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CORREA, Inês

Escrevendo o movimento com a luz: A fotografia de dança questiona o 

fotojornalismo.

 RESUMO
 A publicação de fotos em mídia impressa segue padrões consensuais em 

torno do entendimento de que a foto jornalística registra um fato e a ele deve ser 

fiel. A fotografia de dança escapa dessa exigência. Mas, no seu caso, se realmente 

se aproximar do seu objeto (a dança) para buscar descrevê-lo fielmente, se 

aproximará da fotografia artística e deixará de caber nos critérios praticados no 

jornalismo. Fazendo deste o problema desta dissertação, a hipótese aqui proposta 

é a de que a natureza da fotografia de dança pode colaborar para a atualização 

das normas vigentes para a publicação de imagens no jornalismo cultural. De 

certa forma, toda fotografia “fragmenta” o tempo, e a fotografia de dança, que lida 

com o corpo em movimento, recorta o espaçotempo. Com essa singularidade, a 

fotografia de dança – o objeto desta pesquisa – se insere no mundo da cultura de 

imagens (BAITELLO, 2006). Para investigá-la, serão convocados FLUSSER (2002), 

DUBOIS (2009), MACHADO (1984, 2010),  BENJAMIN (1985) e SODRÉ (2009). A 

Teoria Corpomídia (KATZ & GREINER, 2005, 2010, 2011) será empregada como 

eixo agregador da bibliografia para com ela consolidar a fundamentação teórica 

de que toda comunicação ocorre a partir da relação corpo-ambiente, condição 

que, no caso da fotografia de dança, nos parece central. A metodologia partirá 

da revisão bibliográfica, que será empregada no estudo de caso do blog  www.

corpoemimagem.blogspot.com, no qual encontra-se registrada, de forma aleatória, 

parte expressiva da produção de dança na cidade de São Paulo realizada de 2007 a 

2012. São fotografias tratadas como “partes” recortadas do ciclo de acontecimentos 

ao qual pertencem, fragmentos visuais de um período circunscrito de seis anos. 

Para investigar a relação da fotografia de dança com o fotojornalismo cultural serão 

priorizados tópicos como o do perfil do fotógrafo enquanto especialista, o olhar 

fotográfico e a relação do fotógrafo com o seu fazer (SENNETT, 2009).

Palavras-chave: fotografia de dança, fotojornalismo, corpomídia, cultura da 
imagem, jornalismo cultural.





CORREA, Inês

Writing movement with light: Dance Photography questions photojournalism.

 ABSTRACT
 The publication of photographs in the press midia follows patterns which 

understand that a journalistic photography registers a fact and should be faithful to 

it. The photography of dance slips away from such demand. And, if it really focus 

on its object (the dancing) in order to describe it faithfullly, it will be closer to the 

artistic photography, no longer following journalistic criteria. That is the hypothesis 

here proposed: the nature of the photography of dance could collaborate to update 

the rules reigning on the publication of images in cultural journalism. In some ways, 

every photo “fragments” time, and the photography of dance which works with body 

movements, cuts space and time. Having such singularity, the photography of dance 

– the object of this research – takes part in the images culture universe (BAITELLO, 

2006). FLUSSER (2002), DUBOIS (2009), MACHADO (1984, 2010), BENJAMIN (1985) 

and SODRÉ (2009) will be considered during this research. The Bodymidia Theory 

(KATZ & GREINER, 2005, 2010, 2011) will be applied as an aggregative axis of the 

bibliography, in order to consolidate the theoretical fundaments according to which 

every communication originates from a body-environment relation; and in terms 

of photography of dance, such condition seems to be central. The methodology 

will begin reviewing the bibliography applied at studying the case of the blog www.

corpoemimagem.blogspot.com, on which a very important part of the São Paulo 

city dancing productions performed between 2007 and 2012 has been randomly 

registered. Such photographs are treated as “parts” extracted from the cycle of 

happenings to which they belong. They are visual fragments of a six year period. To 

research the relation between photograph of dance and cultural photojournalism 

topics such as the photographer profile as a specialist, the photographic eye and the 

photographer ‘s relation with what he does (SENNETT, 2009) will be prioritized.

Palavras-chave: photograph of dance, photojournalism, bodymidia, image culture, 
cultural journalism.
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“A fotografia transmite o tempo do  
acontecimento luminoso

de que ela é o traço”. 
Jacques Aumont (2008, p. 167)

 

 

Introdução

 O entendimento de credibilidade construído no fotojornalismo tem 

relação com regras dedicadas a garantir um certo tipo de vinculação dessa foto 

com o objeto que foi fotografado. São essas mesmas regras que definem que 

as imagens que virão a ser publicadas devem segui-las. A fotografia jornalística 

almeja ser o registro fidedigno (e, portanto, verdadeiro) de algo que aconteceu. 

A fotografia precisa evidenciar, de forma clara, objetiva e inequívoca a sua 

ligação com o que foi fotografado. Isso ocorre quando a correspondência com 

o objeto fotografado pode ser reconhecida por qualquer um que o conheça ou 

buscar encontrá-lo. Trata-se de uma fotografia que se torna um documento. 

Durante mais de um século, confundiu-se a imagem verídica com 
a fotografia-documento. [...] O verdadeiro não é uma segunda 
natureza da fotografia: é somente efeito de uma crença que, em 
um momento preciso da história do mundo e das imagens, se 
ancora em práticas e formas cujo suporte é um dispositivo. O 
verdadeiro da fotografia-documento se estabelece pela diferença 
na comparação, de um lado, com o verdadeiro da pintura ou do 
desenho, e, de outro, com o da fotografia artística. As formas 
fotográficas do verdadeiro tendem a confundir-se com as formas 
do útil. (ROUILLE, 2009, p.83).

 No caso da fotografia de dança, por exemplo, que traduz em luz um fato do 

campo da arte, se ela seguir à risca a regra de aproximar-se do objeto de modo a 

apresentar uma correspondência visual com ele, acabará se transformando em 

fotografia artística, uma vez que seu objeto é artístico - no caso, a dança. Esta 

pesquisa entende como uma perda para todo o jornalismo, especialmente para 
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o jornalismo cultural, setor onde a dança está inserida, a não elasticidade das 

regras praticadas para a publicação de fotos porque os padrões empregados 

limitam e restringem a publicação de fotografias que não estejam dentro do 

critério de verossimilhança. 

 O jornalismo cultural pouco escapa dessas regras e do que elas produzem, 

pois boa parte do que abriga são informações sobre objetos artísticos. A fotografia 

jornalística poderia ampliar o seu espectro a partir do jornalismo cultural, um 

segmento que poderia voltar-se para publicar outro tipo de imagens jornalísticas. 

A fotografia artística poderia ser bem aproveitada no jornalismo cultural, uma 

vez que este é o lugar que a arte ocupa no jornalismo. Como a fotografia de 

dança lida com os corpos em movimento, pode colaborar de maneira especial 

com a possibilidade de ampliação do entendimento de verossimilhança com o 

objeto retratado e pode ampliar os padrões hoje praticados no fotojornalismo.

 Entender a amplitude das consequências dessa situação é a ignição dessa 

pesquisa. Afinal, como é possível tratar a arte limitando a sua imagem ao mesmo 

tipo de tratamento dado a qualquer outro objeto, de outra natureza? Publicar 

uma fotografia sem prendê-la às regras adotadas em outras áreas do jornalismo 

pode vir a ser uma maneira de iniciar outro papel para o fotojornalismo cultural. 
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A FotogrAfiA de DAnçA  
e o JornAlismo culturAl

O  papel  do  jornalismo   
na  construção  de  uma   
imagem fotográfica

 Para quem lida com imagem, e, sobretudo com a imagem em 

movimento, a proposta de pensar na relação entre qualidade/credibilidade da 

imagem relaciona-se com questões centrais como as duas que se seguem: 1) 

O que pode ser considerado “qualidade da informação” no assunto fotografia, 

quando qualquer usuário de celular se transformou em repórter fotográfico? 2) 

Como lidar com a credibilidade no mundo das imagens editadas digitalmente? 

Há dificuldade em caracterizar quem é fotógrafo ou quando uma fotografia é 

legítima ou apropriada.   Para Sodré (2009, p.58), “o antídoto para o 

veneno da crise do jornalismo impresso estaria na qualidade da informação”. 

Até que ponto o mesmo antídoto, ou seja, a qualidade de informação, não seria 

o caminho do fotojornalismo para a questão da falta de crédito? No entanto, o 

que é considerado ‘qualidade de informação’ de uma foto jornalística? Existem 

métodos e regras para determinar a escolha de uma fotografia para publicação. 

A qualidade de uma fotografia jornalística é dada por seu valor informativo, que 

deve ter relação de proximidade com o objeto fotografado, de modo a produzir 
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credibilidade. Trata-se de um padrão que unifica as fotografias jornalísticas. Ou 

seja, o que determina a fidelidade a uma ocorrência no jornalismo fotográfico 

é uma imagem estar próxima da sua referência. Ela, portanto, deve ser indicial1. 

As fotografias, em particular as fotografias instantâneas, são 
muito instrutivas porque sabemos que, sob certos aspectos, 
elas se parecem exatamente com os objetos que representam. 
Porém, essa semelhança deve-se na realidade ao fato de que 
essas fotografias foram produzidas em tais circunstâncias que 
eram fisicamente forçadas a corresponder detalhe por detalhe 
à natureza. Desse ponto de vista, portanto, pertencem à nossa 
segunda classe de signos: os signos por conexão física [índice]. 
(PEIRCE in DUBOIS, 1993, p. 49).

 

 Esta mesma regra de escolha que determina a credibilidade de uma 

foto jornalística provavelmente é empregada pelo repórter fotográfico quando 

ele sai a campo para fotografar, uma vez que tem ciência dela. Como se trata 

de uma norma geral, também define as escolhas das imagens publicadas no 

jornalismo cultural, com  uma amplitude de consequências que merece ser 

investigada.

 Arnheim escreveu, em 1981, que “a fotografia nada mais era do que uma 

cópia mecânica da natureza” (ARNHEIM in DUBOIS, 1993, p. 39). Mas antes, em 

1895, Charles Sanders Peirce (1839-1914)2 apontou como condição da fotografia 

ela ser indicial.  As formulações de Peirce marcaram os primeiros rascunhos 

conceituais sobre algo que estava nascendo, a fotografia. Ao afirmar que a 

fotografia é indicial, ele propõe a ligação física da fotografia com seu referente 

e enfatiza o aspecto de registro do existente  que, sem dúvida, a fotografia 

apresenta. No entanto, cultiva, desta maneira, uma teoria que  atravessa o 

final do século XIX, quando brotou a fotografia. E introduz algo que ainda hoje 

1 “A imagem indicial remete sempre apenas a um único referente determinado: o mesmo 
que a causou, do qual ela resulta física e quimicamente. […] Essa foto adquire um poder de 
designação muito caracterizado (cf. Barthes): Uma fotografia sempre se encontra na ponta 
desse gesto; ela diz: isso é isso, é aquilo!”. (DUBOIS, 2009, p.52).
2 PEIRCE, C.S. foi cientista, matemático, historiador, filósofo e lógico norte-americano. 
É considerado o fundador da moderna Semiótica. Graduou-se pela Universidade de Harvard 
em química, fez contribuições importantes no campo da Geodésia, Biologia, Psicologia, 
Matemática, Filosofia. Foi um “Leonardo das ciências modernas”. (Santaella, 1983. p.19). Uma 
das marcas do pensamento peirceano é a ampliação da noção de signo e, consequentemente, 
da noção de linguagem.” Santaella, L. (2001). Matrizes da Linguagem e Pensamento. São Paulo: 
Iluminuras. Texto disponível em: <http://www.pucsp.br/pos/cos/cepe /peirce/peirce.htm>. 
Acesso: 12/03/2012.
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influencia e define a escolha da fotografia jornalística que poderá ser publicada 

pelo crédito de legitimidade de não ser uma imagem fotográfica qualquer, mas 

sim uma foto-documento.

 
A pintura pode simular a realidade sem tê-la visto. O discurso 
combina signos que certamente têm referentes, mas esses 
referentes podem ser e na maior parte das vezes são “quimeras”. 
Ao contrário dessas imitações, na Fotografia jamais posso negar 
que a coisa esteve lá. Há dupla posição conjunta: de realidade e 
de passado. E já que essa coerção só existe para ela, devemos 
tê-la, por redução, como a própria essência, o noema da 
Fotografia. O que intencionalizo em uma foto (não falemos 
ainda do cinema) não é nem a Arte, nem a Comunicação, é a 
Referência, que é a ordem fundadora da Fotografia. (BARTHES, 
1984, p. 115).

 

 “A coisa esteve lá”, dizia Roland Barthes (1915-1980), dando o sentido 

de crer na fotografia como sendo algo que pertence a um acontecimento, 

comprovando a aparência indicial dela, como se o referente fosse o que 

causasse a fotografia, ela pertencesse a um fato que sucedeu, e que faz parte 

do passado, e provavelmente tem relação com a memória ou a história - o que 

não deixa de ser, mas que não é somente.

 

A crença mais ou menos generalizada de que a câmara não 
mente e de que a fotografia é, antes de qualquer outra coisa, o 
resultado imaculado de um registro dos raios de luz refletidos 
pelos seres e objetos do mundo, enfim, toda essa mitologia 
a que a fotografia tem sido associada desde as suas origens, 
tudo isso está fadado a desaparecer rapidamente. No tempo da 
manipulação digital das imagens, a fotografia não difere mais 
da pintura, não está mais isenta de subjetividade e não pode 
atestar mais a existência de coisa alguma. (MACHADO, 2005, p. 
312).

 

 Os relatos de Barthes são dos anos 1980, antes do advento da fotografia 

eletrônica causar mudanças visíveis, instabilizar o valor da fotografia como 

documento, como atestado, como verdade absoluta, como prova do que existe 

ou aconteceu. Qualquer imagem fotográfica, inclusive a fotografia de dança, 

pode ser alterada. O termo mudanças visíveis utilizado no início do parágrafo 

serve para lembrar que, mesmo antes do surgimento da fotografia digital, as 
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imagens eram manipuladas e a história está abarrotada de fatos em que a 

informação escrita e escrita com luz3, sofre alterações. 

As imagens técnicas, ou seja, as representações icônicas 
mediadas por aparelhos, não podem corresponder a qualquer 
duplicação inocente do mundo, porque entre elas e o mundo 
se interpõem tradutores abstratos, os conceitos da formalização 
científica que informam o funcionamento de máquinas 
semióticas tais como a câmera fotográfica e o computador. 
(MACHADO in FLUSSER, 1985)4.

 No entanto, independente do que se sabe de casos de fotografias 

“editadas” muito antes do advento das imagens digitais, a regra de que as 

fotografias devem ser fiéis aos fatos que retratam é utilizada no fotojornalismo há 

décadas. A ideia de se pensar na fotografia como um registro confiável de algo 

que aconteceu, de um fato de fato, de uma certeza e esta certeza estar calcada 

na questão de que é o referente que causa a fotografia – isso é o que rege o 

fotojornalismo, e transformou-se em algo que podemos chamar de regra, de 

padrão de imagem fotográfica, ignorando o surgimento de outros argumentos, 

como este citado logo abaixo sobre a fotografia como “fixação de um traço ou 

vestígio deixado pela luz sobre um material sensível a ela”.

 
A definição clássica de fotografia como índice constitui, na 
verdade, uma aberração teórica, pois se considerarmos que 
a “essência ontológica” (expressão tomada de André Bazin, 
1981: 9-17) da fotografia é a fixação do traço ou do vestígio 
deixado pela luz sobre um material sensível a ela, teremos 
obrigatoriamente que concluir que tudo o que existe no universo 
é fotografia, pois tudo, de alguma forma, sofre a ação da luz. 
Se me deito numa praia para tomar banho de sol, a pele de 
meu corpo “registrará”  a ação dos raios de luz sob a forma de 
bronzeamento ou queimadura. [...] O traço gravado pela câmera 
fotográfica (no caso, a luz refletida pelo objeto) depende de um 
número extraordinariamente elevado de mediações técnicas. 
No que diz respeito à câmera, temos: a lente [...], a abertura do 
diafragma, a abertura do obturador, o ponto de foco. No que 
diz respeito à emulsão fotográfica: a resolução dos grãos [...] 

3 Fotografia, palavra de origem grega que significa “grafia da luz” ou “escrever com luz”.
4 Repensando Flusser e as imagens técnicas, texto publicado em Filosofia da Caixa 
Preta, Hucitec/SP, 1985. Visualizado em: 30.01.2012. Disponível em:  <http://www.mari-
osantiago.net/Textos%20em%20PDF/Repensando%20Flusser%20e%20as%20imagens%20
t%C3%A9cnicas.%20Arlindo%20Machado.pdf>.
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No que diz respeito ao papel de ampliação ou impressão: sua 
rugosidade, propriedades de absorção, etc. Isso quer dizer que 
uma foto não é somente o resultado de uma impressão indicial 
de um objeto, mas também das propriedades particulares da 
câmera, da lente, da emulsão, da(s) fonte(s) de luz, do papel de 
reprodução, do banho de revelação, do método de secagem, 
etc.  (MACHADO, 2000, p. 6-7).

 

 A fotografia, e a jornalística também, é sempre passado, um recorte 

de espaçotempo. Em termos de espaço, uma superfície que oferece a 

representação de outro espaço, de outra realidade. Com relação ao tempo, o 

lugar do referente fotográfico é passado. O que isso quer dizer? Quando ocorre 

o disparo, aquela imagem, a situação, a cena foi retirada da situação na qual 

estava, pois transformou-se em imagem fotográfica, “um traço”, um “vestígio 

deixado pela luz”. Mesmo quando uma fotografia de dança está sendo usada 

para anunciar ao público um espetáculo que ainda vai estrear, ela, da mesma 

maneira, “já foi”. A fotografia de divulgação cultural também já foi. É memória. 

É história. Provavelmente em função disso, de com ela  se pensar na história, na 

memória fotográfica, no fato, nos acontecimentos, tornou-se um padrão difícil 

de ser ampliado. 

 Olhar para a fotografia jornalística sem dirigir o pensamento para os 

conceitos de Peirce e de Barthes continua sendo intricado até hoje. Recorrer 

a Barthes quando pensamos nas imagens fotográficas como registro de algo 

que aconteceu, algo que “esteve lá”, conduz ao índice5 em Peirce, pois “sob 

certos aspectos, elas se parecem exatamente com os objetos que representam” 

(PEIRCE in DUBOIS, 1993, p. 49). Todavia, as fotografias poderão contar a 

história de um passado distinto, guardar na memória visual um sucedido que já 

não será o mesmo depois do registro interpretativo, porque o registro pode não 

necessariamente parecer com o objeto representado. 

