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Resumo 

 

Este trabalho se propõe a discutir a questão do realismo na fotografia, fazendo uma análise 

comparativa entre o ideário que cerca a fotografia na atualidade e esse mesmo ideário no 

século XIX, época de seu surgimento. Com o objetivo de abordar determinadas questões 

muito debatidas no universo fotográfico, foi analisado como o pensamento acerca da 

fotografia se modificou desde que esta surgiu até quando passou a ser aceita no meio das 

artes. 
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Introdução 

 

Desde sua criação, no século XIX, a fotografia esteve diretamente relacionada à 

questão do realismo, sendo vista como a representação fiel do mundo, pela maioria dos 

pensadores e dos próprios fotógrafos da época. A ideia predominante era a da fotografia 

como “espelho do real”, por mostrar o mundo de forma fidedigna e exata. Esse pensamento 

se devia basicamente ao fato dela utilizar uma máquina para captar imagens, em vez de se 

submeter à ação das mãos do homem, como ocorria com a pintura. 

De acordo com esse pensamento, a fotografia não poderia atingir o status de arte por 

não expressar, de maneira alguma, a subjetividade do artista. Ao contrário da pintura, que 

era considerada uma “alta” forma de arte, a fotografia deveria se contentar com o título de 

arte “baixa”. Apesar da insatisfação de alguns fotógrafos e de sua luta para a elevação do 

status da fotografia, esta estava longe de ser aceita no meio artístico do século XIX. 

Essa situação começou a se modificar somente na passagem da era moderna para a 

contemporânea, quando a fotografia passou a ser incorporada nas obras de arte de diversas 

maneiras, ganhando, assim, uma importância crescente no cenário artístico mundial. A 

imagem fotográfica deixou de ser considerada somente como um documento que comprova 
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a existência do referente perante a realidade, passando a ser vista também como uma 

possível forma de expressar sentimentos, sensações e a subjetividade do artista criador. 

Este trabalho se propõe a discutir a questão do realismo na fotografia, fazendo uma 

análise comparativa entre o ideário que cerca a fotografia na atualidade e esse mesmo 

ideário no século XIX, época de seu surgimento. Com o objetivo de abordar determinadas 

questões muito debatidas no universo fotográfico, foi analisado como o pensamento acerca 

da fotografia se modificou desde que esta surgiu até quando passou a ser aceita no meio das 

artes, do qual era antes excluída. 

A questão do realismo na imagem é extremamente relevante para a área fotográfica, 

já que percorre toda a história da fotografia, porém, é bastante atual, elevada pelas diversas 

possibilidades que o Photoshop – e outros softwares técnicos – trouxe em relação à 

manipulação de imagens. Vivemos em uma sociedade da imagem. As fotografias 

influenciam direta e indiretamente na vida da população, o que amplia a questão ao 

interesse não só de fotógrafos, mas da sociedade em geral. 

  

O real na fotografia 

 

De acordo com Philippe Dubois (1993), existem basicamente três correntes teóricas 

que tratam da questão do realismo na fotografia, ao discutir como a imagem obtida se 

relaciona com seu referente (o objeto fotografado). São elas: a fotografia como espelho do 

real, a fotografia como transformação do real e a fotografia como traço de um real. Apesar 

de cada uma ser predominante em um determinado período histórico, podem ser 

encontrados vestígios delas até os dias atuais. 

A primeira corrente considera que a fotografia seja o “espelho do real”, isto é, a 

imitação perfeita da realidade. Esse tipo de pensamento era predominante no século XIX, 

não só no senso comum, como também no discurso filosófico. A fotografia era vista como a 

mimese do mundo real, devido à semelhança entre a imagem e o referente fotografado. E 

essa similaridade devia-se principalmente à natureza técnica da fotografia. Acreditava-se 

que, por ser uma imagem obtida através de uma máquina – ao contrário da pintura, 

produzida pelas mãos humanas –, a fotografia não distorcia a realidade do mundo. 

O segundo discurso, que ganhou força no século XX, considera que a fotografia seja 

capaz de transformar a realidade. As diversas correntes filosóficas (psicológicas, 
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ideológicas, antropológicas) que se encaixam nesse discurso basicamente denunciam o 

“efeito do real”, ao fazer uma desconstrução dos códigos da imagem fotográfica. Elas 

partem do princípio de que a fotografia é codificada sob todos os aspectos (técnicos, 

culturais, estéticos etc), não podendo representar, assim, a realidade de forma objetiva e 

imparcial, como era acreditado no século XIX. 

