parar quando os encontramos e com os sentidos aguçados nos leva a guardar no 

retrato as coisas que vêm do coração. Guardar não apenas no sentido literal da palavra, 

guardar no sentido de apreender no retrato o que a retina e o obturador captam em um  

“lindésimo de segundo”9 e mandam para a memória; guardar no sentido germânico da 

palavra “wardon”, onde olhar algo significa ver atentamente, ou então tudo de mais belo 

que está ao nosso redor se perderia na efemeridade do “não-olhar”.  

 

Através de uma prosa poética, concluímos que para o belo e para a experiência estética, 

é possível que palavras não caibam diante de tais sentimentos que o dueto proporciona. 

Uma questão complexa e que não precisa ter nexo. Como dizer o indizível? Então é 

preciso mesmo precisão? A beleza das mulheres retratadas tornou a fotógrafa muda de 

beleza. Palavras para definir o belo ou a incrível experiência estética que permite 

percebê-lo, são apenas palavras tentando preencher o branco destas páginas, são meros 

escritos que encaminham a olhar no retrato o que palavras dificilmente conseguiriam 

contar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Alusão ao tema do poema “Por um lindésimo de segundo”, de Paulo Leminski, retirado do livro Distraídos 
Venceremos. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7 de setembro de 2012 

 

 13 

REFERÊNCIAS 

 

BARTHES, R. A Câmara Clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

 

CASTELO, M. La fotografia-le forme, gli oggetti, I’uomo. Edições 70: Lisboa-

Portugal, 1980 p.121/129. 

 

CICERO, A. Guardar.  Rio de Janeiro: Record, 1996 

 

DUARTE Jr, J.F. O que é beleza 3. São Paulo: Brasiliense, 1991. 

 

DUBOIS, P. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1993. 

 

ECO, U. História da Beleza. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2010 

 

ETCOFF, N. A lei do mais belo: a ciência da beleza. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. 

 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1990 

 

GALEANO, E. O livro dos abraços. Porto Alegre: LPM, 1991 

 

KOSSOY, B. Fotografia & História. São Paulo: Ateliê Editorial, 1993. 

 

LEMINSKI, P. Distraídos Venceremos. São Paulo: Círculo do Livro, 1987  

 

MANGUEL, A. Lendo Imagens. São Paulo: Companhia das Letras, 2001 

 

MORIN, E. Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo. Neurose. Rio de 

Janeiro: Forense-Universitária, 1995 

 

 

 