 Boris Kossoy (2009) qualifica o registro fotográfico como um índice 

iconográfico: 

Entretanto, o índice e o ícone são inerentes ao registro fotográfico 
e, como tal, não podem ser compreendidos isoladamente, isto 

5 Índice: prova, constatação documental que o objeto, o assunto representado, tangível 
ou intangível, de fato existiu/ocorreu; qualquer que seja o conteúdo de uma fotografia nele 
teremos sempre o rastro indicial (marca luminosa deixada pelo referente no dispositivo 
fotossensível) mesmo que esse referente tenha sido artificialmente produzido. (KOSSOY, 2009, 
p. 33).
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é, desvinculados do processo de criação do fotógrafo (quando 
se deu a construção da representação). Vimos que é o fotógrafo 
quem, a partir do mundo visível, elabora expressivamente o 
testemunho, o documento. Assim, a indicialidade iconográfica 
que dá corpo à evidência e conforma o registro fotográfico não 
independe do ato criativo conduzido pelo fotógrafo durante a 
produção da representação, ao contrário, é a sua concretização 
codificada. O índice iconográfico comprova a ocorrência/
aparência do referente que o fotógrafo pretendeu perpetuar. 
(KOSSOY, 2009, p. 33-34).

 Ao pensar fotografia talvez seja necessário ponderar sobre o fato de que 

ela é “em primeiro lugar índice. Só depois ela pode tornar-se parecida (ícone)6 

e adquirir sentido (símbolo).” (DUBOIS, 2009, p. 53). Ou seja, ao olhar uma 

fotografia estamos diante do “ter-estado-lá das coisas”, abordagem barthesiana 

que sugere a fotografia como indicial ou prova; podemos ver nela uma possível 

iconicidade, uma vez que cada um vê, reflete de uma maneira quando está 

diante de uma imagem fotográfica, inclusive na hora do fazer fotográfico, 

quando o fotógrafo está “escrevendo com luz” a imagem, e ir mais adiante, 

refletí-la como símbolo7 no mesmo sentido peirceano, ou seja, como expressão 

de um conceito, de um sentido ou de um conjunto de códigos.

O aparelho obriga o fotógrafo a transcodificar sua intenção em 
conceitos, antes de poder transcodificá-la em imagens. Em 
fotografia não pode haver ingenuidade. Nem mesmo turistas 
ou crianças fotografam ingenuamente. Agem conceitualmente, 
porque tecnicamente. Toda intenção estética, política ou 
epistemológica deve, necessariamente, passar pelo crivo da 
conceituação, antes de resultar em imagem. O aparelho foi 
programado para isto. Fotografias são imagens de conceitos, 
são conceitos transcodificados em cenas. (FLUSSER, 1983, p 
32).

 Uma fotografia, sobretudo uma fotografia jornalística no campo do 

jornalismo cultural, é, inclusive, um relato, uma narrativa imagética de um fato 

visto por um ou mais pontos de vista, uma imagem de algo que foi visto por 

um ângulo, uma escolha de um recorte no espaçotempo que brotou de uma 

6 Olhar a fotografia como ícone é olhar para ela como uma representação por 
semelhança, ou seja, tomar a imagem fotográfica como sendo parecida com o fato 
fotografado.
7 Tornar a fotografia símbolo é dar a ela um sentido.
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observação e suscitou uma escolha de um foco de determinada situação. Uma 

outra fotografia, feita por outro observador do mesmo episódio, poderia resultar 

de uma outra visão, registrando um outro espectro do que ocorreu. Entender 

a fotografia jornalística como índice, ícone ou símbolo significa lê-la como um 

discurso, uma narrativa imagética. 

Hoje em dia é sabido que, a partir do final do século XIX, Peirce 
distingue três grandes espécies de signos: os ícones, os indices 
e os símbolos. […] Enquanto os ícones pertencem à ordem 
da semelhança (o caso do desenho e da pintura figurativos), 
enquanto os símbolos se encontram totalmente governados 
pela convenção (a bengala branca para o cego, a cruz verde 
do sistema farmacêutico francês, etc.), a ligação característica 
dos índices com seu referente é a contiguidade física, o contato, 
sem ser necessária a semelhança. São especialmente, todas as 
impressões: uma grande família que vai desde a marca do pé 
no chão à fotografia, passando por todos os moldes, tanto os 
dos fundidores de estátuas como as formas dos confeiteiros. 
Se, geralmente, a fotografia é assemelhada, ela se distingue 
do desenho pelo contato físico – mediatizado pela luz e pelos 
produtos químicos – que necessariamente ocorreu entre a coisa 
e a imagem no início de seu processo de produção. Imagem 
por contato, imagem presa a uma coisa original, esta seria a 
especificidade da fotografia.” (ROUILLÉ, 2009, p. 66).

 Pensar na fotografia como índice, como ícone e como símbolo é não 

deixar de acrescentar a esta discussão as reflexões fotográficas de que a 

fotografia “não está mais isenta de subjetividade e não pode atestar mais a 

existência de coisa alguma” (MACHADO, 2005, p. 312). 

Falando nos termos da teoria dos signos de Charles S. Peirce, 
a fotografia tem sido habitualmente explicada ora com ênfase 
em sua iconicidade (Cohen, 1989, p. 458; Sonesson, 1998), ou 
seja, em sua analogia com o referente ou objeto, bem como em 
suas qualidades plásticas particulares; ora com ênfase em sua 
indexicalidade (Dubois, 1983: 60-107; Schaeffer, 1987: 46-104), 
ou seja, com base em sua conexão dinâmica com o objeto (é 
o referente que causa a fotografia); ora ainda admitindo-se as 
duas ênfases simultaneamente (Santaella e Nörth, 1998: 107-
139; Sonesson, 1993: 153-154). (MACHADO, 2000, p. 1-2).

 Nesta perspectiva, a fotografia não se afasta tanto da escrita. Afinal, ela 

escreve com luz uma história que está sendo contada a partir das escolhas do 

fotógrafo. Cada escritor narra a sua história de um jeito. Ele, o escritor, também 

escreve do seu jeito a mesma história que outro escreve de outro modo. Ou 

seja, o fotógrafo escreve com luz do jeito como vê. O entendimento de fotografia 
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como imagem fidedigna do que está diante dos olhos, que a coloca no lugar de 

credibilidade, se distendeu, desde então, e ganhou outros contornos.

 Todavia, a indicialidade da fotografia é mesmo uma questão importante 

para seus estudiosos, sobre a qual existem divergências.

Parte dos problemas relacionados com a compreensão da fotografia 
derivam de seu tradicional enquadramento na categoria peirceana 
do índice, um enquadramento que se pode considerar no mínimo 
problemático. O que a película fotográfica registra não é exatamente 
uma ação do objeto sobre ela (não há contato físico ou “dinâmico” 
do objeto com a película), mas o modo particular de absorção e 
reflexão da luz por um corpo disposto num espaço iluminado [...] 
Trata-se de um processo extraordinariamente complexo, que se 
encontra distante alguns anos-luz da simplicidade franciscana dos 
índices virtuais clássicos, como a pegada deixada no solo por um 
animal, ou a impressão digital. No limite, é possível fotografar (isto é, 
registrar em película) os raios de luz diretamente de sua fonte, sem 
que eles tenham sido refletidos por objeto algum. Isso quer dizer 
que se pode ter fotografia sem objeto, a menos que consideremos, 
aliás com toda pertinência, que o verdadeiro objeto da fotografia é 
a luz e não o corpo que a reflete. (MACHADO, 2000, p. 5).

 

 No entanto, apesar das divergências, continua sendo a declaração de 

Peirce da fotografia como índice, e a “cópia da natureza” de que Dubois fala, o 

que ainda hoje continua sendo tratado como ‘credibilidade’ na comunicação. 

Isso ocorre sobretudo no jornalismo impresso, segmento no qual este assunto 

torna-se cada vez mais relevante por conta da facilidade com que imagens são 

produzidas (com as tecnologias da portabilidade) e editadas (com os softwares 

hoje acessíveis a todos). Cabe sublinhar que esta herança está sendo transferida 

para o jornalismo online. Partindo do raciocínio de que na fotografia “o ponto 

de partida é a natureza técnica do processo fotográfico” (DUBOIS, 1993, p. 50), 

“o traço, a marca, um depósito de saber e técnica” (ibidem, p.50), pode-se 

considerar que, na fotografia, as “escolhas e decisões humanas” não se separam 

dos aspectos técnicos nela implicados, pois começam com as opções que o 

sujeito faz sobre o tipo de aparelho, a película, o tempo de exposição, o ângulo 

de visão, o disparo, bem como de suas decisões com relação à revelação e 

edição. A fotografia deve surgir deste conjunto de condições.
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A  fotografia jornalística 
escrevendo com luz 
o jornalismo cultural

	 A publicação de fotos em mídia impressa segue padrões que se apoiam 

na capacidade que a fotografia tem de transmitir informação e, portanto, 

ao registrar um fato, é necessário ser fiel. Estes mesmos padrões também 

são cultivados no jornalismo cultural. No contexto do jornalismo cultural, 

a probabilidade da “coisa ter estado lá” é grande, quase certeira. A questão 

que brota é: como “a coisa esteve lá”? Como ela realmente aconteceu? Existe 

ingenuidade no fazer fotográfico? O fotógrafo escapa, filtra o que vê ou sua 

visão, sua percepção do trabalho artístico está amparado na espetacularização 

do real? Se ele não consegue se separar do entendimento do processo artístico 

como espetáculo, a fotografia é jornalística, publicitária ou artística? No fazer 

fotográfico há isenção, ou o fotógrafo atua na transcodificação da fotografia 

pelos aparelhos de distribuição? 

O fotógrafo colabora nessa transcodificação da fotografia pelos 
aparelhos de distribuição, e o faz de maneira sui generis. Ao 
fotografar, visa a determinado canal para distribuir sua fotografia. 
Fotografa em função de determinada publicação científica, 
determinado jornal, determinada exposição, ou simplesmente 
em função de seu album. […] Ao fotografar, o fotógrafo sabe 
que sua fotografia será aceita pelo jornal somente se esta se 
enquadrar em seu programa. De maneira que vai driblar tal 
censura, ao contrabandear na fotografia elementos estéticos, 
politicos, epistemológicos não previstos no programa. Vai 
procurar submeter a intenção do jornal à sua. Este, por sua vez, 
embora possa descobrir tal tentativa astuciosa, pode vir a aceitar 
a fotografia com o propósito de enriquecer seu programa. 
(FLUSSER, 2002, p. 50-51).

 O que “esteve lá” está visível no resultado impresso em luz ou trata-se 

de um novo real (fotográfico), um fato transformado, construído pelo olhar de 

quem viu (o fotógrafo) e de suas escolhas quando dispara o aparelho (a camera 

fotográfica) diante do fato? 
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A imagem fotográfica não é um corte nem uma captura nem o 
registro direto, automático e analógico de um real preexistente. 
Ao contrário, ela é a produção de um novo real (fotográfico), 
no decorrer de um processo conjunto de registro e de 
transformação, de alguma coisa do real dado; mas de modo 
algum assimilável ao real. A fotografia nunca registra sem 
transformar, sem contruir, sem criar. (ROUILLÉ, 2009, p. 77).

 Ao fotografar o que acontece no palco, quando o repórter pede para 

modificar a luz em função da imagem a ser publicada, ele não está interferindo? 

Mesmo quando ele fotografa a cena da maneira como a luz nela se apresenta, 

ele pode ter escolhas que vão desde tempo de exposição, recortes de um lado 

ou de outro, ângulo de visão, e muitas outras que modificam a história contada 

na fotografia. Ou seja, poderia produzir a imagem de uma história diferente da 

que aconteceu? Por outro lado, ao fotografar a dança sem interferir no objeto 

dela, que é o movimento, até que ponto esta fotografia não se torna artística? 

Alguma destas formas de fotografar – jornalística, publicitária ou artística -, é 

menor, ou seja, tem menos importância do ponto de vista do registro jornalístico 

do fato para o artista? Ou simplesmente todas produzem um real (fotográfico) 

escolhido, sugerido por quem o construiu (o fotógrafo)? 

 Quando se compreende que toda fotografia já resulta de camadas de 

interferência vindas dos aparatos técnicos e do modo como o fotógrafo os usa, 

uma discussão sobre a credibilidade da imagem necessita ser reposicionada. 

Talvez essa não seja a forma pertinente de encaminhar uma reflexão sobre 

fotografia, com extensão para o papel da imagem fotográfica no fotojornalismo 

e no jornalismo cultural. E nela, é importante problematizar a fotografia como 

índice por ser esta associação um limitante ao próprio encaminhamento 

desta discussão. Esse entendimento, como se sabe, atua como um padrão 

de credibilidade no fotojornalismo, pretendendo assegurar o tipo de foto que 

é capaz de produzir a confiabilidade ou não dos fatos que registra. Situando-

se em outra direção, esta dissertação propõe um alargamento no critério de 

escolhas das fotografias que serão publicadas no jornalismo cultural, lugar 

onde se encontra a fotografia de dança. 

Em 1910, o V Congresso Internacional de Fotografia, em Bruxelas, 
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decidiu reservar o termo “documento” somente às imagens 
que podem “ser utilizadas em estudos de naturezas diversas”. 
Ficava claro que “a beleza da fotografia é, aqui, coisa secundária, 
[pois] basta que a imagem seja bem nítida, abundante em 
detalhes e cuidadosamente tratada para resistir o maior 
tempo possível às avarias do tempo”. Embora lá tenha ficado 
esclarecido que toda imagem fotográfica não é documento, e 
que a prática fotográfica não se limita às funções documentais, 
ainda assim surgiram muitas declarações, como a de Philippe 
Soupalt, proclamando, em 1931, “que uma fotografia é, antes 
de tudo, um documento e que devemos de início considerá-la 
como tal”, isto é, convém “não isolá-la nem de seu sujeito, nem 
mesmo de sua utilidade”. O documento exaurir-se-ia, pois, em 
sua finalidade. A utilidade prevaleceria sobre a estética, e a 
beleza seria somente um acessório facultativo. Essa definição 
estritamente prática (registrar, restituir, conservar), functional 
(nitidez, permanência, visibilidade) e quantitative (abundância 
de detalhes) confina o documento na pura quantidade. 
Ao contrário da arte, que estaria no domínio da qualidade. 
(ROUILLÉ, 2009, p. 61).

 Impressionante como alguns entendimentos que ecoam parte dessas 

considerações permeiam até hoje a fotografia na imprensa, ao menos no 

exercício cotidiano da reportagem. Apesar dos muitos estudos e pesquisas 

que já buscaram outros caminhos, a fotografia jornalística está ainda, de certo 

modo, atrelada à conversa sobre o documental – registro, nitidez e abundância 

de detalhes. Ainda não se tornou senso comum que um documento fotográfico 

poderia ter relevância enquanto memória, mesmo se priorizasse uma 

preocupação estética, artística, ou seja, sua ênfase ficasse no domínio da 

qualidade e não da quantificação. Porém, no âmbito editorial do jornalismo, 

ainda se desvaloriza como tendo menor conteúdo informativo uma foto mais 

artística. 

 Quando se trata de jornalismo cultural e, em específico, de foto de dança, 

nem sempre a imagem mais nítida é a que apresenta melhor a informação 

sobre o que está sendo fotografado. A beleza de uma referência próxima do 

objeto artístico fotografado não deve ser negligenciada na hora da escolha da 

fotografia de dança para a ilustração de uma notícia. Seria uma forma de, quem 

sabe, aproveitar os ensinamentos de Sodré, sobre a qualidade da informação 

como veneno para a crise do jornalismo impresso e estendê-la ao jornalismo 

cultural.
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A sugestão de um pacto simbólico entre o “jornal de papel” e a 
elite (uma espécie de retorno ao modelo jornalístico oitocentista, 
quando os diários eram mais caros e lidos por uma camada social 
mais instruída), remonta a um momento da história da imprensa 
em que os jornais se viam como dispositivos de educação das 
massas ou de desenvolvimento do pensamento político, por 
exemplo, no sentido de prepará-las para o regime liberal que se 
prenunciava desde fins do séc. XVIII. Vale lembrar Hipólito da Costa, 
fundador do Correio Braziliense (primeiro jornal brasileiro, 1808), 
para quem a educação do espaço público pela imprensa garantiria 
o bom funcionamento dos governos. Tratava-se de uma publicação 
francamente doutrinária, com opiniões independentes, razão pela qual 
era impresso em Londres (A Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro 
a ser impresso no Brasil). Esse modelo é hoje recorrente, quando 
analistas provindos do próprio campo profissional juntam-se a 
estrategistas comerciais da indústria jornalística e a pesquisadores 
acadêmicos para se indagar sobre o futuro dos jornais. A 
unanimidade quanto aos efeitos concorrenciais das novas mídias 
e do fluxo livre ou caótico de informação tem como contrapartida 
o aparente consenso de que o antídoto para o veneno da crise 
estaria na qualidade da informação, portanto, no aprofundamento 
da forma própria de conhecimento jornalístico. (SODRÉ, 2009, p. 
57-58).

 Surgem perguntas nos discursos que circulam no meio artístico, nas 

trocas entre profissionais da area de comunicação, comunicação visual e 

comunicação das artes do corpo. Perguntas que são feitas aos fotógrafos por 

bailarinos, artistas, coreógrafos, produtores culturais ou assessores de imprensa 

quando estes estão diante dos registros visuais de seus trabalhos de dança. 

Entre elas, a que se faz com maior frequência ao fotógrafo é: você acha mesmo 

que esta fotografia será publicada, já que ela é artística, e o jornal não costuma 

publicar este tipo de fotografia? Tal pergunta, evidentemente, diz respeito ao que 

aqui se investiga: qual deve ser a intenção da fotografia de palco no contexto 

do jornalismo cultural. Cabe a ela narrar um acontecimento para um arquivo 

de memória cultural ou o mais importante é comercializar uma imagem que 

chame a atenção de um determinado público para um espetáculo? Se assim 

for, estas fotografias podem continuar a ser chamadas de jornalísticas ou devem 

passar a ser tratadas como publicitárias? 

Embora não necessitem de aparelhos técnicos para sua 
distribuição, as fotografias provocaram a construção de 
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aparelhos de distribuição gigantescos e sofisticados. […] Os 
aparelhos distribuidores de fotografias transformam-nas em 
praxis. Há canais para as fotografias indicativas, por exemplo, 
livros científicos e jornais diários. Há canais para fotografias 
imperativas, por exemplo, cartazes de propaganda comercial 
e política. E há canais para fotografias artísticas, por exemplo, 
revistas, exposições e museus. No entanto, estes canais dispõem 
de dispositivos que permitem a determinadas fotografias 
deslizarem de um canal a outro. […] A cada vez que troca de 
canal, a fotografia muda de significado: de científica passa a ser 
política, artística, privada. A divisão das fotografias em canais 
de distribuição não é operação meramente mecânica: trata-
se de uma operação de transcodificação. Algo a ser levado 
em consideração por qualquer crítica da fotografia. (FLUSSER, 
2002, 49-50).

 A fotografia só entra numa categoria no momento em que é escolhida 

e reproduzida para ser distribuída num determinado veículo de comunicação. 

Então, dependendo de onde está sendo veiculada, a imagem torna-se 

jornalística, publicitária ou artística. Uma mesma fotografia poderia ser utilizada 

para “ilustrar” uma reportagem sobre dança no jornalismo cultural e também 

estar em outra mídia, inclusive “vendendo” algum produto distante da dança. E 

também poderia estar em uma galeria de arte ou um museu.

Se, de maneira geral, o discurso do século XIX sobre a imagem 
fotográfica é o da semelhança, seria possível dizer, sempre 
globalmente, que já o século XX insiste mais na ideia da 
transformação do real pela foto. (DUBOIS, 2009, p.36).