Para justificar essa crença negativista em relação à mimese fotográfica, foram 

apresentadas inúmeras razões, ligadas aos pensamentos em voga na época. De acordo com 

o pensamento psicológico, que se inspira em teorias da percepção, a fotografia não é 

realista por se tratar, em primeiro lugar, de uma imagem determinada pelo fotógrafo, que 

escolhe o ângulo e o enquadramento do objeto que vai ser retratado. Em segundo lugar, a 

imagem fotográfica reduz a tridimensionalidade do mundo real à bidimensionalidade do 

papel fotográfico, além de transformar toda a gama de cores vista pelos olhos humanos em 

uma imagem em preto-e-branco. E, finalmente, ela congela um instante no espaço-tempo, 

se tornando puramente visual – os outros sentidos (olfato, tato, paladar e audição) não 

fazem parte da experiência fotográfica (DUBOIS, 1993, p.38). 

Outro pensamento de desconstrução do real fotográfico, baseado em princípios 

ideológicos, critica a suposta objetividade da fotografia, ao desconstruir a noção de que a 

câmera é neutra e imparcial. De acordo com esse pensamento, 

[...] a fotografia fixa um aspecto do real que é sempre o resultado de uma 

seleção arbitrária e, por aí, de uma transcrição [...]. Se a fotografia é 

considerada um registro perfeitamente realista e objetivo do mundo visível é 

porque lhe foram designados (desde a origem) usos sociais considerados 

“realistas” e “objetivos”. (BOURDIEU apud DUBOIS, 1993, p.40) 

 Como se pode perceber pelas palavras de Pierre Bourdieu acima exemplificadas, a 

corrente ideológica considera a apreensão da imagem fotográfica uma construção social, ou 

seja, a fotografia só era considerada o espelho do real porque, desde a sua origem, lhe foi 

atribuída a função social de representar a realidade de forma mimética e objetiva. 

 Já o pensamento antropológico alega que as mensagens passadas pela fotografia são 

determinadas culturalmente. Ou seja, nem todos os seres humanos têm a mesma reação ao 

ver uma fotografia, já que, para poder entender o significado da mensagem fotográfica, a 

pessoa necessita de um conhecimento anterior – construído culturalmente – dos códigos de 

leitura. Só se sabe que a fotografia de uma pessoa a representa, por exemplo, pois se sabe 

que a fotografia é uma representação. Se não tivéssemos essa informação, veríamos 
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somente um pedaço de papel, sem entender seu significado, sem saber que aquilo é uma 

imagem de algo que existe no mundo. 

 O discurso de desconstrução do real tem como objetivo desmistificar a ideia de 

espelho da realidade intrínseca à fotografia desde sua criação. 

A partir de então, o valor do espelho, de documento exato, de semelhança 

infalível reconhecida para a fotografia é recolocado em questão. A 

fotografia deixa de aparecer como transparente, inocente e realista por 

essência. Não é mais o veículo incontestável de uma verdade empírica. 

(DUBOIS, 1993, p.42) 

No entanto, para Dubois, a pura desconstrução do real na fotografia não era 

suficiente para explicar as relações do real existentes na mensagem fotográfica. Ele 

elaborou então uma teoria própria – utilizando as ideias de alguns pensadores, como Roland 

Barthes e André Bazin –, que daria conta da lacuna deixada pelo discurso da fotografia 

como transformação do real. 

Esse terceiro e derradeiro discurso apresentado por Dubois trata a fotografia como 

índice
3
, ao dizer que ela contém um traço do real. De acordo com esse pensamento, a 

fotografia possui um pedaço da realidade, pois o objeto fotografado está, de alguma forma, 

presente na imagem. Sabe-se que o objeto tem que estar em frente à câmera para ser obtida 

sua imagem. Dessa forma, poderíamos ter certeza de que o referente esteve diante da 

máquina em algum momento para poder existir aquela fotografia. É esse o traço do real 

contido na imagem fotográfica. Independentemente de a fotografia ser manipulada ou 

montada no processo de pós-produção fotográfica ou na criação da obra de arte, o referente 

sempre estará presente de alguma maneira. 

Esse trabalho parte do pressuposto de que esses três pensamentos acerca do realismo 

na fotografia coexistem hoje em dia, como sempre coexistiram em escala menor ou maior 

desde a invenção da fotografia. 

Com o objetivo de compreender melhor as relações existentes entre o realismo e a 

artisticidade na fotografia, foi feita uma comparação entre o ideário que rondava a 

fotografia no século XIX e esse ideário na contemporaneidade. Foi mostrado que existem 

inúmeras formas da fotografia transmitir informações e sensações, não sendo restrita ao 

puro documento do real, como era acreditado no século XIX. Essa crença, apesar de já ter 

sido questionada inúmeras vezes no meio artístico e intelectual, principalmente ao longo do 

                                                 

 
3 Baseado na teoria semiótica de Charles Sanders Peirce. 
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século XX, permanece, até hoje, no senso comum. A fotografia ainda é vista como a 

representação fiel do referente captado através da câmera. Com a imagem fotográfica, as 

pessoas conseguem satisfazer sua necessidade de “ver para crer” (DUBOIS, 1993, p.25), 

sem realmente se importar com a veracidade da cena que observam. 

 

Mudança de ideário 

 

Desde a sua invenção, no século XIX, a fotografia esteve associada ao conceito de 

fidedignidade. Os próprios fotógrafos recorriam a esse termo para justificar as vantagens 

que a nova técnica trazia ao mercado. A ideia era que, por ser extremamente técnica, a 

fotografia representava o real tal qual ele é, ao invés de ser uma interpretação do mesmo 

(PAVAN, 2008, p.234). 

De acordo com William Fox Talbot, o inventor do negativo sobre papel, a natureza 

era a única responsável pela aparição da imagem na fotografia. Ele apelidou sua invenção 

de “o lápis da natureza”, explicando que “as chapas que compunham seu trabalho tinham 

sido obtidas pela mera ação da luz sobre o papel sensibilizado, sem a ajuda da mão de 

qualquer desenhista” (PAVAN, 2008, p.234). Dessa forma, ao contrário da pintura, sua 

nova técnica não permitiria a intervenção ou a manipulação do real, por não passar pelas 

mãos humanas. 

Como refletia diretamente a habilidade do artista, a pintura era considerada uma 

forma de “arte alta”, enquanto a fotografia era rotulada como “arte baixa”. Para a fotografia 

ser aceita como arte, seria preciso estabelecer a autoria da obra. Porém, segundo a filosofia 

em voga na época, a fotografia não poderia possuir um autor, já que sua fidedignidade 

dependia da impessoalidade e tecnicidade da obra (PAVAN, 2008, p.251). 

[...] Na sociedade capitalista do século XIX a máquina era sinônimo de 

imparcialidade e precisão científica. Acreditava-se que a fotografia 

determinava a alienação total do homem do processo de representação. Era 

como se o aparelho fotográfico possibilitasse à natureza se auto-representar. 

(COSTA e SILVA, 2004, p.17) 

De acordo com esse pensamento, como o fotógrafo não influenciava na imagem 

captada pela câmera com sua subjetividade e habilidade, as obras fotográficas não poderiam 

possuir um autor, sendo, assim, imparciais e impessoais. 

Esse discurso, predominante no século XIX, pensa a fotografia como o espelho do 

real. É a ideia da fotografia como mimese, como “a imitação mais perfeita da realidade” 
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(DUBOIS, 1993, p.27). A maioria dos pensadores da época, contra ou a favor de sua 

utilização, via a fotografia como a reprodução fiel da realidade, devido à semelhança entre a 

imagem e o seu referente. E essa similaridade devia-se principalmente à “sua própria 

natureza técnica, [...] que permite fazer aparecer uma imagem de maneira ‘automática’, 

‘objetiva’, quase ‘natural’” (DUBOIS, 1993, p.27). 

Segundo Charles Baudelaire (apud DUBOIS, 1993), um dos principais críticos da 

fotografia como forma de arte, o fotógrafo era mero assistente da câmera. Esta realizava o 

trabalho e o fotógrafo se contentava em assistir à cena. No entanto, para ele, o problema da 

fotografia não era o meio em si, mas suas utilizações. A fotografia deveria manter-se longe 

do campo das artes, servindo somente como “instrumento de uma memória documental do 

real” (DUBOIS, 1993, p.29). Ela representava a mecanicidade e a indústria, sendo, 

portanto, prejudicial à arte, pois iria contaminá-la, acabando com a criatividade do pintor. 