 Por outro lado, permanece a dúvida: existiriam fotos verdadeiras e 

fotos falsas? Errol Morris8, em artigo publicado no blog do New York Times (< 

http://www.nytimes.com/2011/09/04/books/review/believing-is-seeing-by-errol-

morris-book-review.html?pagewanted=all&_r=0 >) e em entrevista feita para 

a revista de fotografia Zum (2012, n.2, p.123-135)9, diz que “não existe isso de 

foto verdadeira, foto falsa”, mas que “as pessoas criaram todas estas regras”.
 

O fato é que não existe isso de foto verdadeira, foto falsa. A 

8 MORRIS, Errol é um diretor Americano de documentários. Tem artigos publicados 
no blog do New York Times e no livro Believing is Seeing, onde coloca em xeque imagens 
consagradas e mostra que nem sempre vemos o que acreditamos ver.
9 A revista ZUM é dedicada ‘a fotografia, é semestral e editaa pelo Instituto Moreira 
Salles. 
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verdade e a falsidade são, a rigor, propriedades da linguagem, 
não das imagens. [...] A questão é que as pessoas criaram todas 
essas regras. [...] E então criam essas regras para nos proteger, 
todas essas regras tão conhecidas. Não mexa em nada. Não 
toque em nada. Observe a cena como ela é. Seja como a 
mosca proverbial na parede. Examine mas não altere. Use a 
luz disponível. Não tente realçar a cena. E por aí vai. E, no final, 
supostamente, você terá algo verídico. Seguindo essas regras, 
de alguma maneira espera-se que a verdade salte ali. Bom, 
está errado, claro. Porque há aí todos aqueles outros tipos de 
pressupostos, problemas e confusões. O fato de que existe o 
recorte e não enxergamos além dele, de nenhum dos lados, 
nem em cima nem embaixo... (MORRIS, 2012, p. 124; 129).

 

 Ao afirmar que não existem fotos verdadeiras ou falsas, Morris discute 

que ao olharmos para uma fotografia queremos saber o que está diante dos 

nossos olhos, e que achamos que sabemos, mas que nem sempre isso é 

possível, porque a fotografia nos convida a uma reflexão, que não acontece do 

mesmo modo para todos. Muitas imagens contêm informação ambígua, “não 

são o espelho fiel dos fatos”. (KOSSOY, 2009, p. 22). A fotografia parecida com 

o fato registrado realiza uma representação por semelhança ou iconicidade 

fotográfica, e pode ter interpretações diversas. 

 Morris observa também a posição do repórter fotográfico, aquele que, 

ao disparar, já interfere no processo, no acontecimento. Aproveita para tratar a 

atitude do repórter perante o objeto da fotografia. O fotojornalista sabe as regras 

que foram instituídas. Quando vai fotografar, considera que deve observar o fato 

e anotar com luz a imagem, aquilo que viu. Compreende que não deve interferir, 

que precisa tentar ser imparcial, assim como o repórter que vai escrever sobre 

o acontecimento. “A imagem fotográfica é antes de tudo uma representação a 

partir do real segundo o olhar e a ideologia de seu autor.” (KOSSOY, 2009, p.30). 

Mas, por mais imparcial que tente ser, a afirmação de Morris é a de que “existe 

o recorte”, porque a fotografia é um recorte de espaçotempo.

 
Parece que esquecemos um dado muito importante sobre 
a fotografia. As fotos estão fisicamente ligadas ao mundo. 
E uma parte do estudo da fotografia tem de ser o resgate, a 
recuperação dessa ligação física com o mundo de onde elas 
foram tiradas. [...] No fundo, por que as pessoas se importam 
com a referência? Vamos pôr dessa maneira: se importa para 
você qual é nossa ligação com o mundo ao redor, então 
você se importa com questões básicas. [...] Quero saber o 
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que estou olhando. Acho que as fotografias têm uma espécie 
de caráter subversivo. Elas nos fazem achar que sabemos o 
que estamos olhando. Posso não saber o que estou olhando, 
mesmo nas melhores circunstâncias. [...] Mas as fotos fazem 
algo complicado. Elas descontextualizam as coisas. Arrancam 
imagens do mundo e, por isso, nos deixam livres para pensar o 
que quiser sobre elas. (MORRIS, 2012, p. 127).

 

 As fotografias “descontextualizam as coisas”, lembra Morris, ou seja, 

“arrancam as imagens do mundo” e por este motivo “nos deixam livres para 

pensar o que quiser sobre elas”. Rosa Hércoles10 acrescenta que “o recorte é 

perceptivo, está condicionado a padrões de entendimento de mundo”. Vale a 

pena considerar sua ponderação quando se pensa nas funções da narrativa 

imagética, porque o ato do fotógrafo escrever com a luz um fato que observa 

está diretamente dependente do “seu entendimento de mundo”. A sua foto 

também terá uma leitura feita por cada um que a encontrar. Talvez por isso, 

Morris nos leve a pensar sobre a fotografia como sendo um elo, a manifestação 

de um link com a vida. No caso específico da fotografia de dança, por exemplo, 

seria uma conexão com um dentre os diversos modos de entender um corpo 

em movimento e a dança. 

 De fato, existem sempre muitas coisas acontecendo na cena e o disparo 

é feito baseado em observação e escolhas. O recorte específico de um espaço 

implica já em uma escolha, que se dá em um momento preciso. Pode ter havido 

alguma coisa antes e poderá acontecer algo depois, mas o recorte diz respeito 

a um instante que corresponde ao período de duração do disparo.

 
Fiz um discurso de formatura na escola de jornalismo da 
Universidade da Califórnia em Berkeley, e expus meu incômodo 
com aquela frase de que o jornalismo é o primeiro rascunho da 
história. Disse que às vezes o jornalismo é o único rascunho 
da história. Porque os indícios históricos são perecíveis. Podem 
desaparecer. Se não forem registrados por alguém, se alguém 
não os observar, podem sumir para sempre. Se perdermos 
todos os indícios históricos – e perdemos a maioria -, o que de 
fato poderemos dizer sobre a história? O que de fato poderemos 
saber sobre ela? (MORRIS, 2012, p. 133).
 

10 HÉRCOLES, Rosa é pesquisadora, professora do curso de Comunicação das Artes do 
Corpo e doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). Seu objeto de pesquisa é a Drama-
turgia da Dança. Esta fala sua aconteceu durante o exame de qualificação realizado na PUC-SP 
em 8/11/2012.
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 Se a fotografia é a escrita com luz de algo, se o jornalismo é “o único 

rascunho da história”, e “se os indícios históricos são perecíveis”, para que 

não desapareçam, precisam ser registrados. Com luz, com caneta, contados 

oralmente. Se a fotografia jornalística escreve com luz a história da dança e 

o jornalismo cultural provê um rascunho da história que pode ser apontada 

numa época sobre um acontecimento que é a dança, ela é contada de um 

jeito por alguém, que pode ser um fotógrafo. E, se cada escritor narra a sua 

história a partir da sua escolha da forma como vai narrá-la, isso diz respeito a 

todos os tipos de texto: escrito, falado, realizado com o corpo, em filme, em 

fotografia etc. Sendo assim, para o estudo da memória, nada melhor do que 

reunir diversos documentos e perspectivas, olhares e percepções díspares. 

A fotografia, assim como o texto, é escrita por alguém em uma versão sua. 

Se a dança é efêmera, desaparece depois de feita, a fotografia torna-se uma 

possibilidade de recortar a sua realidade em um determinado instante. Mesmo 

atravessada por todas as condições que dela fazem parte, a fotografia é sempre 

passado, ela veste a dança de memória. Um tipo de memória narrado de uma 

certa maneira por quem esteja fotografando. No caso da fotografia de dança, o 

risco seria o de fazer com que a história que ela conta sobre a dança posasse a 

ser vista somente com um tipo de olhar, o da credibilidade indicial.

 Como a dança precisa ser registrada, é preciso guardar os fatos da dança 

sem a pretensão de achar que estão certos ou errados. As fotografias feitas hoje 

serão aproveitadas ou não amanhã. Mas caso elas não sejam produzidas, não 

haverá memória visual da dança amanhã para as pesquisas. 

 O jornalismo cultural, mesmo lidando com assuntos da arte e da cultura, 

segue a regra que exige a fidedignidade ao objeto fotografado, medida pela 

clareza com que a relação entre ambos – foto e objeto fotografado - possa ser 

estabelecida. Todavia,  há algo a ser ponderado. Como lidar com essa demanda 

no fotojornalismo de dança se justamente o congelar de um movimento é 

consagrado como o recurso que torna a foto fiel a ocorrência quando essa 

escolha justamente dela se afasta? Para que a fotografia de dança se aproxime 

do seu objeto para desenhá-lo com luz, precisa se aproximar da dança, uma vez 

que esse é seu objeto. E para aproximar-se da dança, acaba se aproximando 

da fotografia artística. Para ser fidedigna e cumprir o padrão estabelecido para a 

credibilidade de uma foto jornalística, deve aproximar-se do seu objeto, que é 

artístico. E quanto mais a fotografia de dança dele se aproxima para desenhá-lo 
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com luz, mais vai se tornando fotografia artística – tipo de fotografia que não é 

regida pelo mesmo entendimento de credibilidade praticado no fotojornalismo.

 

Fotografia de dança,  
entre foto jornalística  
e artística

 Propor outros olhares para a fotografia de dança no jornalismo cultural 

é uma inquietação que gerou muitas fotografias, perguntas e pensamentos 

durante esta pesquisa. Partindo da imagem visual para a escrita, a busca foi 

alguns significados e sentidos, afinidades ou não entre alguns autores e seus 

registros. O primeiro passo foi entender as afirmações de Walter Benjamin por 

ele mesmo na publicação Magia e Técnica, arte e política: ensaios sobre literatura 

e história da cultura (2010), e depois o próprio Benjamin, na interpretação de 

Martin-Barbero, no livro Dos Meios às Mediações (2009), que discute a indústria 

cultural, lugar onde insere-se o jornalismo cultural e, consequentemente, a 

fotografia de dança. 

 Para tentar alargar a discussão, buscamos André Rouille e suas propostas 

sobre a fotografia como uma “outra arte dentro da arte”, em A fotografia: entre 

documento e arte contemporânea (2009). Um dos olhares, ou o primeiro olhar, 

está relacionado ao fato de haver uma possibilidade desta fotografia de dança 

ter a natureza do ‘entre’: entre foto arte e foto jornalismo, entre índice - prova 

de que o objeto existiu ou o “isto foi” barthesiano, e o ícone - a representação 

por semelhança, e o símbolo - a fotografia adquire sentido, transforma-se 

em conceito. O termo “entre” pode causar algumas confusões por se referir 

a “além de outras coisas” ou “intervalo que separa coisas”. Mas a referência 

escolhida para o entendimento deste estar “entre” que a fotografia de dança 

se encontra não quer dizer que ela esteja “além” do artístico ou do jornalístico 

nem que ela seja alguma coisa que “separa” o artístico do jornalístico. Este 

“entre” tem o sentido de “circustância, fato, pormenor que mal se observa em 

meio a manifestação ruidosa” (FERREIRA, 2010, p. 807). Ou seja, significa tanto 
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que as fotografias ditas artísticas podem ter conteúdo informativo quanto que a 

verdade da fotografia jornalística pode estar cega.

 Estando a fotografia de dança entre a foto artística e a jornalística, acena 

para o fato de que ambas podem carregar informação e conteúdo, embora 

apenas uma delas esteja chamando mais atenção nesse aspecto. A fotografia 

de dança permeia entre poder um dia vir a ser documento e um poder tornar-se 

obra de arte ou conceito de cena.

 
Ao paradigma artesanal do desenho, que é a expressão do 
artista e fruto de sua habilidade manual, sucede o paradigma 
industrial da fotografia, que é a captura das aparências de uma 
coisa por uma máquina. De um lado, a representação, o ícone, 
a imitação; do outro o registro, o índice, a impressão. O artista 
cede lugar ao operador, as artes liberais às artes mecânicas, 
a originalidade e a unicidade da obra à similaridade e à 
multiplicidade das provas. (ROUILLÉ, 2009, p. 64).

 

 Antes mesmo de ser um documento, a fotografia, jornalística ou não, é 

sempre fruto de um jeito de ver e pensar de um fotógrafo. É muito provável que 

o fotojornalista, em qualquer área de atuação, esteja sempre oscilando entre o 

testemunho e a intervenção, ao fazer sua fotografia. Afinal, o fotógrafo profissional 

de dança deve pensar como um fotojornalista ou um foto documentarista? Ele 

deve fotografar pensando em produzir um testemunho? Isto torna a fotografia 

menos ou mais fidedigna? Mas afinal, o que é ser fiel quando se trata de uma 

fotografia, quando se sabe que não existe verdade fotográfica? 

Por mais paradoxal que possa parecer, o verdadeiro é uma 
produção mágica. No tribunal, “é a partir do que é dito que se 
investiga a verdade dos fatos”. (Antiphon, Tétralogie III, apud 
Barbara Cassin, 1985, p.174). A imagem faz apelo à convicção 
do espectador, como o tribunal o faz à convicção do juiz. O 
documento precisa menos de semelhança, ou de exatidão, do 
que de convicção. (Ibidem, 2009, p. 62).

 A crença na exatidão ou verdade no foto jornalismo já não se sustenta, 

mas ainda não produziu as mudanças no dia a dia do jornalismo que poderiam 

transformá-lo. Na prática, os profissionais ainda hesitam em publicar uma 

fotografia quando acreditam que ela não transmitirá crédito ao leitor, mesmo 
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sabendo que o que está escrito em imagem depende da feitura da imagem. Se 

a crença na fotografia como prova de algo que existiu, do “isso foi”, do “a coisa 

esteve lá” barthiano permanecer como verdade universal, sem ser temperada 

pelo entendimento de que pode existir fotografia sem esse tipo de objeto – e, 

portanto, sem esse tipo de fidedignidade -, a fotografia jornalística de dança fica 

sem campo para avançar.

É necessário igualmente deixar claro que, atualmente, é a vez do 
documento fotográfico entrar em crise, em razão de o advento 
da sociedade informacional ter anulado as condições da crença 
na fotografia-documento. No entanto, a crença não enfraquece 
por igual. Ela permanece ainda mais forte que as imagens, e as 
coisas parecem mais próximas. Digamos que a crença decresce 
à medida que se vai da família à grande imprensa ilustrada, e 
à arte contemporânea. O documento fotográfico tornou-se 
incapaz de responder às necessidades dos setores cultural e 
tecnologicamente mais avançados – principalmente a pesquisa 
e a produção dos produtos, dos conhecimentos e dos serviços -, 
porque o real da sociedade pós-industrial não é mais o mesmo 
real da sociedade industrial; porque em medicina, por exemplo, 
a fotografia e a radiografia não permitem acesso ao mesmo 
real do corpo que as ecografias, os dopplers, os escâneres, e 
sobretudo as imagens por ressonância magnética nuclear (IRM); 
porque a fotografia impressa não mais é capaz de rivalizar com 
a informação televisiva difundida continuamente e ao vivo por 
satélite. O novo real convoca novas imagens, novos dispositivos 
de imagens para novos modos de crença. (Ibidem, 2009, p. 65).

 

 Quando Benjamin11 discute a “arte como fotografia” e propõe uma 

relação contrária à sugerida na época (1940), “a fotografia como arte”, pode ser 

possível refletir sobre sua proposta para lidar com a fotografia de dança, dada 

a sua situação instigante porque, além desta ser uma regra de credibilidade 

vigente na mídia impressa, está sendo carregada para a internet. Com a 

expansão da internet e das tecnologias da mobilidade (celulares, tablets, 

computação em nuvem, etc.), quando tantos recursos visuais se tornam cada 

vez mais disponíveis e acessíveis, por que manter a fotografia de dança atada aos 

formatos pré-existentes do jornalismo cultural praticado nas mídias impressas 

(revista, jornal)? Os escritos de Benjamin (1940-85) foram feitos muito antes de 

11 Walter Benedix Schönflies Benjamin (1892-1940), foi ensaísta, criticO literário, tradutor, 
sociólogo e filósofo alemão associado à Escola de Frankfurt e à Teoria Crítica.
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se imaginar que um dia haveria um dispositivo conhecido como computador 

pessoal ou algo parecido com a internet. Benjamin estava diante da descoberta 

da fotografia impressa e da revolução industrial que está nela, faz parte dela, ao 

mesmo tempo que ela a expressa. 

 Quando diz “na verdade, não está longe o dia em que haverá mais 

folhas ilustradas que lojas vendendo caças ou aves”, Benjamin (2010, p. 104) 

provavelmente imagina um número crescente de jornais, revistas e folhetins 

impressos disponíveis nos jornaleiros ou nas bancas de jornal. Embora não 

coubesse, na época, pensar em ambiente virtual, é possível ampliar esta 

mensagem de Benjamin e fazê-la chegar ao universo on line, à “revolução 

tecnológica” do final do século 20, e trazê-la até os dias de hoje. Não somente, 

durante o século passado, as bancas foram povoadas por uma expansão 

gigantesca de publicações impressas, confirmando a projeção benjaminiana, 

como nelas a imagem agregou à sua função jornalística, um valor publicitário.

 
É característico que o debate tenha se concentrado na estética 
da “fotografia como arte”, ao passo que poucos se interessaram, 
por exemplo, pelo fato bem mais evidente da “arte como 
fotografia”. No entanto a importância da reprodução fotográfica 
de obras de arte para a função artística é muito maior que a 
construção mais ou menos artística de uma fotografia, que 
transforma a vivência em objeto a ser apropriado pela câmera. 
[...] Na verdade, não está longe o dia em que haverá mais folhas 
ilustradas que lojas vendendo caças ou aves. (BENJAMIN, 2010, 
p. 104).

 

 A fotografia feita durante o ensaio do espetáculo Flutuante (p. 130), 

da coreógrafa Letícia Sekito foi produzida com tempo de exposição de 

¼ de segundo. Consequentemente, o resultado é o que se chama de um 

“borrado”. No entanto, para que pudesse ser feita nas condições oferecidas 

pela coreografia, com as luzes do ambiente, sem qualquer interferência de 

flash ou alguma outra iluminação artificial, foi preciso uma escolha: entre os 

grãos derivados de uma sensibilidade ISO ou o borrão provindos de um longo 

tempo de exposição. Ambas opções, aliás, resultam em uma fotografia que 

dificilmente será publicada em jornal ou revista, porque tanto os grãos como os 

borrões costumam ferir os padrões estabelecidos. 

 A opção por usar um ISO 500, e um tempo de exposição mais longo foi 

para que a imagem tivesse verossimilhança com o título da obra: Flutuante. 
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Provavelmente, neste caso, os grãos não trariam a ideia de flutuação tão bem 

quanto o tempo inscrito na imagem em forma de linhas longas, de traços 

aquarelados. A leveza dos traços. Questões como estas fazem parte das escolhas 

diárias de um fotógrafo. Tendo em vista estes processos, a pesquisa formula a 

hipótese de que a natureza da fotografia de dança pode repropor os critérios 

que hoje pautam a sua publicação de imagens no jornalismo cultural.