[...] A indústria, ao irromper na arte, se torna sua inimiga mais mortal e a 

confusão das funções impede que cada uma delas seja bem realizada. [...] 

Quando se permite que a fotografia substitua algumas das funções da arte, 

corre-se o risco de que ela logo a supere ou corrompa por inteiro [...]. 

(BAUDELAIRE apud DUBOIS, 1993, p.29) 

Percebe-se, então, a diferenciação que Baudelaire faz entre a pintura como forma de 

arte e de criação, e a fotografia como um meio industrial para servir à memória humana. 

Como se pode notar, a razão pela qual ele pôde chegar a essa conclusão foi a crença na 

fotografia como mimese. Por ser uma cópia da realidade, a fotografia permitiria guardar as 

imagens de acontecimentos reais para lembrança futura. 

Seguindo uma linha de pensamento similar, André Bazin é um dos pensadores que 

analisa a “libertação” das artes através da fotografia. 

[...] a fotografia libertou as artes plásticas de sua obsessão da semelhança. 

Pois a pintura esforçava-se, no fundo em vão, em nos iludir, e essa ilusão 

bastava à arte, enquanto a fotografia e o cinema são descobertas que 

satisfazem definitivamente e em sua própria essência a obsessão do 

realismo [...]. (BAZIN apud DUBOIS, 1993, p.31) 

Segundo Bazin, a pintura seria libertada da obrigação de retratar a realidade, já que a 

fotografia poderia realizar essa tarefa de uma maneira mais precisa e fidedigna. Dessa 

forma, os pintores iriam poder se dedicar somente à arte subjetiva, abandonando o suposto 

realismo do retrato em miniatura. Porém, o que acabou ocorrendo foi a transformação dos 

pintores miniaturistas, vencidos pela técnica, em fotógrafos profissionais (BENJAMIN, 

1985, p.97). 
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No entanto, apesar da crença predominante da fotografia como espelho da realidade, 

existiam exceções ao pensamento em voga na época. Apesar de pouco utilizada no início da 

prática fotográfica, a fotomontagem foi um prenúncio importante do uso da fotografia como 

arte. Ela foi desenvolvida no século XIX, inicialmente para resolver dois problemas. O 

primeiro era a impossibilidade de obter a imagem detalhada do céu e de uma paisagem com 

uma mesma exposição, pois “o azul imprimia-se muito rapidamente, saturando a foto” 

(PAVAN, 2008, p.251). Essa situação foi resolvida por fotógrafos como Gustave Le Gray 

(fig.1), que utilizava um negativo para captar o céu, outro para captar a paisagem, e depois 

os montava em laboratório. Juntando esses dois negativos, conseguia-se uma só imagem do 

céu e da paisagem, o que não era possível para o equipamento da época (FRIZOT, 1998, 

p.100). Apesar da intenção inicial desse tipo de trabalho não ser modificar deliberadamente 

a realidade representada (e sim aproximar a fotografia da paisagem vista por seus olhos), 

ele abriu as portas para o uso futuro da fotomontagem como forma de arte. 

 
Figura 1: Gustave Le Gray, Mediterranean 

Sea (Sète), 1857. 

 

O segundo problema era a imperfeita focalização de todos os elementos da foto 

quando se encontravam em planos diferentes. Essa imperfeição também pôde ser corrigida 

com a fotomontagem. “The Two Ways of Life” (fig.2, 1857), de Oscar Rejlander, é uma 

montagem de aproximadamente trinta negativos diferentes, formando uma imagem de 

estética realista. Sua técnica consistia em fotografar cada elemento separadamente e depois 

juntá-los sobre o mesmo papel fotossensível. Rejlander preparava cada negativo, 

escondendo com tinta preta a parte da imagem não desejada na versão final. Em seguida, 

ele expunha seu papel sucessivamente a cada um dos negativos por contato, fazendo surgir 

a imagem final (WEAVER, 1998, p.188). Dessa maneira, além de deixar em foco todos os 

planos da imagem, ele criava uma situação, segundo ele próprio, detentora de “uma 

estranha mistura de verdade e ficção” (REJLANDER apud PAVAN, 2008, p.251). 
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Figura 2: Oscar Rejlander, The Two Ways of Life, 1857. 