 Para explorar a questão da fotografia ser avaliada como artística ou 

jornalística, vale trazer Martin-Barbero (2009) apresentando o conceito de 

indústria cultural, de Adorno e Horkheimer, publicado em 1947. Barbero diz que 

este conceito não é dado de uma só vez mas pode-se perceber um estreitamento 

e unificação da argumentação. Perde-se o centro e é perceptível a existência de 

um sistema de unidade gerando uma produção em série e aponta que “a força 

da indústria cultural reside na unidade com a necessidade produzida”: 

Parte-se do sofisma que representa a ideia de “caos cultural” – 
essa perda do centro e conseguinte dispersão e diversificação 
dos níveis e experiências culturais descobertas e descritas pelos 
teóricos da sociedade de massas – e afirma-se a existência de 
um sistema que regula, dado que a produz, a aparente dispersão. 
A “unidade de sistema” é enunciada a partir de uma análise da 
lógica da indústria, na qual se distingue um duplo dispositivo: 
a introdução na cultura da produção em série, “sacrificando 
aquilo pelo qual a lógica da obra se distinguia da do sistema 
social”, e a imbricação entre produção de coisas e produção 
de necessidades de modo tal que “a força da indústria cultural 
reside na unidade com a necessidade produzida”; o ponto de 
contato entre um e outro acha-se na “racionalidade da técnica 
que é hoje a racionalidade do domínio do mesmo”. (MARTÍN-
BARBERO, 2009, p. 73).

   Por estar no jornalismo cultural, que faz parte da indústria cultural, a 

fotografia de dança artística não pode desconhecer esta situação. Se “a força 

da indústria cultural reside na unidade com a necessidade produzida”, cabe 

perguntar se é possível pensar em unidade no caso da fotografia que é só 

singularidade.

A afirmação da unidade do sistema constitui uma das mais 
válidas contribuições da obra de Horkheimer e Adorno, mas 
também das mais polêmicas. Por uma parte, a afirmação desta 
unidade desvela a falácia de qualquer culturalismo ao nos pôr 
na pista da “unidade em formação da política” e descobrirmos 
que as diferenças podem ser também produzidas. Mas esta 
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afirmação da “unidade” se torna teoricamente abusiva e 
politicamente perigosa quando dela se conclui a totalização 
da qual se infere que do filme mais vulgar aos de Chaplin ou 
Welles “todos os filmes dizem o mesmo”, pois aquilo de que 
falam “não é mais que o triunfo do capitalismo invertido”. 
A materialização da unidade se realiza no esquematismo, 
assimilando toda a obra ao esquema, e na atrofia da atividade 
do espectador. (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 73-74).

 

 Desta questão segue uma reflexão: se a força da indústria cultural está na 

unidade, é razoável que exista um padrão nas fotos jornalísticas empregadas na 

imprensa para publicação. Afinal, levando-se em consideração que a potência 

da indústria cultural está nesta uniformidade, pode-se deduzir que sem esta 

unidade sugerida pela indústria cultural, o jornal ou a revista não venderiam. 

 Porém, mais perguntas se sucedem e uma delas seria: será que esta 

força da unidade ainda existe na sociedade pós industrial? Retomando, se “a 

força da indústria cultural reside na unidade com a necessidade produzida”, a 

necessidade produzida também é forte para a indústria cultural? Esta necessidade 

de produção, de motivação, baseada na racionalidade técnica ou na unidade 

poderia produzir também diferenças e, portanto, levar ao espectador algo que 

o reanime?

 Afinal, se “o real da sociedade pós-industrial não é mais o mesmo real 

da sociedade industrial” (ROUILLE, 2009, p. 65), está na hora de difundir as 

questões implicadas na associação entre fotografia e fato. Será que a crise 

causada pela falta de credibilidade do jornalismo impresso apresentada nesta 

dissertação quando SODRÉ propõe a “qualidade da informação” para sua 

superação (p. 21, 32) não está de alguma maneira atada a estes padrões e 

moldes que supostamente tornam os produtos comercializáveis? Não é hora 

de desvendar as diferenças, diluir as uniformidades e padrões e permitir que 

nossos olhares se confrontem com o que a fotografia pode apresentar, criar, 

construir?

 

A imagem fotográfica não é um corte nem uma captura nem o 
registro direto, automático e analógico de um real preexistente. 
Ao contrário, ela é a produção de um novo real (fotográfico), 
no decorrer de um processo conjunto de registro e de 
transformação, de alguma coisa do real dado; mas de modo 
algum assimilável ao real. A fotografia nunca registra sem 
transformar, sem construir, sem criar. (ROUILLE, 2009, p. 77).
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 Finalmente, a fotografia artística, documental, jornalística, a fotografia de 

dança já está produzindo transformações. Está criando um novo real. Apesar de 

não ser só esta precisamente a ideia de novo real, de outra verdade, de sugerir 

um fazer fotográfico outro, de alguma maneira pode ser plausível pensar nesta 

hipótese de que este outro fazer fotográfico pode e carece ser absorvido sem o 

temor de que resulte em um produto não vendável. Talvez seja atraente pensar 

sobre o que Martín-Barbero expõe com relação à visão de Walter Benjamin, 

que “não investiga a partir de um lugar fixo, pois toma a realidade como algo 

descontínuo”. (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 80).

Fotografia de Inês Correa, do trabalho 
Flutuante - Cia. Flutuante, de Letícia 
Sekito sobre a gravura O Sonho da 
Mulher do Pescador, de Katsushika 
Hokusai. Esta montagem foi feita para 
ilustrar a reportagem Flutuante:
novo projeto em dança,  de Jo 
Takahashi.  Jojo Scope: Conexão 
Brasil-Japão, Web blog. Disponível em: 
http://docultural.com.br/blog/2011/06/
flutuante-novo-projeto-em-danca-de-
leticia-sekito/

Composição fotográfica 
feita com as fotografias 
de Inês Correa 
do trabalho 
Flutuante – Cia. Flutuante, 
de Letícia Sekito, 
para ilustrar 
a reportagem  
Corpos em Suspensão, 
publicada por 
Jo Takahashi.  
Jojo Scope: Conexão  
Brasil-Japão, Web blog.  
Disponível em: http://
docultural.com.br/
blog/2011/07/corpos-
em-suspensao
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 Se     a    realidade  é  algo  interrompido,    como   pode   ser   apreciada de    

maneira    igual?  Propor    a fotografia de  dança   de   um     “tempo inscrito”12 

e borrado ou composições fotográficas como a criada com as fotografias de 

ilustração dos artigos publicados no web blog Jojo Scope: Conexão Brasil-Japão, 

de Jo Takahashi, assim como a montagem das fotografias sobre gravura para 

ilustrar a reportagem Flutuante: novo projeto em dança publicada no mesmo 

web blog, ambas relacionadas ao espetáculo Flutuante, da Cia. Flutuante e 

outras fotografias de dança onde o grão aparece/acontece (p. 109, 124, 132, 

137, 138, 148, 160, 161) ou não, fotografias borradas (p. 127, 128, 129, 130, 131, 

132, 133, 137, 148, 160, 161) ou não, superexpostas ou não, subexpostas ou 

em baixas luzes (p. 155, 156, 157, 158) ou não, para compor o fotojornalismo, 

fazeres estes que nem são tão novos assim, mas exercícios que proporcionam 

recursos, que estão disponíveis nos dispositivos, e que muitas vezes acabam 

sendo exilados, banidos em função de padrões e dificultando a representação 

de um “novo real” e, quem sabe, de um real pós industrial. 

Essa dissolução do centro como método é o que explica seu 
interesse pelas margens, esses impulsos que trabalham as 
margens seja em política ou em arte: Fourier e Baudelaire, as 
artes menores, os relatos, a fotografia. Daí o paradoxo. Adorno e 
Habermas o acusam de não dar conta das mediações, de saltar 
da economia à literatura e desta à política fragmentariamente. 
E acusam disto a Benjamin, que foi o pioneiro a vislumbrar a 
mediação fundamental que permite pensar historicamente 
a relação da transformação nas condições de produção com 
as mudanças no espaço da cultura, isto é, as transformações 
do sensorium dos modos de percepção, da experiência 
social. Mas para a razão ilustrada a experiência é o obscuro, 
o constitutivamente opaco, o impensável. Para Benjamin, pelo 
contrário, pensar a experiência é o modo de alcançar o que 
irrompe na história com as massas e a técnica. Não se pode 
entender o que se passa culturalmente com as massas sem 
considerar a sua experiência. Pois, em contraste com o que 
ocorre na cultura culta, cuja chave está na obra, para aquela 
outra a chave se acha na percepção e no uso. (MARTÍN-
BARBERO, 2009, p. 80).

 Descentralizar os métodos, repropor sem preconceito a utilização 

da imagem fotográfica, não será esta uma maneira de pensar a relação da 

transformação nas condições de produção da percepção benjaminiana?

12 O “tempo inscrito” pode ser entendido ao olharmos para uma fotografia do corpo em 
dança e percebermos que este corpo em movimento parece um “borrão”.
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Um Tipo de EscritA  
com Luz dA DAnçA

	

A relação desta  
fotojornalista  
com imagem e dança

 Sou jornalista e trabalhei em alguns segmentos da profissão. Fui repórter 

fotográfica colaboradora do jornal Folha de São Paulo e produzi documentários 

na forma de um programa semanal de televisão, com entrevistas e videoclipes 

sobre desenvolvimento sustentável, saneamento básico e outros temas de 

interesse para a região da Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira. O 

trabalho teve apoio cultural da SABESP – Cia. de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo e foi nesta atividade profissional que a imagem veio a se tornar 

foco de meu interesse jornalístico. Em 2004 comecei a fotografar espetáculos 

teatrais em São Paulo, no Teatro Fábrica, atualmente Teatro Coletivo. Fotografei 

espetáculos de teatro e, depois de participar como fotógrafa da mostra 

Primavera-Dança13 surgiu o interesse por pesquisar fotografia de dança. Com 

a experiência acumulada no jornalismo fotográfico com que lá cheguei, ficou 

13 A Mostra Primavera-Dança acontecia no Teatro Fábrica (atual Teatro Coletivo), na Rua 
da Consolação, em São Paulo. O evento começou em 2005, com coordenação de Márcia de 
Barros. A segunda edição foi em 2006 e a edição de 2008 teve curadoria da pesquisadora Lenira 
Rengel.
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clara a necessidade de uma imersão no ambiente do corpo em movimento 

para compreender esta outra fotografia, a que se especializa na dança. 

 O ponto de partida para a compreensão de que se tratava de uma outra 

fotografia, e não apenas de uma mudança de objeto no fotojornalismo, foi o 

ingresso no grupo de pesquisa coordenado por Helena Katz, CED – Centro 

de Estudos em Dança, na PUC-SP. Lá encontrei a Teoria Corpomídia (KATZ & 

GREINER) e percebi ser possível ler o corpo no viés da comunicação. Com esse 

estímulo comecei a expandir a minha dupla experiência profissional como 

jornalista e como fotojornalista na direção de uma especialização em fotografia 

de dança para o jornalismo cultural. Ao passar a trabalhar com fotografia de 

teatro e, posteriormente, com a de dança, foi necessário mudar meu olhar 

jornalístico sobre a fotografia. Com a fotografia de dança, foi possível questionar 

a fotografia jornalística.

A relação com  o  objeto:   
o  fotojornalista  fotografa  
o que o afeta

 No jornalismo, a chegada de uma nova tecnologia foi sempre recebida 

com reservas. Quando a fotografia surgiu, os que se dedicavam ao jornalismo 

impresso sentiram-se ameaçados; mais adiante, quando surgiu o vídeo, foi a vez 

dos fotógrafos. A investigação aqui se inscreve na relação fotografia – registro 

de imagem em movimento, focando na questão do movimento em movimento 

e propondo a fotografia de dança como aquela que é capaz de contribuir com 

a reflexão sobre a fotografia no mundo do tempo real. A fotografia jornalística 

pratica características específicas para realizar sua função de informar. Escreve 

com luz, utilizando-se de uma câmera para criar imagens, e este escrever se 

especifica não somente por conta do aparato técnico nele envolvido. Trata-se 

de outro escrever, mas que também necessita manter com o seu usuário uma 
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comunicação, tal como o escrever com tinta ou com teclado.

O jornalismo moderno caracteriza-se pelo nascimento 
do periódico ilustrado fotográfico, um novo híbrido, cuja 
particularidade é ser lido e olhado ao mesmo tempo: a 
informação não é mais somente uma questão de texto, mas, 
também, de fotografia. O novo estilo jornalístico é, assim, seguido 
por uma transformação das relações entre texto e imagem, entre 
o legível e o invisível: ‘Aos poucos, o texto transforma-se em 
simples recheio entre as fotos’. Tal desafio lançado à civilização 
da leitura alimenta na imprensa uma verdadeira tensão entre 
os adversários e os partidários da fotografia. Para os partidários 
da palavra a fotografia mente, engana e falsifica, com suas 
legendas mentirosas, suas encenações, seus retoques, suas 
superposições de imagens, etc. Por confirmar a propensão 
moderna de ‘interessar-se apenas superficialmente pelas 
coisas’, por deixar de ir ao fundo das coisas, menosprezando 
as qualidades intelectuais, por ‘encorajar preguiça’. E, ao 
contrário, para aqueles que tomam o partido das imagens, a 
fotografia abrange mais pessoas, assume a missão de mostrar 
coisas sempre novas e difundir a cultura e o conhecimento. 
Eminentemente popular e democrática, segundo Regards, é 
dotada de uma eficácia completamente moderna. ‘Ao valer por 
uma página de comentários, ao fazer ganhar tempo, ao permitir 
ao leitor julgar por ele mesmo’. (ROUILLÉ, 2009, p.128).

 No livro A Narração do Fato – Notas para uma Teoria do Acontecimento 

(2009), Muniz Sodré sugere que o acontecimento deve ser compreendido, 

“para além do registro simbólico, no registro afetivo do mundo”. E escreve, 

entre parênteses: “(hoje mais do que nunca, na era das imagens e dos dígitos). 

É justamente o que contém esse parêntese o ambiente no qual este projeto se 

situa, isto é, a “era das imagens e dos dígitos”, cujo aspecto do “tempo do aqui 

e do agora”, que pode vir a ser contado de outra forma depois, constitui um de 

seus focos. Sodré propõe que hoje, o sensível de uma situação deve ser mais 

importante do que apenas “a lógica argumentativa das causas”. (SODRÉ, 2009, 

p. 68).
 

No caso do acontecimento, o que se sugere aqui é que ele 
deve ser compreendido (hoje mais do que nunca, na era das 
imagens e dos dígitos), para além do registro simbólico, no 
registro afetivo do mundo. Quer dizer, não se põe em jogo 
apenas a lógica argumentativa das causas, mas principalmente 
o sensível de uma situação, com sua irradiação junto aos 
sujeitos e a revelação intuitiva  do real que daí poderá advir. 
Assim, em vez da mera transmissão de um conteúdo factual, 
se trata da conformação socialmente estética de uma atitude. 
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Por um lado se pode aventar a hipótese de que a comunicação 
do acontecimento pelo sistema informativo visa mais a 
influenciar ou controlar por recursos tecnoperceptivos do que 
propriamente informar. Por outro, sugerir que a vida acontece 
também, para além da dimensão discursiva, na movimentação 
dos corpos, nos embates coletivos e em signos indiciais, em 
que mais vigora a potência afetiva dos grupos do que a razão 
esclarecedora dos argumentos. (SODRÉ, 2009, p. 68).

 Sodré afirma que, apesar de precária, a “memória midiática é capaz de 

fazer emergirem novos atores sociais no espaço público” (SODRÉ, 2009, p. 70). 

Aos fotógrafos, tais reflexões devem interessar tanto quanto a todo profissional 

de mídia. No caso da fotografia de dança, jornalística ou artística, a questão 

ganha maior relevância, por conta do contrato de fidedignidade de um objeto 

que existe no continuum do movimento.

 Como o jornalista ou escritor, que procura uma história e a escreve com 

letras, o fotógrafo a registra com a luz e a camera e a sua gramática. Ou seja, ele 

parte da imagem que vê e a transforma em registro do que olha, o que significa 

dizer que ele fotografa aquilo que o afeta, que afeta sua percepção. Uma vez 

que a percepção não é neutra, pois existe em um certo corpo e se constrói 

numa relação corpo-ambiente, cabe aqui lembrar do papel fundamental da 

percepção como uma mediação. 

 Para sustentar que a percepção promove hábitos perceptivos, o projeto 

recorre à Teoria Corpomídia14 (KATZ & GREINER), segundo a qual todo o 

corpo existe como uma coleção de informações em permanente troca com os 

ambientes por  onde circula.

 

As relações entre corpo e ambiente se dão por processos 
co-evolutivos que produzem uma rede de pré-disposições 
perceptuais, motoras, de aprendizado e emocionais. Embora 
corpo e ambiente estejam envolvidos em fluxos permanentes de 
informação, há uma taxa de preservação que garante a unidade 
e a sobrevivência dos organismos e de cada ser vivo em meio à 
transformação constante que caracteriza os sistemas vivos. Mas 
o que importa ressaltar é a implicação do corpo no ambiente, 
que cancela a possibilidade de entendimento do mundo como 
um objeto aguardando um observador. Capturadas pelo nosso 
processo perceptivo, que as reconstrói com as perdas habituais 
a qualquer processo de transmissão, tais informações passam 
a fazer parte do corpo de uma maneira bastante singular: são 

14 Katz, H. e GREINER, C. Por uma Teoria do Corpomídia. In: O Corpo - Pistas para estu-
dos indisciplinares. São Paulo, Annablume, 2005.
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transformadas em corpo. (KATZ in GREINER, 2005, p. 130). 

 

 E, sendo o corpo um estado permanente de transformação da coleção 

de informações em que se constitui a cada instante (KATZ & GREINER), a 

percepção vai existir como relação direta dessa coleção. O corpo é uma coleção 

de informações que vai mudando:

O corpo não é um meio por onde a informação simplesmente 
passa, pois toda informação que chega entra em negociação 
com as que já estão. O corpo é o resultado desses cruzamentos, 
e não um lugar onde as informações são apenas abrigadas. 
É com esta noção de mídia de si mesmo que o corpomídia 
lida, e não com a ideia de mídia pensada como veículo de 
transmissão. A mídia a qual o corpomídia se refere diz respeito 
ao processo evolutivo de selecionar informações que vão 
constituindo o corpo. A informação se transmite em processo 
de contaminação. […] Para entender de forma ainda mais 
clara o processo de transmissão entre corpo e ambiente, vale 
recorrer a Lakoff e Johnson (1998, 1999), que nos ensinam que 
conceitos não são apenas matéria do intelecto. Estruturam 
o que percebemos, como nos relacionamos com o mundo 
e com outras pessoas, e também como nos comunicamos. 
Nosso sistema conceitual ocupa um papel central definindo as 
realidades cotidianas. (GREINER, 2005, p.131).

 O corpo está sempre mudando e o fazer fotográfico não é um ato 

“instantâneo” que se produz repentinamente, como pode parecer. Uma vez 

definido o objeto, inicia-se a captação. Este objeto pode passar em um décimo 

de segundo diante dos olhos do fotógrafo que, como um “atirador de elite”, 

dispara o “gatilho”. Na língua inglesa, o termo usado para descrever este 

momento é shoot, que significa atirar, disparar - termo que define melhor a 

situação do que o nosso clicar.