 

Rejlander foi o autor do primeiro texto da história da fotografia especificamente 

sobre fotomontagem, intitulado “On Photographic Composition”. Esse texto contém o 

prenúncio de questões intensamente discutidas na contemporaneidade em relação ao uso da 

fotografia como arte. Para Rejlander, a razão primordial para experimentar a fotomontagem 

foi o desejo de enfrentar três preconceitos sofridos pela fotografia no século XIX: 

a opinião de que a fotografia era uma coisa simples, incapaz de apresentar 

uma obra elaborada e complexa; a crença de que a fotografia apenas poderia 

servir como “ajuda” ao artista interessado nos temas naturais, mas nunca 

aos interessados nos temas ideais; e a convicção de que a fotografia jamais 

poderia construir uma perspectiva regular, sem desfoque. (PAVAN, 2008, 

p.253) 

A imagem “The Two Ways of Life” pretendia provar quão preconceituosas eram 

essas ideias, por se tratar de uma fotografia elaborada, com um tema ideal e nitidez em 

todos os planos. Sua intenção era justificar a inclusão da fotografia no campo artístico, ao 

apresentar a possível equiparação entre fotografia e pintura. No entanto, sua discussão 

acabou sendo abafada pelo escândalo causado pelos nus dos personagens representados 

(PAVAN, 2008, p.253). 

Henry Peach Robinson utilizava a mesma técnica de Rejlander. Em “Fading Away” 

(fig.3, 1858), ele criou uma imagem de uma moça, cercada por sua família, em seus últimos 

instantes de vida, através da junção de cinco negativos diferentes (PAVAN, 2008, p.254). 

Porém, ao contrário de Rejlander, Robinson não tratava de temas ideais. Sua intenção era 

tornar a imagem mais verossimilhante possível e, para isso, ele posava seus personagens e 

objetos cuidadosamente, antes de registrá-los com a câmera. Ele tentava corrigir “a 

naturalidade excessiva da natureza segundo os cânones da simetria, do claro-escuro e do 

equilíbrio [...]. Apenas quando isso não fosse possível ele recorreria à fotomontagem” 

(PAVAN, 2008, p.255). 
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Figura 3: Henry Peach Robinson, Fading Away, 1858. 

 

Ao primeiro olhar, tanto a fotografia de Rejlander quanto a de Robinson possuem 

um efeito de realismo aparente. Porém, em uma análise mais profunda, percebe-se que, 

apesar das diferenças ideológicas entre os dois fotógrafos, elas são construções da 

realidade, feitas através do olhar humano. Através da fotomontagem, os dois puderam 

intervir na cena, “adaptando o material disponível aos seus desejos” (PAVAN, 2008, 

p.255). A questão da autoria retorna então. “Apesar da existência de um ‘referente exterior’ 

ou de uma ‘naturalidade transcendente’, o truque (seletivo ou combinatório) é a marca que 

o fotógrafo imprime sobre a natureza” (PAVAN, 2008, p.252). Dessa forma, o fotógrafo se 

torna autor de sua imagem, pois a cria de acordo com sua subjetividade e criatividade. 

No entanto, “apesar da presença reconhecida do truque na ficção, muito tempo se 

passaria até que a artisticidade da fotografia fosse aceita” (PAVAN, 2008, p.252). No 

discurso do século XIX, a fotografia não se misturava com a arte; elas eram coisas opostas e 

restritivas. Apesar das tentativas isoladas de alguns fotógrafos como Rejlander para mudar 

essa situação, a fotografia ainda não era aceita como parte do cenário artístico da época. 

Essa situação começou a mudar somente na contemporaneidade. 

As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por diversas transformações no mundo 

das artes, que caracterizaram a passagem da era moderna para a contemporânea. A 

fotografia passou por inúmeras transformações, passando a ser incluída no cenário artístico 

mundial. Muitas das questões discutidas no século XIX ganharam uma proporção ainda 

maior com a inclusão da fotografia nas obras de arte e nos museus. 