Quem observar os movimentos de um fotógrafo munido de 
aparelho (ou de um aparelho munido de fotógrafo) estará 
observando movimento de caça. O antigo gesto do caçador 
paleolítico que persegue a caça na tundra. Com a diferença de 
que o fotógrafo não se movimenta em pradaria aberta, mas na 
floresta densa da cultura. (FLUSSER, 2002, p. 29).
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 No que interessa a forma como o fotógrafo trabalha? O perfil de um 

profissional de fotografia, que pode ser o de um fotojornalista ou não, remete 

à imagem do “caçador” da melhor imagem. Nos escritos de Benjamin15, 

publicados em 1940, logo após sua morte, lê-se: “o amador que volta para 

casa com inúmeras fotografias não é mais sério que o caçador, regressando do 

campo com massas de animais abatidos que só têm valor para o comerciante” 

(BENJAMIN, 1985, p.104). 

 Afinal, existem tipos distintos de caçadores, e cabe pesquisar a 

responsabilidade do fotógrafo com a imagem pública da sua profissão. Que 

tipo de “caçador” é o fotógrafo especialista? Seria um “atirador de elite” que 

colabora para trazer estabilidade a seu campo? Como ele se diferencia dos 

demais: será no lugar da indisciplinaridade16, será este o diferencial da sua 

comunicação? 

 Para Sennet, existem dois tipos de especialista (2009, p. 274-280): o 

sociável e o antissocial, e o que nos interessa mais, na sua classificação, é o fato 

de que toda especialização se apoia em um elemento de desigualdade, pois é 

justamente esse elemento que importa aqui focar.

 

A especialização sociável trata as outras pessoas em suas 
perspectivas em processo, assim como o artesão explora a 
mudança material; a capacidade de consertar é exercida na 
qualidade de mentor; os padrões que servem de orientação são 
transparentes, ou seja, compreensíveis para os não especialistas. 
A especialização antissocial envergonha os outros, deixando o 
especialista acuado ou isolado. A comparação invejosa pode 
levar à perda do conteúdo da qualidade. Naturalmente, toda 
especialização contém um elemento de desigualdade, na 
carpintaria e na culinária como na ciência. A questão é saber 
que fazer dessa diferença. Enquanto a comparação invejosa tem 
um caráter fortemente pessoal, o especialista sociável mostra-
se menos obcecado com a própria afirmação” (SENNETT, p. 

15 Seus textos foram reunidos no livro Walter Benjamin, Obras Escolhidas – Magia e 
Técnica, Arte e Política, lançado pela Ed. Brasiliense em 1985. Encontra-se o trecho escolhido 
no capítulo Pequena História da Fotografia.
16 GREINER, C. O Corpo. Ed Annablume, 2005, p126. Greiner apresenta a ideia de que 
“o conceito que pauta a existência das disciplinas está ‘opaco no seu miolo e puído nas suas 
beiradas’” (BAUMAN, 1999). Segundo ela, “nem trans nem interdisciplinaridade se mostram es-
tratégias competentes” para tratar o corpo. Não se trata de “colar” conhecimentos de diversas 
disciplinas. Ela propõe “a abolição da moldura da disciplina em favor da indisciplina que car-
acteriza o corpo (KATZ, 2004). Esta proposta sugere que “alguns discursos se dizem e passam 
com o ato que os pronunciou e outros são retomados constantemente. Mas como os discursos 
exercem o seu próprio controle, deve-se força-los a tomar posição sobre questões sobre as 
quais estavam desatentos”, o que seria a tarefa das novas epistemologias.
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280-281).
 

 Ao tratar como uma especialidade a fotografia de dança, o objetivo 

é trabalhá-la naquilo que de mais próprio e singular traz – o seu “elemento 

de desigualdade”, que aqui está sendo identificado como o ato de qualificar 

um  modo específico de registrar o movimento em movimento. O objeto 

a ser pesquisado é a contribuição da fotografia de dança para a reflexão a 

respeito do papel da fotografia no mundo das imagens em tempo real, com 

recorte no que vem ocorrendo no jornalismo cultural. Sendo a fotografia de 

dança aquela que se especializa em lidar com o movimento em movimento, 

talvez tenha algo de precioso a contribuir com essa discussão. Vivemos na 

era do dígito e da globalização, o tempo do passado (“aconteceu”) desloca-

se para “algo que está acontecendo”. A tecnologia permite não somente o 

registro de um acontecimento em tempo real, mas também a sua transmissão 

“simultaneamente a qualquer parte do globo” (SODRÉ, 2009, p.24). O fotógrafo, 

“sujeito de percepção”, narra o fato que pode vir a ser um acontecimento.

 O acontecimento, segundo Deleuze e Guattari, “não é absolutamente 

o estado das coisas, ele se atualiza num estado de coisas” e há nele “uma 

parte sombria e secreta” (DELEUZE, G. & GUATTARI, F, em SODRÉ, 2009, p. 36). 

“Mesmo se eu sou contemporâneo e testemunha de Waterloo”, diz Paul Veyne, 

historiador, “mesmo se eu sou o principal ator e Napoleão em pessoa, eu só 

terei uma perspectiva sobre o que os historiadores chamarão o acontecimento 

de Waterloo”. (VEYNE in SODRÉ, 2009, p. 35). 

O fotógrafo de dança  
modificado

 Em uma foto, há que se considerar o momento em que a luz expressa 

sua intenção ou quando a ausência dela omite o que não pretende evidenciar. 

Sobre a etimologia do termo ‘expressa’, veja-se Jacques Aumont, em A Imagem 

(2008, p.276): “indica bem que se trata de espremer, de forçar algo a sair, 
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como se espreme o suco de laranja”. O fotógrafo revela, mas não “retira o véu” 

de algo com as lentes de sua câmera. Apenas revela uma das muitas outras 

possibilidades de apresentar um objeto. Porém, percebe que o exercício não 

envolve somente conhecimento técnico de fotografia ou da câmera. O fotógrafo 

que ultrapassa a primeira fase do encontro com seu objeto e sua objetiva, (que 

aqui será tensionada com o conceito de  objetivo), começa a entrar em uma 

outra fase do processo. Ele percebe que o fazer fotográfico engloba outros 

dispositivos (o uso do conceito ‘dispositivo’ aqui se dá no sentido descrito por 

Giorgio Agamben em O que é Contemporâneo? e outros ensaios:

 

Qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de 
capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar 
e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos 
dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os 
manicômios, o panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, 
as disciplinas, as medidas jurídicas, etc., cuja conexão com o 
poder é num certo sentido evidente, mas também a caneta, 
a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a 
navegação, os computadores, os telefones celulares e – por 
que não – a própria linguagem, que talvez seja o mais antigo 
dos dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um 
primata – provavelmente sem se dar conta das consequências 
que seguiriam – teve a inconsciência de se deixar capturar. 
(AGAMBEN, 2009, p. 40).

 

 Na proposta de fotografar a dança, o foco não pode ser dirigido 

unicamente ao espetáculo, quando o interesse é o de descrever a dança como 

um acontecimento. Propor a fotografia como um dispositivo é tentar entender 

até que ponto uma narrativa de natureza imagética especializada no movimento 

em movimento pode fazer avançar a discussão sobre as imagens em tempo real e 

seu poder de credibilidade. Ao começar a praticar uma fotografia especializada, 

como a de dança, o que sucede é a necessidade de adentrar-se com atenção 

nas especializações de cada uma das condições acima apresentadas que se 

manifestam neste campo com as suas especificidades. No caso da fotografia de 

dança, o eixo fundamental é o movimento em movimento – hoje trivializado nas 

imagens em tempo real do vídeo e do cinema. E é justamente esta trivialização 

que poder vir a reposicionar a fotografia no cenário da comunicação e do 

jornalismo cultural. 

 Olhar para a fotografia de dança e encontrar um modo de trabalhar a 

especialização em dança neste tempo do “real”, do online, é se deparar com 

o próprio corpo (o do fotógrafo) modificado. O fotógrafo de hoje já não pode 
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mais trabalhar da mesma maneira porque a tecnologia mudou o seu olhar, o 

seu fazer fotográfico.

As informações do meio se instalam no corpo; o corpo, alterado 
por elas, continua a se relacionar com o meio, mas agora de 
outra maneira, pois está transformado. Assim transformado, 
continua suas trocas, que agora passam a ser outras.
O meio vai sendo modificado e o corpo também, em processos 
coevolutivos permanents e inestancáveis e as noções de dentro 
e for a ficam desestabilizadas. (KATZ, p. 22, 2011).

 As novas informações, provindas do universo online, tornaram seu jeito 

de olhar o mundo um outro jeito de olhar o mundo. Consequentemente, outro 

jeito de olhar a vida, o trabalho, a própria fotografia, a dança. Isso não acontece 

somente com o fotógrafo, isso acontece porque acontece, o tempo transforma 

a vida, a forma de fazer. 

Nos últimos tempos, a fotografia transformou-se num 
divertimento que se pratica quase tão amplamente como o ato 
sexual ou a dança – o que significa que, como toda manifestação 
artística de massa, ela não é praticada pela maioria das pessoas 
como arte. É  sobretudo rito social, defesa contra a ansiedade e 
instrumento de poder. (SONTAG, 1981, p.8).
 

 Estes “últimos tempos” foram narrados por Sontag (1981, p.8), nos anos 

1970, pois já naquela época a fotografia era praticada por muitos. Entendendo 

melhor, a popularização da fotografia como produto de consumo começou no 

final  do século XIX com as campanhas de marketing da Kodak anunciando que 

com cameras tipo “caixão” e com filmes em rolos substituíveis, todos podiam 

tirar suas fotos sem necessitar de fotógrafos profissionais. De lá para cá, o 

número de usuários só aumentou com o surgimento do filme colorido, modelos 

de cameras com foco e exposição automáticos. Para quem ainda não havia 

sido “sensibilizado”, não houve como resistir quando a Kodak lançou, entre os 

anos de 1963-72, uma linha de câmeras fotográficas chamada de Instamatic, 

modelo que revirou o mercado e aumentou o número de consumidores da 

magia fotográfica. E, de lá para cá continuaram a acontecer mudanças.
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Nos círculos de especialistas, já é lugar-comum dizer que 
o universo da imagem vive hoje a sua fase pós-fotográfica, 
querendo-se dizer com isso uma fase em que a imagem – e 
sobretudo a imagem tecnicamente produzida – libera-se 
finalmente do seu referente, do seu modelo, ou daquilo que 
nós chamamos um tanto impropriamente de a “realidade”. O 
que marca de forma mais aguda essa fase é uma lenta, mas 
inexorável mudança dos hábitos perceptivos do público em 
relação a uma, digamos assim, ontologia da imagem fotográfica. 
A convivência diária com a televisão e com os meios eletrônicos 
em geral vem mudando substancialmente a maneira como o 
espectador se relaciona com as imagens técnicas, e isso tem 
consequências diretas na abordagem da fotografia. A tela de 
baixa resolução e sem profundidade da imagem eletrônica 
fragmenta e emoldura de forma implacável o espaço visível, 
torna sensível a textura granulosa do mosaico videográfico e 
se oferece a todas as interferências e manipulações. Mais que 
isso: a imagem eletrônica se mostra ao espectador não mais 
como um atestado da existência prévia das coisas visíveis, mas 
explicitamente como uma produção do visível, como um efeito 
de mediação. A imagem se oferece agora como um “texto” 
para ser decifrado ou “lido” pelo espectador, e não mais como 
paisagem a ser contemplada. (MACHADO, 2005, p. 313-314).

 Para conseguir fotografar o corpo que dança, exige-se um exercício 

continuado. Foi necessário desenvolver um outro tipo de percepção e, para tal, 

buscar a perícia do bailarino que treina diariamente. No livro O Artífice, Richard 

Sennet (2009) explica a dedicação e como as pessoas se engajam no trabalho 

de uma maneira prática mas, segundo ele, não necessariamente instrumental:

 

“O carpinteiro, a técnica de laboratório e o maestro são artífices 
porque se dedicam à arte pela arte. Suas atividades têm caráter 
prático, mas sua lida não é apenas um meio para alcançar 
um outro fim. O carpinteiro poderia vender mais móveis se 
trabalhasse com maior rapidez; a técnica podia dar um jeito de 
transferir o problema para o chefe; o regente convidado talvez 
tivesse mais probabilidade de voltar a ser contratado se ficasse 
de olho no relógio. Com certeza é possível se virar na vida 
sem dedicação. O artífice representa uma condição humana 
especial: a do engajamento”. (SENNET, 2009, p. 30).

 Sennet nos ajuda a entender a relação entre a mão e a cabeça. Nos diz 

ser muito importante “explorar o que acontece quando a mão e a cabeça, a 
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técnica e a ciência, a arte e o artesanato são separados”. Segundo ele, a cabeça 

é prejudicada; o entendimento e a expressão ficam comprometidos. No último 

capítulo do mesmo livro, propõe que qualquer um pode tornar-se um bom 

artífice.
 

“Toda habilidade artesanal baseia-se numa aptidão desenvolvida 
em alto grau. Uma das medidas mais habitualmente utilizadas é a 
de que cerca de 10 mil horas de experiência são necessárias para 
produzir um mestre carpinteiro ou um músico. Vários estudos 
demonstram que, progredindo, a habilidade torna-se mais 
sintonizada com os problemas, [...] as pessoas são capazes de 
sentir plenamente e pensar profundamente o que estão fazendo 
quando o fazem bem” (ibidem, p. 30). [...] “A ideia é polêmica 
porque a sociedade moderna distingue as pessoas segundo 
critérios de habilidade. Quanto melhor for alguém em alguma 
coisa, menor será o número dos concorrentes equiparáveis”. Na 
habilidade artesanal é diferente, “o ritmo da rotina se inspira na 
experiência das brincadeiras infantis” (ibidem, p. 299). [...] “No 
cerne da funcionalidade está a repetição, a invenção de regras 
que permitam a prática dos jogos mais de uma vez. A repetição 
dos jogos, por sua vez, prepara o terreno para experiências 
de prática, efetuando um procedimento repetidas vezes. Nos 
jogos infantis, no entanto, as crianças também aprendem a 
modificar as regras que estabelecem, o que igualmente tem 
consequências para a idade adulta, como no caso da repetição 
de uma prática técnica que podemos gradualmente alterar 
, mudar ou aperfeiçoar. Para aperfeiçoar uma habilidade 
precisamos mudar as regras que se repetem. [...] Em suma, o 
jogo inaugura a prática, e a prática é uma questão ao mesmo 
tempo de repetição e modulação” (SENNET, 2009, p. 304). 

 Num mundo onde nem sempre se sabe quem é fotógrafo porque todos 

são, é preciso fortalecer a especialização. Fotografar dança é algo específico 

e requer entendimento do que está acontecendo com a dança, exercício 

contínuo. Entrosamento com o que a dança quer. É uma via de mão dupla. A 

fotografia escolhe a dança como seu alvo e a dança acolhe a fotografia como 

mediação.
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Olhar a dança  
para um arquivo  
de memória

“A pintura não procura reproduzir  

o visível, mas tornar visível”.

(Paul Klee, 1964 in Bret, 1997)

 Existem formas distintas de contar a história de “ontem” da dança. Entre 

elas, fotografar os acontecimentos de hoje para que estes, no “amanhã”, sejam 

resgatados da reminiscência do “passado”. A necessidade de fotografar a dança 

vincula-se ao arquivo de memória visual que pode ser construído para a dança 

de amanhã. Afinal, as fotografias de dança levam a dança para fora do palco, para 

o papel, os livros, revistas e jornais impressos ou digitais, para as redes sociais, 

portais eletrônicos, divulgação fotográfica da cultura. Como a pintura, a fotografia 

não reproduz o visível, torna visível algo que produz. As imagens produzidas podem 

ser usadas em projeções no próprio palco ou fora dele, galerias, exposições e 

na preservação da memória cultural da dança. Em função disso a fotografia de 

dança é tratada como especialização da escrita da luz em possíveis recortes de 

espaço-tempo. 
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Entre o OlhAr e o FAzer: Pequenos 
Exercícios pArA Escrever com Luz  
um PensAmento Fotográfico

	

Exercício  
ou estudo do olhar

 Não estou apontando meu equipamento e há outra pessoa na sala 

agora. Ontem ela esteve na mesma sala. Estou contemplando e guardando sua 

imagem na memória, um antigo hábito. A luz agora é sensivelmente distinta da 

luz que esteve ontem nesta sala. O movimento do seu corpo no espaço hoje é 

naturalmente diferente. Ele muda de forma diante do meu olhar conforme a luz 

que incide se altera. Enquanto miro a imagem penso nela enquanto fotografia 

mesmo se não estou fotografando. Uma possibilidade de imagem fotográfica de 

agora, desta época. Outra de outro período. Um estudo sobre o fazer fotográfico 

de eras. Meus olhos enquadram e recortam. Noto que, assim como o tempo, 

enquanto clima, que se apresenta frio ou quente transformando as cores das 

estações e dos períodos do dia e da noite, há uma variação de luz no corpo e na 

sala, no objeto e no espaço. 

 A fotografia de qualquer corpo em qualquer ambiente na luz da manhã é 

diferente da mesma na luz da tarde ou da noite. A sombra é outra. As cores são 

outras. Algumas coisas podem mudar de lugar. Uma folha que cai. Uma nuvem 
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que se dispersa. Voltando para aquela sala, quando olho seu corpo observo 

que sua imagem de ontem é diferente da imagem que está sendo apresentada 

para meus olhos hoje. Será que a percepção desta mudança ocorre para todos 

que olham ou somente meus olhos estão atentos? Será que o exercício do 

fazer fotográfico gerou outro olhar em mim? Será este o indício de um olhar 

fotográfico?

Cultivando um  
olhar fotográfico

 Provavelmente não há um único olhar fotográfico. Há o olhar fotográfico 

do fotógrafo diante de uma situação ou de outra. Há o olhar de outro fotógrafo 

diante da mesma situação. “[...] é o fotógrafo que, a partir do mundo visível, 

elabora expressivamente o testemunho, o documento”. (KOSSOY, 2009. p.34.). 

Há o olhar de cada um destes fotógrafos naquele dia, naquela luz, naquele espaço 

e instante ou num outro dia, outra luz, outro tempo cronológico. Há o olhar dos 

fotógrafos em ângulos de visão e focos diferentes e com o entendimento que 

trazem deste tempo. 

A visão fotográfica, quando examinamos seus preceitos, 
vem a ser, na verdade, a prática de uma espécie de visão 
dissociada, um hábito subjetivo que se vê fortalecido pelas 
discrepâncias objetivas entre o modo como a câmara e o olho 
humano focalizam e julgam a perspectiva. Nos primórdios da 
fotografia, no século passado, o público observava com muita 
atenção essas discrepâncias. Logo que começaram a pensar 
fotograficamente, as pessoas deixaram de falar em distorção 
fotográfica, como a denominava. (Hoje em dia, como apontou 
William Ivins Jr., as pessoas estão efetivamente buscando 
essa distorção). Por isso é que um dos êxitos mais frequentes 
da fotografia tem sido sua estratégia de transformação dos 
seres humanos em coisas, e das coisas em seres humanos. 
Os pimentões que Weston fotografou em 1929 e 1930 são 
voluptuosos, ao passo que seus nus femininos raramente o são. 
(SONTAG, 1981, p. 94-95).
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 Há o olhar de quem vê a fotografia. “As imagens fotográficas, por sua 

natureza polissêmica, permitem sempre uma leitura plural, dependendo de 

quem as aprecia”. (KOSSOY, 2009, p.44). Há o olhar de quem viu a fotografia 

ontem e de quem a vê hoje. Há o olhar fotográfico entendido neste tempo ou em 

outro tempo, neste século ou naquele. Susan Sontag fala numa visão fotográfica 

desagregada em função de como o aparelho, a câmera, capta a imagem e de 

como o olho humano a vê. E observa que o público, no século passado, via 

estas discrepâncias com atenção, mas que este mesmo foi se acostumando 

a pensar fotograficamente. Portanto o que deve haver é uma combinação de 

olhares, de situações que mudam a forma de entendimento da imagem de uma 

e outra época. Este instante assim como tantos outros só existe aqui e agora 

porque trata-se de uma imagem fotográfica que faz parte de uma escolha, de 

uma seleção do fotógrafo. A fotografia dá a este tempo outro tempo.

O assunto, tal como se acha representado na imagem fotográfica, 
resulta de uma sucessão de escolhas; é fruto de um somatório 
de seleções de diferentes naturezas – idealizadas e conduzidas 
pelo fotógrafo – seleções essas que ocorrem mais ou menos 
concomitantemente e que interagem entre si determinando o 
caráter da representação. (KOSSOY, 2009. p. 27). 

O acaso que  
encontra um olhar

 Lá fora o dia acordou em prantos hoje. Chove muito. O céu não tem 

nuvens, está pintado de cor cinza claro contínuo. Igual. Não há contraste de 

cores. As formas em tom pastel oferecem ao olhar outra possibilidade. As 

fotografias retiradas deste ambiente e tempo, outro tempo que não o cronológico, 

o fazer fotográfico escrito hoje não terá sombras. Terá luz difusa. Não haverá 
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sol na contra mão. O fotógrafo encontrará este dia para expressar em luz o 

assunto, seja ele de ordem documental, profissional, científico ou comercial, 

educacional, policial, jornalístico.  Não haverá escolha neste dia com relação a 

este fato: está chovendo. Outras escolhas continuam passíveis de acontecer.

Embora a máquina fotográfica seja um posto de observação, 
o ato de fotografar significa mais do que mera observação 
passiva. Tal como o voyeurismo sexual, a utilização da câmara 
é uma forma de, pelo menos de modo tácito, e muitas vezes 
explícito, estimular o que esteja acontecendo a continuar 
acontecendo. Tirar uma fotografia é interessar-se pelas coisas 
como elas são, pela não alteração dos status quo (ao menos 
pelo tempo necessário para tirarmos uma ‘boa’ fotografia) e ser 
cúmplice daquilo que faz um tema ser interessante, digno de ser 
fotografado – inclusive se houver interesse, a dor ou infortúnio 
alheios. (SONTAG, 1981. p. 12).

 Os cortes secos no tempo e espaço vão surgir no ambiente apresentado. 

Hoje, úmido, chuvoso. Aproveitar o que se apresenta tal como é para escrever 

o que se pretende. Este é o papel do fotógrafo, do fotojornalista, do especialista. 

Seu corpo acordou de outro jeito também. Ele sente frio. Coloca mais roupa, 

o que vai mudar seus gestos diante dos fatos. Seus pés estarão úmidos, seu 

corpo estará carregando outro peso, mais roupa. É imprescindível uma capa de 

chuva. O equipamento estará protegido da água. Muitas mudanças vão afetar 

a maneira com que o fotógrafo vai vivenciar o fazer fotográfico. A chuva vai 

mudar os comportamentos de todos os envolvidos na fotografia, não somente o 

fotógrafo. Por mais que ele seja a mesma pessoa com o mesmo saber, por mais 

que ele seja a mesma pessoa com o mesmo conhecimento técnico, a chuva 

que está caindo vai mudar seu olhar, vai sugerir alternativas. Difícil saber se será 

melhor ou pior, mas provavelmente diferente. 
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Exercício do fazer  
fotográfico da dança

 Ao olhar para cada uma destas fotografias do primeiro, do segundo, do 

terceiro módulo ou de todas as demais podemos nos colocar no lugar de alguém 

que esteve presente naquela situação: o fotógrafo. Mesmo sentado numa cadeira 

admirando uma fotografia impressa, este lugar de onde a fotografia está sendo 

vista é o lugar de onde o fotógrafo viu, presenciou a situação, e escolheu para 

escrever em imagem a situação. A imagem do corpo no quadro negro da  cena 

do espetáculo surge riscada, rasgada pela luz. Ao se deparar com um corpo 

que encontra uma luz no caminho vê-se o que é este corpo. Diante dos olhos, 

diante do olhar fotográfico, o corpo surpreende-se e é traduzido em imagem 

iluminada. A luz escreve, denuncia, retira o corpo da ausência, da invisibilidade, 

transformando seu estado de estar ali numa “revelação”, no sentido fotográfico 

do termo. Algo visível para os olhos de quem o vê. A luz encontra o corpo e o 

sensibiliza, afaga, absorve. A fotografia, por sua vez, trata de manter, materializar, 

converter o tempo, o momento deste corpo que ali está em outro tempo, de um 

corpo que permanecerá ali um pouco mais. Torna a imagem latente, imagem 

viva. A imagem fotográfica transforma o invisível em visível por outro tempo 

de exposição. Carrega aquele décimo de segundo para além do tempo. No 

encontro com a luz, o corpo esboça contornos e movimentos congelados ou 

em estado de congelamento de formas e cores ou derrama-se em período mais 

longos, rabiscando a emulsão fotográfica. O lápis escreve, descreve em textos. 

A fotografia escreve, descreve em luz um texto imagético ou a imagem textual.
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FrAgmentos VisuAis  
dA DAnçA

	
 A hipótese condutora desta dissertação é a de que a partir da fotografia de 

dança o fotojornalismo pode desenvolver um olhar para a fotografia publicada 

no jornalismo cultural que merece/pode/deve ser distinto do sugerido pelos 

modelos vigentes até hoje no jornalismo impresso. As fotografias das próximas 

páginas feitas pela fotógrafa Inês Correa tomam a forma de um artigo visual 

para uma reflexão a este respeito a partir de um tipo de arquivo fotográfico 

para a memória cultural da dança. O artigo visual é composto por fotografias, 

algumas das quais não se prendem aos padrões vigentes no jornalismo cultural. 

 A proposta é a de uma narrativa imagética da dança na cidade de 

São Paulo no período de seis anos. A estrutura não é cronológica, mas anota 

constantemente o que ocorre “em luz”, em imagem fotográfica, o que a dança 

aponta e o que acolhe, com os imprevistos que o “tempo”17 oferece. Não se trata 

de um diário, mas de uma narrativa visual. Todas as fotografias selecionadas 

foram feitas na cidade de São Paulo, nos anos de 2007-12 e serviram para 

criar um laboratório de observação, um estudo de campo sobre a fotografia 

de dança no contexto do jornalismo cultural. O resultado é o rastro, o traço 

fotográfico de partes que existiram e foram retiradas, recortadas do ciclo de 

acontecimentos ao qual pertencem: fragmentos visuais de um período da 

dança. O desejo é arriscar-se a expor uma reflexão sobre a luz com relação ao 

corpo em movimento no espaço-tempo do fazer fotográfico.

17 Observamos que a grandeza de tempo sugerida é a de instante, de duração.
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 Para produzir este artigo visual ou fragmento de memória fotográfica da 

dança buscou-se o perfil de especialistas/fotojornalistas do início do século XX, 

que têm em comum o trabalho fotográfico na rua, em situações de guerra e 

a utilização de câmeras instantâneas. Entre eles, André Kertész (1894-1985), 

autodidata, fotógrafo de rua, do cotidiano, responsável pela documentação dos 

campos de guerra na Europa Central até ser ferido em batalha; Henri Cartier-

Bresson (1908-2004), considerado por muitos como o pai do fotojornalismo 

e mestre da fotografia preto e branco, que publicou The Decisive Moment 

(1952); August Sander (1876-1964), responsável por uma série de retratos da 

sociedade alemã do século XX, publicados no livro Face of our Time (1929) e 

Erich Salomon (1886-1944), fotojornalista que procurava usar a luz natural do 

ambiente, não gostava de se fazer notar (assim como os demais fotógrafos), 

caracterizando espontaneidade nas fotografias das atividades de personalidades 

públicas conhecidas, artistas, etc. Salomon foi fundamental na provocação de 

um novo fotojornalismo, tanto devido ao equipamento que utilizava, quanto ao 

engajamento com o assunto fotografado. Seu interesse era dar mais relevância 

ao tema e à emoção provocada do que à nitidez de suas fotografias. 

 Segundo Costa & Silva (2004, p.99), Salomon desencadeou o 

“redimensionamento da fotografia de imprensa” naquela época. No início do 

século XX, a fotografia, que no final do século XIX era usada como suporte 

de memória, passa a ser também utilizada como meio jornalístico, em função 

destas reportagens fotográficas de guerra feitas por Cartier-Bresson e André 

Kertész, os retratos realistas de August Sander, todas as fotografias do cotidiano 

e os retratos de personalidades realizados por Salomon. Os instantâneos são 

determinantes: a fotografia funde-se com o jornalismo. Fotografar dança e 

se inspirar no perfil destes fotojornalistas pode ser uma forma de re-pensar a 

fotografia de dança inserida no contexto do fotojornalismo e re-ver o papel do 

fotojornalista neste momento, início do século XXI, em que o jornalismo está 

desacreditado, como já dissemos anteriormente (p. 43). 

 Não foram todos as práticas fotográficas do início do século XX que 

interessaram esta pesquisa. Houve uma combinação, um atravessamento. 

A utilização de determinadas soluções deste milênio, tais como sistema de 

captação e processamento de imagem digital, entre outros recursos, conjugados, 

mesclados ao fotojornalismo especializado e independente do início do século 

XX, que possibilitaram o surgimento do fotojornalismo propriamente dito: 
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trabalho em regime de free-lancer, escrever os textos das reportagens, ressaltar 

a necessidade do crédito do autor da fotografia, reconstituir a imagem do 

fotógrafo e, principalmente, desenvolver esta fotografia de dança como era a 

fotografia daquela época, como “exercício de visão”. (Costa & Silva, 2004, p. 99-

100).

 O primeiro módulo de fotografias, Retrato semtrato: encontro casual com 

a luz (p. 85-101) pondera que o fazer fotográfico da dança está condicionado à 

existência dela, a dança, e à vivência do fotógrafo com quem a concebe, com 

quem a cria, com os lugares que ela está e com o encontro fortuito de todos estes 

ambientes com a luz. Faz parte de um interesse recíproco de informar, de tornar 

acontecimento, de documentar que independe do meio de comunicação ou 

mídia para qual é produzida. Se não houver interesse da fotografia e da dança, 

se não houver luz, não há imagem. E, se não existir encontro com o fotógrafo, a 

imagem pode não ser disparada, a luz pode não ser sensibilizada. Trata-se de um 

encontro não permissivo, mas permitido. Uma troca de permissões: da dança e 

da fotografia somada a um acaso intrincado numa busca pelo acontecimento. 

Fotografia é memória enquanto registro da aparência dos 
cenários, personagens, objetos, fatos; documentando vivos ou 
mortos, é sempre memória daquele preciso tema, num dado 
instante de sua existência/ocorrência. É o assunto ilusoriamente 
re-tirado de seu contexto espacial e temporal, codificado 
em forma de imagem. Vestígios de um passado, admiráveis 
realidades em suspensão, caracterizadas por tempos muito 
bem demarcados: o de sua gênese e de sua duração. (KOSSOY, 
2007, p.131).

 O fato pode estar onde estiver, tem que haver um consentimento: a 

presença do fotógrafo naquele lugar, no lugar que a dança ocupa; bastidores, 

salas de ensaio, corredores, palco, plateia, teatros, saguão, hall de entrada, 

garagem, rua, galerias, universidade, escola, espaços públicos e privados. E 

a anuência dos profissionais que incitam a dança: organizadores de eventos, 

bailarinos, coreógrafos, cenógrafos, produtores culturais, assessorias de 

imprensa, iluminadores, estudiosos e pesquisadores de dança, entre outros. 

Cada encontro leva a uma nova incidência. Ao fotógrafo que está sugerindo 

um arquivo fotográfico de memória cultural cabe perseguir seu objeto como o 

caçador persegue sua caça, de forma perspicaz, sem ser percebido.

 Se não há encontro, não há imagem, não há documento, não há 
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memória. Estas fotografias são alusões. O retrato semtrato (p. 83-99), sem trato 

está porque apresenta personalidades distintas e lugares na luz que ali está. 

Todas as fotografias deste módulo e dos demais foram feitas sem utilização de 

flash ou qualquer recurso de luz, em defesa da iluminação natural, a que ali 

estiver, para não alterar a cena e a preocupação foi em registrar o espontâneo, 

a emoção, levando em consideração as propostas de Salomon, Cartier-Bresson, 

André Kertész e August Sander. Mas como fazer uma relação da iluminação 

natural da dança com a iluminação da guerra, do cotidiano, da rua e dos retratos 

de personalidades para pensar numa fotografia para o jornalismo cultural?

Se a impressão que temos da luz natural muda conforme as 
características do lugar (dependendo do relevo, clima, estação, 
condição meteorológica e período do dia) e se a impressão da 
luz artificial na vida cotidiana também resulta da relação com 
os espaços e as coisas que ilumina, a luz no teatro não será 
diferente.
Luz e cena atuam conjuntamente e não de modo separado. 
Uma se dá a ver e se completa através da outra. Sem a luz, 
a cena não pode ser vista, e sem cena, na sua materialidade, 
não há reflexos nem sombras. São duas realidades que se 
complementam, uma exercendo influência sobre a outra. [...] 
São dois processos vinculados, indissociáveis, em estado de 
codependência. (CAMARGO, 2012, p. 29).

 Quando as personalidades colocavam-se em pose ou nas demais 

fotografias, outro pensamento igualmente ocorria: o de que um fotógrafo é 

também um catalogador. Para o olhar de Sander, um catalogador de retratos. 

Estes retratos apresentados no primeiro módulo anseiam por representar um 

pequeno rastro, uma pista iconográfica da história da dança que propõe uma 

circulação compreendida em projetos culturais, publicações sobre o corpo, 

ambientações cenográficas e encontros de bastidores que implicam instituições 

públicas e privadas, ou seja, a dança não incide somente sobre o que está dentro 

do palco, ela se abastece de outras colisões para poder subir ao palco.

 A fotografia preto e branco ou monocromática compõe o segundo módulo 

de fotografias, A escolha pela dança monocromática (p. 103-111). É importante 

sublinhar que todo o artigo visual é composto por módulos que, de certa forma, 

estão imbrincados uns nos outros: a busca pela luz natural, por espontaneidade, 

por emoções, utilização do contra luz e dos contrastes claro-escuro, a recusa 

de usar o flash que, segundo Cartier-Bresson, atrapalha a escrita da luz ou foto-
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grafia. Tanto os retratos como a escolha pelo preto e branco sugerem escolhas 

e para capturar estes instantes ou momentos fotográficos procurou-se uma 

mistura com o ambiente, procurou-se passar despercebido e saber esperar pelo 

momento certo mantendo a paciência, inspirando-se em Salomon e Cartier-

Bresson. Estas fotografias em preto e branco só abrem um novo módulo porque 

são fotografias de palco, no entanto aqui, ao fotografar a dança e pensar nela 

em preto e branco, não houve um afastamento das propostas anteriores, assim 

como os retratos, muitos deles, são monocromáticos. 

 Na fotografia monocromática conseguimos ter uma relação direta com 

o fato, nela vem a atmosfera do momento, fica mais claro entender o que o 

fotógrafo pretende: humor, silêncio, contradição, tristeza, alegria, sensualidade, 

coerência. Não que a cor retire da imagem fotográfica seu invólucro. Não é 

isso. Mas a ausência de cor, em certa medida, dirige nossa visão para o desejo, 

o querer ver mais, querer ver forma, o desejo de entender o que está escrito 

em luz. A ausência de cor simplifica o significado dos símbolos fotográficos e 

aproxima o conceito. Flusser fala inclusive que a fotografia monocromática é 

mais verdadeira aos nossos olhos e que a fotografia em cores é mais abstrata. 

Se estamos propondo ao jornalismo cultural um fazer fotográfico aproximado 

ao da dança para alargar os seus atuais padrões, não será possível considerar 

o que Flusser diz (ela é mais ‘fiel’) sobre a fotografia monocromática. Como se 

sabe, o jornal, a tevê, e tantas outras mídias trabalham com a cor. A fotografia 

preto e branco, após o aparecimento da imagem colorida nos meios de 

comunicação social, enfrenta dificuldade de encontrar espaço, a não ser em 

livros ou publicações especializadas.

As fotografias em preto e branco são a magia do pensamento 
teórico, conceitual, e é precisamente nisto que reside seu 
fascínio. Revelam a beleza do pensamento conceitual abstrato. 
Muitos fotógrafos preferem fotografar em preto e branco, 
porque tais fotografias mostram o verdadeiro significado dos 
símbolos fotográficos: o universo dos conceitos. [...] O verde 
do bosque fotografado é imagem do conceito “verde”, tal como 
foi elaborado por determinada teoria química. O aparelho foi 
programado para transcodificar tal conceito em imagem. Há, 
por certo, ligação indireta entre o verde do bosque fotografado e 
o verde do bosque lá fora: o conceito científico “verde” se apoia 
de alguma forma, sobre o verde percebido. Mas entre os dois 
verdes se interpõe toda uma série de codificações complexas. 
Mais complexas ainda do que as que se interpõem entre o 
cinzento do bosque fotografado em preto e branco e o verde 
do bosque lá fora. De maneira que a fotografia em cores é mais 
abstrata que a fotografia em preto e branco. Mas as fotografias 
em cores escondem, para os ignorantes em química, o grau de 
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abstração que lhe deu origem. As brancas e pretas são, pois, 
mais “verdadeiras”. E quanto mais “fiéis” se tornarem as cores 
das fotografias, mais estas serão mentirosas, escondendo ainda 
melhor a complexidade teórica que lhes deu origem. (FLUSSER, 
2002, p. 39-40).

 Aliás são tantas contradições que corremos o risco ao longo da pesquisa 

de nos engasgarmos nelas.  Resumindo: para o jornalismo, um dos critérios de 

seleção de uma fotografia para publicação é observar se ela está próxima ao 

seu referente, se é indicial e se não houve manipulação dos fatos ocorridos. 

A fotografia ‘fiel’, sem interferência do fotógrafo na cena de um espetáculo 

de dança em condições de baixas luzes, muitas vezes pode derivar, em 

níveis extremos, uma fotografia artística na qual o referente não está nítido. 