Na arte contemporânea, a pintura e a fotografia, que antes se opunham, agora se 

aliam na criação das obras. Podem ser encontrados inúmeros trabalhos de artistas que usam 

a fotografia como suporte para suas obras, utilizando o material fotográfico como base para 

pinturas ou intervenções posteriores. E também muitos artistas que fazem fotografias com 

processos tão complexos quanto os da elaboração de um quadro, fotografias essas que são 
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consideradas verdadeiras obras de arte da contemporaneidade. Como define Abigail 

Solomon-Godeau (1991), há uma distinção sutil entre esses dois casos, que, muitas vezes, 

acabam se misturando. O primeiro constitui o uso da fotografia na arte pós-moderna, 

enquanto o segundo constitui a criação de fotografias de arte. 

Essas duas formas de inserção da fotografia no âmbito artístico coexistem na 

atualidade, sendo amplamente praticadas por artistas contemporâneos. O primeiro caso, 

cujos precursores foram os artistas da Pop Art, trabalha com o que Solomon-Godeau 

chamou de “already-made” 
4
 (SOLOMON-GODEAU, 1991, p.76). Anteriormente, a lógica 

do “ready-made” 
5
, que consistia na inclusão de objetos industrializados nas obras de arte, 

era bastante utilizada por modernistas como Marcel Duchamp, sendo o exemplo mais 

conhecido desse tipo de trabalho a “Fonte” (fig.4, 1917), o mictório colocado por Duchamp 

no museu. Seguindo essa lógica, os pós-modernistas do movimento Pop criaram o que foi 

chamado de “already-made”, integrando símbolos da “cultura de massa” às suas obras. Um 

dos exemplos mais famosos desse tipo de trabalho é a obra de Andy Warhol criada com 

base nas fotografias da atriz Marilyn Monroe (fig.5, 1962). Warhol manipulou uma 

fotografia já existente da celebridade, fazendo surgir, assim, sua própria obra de arte. Ele 

não produziu a foto, mas a utilizou para criar sua arte. O que era feito, então, era a livre 

apropriação de fotografias já prontas para se transformarem em obras novas. 

                                      
            Figura 4: Marcel Duchamp, A Fonte, 1917.                          Figura 5: Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1962. 

 

No entanto, é importante salientar que os artistas da Pop Art foram os precursores 

desse tipo de trabalho. Hoje em dia, a fotografia é amplamente utilizada na criação de 

diversos tipos de obras de arte, inclusive em obras de audiovisual e instalações. 

                                                 

 
4 “Already-made“ pode ser traduzido como algo que já foi feito anteriormente. 
5 “Ready-made” pode ser traduzido como algo fabricado, já pronto para usar. 
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O segundo caso, também muito comum na contemporaneidade, é a criação de 

fotografias que, por si só, já são consideradas obras de arte. Os artistas que realizam esse 

tipo de trabalho utilizam diversas técnicas para a concretização de suas obras. O processo 

de produção vai muito além do “clique” fotográfico, envolvendo, muitas vezes, cenários, 

figurinos, encenações, e montagem digital na pós-produção. O processo de produção é tão 

complexo e trabalhoso que as fotografias originadas a partir dessas técnicas passaram a ser 

consideradas verdadeiras obras de arte. Através do trabalho desses artistas, a fotografia foi 

elevada ao status de fine art (SOLOMON-GODEAU, 1991, p.81), um renome almejado por 

artistas como Rejlander desde o século XIX. 

Anteriormente, ela almejava alcançar o status da arte; hoje, é a arte contemporânea 

que insiste em se impregnar de certas lógicas próprias à fotografia (DUBOIS, 1993, p.253). 

Como analisa Solomon-Godeau, “[...] se alguém deseja teorizar sobre a arte pós-modernista 

[...], a importância da fotografia é inegável” (SOLOMON-GODEAU, 1991, p.76). 

Porém, mais do que a simples inclusão da fotografia no campo artístico, a arte 

contemporânea é a coexistência de diversas formas de arte. A pintura se mistura com a 

fotografia, que se alia ao audiovisual e à música; são feitas performances, instalações, etc. 

A cultura de massa se insere nos museus, ao mesmo tempo em que elementos da vida 

cotidiana também são adicionados à elaboração das obras. Com a mistura dos meios e a 

junção entre a arte clássica e a cultura de massa, as barreiras entre a “alta” e a “baixa” arte 

se romperam (SOLOMON-GODEAU, 1991, p.75). A dicotomia existente no século XIX, 

que classificava a fotografia como arte “baixa”, por ser técnica demais, foi aos poucos 

deixando de existir. 