Certamente, o fotógrafo tem em mãos recursos para trazer o referente mais 

próximo, mas o aparelho oferece recursos capazes de outras leituras. Em 

outras palavras, na visão do fotojornalismo, a foto artística, ao não retratar o seu 

objeto, seu referente, pode ser responsável por distanciar a ‘plateia’ do fato, o 

fato considerado ‘a verdade jornalística’. 

A chamada “fotografia documental” abrange o registro 
fotográfico sistemático de temas de qualquer natureza captados 
do real; no entanto, existe, em geral, um interesse específico, 
uma intenção no registro de algum assunto determinado. É 
em função disso que surgiu o hábito de se separar ou dividir 
a fotodocumentação: jornalística, antropológica, etnográfica, 
social, arquitetônica, urbana, geográfica, tecnológica, etc. Estas 
classificações são, não raro, pouco convincentes posto que 
permitem leituras sob diferentes abordagens de acordo com 
a formação ou interesse pessoal dos diferentes receptores. 
Uma única imagem reúne, em seu conteúdo, uma série de 
elementos icônicos que fornecem informações para diferentes 
áreas do conhecimento: a fotografia sempre propicia análises e 
interpretações multidisciplinares. (KOSSOY, 2009, p. 51).

 O próximo módulo é uma dilatação dos demais e trata a questão mais 

recorrente nesta dissertação porque propõe dois tipos de fotografias que, muito 

comumente, apresentam problemas de entendimento. Numa delas, o corpo 

do bailarino aparece congelado. Podemos identificar claramente o referente. 

Portanto, é considerada uma fotografia jornalística. A outra apresenta um corpo 

em movimento impresso, embaraçado, confuso, não muito claro. É comumente 
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conhecido com ‘borrão’. O referente existe, mas não está nítido, não há clareza 

no que se vê. Portanto é uma fotografia que tende a ser desconsiderada para 

publicação em meios jornalísticos. As fotografias deste módulo conversam 

sobre o tempo e o movimento: O tempo denegado na dança pela imagem e 

o tempo em luz inscrito. (p. 113-135). Observamos que os fotojornalistas do 

início do século XX estavam muito preocupados com o tempo, no sentido de 

momento, de instante. 

Minha hipótese é que a origem da fotografia – ao menos da 
fotografia moderna, se admitimos esta concessão historicista 
– foi sua relação com o tempo. [...] Libertos da duração, os 
fotógrafos acreditaram finalmente ter dominado o tempo 
que antes os atormentava. Mas aquilo que então apreendem 
é apenas movimento – a forma “cinemática” do tempo, diria 
Bergson -, sua miragem. [...] A rigor, a busca de representação 
fotográfica do tempo como movimento, sobreviveu ao início 
da cinegrafia. O melhor exemplo desse esforço é a fotografia 
futurista da década de 1910, que buscava captar o movimento 
como “afecção do espaço”. Ou ainda, as famosas anamorfoses 
de Jacques-Henri Lartigue, registrando uma corrida de 
automóveis em 1912. (LISSOVSKY,  2003, p. 142-165).

 Cartier-Bresson fala em instante decisivo; Sander escreve em luz 

as faces dos “nossos” tempos. O espaço não foi negado, mas o principal 

foco foi o “tempo fotográfico”. A proposta foi exibir uma breve seleção que 

oferece duas possibilidades de recorte temporal fotográfico segundo conceito 

de representação do tempo pela fotografia apresentado por Ronaldo Entler  

(ENTLER, 2007, p. 1-3): o “tempo denegado”  e o “tempo inscrito” . Como a 

imagem foi capturada, dependeu da escolha da autora que escreve esta 

dissertação. Congelar o corpo que se movimenta diante dos olhos, ou deixar 

o movimento do corpo surgir desenhado na luz. Apresentar um estado de 

congelamento misturado ao efeito do borrão, onde um corpo está parado e outro 

desliza, ou deixar o corpo em exposição por mais tempo e provocar o borrão. As 

primeiras fotografias deste módulo fazem parte de um registro fotográfico, uma 

reflexão visual sobre a luz no corpo em movimento no espaço-tempo do fazer 

fotográfico, dando ênfase ao tempo, um décimo de segundo do tempo que 

mostra a interrupção do movimento, o corte, a anulação do movimento. Trata-

se do “tempo denegado”. É o oposto do “tempo inscrito” (ENTLER, 2007, p. 1-3). 

Enquanto o “tempo denegado” congela o tempo no espaço, o “tempo inscrito” 
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possibilita a escrita do movimento ou duração do movimento no espaço. Na 

fotografia de dança, ou em qualquer outra fotografia, o “tempo denegado” 

produz uma imagem congelada que pode ser entendida quando vemos uma 

fotografia de um salto do bailarino e ele está definitivamente parado no ar. 

Imaginamos o que veio antes e o que veio depois. Numa fotografia de esporte, 

quando o atleta está correndo numa pista, supor que ele vai continuar correndo 

até o local de chegada para atingir sua meta de vencer a corrida é bem mais 

provável. Na dança, o movimento do bailarino pode gerar surpresas.

O que vemos é apenas alguém parado no ar, mas se chamamos 
aquilo de “salto” é porque já deciframos o movimento, isto 
é, intuímos as etapas anteriores e posteriores àquela que foi 
registrada pela imagem fixa. O modo abrupto e forçoso como 
o tempo é retirado de cena é uma ação que se trai, pois tal 
denegação acaba por constituir, ela mesma, uma forma de 
representação daquilo que foi ocultado. (ENTLER, 2004, p. 3).

 “Supomos o que vem antes ou depois, mas isso, pode não se relacionar 

com o ocorrido”. O que acontece é que cria-se  “a ilusão de continuidade de 

ação para o cérebro completar a ação”, diz Rosa Hércoles .  Realmente, não 

deciframos o movimento como diz Entler, achamos que deciframos. No trabalho 

Eletro-químico, baby, de Thelma Bonavita e Cristian Duarte (2008, p. 117) é 

possível ver a sequência apresentada. Cristian salta diversas vezes e termina 

abraçando Thelma. Mesmo assim, não sabemos o que vem antes e o que virá 

depois. Quando não temos a sequência de fotografias, apenas imaginamos.

 Em Como superar o grande cansaço?  (2011, p. 115), podemos pensar que 

o bailarino cai, deita no chão ou está se erguendo. Não sabemos para qual dos 

lados será o próximo passo; e no espetáculo Além-Tejo (2010, p. 116), ficamos 

sem saber o que o público está vendo daquele lado da cena. O que Alexandre 

Magno mostra na capa? A fotografia de Ana Catarina Vieira em Revolta das 

Lantejoulas, de 2011 (p. 119) foi colocada ao lado do trabalho Espaços como 

fluxos de possibilidades, de Adriana Banana (2010, p. 118) porque os fluxos de 

possibilidades que surgem, as suposições do que pode vir a ser são muitas. 

Quando olhamos o recorte desta bailarina deixando seu calcanhar sustentar 

seu peso (p. 119), podemos imaginar que ela veio do fundo do palco e parou 

neste movimento por quanto tempo? Ou talvez ela tenha ido da frente para o 

fundo? Ou rodopiou? Algumas imagens podem surgir, mas quando os pés do 
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bailarino estão amarrados (p. 118), não necessariamente imaginamos o que 

vai acontecer porque não é uma situação habitual amarrar pés de bailarinos. 

É possível ver uma tensão nas duas fotografias, porém o congelamento 

ocasionado pelo disparo, o “tempo denegado” deste instante pode levar a um 

ponto de interrogação. O “tempo denegado” acaba desenhando um tempo 

negado, não concedido. O que a fotografia apresenta é somente o momento 

que ela presenciou, o restante do movimento, realmente saber o que acontece 

antes ou depois vai depender do entendimento de cada um, do vocabulário de 

cada um.

 Quanto ao “tempo inscrito”, pode ser entendido ao olharmos para uma 

fotografia do corpo em dança e percebermos que este corpo em movimento 

parece um “borrão”. Por exemplo, quando fotografamos o céu durante a noite, 

numa condição de baixas luzes, longa exposição de tempo, as estrelas riscam 

um traço luminoso. Estamos escrevendo o movimento de uma luz num fundo 

escuro, a luz das estrelas num fundo negro. É um recurso sedutor para exibir 

o tempo do movimento na dança, o tempo de deslocamento, condução do 

corpo no espaço. Olhar para fotografias “borradas” é observar um percurso, um 

trajeto, um caminho de um corpo, do movimento de um corpo escrito em luz. 

Algumas pessoas, quando olham para este tipo de fotografia, ainda hoje, pensam 

que a imagem está desfocada devido à falta de nitidez provocada. Porém, isto 

significa que houve uma inscrição no tempo. O corpo se movimentou no espaço. 

Enquanto ele se movimentava, a câmera fotográfica capturava um tempo de 

exposição maior. O borrão só foi assimilado pela linguagem fotográfica no início 

do século XX.
 

O borrão demorou muito tempo para ser assimilado à linguagem 
fotográfica. Se excluirmos o vasto universo das fotografias 
malsucedidas que desde os primórdios tiveram a lata do lixo 
como destino, veremos que foi preciso esperar até o início do 
século XX para que esse tipo de inscrição do tempo aparecesse 
sistematicamente nos trabalhos de um fotografo. Foi Jacques-
Henri Lartigue, na ingenuidade de alguém que inicia sua carreira 
aos sete anos de idade, o primeiro a assumir o encanto por um 
mundo que nem sempre podia congelar. [...] Ainda pode recair, 
entretanto, sobre clássicos como Robert Frank ou William 
Klein – que exploravam os recursos da câmera com bastante 
flexibilidade, incluindo borrões de movimento – a acusação de 
uma atitude relapsa com relação à técnica. (ENTLER, 2007, p. 
3).

 

 A dança, uma arte que se produz da relação corpo-espaço, apresenta para 
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a fotografia um corpo em movimento que faz com que ela, a própria fotografia, 

possa relatar, narrar, inserir a memória imagética da dança em instantes múltiplos, 

como o tempo inscrito e o tempo denegado. O corpo que se movimenta no 

espaço sugerido pela dança pode ser registrado pela fotografia, pode ser visto 

e contemplado se espalhando, se derretendo, se derramando, dando a ideia 

dele no todo e em partículas ao mesmo tempo, inteiro e fragmentado. O tempo 

fotográfico fragmentado pode ser uma forma de narrativa visual da dança em 

termos de uma dança que surge tanto num instantâneo, num tempo denegado, 

desdito como num tempo inscrito, espalhado.

 Nas páginas 19 e 76, dissemos que quando a fotografia de dança se 

aproxima do seu objeto, que é o movimento, para descrevê-lo fidedignamente, 

ou seja, seguindo as normas da fotografia jornalística, acaba beirando a fotografia 

artística e, assim, ao buscar fidedignidade a seu objeto acaba ameaçando o 

entendimento de confiabilidade disseminado no jornalismo. A fotografia de 

dança se aproxima da foto arte quando busca escrever com luz a imagem tal 

como ela está sendo oferecida, isto é, da dança acontecendo, em movimento 

empregando recursos que o dispositivo fotográfico dispõe. É possível observar 

que a regra que aponta a indexicalidade ou a fotografia ser indicial, ou seja, 

estar próxima ao seu referente, como aceitável mensageiro do que se considera 

“fidelidade” ao fato e, consequentemente o que se publica principalmente 

na mídia impressa, envolve estas fotografias chamadas “borrões”, geradas 

pelo tempo inscrito. Elas parecem mais afastadas dos fatos, mas a questão é 

contraditória.

 
“Um índice – diz Peirce (1978: vol. 2: 315) – envolve sempre a 
existência de seu objeto.” Mas uma imensa quantidade de elementos 
encontráveis numa fotografia não existe no mundo. Por exemplo: a 
mancha deixada por um corpo em deslocamento rápido; o “tremido” 
da câmera; a decomposição em forma de arco-íris dos raios de 
luz que entram na lente diretamente da fonte; o afunilamento e 
diminuição do tamanho dos objetos que se distanciam da câmera 
(efeito de perspectiva renascentista); o ponto de fuga; o desfocado; 
o recorte ou moldura do quadro (retangular na maioria dos casos, 
circular no caso das lentes “olho-de-peixe”); a exclusão do que 
está fora do quadro; a alteração da escala; a granulação, saturação, 
homogeneidade e contraste da emulsão de registro; a inversão de 
tons e cores produzida pelo negativo; a deformação óptica produzida 
por certas lentes como a grande-angular e a teleobjetiva; o preto 
e branco; o ponto de vista da câmera; o movimento congelado; a 
bidimensionalidade do suporte de registro; o sistema de zonas (Ansel 
Adams); a deformação lateral (nas câmeras pinhole); a anamorfose 
das figuras planas; a anamorfose produzida por obturadores de plano 
focal; a filtragem dos reflexos por polarização; o brilho ou opacidade 
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do papel de reprodução e assim por diante, para ficar apenas nos 
aspectos visuais do enunciado. (MACHADO, 2000, p. 6).

 

 A fotografia do espetáculo Como Risco em Papel (2010, p. 163), da bailarina 

e coreógrafa Marcela Reichelt, que foi apresentado no Projeto Primeiros Passos, 

no SESC Pompéia, assim como todas as fotografias reunidas no artigo visual 

em que ocorre um “tempo inscrito” (p. 127-133 160-161), é uma das imagens 

escolhidas para lembrar que fotografias como esta, em regra, não são pulicadas 

em jornal ou revista. Pelas normas do fotojornalismo, elas não apresentam o seu 

objeto para o leitor, distanciando-o dele. Neste caso, a imagem feita apresenta 

uma granulação exagerada e parece borrada em função do longo tempo 

de exposição, 0,8 segundos e da sensibilidade ISO 3200. Os grãos e a longa 

exposição tiram o que se considera a legitimidade dela, ou seja, distanciam a 

possibilidade de haver uma relação entre ela e o fato. 

 Partindo-se do pressuposto de que a fotografia é indicial, que imagem seria 

mais próxima de seu referente no caso de um espetáculo em que a coreógrafa 

desenha a cena em condições de baixas luzes extremas? Se a fotografia é “a 

fixação do traço ou do vestígio deixado pela luz sobre um material sensível” 

(MACHADO, 2006, p.6), e o objeto a ser fotografado oferece condições de baixas 

luzes, o aparelho ou as imagens técnicas produzidas por ele, ou seja, a fotografia 

feita pela câmera para apresentar o objeto menos distanciado do referente 

será possível usando sensibilidade ISO alta e tempos de exposição prolongada. 

As fotografias que não apresentarem este “borrado”, necessariamente foram 

produzidas em condições de luz diferentes daquela do palco e, portanto, não 

são fotografias da cena. 

 A fotografia do espetáculo Espaço como fluxos de possibilidades (2010, 

p. 118), foi pensada com um tempo de exposição cujo efeito é uma imagem 

congelada, diverso da fotografia do espetáculo Como Risco em Papel (2010, 

p. 163). Mas é possível observar que as mãos do bailarino estão ligeiramente 

borradas e os pés categoricamente congelados no tempo. Ao fotografar, o 

fotógrafo escolhe o instante para enfatizar o que pretende. Como o assunto será 

representado vai depender das escolhas feitas por quem está fotografando. Na 

fotografia do espetáculo Espaço como fluxos de possibilidades, foram os pés 

amarrados os componentes essenciais e determinantes. Já na fotografia do 

espetáculo Como Risco em Papel, os detalhes, a nitidez ficam num segundo 
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plano quando a artista Marcela Reichelt movimenta-se nas baixas luzes extremas 

formando na cena uma imagem ilusória, como se houvesse um fantasma no 

palco, o que pareceu motivar o risco do corpo no papel da cena.

O assunto, tal como se acha representado na imagem fotográfica, 
resulta de uma sucessão de escolhas; é fruto de um somatório 
de seleções de diferentes naturezas – idealizadas e conduzidas 
pelo fotógrafo – seleções essas que ocorrem mais ou menos 
concomitantemente e que interagem entre si, determinando 
o caráter da representação. Tais opções sejam isoladamente, 
sejam no seu conjunto, obedecem à concepção e conformam 
a construção da imagem. (KOSSOY, 2009, p. 27).

 Outras fotografias, não somente os “borrões” gerados pelo tempo 

inscrito mas as fotografias granuladas, ou seja, produzidas com sensibilidade 

ISO elevada, as fotografias desfocadas, as fotografias em preto e branco ou 

saturadas, as fotografias feitas em “baixas luzes” enfim, são fotografias feitas 

com recursos que estão disponíveis e deveriam ser entendidas como possíveis. 

No entanto, muitas vezes não encontram lugar nas publicações jornalísticas. 

Estas últimas questões não foram nem serão profundamente estudadas nesta 

dissertação, mas em fotografia as propostas de sua existência despontam nos 

dois últimos módulos deste artigo visual: Possíveis focos para olhar a dança (p. 

135-148) e Em baixas luzes a dança se escreve (p. 151-163). 

 Que fotógrafo nunca ouviu alguém dizer: “Esta foto está muito granulada. 

Isso é feio”. Os filmes sensíveis costumavam deixar gravado nas fotografias 

pequenos grãos que hoje, com a fotografia digital, transformaram-se em pixels 

e são conhecidos como ruídos. Independente de serem pequenos pontinhos 

redondos como eram as fotografias granuladas na era analógica ou pequenos 

pontos quadrados, como são atualmente os ruídos deixados pelos pixels, há uma 

semelhança na maneira como são reconhecidos ou tratados estes pequenos 

pontos: com preconceito. Ainda não são assimilados pelos olhos de quem os vê 

como uma possibilidade porque formam uma imagem aparentemente menos 

nítida. Buscando uma outra leitura, um outro olhar para os ruídos ou grãos, 

poderíamos entender que quando estamos diante de uma fotografia granulada, 

podemos interpretar nela a representação de uma situação de baixas luzes.  

 Uma fotografia “ruidosa” aponta para um cenário que dificuldade da 

leitura da luz quando em intensidade menor. Isso é significativo. Para apresentar 
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uma imagem de alguma coisa cuja importância é um detalhe pode tornar-se 

um fator desfavorável. No entanto, dependendo da finalidade da imagem há 

controvérsias com relação ao resultado obtido mas geralmente os grãos ou 

ruídos são renegados, tratados como um defeito, um corpo incorreto.  Escolher 

fotografar palco, escolher fotografar dança é escolher escrever as baixas 

luzes, o corpo e o movimento. O movimento do corpo, não só o movimento 

do corpo no palco como também movimentos de grupos: dos bailarinos e 

pessoas interessadas em dança, das várias pesquisas de corpo e movimento. 

É usar o próprio recurso, a fotografia em si, para escrever a necessidade dela 

especializar-se. Dela apresentar para o mundo digital para o que vem e como 

vem. Assim como trazer por ela a evidência do que não estava, da dança que foi 

apresentada em palco e luz por alguns dias e que já não está mais, já terminou. 

É trazer o efêmero de um suporte a outro, do corpo em dança para a fotografia. 

É pensar no congelado, ou no congelar-se, como um jeito de ver o movimento 

desfragmentar-se em fragmento.