A arte contemporânea [...] esparramou-se para além do campo especializado 

construído pelo modernismo e passou a buscar uma interface com quase 

todas as outras artes e, mais, com a própria vida, tornando-se uma coisa 

espraiada e contaminada por temas que não são da própria arte. 

(COCCHIARALE, 2006, p.16) 

 Dessa forma, temas cotidianos, que anteriormente não teriam importância alguma no 

meio artístico, passaram a figurar em museus e exposições. A vida ordinária ganhou, na 

contemporaneidade, uma importância incomum no mundo das artes. 

No entanto, a incorporação de temas cotidianos nas obras não tem apenas a intenção 

de fazer a arte parecer realista, como se pode pensar. O objetivo desse artifício utilizado por 

diversos artistas é justamente problematizar as barreiras existentes entre o mundo real e o 

ficcional. “Se o discurso científico enfatizava a importância da prova empírica e tecia a 
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separação entre fatos e ficções, a verossimilhança do realismo artístico embaçava as 

fronteiras entre a representação e a experiência vivida” (JAGUARIBE, 2007, p.29). 

Como analisa Beatriz Jaguaribe, o realismo artístico embaça as fronteiras entre a 

representação do real feita pelas obras de arte e a experiência de fato. Ou seja, ao elevar ao 

extremo as características miméticas da fotografia, mostrando a familiaridade do mundo 

cotidiano, a fotografia causa um “efeito do real” no espectador. Este pode identificar 

facilmente a semelhança entre a imagem captada e o referente fotográfico, muitas vezes 

confundindo a obra de arte com a própria vida e a ficção com a realidade. 

Enquanto, no século XIX, os artistas utilizavam a fotografia como uma maneira de 

tornar suas pinturas mais verossímeis, mais próximas da realidade (BENJAMIN, 1985, 

p.93), na contemporaneidade, eles a usam para transgredir a limitação do meio, isto é, para 

desconstruir a noção de realismo em suas obras. A fotografia, que antes era considerada o 

espelho da realidade, agora trabalha em conjunto com outros meios artísticos para 

desconstruir essa imagem mimética. 

No entanto, essa problematização não tem necessariamente a intenção de acabar 

com o discurso do real na fotografia. Segundo Heidegger (apud WEEKS, 1999, p.109), 

“uma fronteira não é onde algo acaba, mas sim [...] onde algo começa”. Dessa forma, para 

esses artistas, a fronteira entre o real e a ficção não é onde termina a representação, mas 

onde começa sua arte. Esses limites são o motivo para a realização de suas obras, e não as 

barreiras. 

Uma das técnicas bastante utilizadas por artistas intervencionistas é a montagem 

fotográfica. Seja ela digital (feita por softwares como o Photoshop) ou analógica (feita no 

laboratório), sua intenção, muitas vezes, é de criar uma unidade imagética a partir da junção 

de diversos fragmentos da realidade, e não de desconstruir o “efeito do real” causado pela 

fotografia. Isso demonstra como a noção de unidade foi alterada no mundo contemporâneo. 

A ideia passada pela arte contemporânea é a da realidade como algo editado e editável. 

Nesse contexto, a noção de unidade deixa de ser completa e única, se tornando uma unidade 

fragmentada, que, quando se une, forma um todo que possui e transmite certo significado. 

A realidade é criada a partir da junção de fragmentos da vida e da obra de arte, formando, 

assim, um todo, que faz sentido e que pode ser compreendido e interpretado. Dessa 

maneira, a montagem de diversas fotografias (fragmentos) para criar uma só imagem (uma 

unidade) se insere no processo de fragmentação da realidade. 
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Tradicionalmente a unidade foi pensada qual algo que emana, no caso da 

nossa condição, de dentro para fora, e é plasmada como personalidade ou 

como estilo de dentro para fora, alguma coisa que venha do interior para o 

exterior. Mas, no mundo das três últimas décadas, tudo o que aparece como 

unitário é fruto de um processo exteriorizado de montagem ou de edição. 

(COCCHIARALE, 2006, p.20) 

 Como diz Fernando Cocchiarale (2006), o mundo contemporâneo não propõe o fim 

da unidade, e sim uma unidade formada a partir da colagem, montagem ou edição das 

partes. A unidade não surge mais de dentro para fora, de um ser único e íntegro; ela se 

forma do exterior para o interior, através da junção de partes distintas. É aí que se inserem 

os filmes e vídeos (nos quais a pós-produção compreende, essencialmente, a montagem de 

cenas) e, também, os trabalhos de fotógrafos que criam situações a partir de fragmentos de 

realidades e depois as montam digitalmente (criando as chamadas fotomontagens). 

A tecnologia foi um fator importante nessa mudança de ideário em relação à 

unidade, pois trouxe diversas possibilidades de “manipulação” e de montagem inexistentes 

anteriormente, além de facilitar as possibilidades já existentes desde o século XIX (a 

maioria dos recursos de edição fotográfica do laboratório analógico está presente, hoje em 

dia, no Photoshop). 

Outra característica importante da arte contemporânea são os múltiplos significados 

que a obra de arte pode conter. Na modernidade, a questão do “fazer” era muito importante, 

isto é, os artistas executavam suas próprias obras. Na era contemporânea, muitos artistas 

passaram a se apropriar livremente de outras obras. O que dá hoje a autoria é o conceito, e 

não somente o trabalho manual. 

Apesar das obras de arte contemporâneas, normalmente, possuírem um significado, 

este pode ser múltiplo, interpretado por cada pessoa que aprecia a obra. Cada um tem a 

liberdade de criar sua própria interpretação, colaborando, assim, para a formação do 

conceito artístico a ser transmitido. O importante é o processo de construção da obra, que 

não cessará enquanto esta estiver em contato com o público. O significado da obra, então, 

está em constante mutação, de acordo com a subjetividade de cada espectador. A obra de 

arte é, consequentemente, a junção das subjetividades do artista, que a cria, e do espectador, 

que a vivencia. Dessa forma, “uma mesma realidade pode suportar várias interpretações, 

sem que isso gere contradição” (COCCHIARALE, 2006, p.68). 

Mais do que a pura interpretação, a experiência do espectador ao apreciar a obra é 

ainda mais importante para a arte contemporânea. 
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Cada vez mais, a arte vem construindo dispositivos que privilegiam a 

imagem como o lugar das experiências, no qual o observador é convocado a 

participar de modo a evidenciar que não há obra independente de uma 

experiência. [...] Assim como não podemos falar em literatura sem um leitor 

para ler, também não podemos pensar em uma arte sem um observador para 

experimentar. (CARVALHO, s.d., p.1) 

O observador adquire, então, um papel fundamental no processo de criação e 

perpetuação da imagem. Muitas obras contemporâneas – como, por exemplo, algumas 

instalações e performances – somente se concretizarão com a interação do espectador, que 

dará vida ao processo artístico necessário para a existência da obra. A experiência do 

espectador ao vivenciar a obra de arte é o que a faz ganhar vida e existir perante o público. 

E essa experiência também é múltipla, variando de acordo com cada pessoa. 

 

Conclusão 

 

 Apesar das características gerais sobre a arte contemporânea descritas neste artigo 

serem comuns ao trabalho de diversos artistas da atualidade, elas não são uma regra. A arte 

contemporânea não é um movimento com manifestos e correntes artísticas (SOLOMON-

GODEAU, 1991, p.80). O artista possui a liberdade de realizar o trabalho que desejar, sem 

ter a preocupação de se encaixar em uma determinada corrente de pensamento sobre a arte. 

Raymond Bellour diz, em seu texto “A Dupla Hélice” (1993, p.214), que “sabemos 

cada vez menos o que é a imagem”. A razão dessa afirmação é o fato da imagem ter se 

tornado múltipla, com diversos formatos, significados e interpretações. Não é mais possível 

fazer uma definição estanque do que é a imagem na atualidade, devido à multiplicidade de 

significados e experiências existentes no mundo da arte contemporânea. 

Além disso, a arte contemporânea não pode ser definida e agrupada, pois é um 

processo em formação. E, como todo processo em formação, ainda não terminou de ser 

construída. A arte produzida atualmente, ao mesmo tempo em que desconstrói a noção 

clássica de realismo presente até hoje no senso comum, constrói novas relações para serem 

discutidas. Esse trabalho, portanto, não termina aqui. Há inúmeras conexões que ainda 

podem ser feitas entre a técnica e a arte fotográficas, permeadas pela questão do real. 
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