 Qual o motivo em termos técnicos para o aparecimento de um grão 

ou ruído numa fotografia? Quanto maior o valor ISO utilizado ao fotografar, 

mais sensível será o sensor ou o filme. ISO ou ASA (termo menos aplicado 

atualmente), é a sensibilidade do sensor ou do filme, um dos controles de 

exposição de luz. Em situações de baixas luzes é preciso muitas vezes trabalhar 

utilizando ISO maior, ou seja, ISO mais sensível para absorção ou captação 

de maior quantidade de luz. Porém o ruído ou grão provavelmente irá surgir, 

mais ou menos, dependendo da capacidade do equipamento. Os valores de 

ISO podem variar de câmera para câmera. É possível encontrar valores que 

vão desde 80, ou seja, menos sensíveis, a 3.200, 6.400 ou mais, ou seja, mais 

sensíveis. Escolher as baixas luzes e o movimento do corpo na dança pode vir a 

ser uma maneira de propiciar a ilusão de que é necessário a existência de um 

fotógrafo e de seu conhecimento técnico para que a fotografia, o resultado em 

fotografia, não venha a parecer uma questão de sorte, de loteria. Não que não 

o seja de certa maneira. Ronaldo Entler escreve no artigo Fotografia e Acaso: 

Ora nos impressionamos com a habilidade do fotógrafo, cujo 
olhar aguçado teria permitido domar a fugacidade do instante; 
ora desconfiamos de sua intenção de mostrar aquilo que se 
vê agora em sua foto. Qualquer um que esteja mais ou menos 
próximo ao universo fotográfico já deve ter ouvido (se não 
formulado) a pergunta: será que o fotógrafo realmente viu isso? 
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Será uma questão de competência ou de sorte? E a partir de 
então: qual o mérito do fotógrafo se o detalhe, exatamente 
aquilo que parece mais importante na foto, foi registrado por 
acaso? [...] Alguém que disparasse sua câmara aleatória e 
repetidamente poderia chegar a obter algumas boas fotografias? 
A probabilidade, naturalmente, é que sim, considerando ainda 
que as chances de sucesso aumentam com o acúmulo de 
tentativas. (ENTLER in SAMAIN, 2005. p. 274).

 A fotografia extraída da cena não é mera competência do fotógrafo. Há 

uma loteria numérica que precisa ser definida antes do disparo e além da mira 

certa no que pode ser considerado o alvo. Uma ”composição” de números, desde 

o número que determina a sensibilidade ISO, até números que identificam o 

quanto se deixa sensibilizar em luz o fato, em termos de intensidade, a números 

que determinam o tempo em que a imagem fica exposta, números que tem 

relação com a abertura do diafragma, números que correspondem ao balanço 

ou temperatura das cores que a luz surge em cada caso. Estas são as questões 

ditas técnicas, que precisam ser vinculadas ao conhecimento teórico do que 

cada pessoa se dispõe ao fotografar. Estes termos “técnicos” são cada vez mais 

conhecidos e fazem parte do dia a dia de cada um de nós, diferente do que 

acontecia no séc. XIX, quando a fotografia surgiu. Falar em tempo, por exemplo, 

hoje em dia. Qualquer pessoa sabe o tempo que gasta para sair de sua casa, 

pegar um ônibus ou um metrô e chegar no local onde trabalha. É muito tempo. 

Pode durar horas. A diferença é que, na fotografia, pensamos em décimos de 

segundo. Este décimo de segundo em luz pode fazer diferença de uma imagem 

a outra. A escolha do tempo de exposição é determinante.

 Ao fotografar situações de baixas luzes, o fotógrafo pode decidir tornar 

visível o movimento percorrido pelo corpo ou escolher o congelamento deste 

movimento controlando o tempo em que a câmera capta a luz incidente na 

imagem. Estas maneiras de fotografar fazem a diferença entre as fotografias 

nesta “loteria de números”. Na fotografia do espetáculo EXperimento (2010, p. 

156), e nos demais exemplos deste anexo, Em baixas luzes a dança se escreve 

(p. 149-161), a escolha foi por uma “pintura”sutil, quase ausência de luz. Quase 

todas as pessoas sabem, hoje em dia, que a abertura de diafragma pode ter 

analogia a uma janela aberta ou semi aberta ou fechada e o quanto de luz 

pode atravessar esta abertura. Assim como a temperatura de luz é possível 

ser entendida quando trabalha-se num ambiente com luz “branca” e em casa 
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escolhe-se a luz “amarela” para aquecer o ambiente. A fotografia está mais 

próxima de todas as pessoas, na vida de quase todas as crianças e adultos.

 A ideia deste artigo em módulos anexo a esta dissertação é advertir o 

quanto estamos deixando de lado com relação a escolhas fotográficas em 

função de regras que podem ser expandidas, ampliadas. Afinal, quando uma 

pessoa míope vê uma cena e não está usando aparelhos corretivos, apesar da 

falta de nitidez e foco, ela pode identificar o que vê. Até mesmo um cego pode 

ver sem estar diante da imagem, mas não iremos aqui entrar neste túnel. Talvez 

o cego entenda melhor o que está vendo porque precisa exercitar a percepção. 

Este exercício faz com que ele olhe e veja os fatos, perceba enfim. 

 Vamos pensar nesta percepção que os olhares podem desenvolver. 

Quando estamos dentro de um trem em movimento e passamos por uma 

estação, e o trem não parou, os “borrões” que estão na estação -  as pessoas, 

cadeiras, as sinalizações - podem ser lidas e entendidas? A imagem que acontece 

na estação aparece para nós borrada mas, ao vê-la diariamente, começamos 

a perceber quando há uma criança de mãos dadas com alguém, uma pessoa 

dormindo, um policial examinando dentro do vagão do outro trem. Podemos 

ler os nomes das estações, ver o horário no relógio no fundo da cena. Entrar 

em contato com os borrões fotográficos é, de certa forma, entrar em contato 

com uma imagem que já faz parte do nosso cotidiano e localizar o referente, 

identificá-lo, torna-se cada vez mais uma ação executável. Aliás, até no tempo 

das carruagens já era possível ver os “borrados” do outro lado da janela enquanto 

os cavalos trotavam. O mesmo podemos dizer das baixas luzes. Antes de haver 

luz elétrica o fogo das tochas iluminava os caminhos. Se tropeços aconteciam, 

ainda acontecem. Se saímos hoje na noite, na rua, podemos ver e fotografar. O 

referente está lá. 

 No século XIX, quando a fotografia surgiu e depois quando ela começou 

a ser apresentada como a verdade dos fatos a fim de superar as ilustrações e 

desenhos nos periódicos, estas ‘verdades’ já podiam ser questionadas. Quem 

ilustra, escreve ou fotografa é alguém que está vendo algo de algum ponto de 

vista.  O tempo que gasta para sair de sua casa, pegar um ônibus ou um metrô e 

chegar no local onde trabalha, é muito tempo. Pode durar horas. A diferença é 

que, na fotografia, pensamos em décimos de segundo. Este décimo de segundo 

em luz pode fazer diferença de uma imagem a outra. A escolha do tempo de 

exposição é determinante.
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Retrato semtrato:
Encontro casual com a luz
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Marcos Villas, organizador do Projeto Primeiro Passo. 
SESC Pompéia. São Paulo , 2010.
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Raul Rachou e Helena Bastos conversam 
com a diretora Ana Teixeira antes da estreia.
Espetáculo Cadeiras de Rosas, Musicanoar. 

Teatro Coletivo. São Paulo, 2011.
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Helena Bastos e Raul Rachou 
comemoram estreia de Cadeiras de Rosas. 

Teatro Coletivo. São Paulo, 2010.
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Christine Greiner e Vera Sala no lançamento do livro 
Corpo em crise – Novas pistas e o curto-circuito das representações, 
de Christine Greiner. 

Sala de Ensaio do Teatro Tuca. 
São Paulo, 2010.
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Hideki Matsuda, arquiteto, preparando o ambiente cênico de 
Pequenos Fragmentos de Mortes Invisíveis. 

Semanas da Dança. Centro Cultural. São Paulo, 2010.
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Felipe Ribeiro, músico, Key Sawao e Eduardo Fukushima, bailarinos, 
no camarim antes da estreia do espetáculo 
Como superar o grande cansaço? , de Eduardo Fukushima.

Rumos Dança Itaú. Teatro Coletivo. São Paulo, 2010
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Emilie Sugai e Dorothy Lenner no camarim, na estreia de Tabi 
durante o evento Primavera-Dança. 

Teatro Fábrica. São Paulo, 2008.
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Marcelo Evelin, bailarino e coreógrafo do Núcleo do Dirceu e Ismael Ivo num 
encontro de camarim após a apresentação de Matadouro. 

Trajeto. SESC Belenzinho. São Paulo, 2011.
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Cristian Duarte, bailarino e coreógrafo, na estreia de sua coreografia 
The Hot One Hundred Choreographers 

XV Cultura Inglesa Festival. Galeria Olido. São Paulo, 2010.
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Silvia Wolf, bailarina e pesquisadora de dança. 
SESC Pompéia. São Paulo, 2008.
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Suiá Ferlauto, cenógrafa 
construindo o cenário do espetáculo Flutuante.

Cia. Flutuante. Casa do Francisco. São Paulo, 2011.
Fotografia publicada em maio de 2011

http://suiaburgerferlauto.blogspot.com.br/2011/05/blog-post.html 
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Key Sawao e Ricardo Iazetta, bailarinos, 
no dia em que vão reapresentar o trabalho A pé walking the line.
Trajeto. SESC Belenzinho. São Paulo, 2011.
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Helena Katz, crítica de dança 
no Encontro Oxigênio.
Espaço Desaba. 
São Paulo, 2009.



94

Lenira Rengel, bailarina e pesquisadora de dança  na instalação interativa Ballet 
Digitallique criada por ela e por Lali Krotoszynski, artista plástica.
Instituto Itaú Cultural. São Paulo, 2010.
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Osmar Zampieri, cinegrafista, preparando-se para a filmagem do espetáculo,  
The Hot One Hundred Choreographers, de Cristian Duarte. 

Galeria Olido. São Paulo, 2010.
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A escolha pela dança
monocromática
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Piranha. Wagner Schuartz. Rumos Dança Itaú. Itaú Cultural. São Paulo, 2010.
Fotografia publicada no artigo Um pensamento que se formou à margem,

por Camila Vinhas. Revista de Dança, Junho de 2012. 
http://www.revistadedanca.com.br/retrato.php?id=17
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Corpo Plástico #9. Letícia Sekito. 
SESC Pinheiros. São Paulo, 2010. 
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Relevo Inverso. Gícia Amorin. 
Teatro da Dança. São Paulo, 2007. 



102

Frida Kahlo, uma mulher de pedra dá luz a noite. Cia. Taanteatro. 
Centro Cultural. São Paulo, 2007. 



103

O nome científico da formiga. 
Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira Cia. de Dança. 
SESC Pinheiros. São Paulo, 2008.



104

Tentativa de Salvar o Mundo 2, 
performance de Júlia Rocha e 13 colaboradores. 

Abertura do evento Semanas da Dança. 
Centro Cultural Vergueiro. São Paulo, 2010. 



105

Estudo para Macabéa. Vera Sala. 
Panorama SESI Dança. São Paulo, 2010. 
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O tempo denegado na dança 
pela imagem

e o tempo 
em Luz inscrito
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Como superar o grande cansaço? Eduardo Fukushima. 
Semanas da Dança. Centro Cultural. São Paulo, 2011. 



110

Além_Tejo. Alexandre Magno. 
Projeto Primeiro Passo. SESC Pompéia. São Paulo, 2010. 



111

Eletro-químico, baby. Thelma Bonavita e Cristian Duarte. 
Teatro Sérgio Cardoso. São Paulo, 2008. 



112

Espaço como fluxos de possibilidades, de Adriana Banana, Clube Ur=H0r. 
Rumos Dança Itaú – Instituto Itaú Cultural, São Paulo, 2010.



113

Revolta das Lantejoulas. Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira Cia. de Dança. 
SESC SANTANA. São Paulo, 2011.



114

Batakerê Mirim, de Pedro Peu. 
Crianças de Hermelino Matarazzo.
Primavera-Dança. Teatro Fábrica. São Paulo, 2007.



115

Vis-a-vis. 
Andréia Nhur e Janice Vieira. Teatro Sérgio Cardoso. São Paulo, 2012. 



116

Tateando a noite com os pés. 6+1 Cia. de Dança. 
Projeto Primeiro Passo – Sesc Pompéia. São Paulo, 2010.



117

Lúdico. Miriam Druwe Cia. de Dança. 
Centro Cultural Vergueiro. São Paulo,  2008.



118

Marchas. 
Cia. Sansacroma. Galeria Olido. São Paulo, 2012.



119

Delírio. 
Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira Cia. de Dança. Panorama SESI Dança. 

Teatro SESI. São Paulo, 2010. 



120

Cortadores. Gilsamara Moura - Grupo Gestus. 
Primavera-Dança. Teatro Fábrica. São Paulo – Brasil, 2008.



121

Sobre todos nós.
Grupo Gestus. Teatro Fábrica. São Paulo, 2009. 



122

A pé walking the line. 
Keyzetta & Cia. Trajeto. SESC Belenzinho. São Paulo, 2011. 



123

Ecos. Cia. Fragmento – Ensaio Fotográfico. 
Espaço Kasulo. São Paulo, 2011. 



124

Flutuante. Cia. Flutuante – Ensaio. 
Casa do Francisco. São Paulo, 2011. 



125

Senhor dos Anjos. Cia. Borelli e Dança. 
Espaço Kasulo. São Paulo, 2010. 



126

Onde os Começos. 
Eliana de Santana e Wellington Duarte. 
Semanas da Dança - Centro Cultural. São Paulo, 2010. 



127

Eu Danço Sambarroxé. Joubert Arrais. 
Projeto Primeiro Passo – Sesc Pompéia. São Paulo, 2011. 



128

Produto Perecível Laico. Borelli Cia. de Dança - Pré estreia. 
Ninho Sansacroma. São Paulo, 2011. 
Fotografia publicada no livro 5 Anos de Fomento à Dança - Sec. Mun. Cultura de São Paulo.
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Cadeiras de Rosas. Helena Bastos e Raul Rachou. 
Teatro Coletivo. São Paulo, 2010.
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Possíveis focos para olhar
a dança
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Duet. Diogo Granato e Mathias Landaeus (piano). 
Galeria Olido. São Paulo, 2010. 



134

Temporários Escapes. 
Tatiana Melitello. Sala Crisantempo. São Paulo, 2010.



135

Estudo para Carne, Água e Osso. Iara Cerqueira e Sandra Corradini.
Espaço Nave. São Paulo, 2009.



136

Vestígios. Marta Soares.
Instituto Itaú Cultural. São Paulo, 2010. 



137

Permitido Sair e Entrar. 
Eliana de Santana e Ricardo Iazetta. Keyzetta & Cia. 

Espaço Lugar. São Paulo, 2010. 



138

Assim que se escreve mas não é assim que se lê. Layane Holanda. 
Núcleo do Dirceu. Projeto Primeiro Passo. SESC Pompéia. 
São Paulo - Brasil, 2009.



139

Pequenas Mortes (Procedimento 2). Vera Sala. 
SESC Pinheiros. São Paulo - Brasil, 2008.



140

Bent. Cia. Borelli. 
Galeria Olido. São Paulo, 2008.



141

The rite of spring - Lee Wen (Singapura)
The Winds Project 2010. Tucarena. São Paulo - Brasil, 2010.



142

Nuvens insetos. Cia. Fragmento.
12º Cultura Inglesa Festival. Galeria Olido. São Paulo, 2012. 



143

Fuga fora do tempo.
Cia. Corpos Nômades. Satyrianas. Espaço Lugar. São Paulo, 2007. 



144

Onde os começos. Eliana de Santana e Wellington Duarte. 
Semanas da Dança. Centro Cultural. São Paulo, 2010. 
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Em baixas luzes
a dança se escreve
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Corpo Erótico. Carmen Gomide.
Teatro João Caetano. São Paulo, 2008. 



148

Centímetros Decibéis. Lua Tatit. 
SESC Paulista. São Paulo, 2010. 



149

Tabi.  Emilie Sugai e Dorothy Lenner. 
Primavera-Dança. Teatro Fábrica. São Paulo, 2008.



150

Incômodo Ser. Estela Lapponi. 
Primavera Dança. Teatro Fábrica. São Paulo, 2007. 



151

Parangolés. Cia. Mariana Muniz. 
Teatro da Dança. São Paulo, 2008. 



152

Experimento. 
Margô Assis. Rumos Dança Itaú. São Paulo, 2010. 



153

Homenagem a Ruth Rachou. 
Galeria Olido. São Paulo, 2008. 



154

Instantâneo. Letícia Sekito. 
Primavera Dança. Teatro Fábrica. São Paulo, 2007. 



155

Tricksters ou vagabundos, ajudantes ou cartoons. 
Luciana Chieregati e Ibon Salvador, Coletivo Qualquer. Projeto Primeiro Passo. 

SESC Pompéia. São Paulo, 2010.
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Rútilo Nada. Donizeti Mazonas e Wellington Duarte. 
Semanas da Dança. Centro Cultural. São Paulo, 2010. 



157

Como risco em papel. Marcela Reichelt. 
Projeto Primeiro Passo - Sesc Pompéia. São Paulo, 2010. 
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ConsiderAções 
finAis

 Esta dissertação de mestrado não termina. 

 Ela provavelmente “estreia” agora, quando exposta a uma banca exami-

nadora que, provavelmente, irá trazer mais perguntas e sugestões. Mas é pre-

ciso escrever as considerações finais, então, o melhor é aventurar-se. 

 A pesquisa começou com as fotografias de dança, em 2007. Ao fotografar 

a dança, vieram muitas dúvidas e questões: da fotografia e da dança. Algumas 

delas, causaram inquietações e um desejo enorme de pesquisar e propor um 

alargamento nas escolhas das fotografias para o jornalismo cultural. Ao sugerir 

esta dilatação podemos, quem sabe, dizer que pretendemos com a fotografia 

de dança fazer o que a dança bancou: atirar as sapatilhas de ponta para as bor-

das, remodelar corpos em cena, manifestar no seu fazer uma coreografia para 

mostrar hoje o que somos. 

 Buscar uma analogia para a fotografia sair dos modelos padronizados e 

deixar de lado alguns preconceitos. Isto não quer dizer deixar de usar padrões 

quando se tornarem necessários, mas sim, fazer uso de conceitos que não são 

novos,  buscar atendê-los. Propor a dança em tempo denegado na fotografia 

do jornalismo cultural, mas não descartar o tempo inscrito nela. Entender que 

os grãos formam-se das baixas luzes e que, portanto, fixam o reconhecimento 

de que trata-se de uma fotografia em que a cena foi projetada assim: um fio de 

luz, uma luz sutil. Pensar que o foco nem sempre é a única maneira de se ver 

algo, que o conceito de nitidez é mais complexo do que a sua associação com 
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a clareza trazida pela luz. 

Não descartar estas possibilidades.

 Estas não são as considerações finais, pois pretendem ser considerações 

iniciais, possíveis entendimentos de que a fotografia de dança no jornalismo 

cultural pode ampliar o entendimento de verdade/verossimilhança do fotojor-

nalismo, porque nela, a proximidade com o referente resulta em uma situação 

particular.  
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