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RESUMO 

Este estudo se propõe a demonstrar, através da análise e leitura dos registros fotográficos de 

objetos que compõem uma casa, que os mesmos podem se constituir numa fonte mediadora 

de informação sobre o capital social e cultural de um sujeito ressaltando, nesse processo, o 

olhar do fotógrafo como mediador. Compõe um quadro teórico conceitual que estuda o 

fenômeno fotográfico em sua historicidade e complexidade epistemológica, enquanto 

documento, representação e fonte de memória. Investiga sobre a ascensão da fotografia como 

documento social, como um instrumento da pesquisa cientifica, sobre a sua apropriação e uso 

pelas ciências sociais e em especial pela Ciência da Informação. Desvela sua potencialidade 

como mediadora cultural, através do estudo e análise dos registros fotográficos dos objetos da 

casa do escritor Jorge Amado, contidos no livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho, eleito 

como universo da pesquisa. Como recorte, foi designado a sala de visitas e os registros 

fotográficos dos objetos cujas autorias foram identificadas, perfazendo um total de 32 (trinta e 

dois) registros. A pesquisa enquadra-se na tipologia dos estudos exploratórios e descritivos 

cuja técnica adotada foi a da pesquisa bibliográfica e documental e como instrumento de 

coleta de dados aplica uma entrevista com o fotografo, a qual se juntou a observação direta. 

Apropria-se do método heurístico, caracterizado como intuitivo e experimental e através do 

processo de desmontagem e remontagem, implica identificação, numeração e resumo 

temático de cada figura/objeto, no detalhamento e descrição, foram criados oito grupos 

temáticos. A análise e releitura dessas figuras/objetos agrupados por semelhanças, 

identidades, incidências autorais, no processo de remontagem, favoreceram que à constituição 

da rede sociocultural tecida pelo escritor Jorge Amado, fosse dada a visibilidade pretendida. 

Como resultado o estudo demonstra que o processo de entrelaçamento entre documento, 

imagem, memória, informação e cultura aponta para a potencialidade da fotografia como 

mediadora cultural, abrindo assim novas possibilidades de estudo no campo da Ciência da 

Informação. 

Palavras-chave: Mediação fotográfica. Mediação cultural. Fotografia - Representação. 

Objetos – Representação. Jorge Amado. 
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ABSTRACT 

 

This study demands to demonstrate, through the analysis and reading of photographic records 

of objects that compose a house, they may constitute a mediating source of information on the 

social and cultural capital of a person. Also, it is emphasized in the process, the 

photographer´s eye as a mediator. It forms a conceptual theoretical framework to study the 

photographic phenomenon in its historicity and epistemological complexity as a document, 

representation and as well memory source. It inquires the rise of photography as a social 

document, as an agent of scientific research on its approach and use by social sciences and, in 

particular, by the Information Science. It unveils its potential as a cultural mediator, through 

the study and analysis of photographic records of objects of the writer Jorge Amado's house, 

in the book named Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho, which was elected as the research 

universe. As the bottleneck of the research, it has been chosen the living room and 

photographic records of objects whose authorship were identified, totalizing 32 records. The 

research is classified as an exploratory and descriptive type and the procedure used was the 

bibliographical and documentary research. As to data collection tool, it was applied an 

interview with the photographer, which was added by direct observation technique. It 

appropriates the heuristic method, characterized as intuitive and experimental one, and 

through the disassembly and reassembly process, which implies identification, numbering and 

thematic summary of each figure/object and detail and description, it resulted in the creation 

of eight thematic groups. The analysis and reinterpretation of these figures/objects grouped by 

similarities, identities, copyright incidences, the reassembly process, which favored the 

establishment of the socio-cultural network woven by the writer Jorge Amado, was given the 

desired visibility. As a result, the study demonstrates that the intertwining process of 

document, image, memory, information and culture points to the photographic capability as 

been a cultural mediator, thereby opening up new possibilities of study in the field of 

Information Science. 

 

Keywords: Photographic mediation. Cultural mediation. Photography - Representation. 

Objects - Representation. Jorge Amado. 
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RESUMÉ 

 

Cette étude propose démontrer, atravers de l”étude de l’analyse et de la lecture des registres 

photographiques des objets qui composent une maison, qu’ils peuvent constituer une source 

médiatrice d’information sur le capital social et culturel d’un sujet, em rehaussant, dans ce 

processus, le regard du photographe en tant que médiateur. Il compose un tableau théorique 

conceptuel dans lequel est étudié le phénomène photographique dans son aspect historique et 

sa complexité épistémologique, en étant, au même temps, document, répresentation et source 

de mémoire. Ce travail cherche à faire des investigations sur l’ascension de la photographie 

comme document social, comme instrument de recherche scientifique sur son apropriation et 

son utilisation par les sciences sociales et, en spécial, par la Science de l’Information. Elle 

dévoile sa potentialité comme médiatrice culturelle, atravers l’étude et l’analyse des registres 

photographiques des objets de la maison de l’écrivain Jorge Amado, qui fait partie du livre 

Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho, élu comme objet de la recherche. Comme objet 

d’investigation, cette étude a s’est concentrée sur la salle de visites et les registres 

photographiques de ces objets, dont les auteurs ont été identifiés, comprennant au total 32 

(trente-deux) documents iconographiques. La recherche s’insère dans la typologie des études 

d’exploitation et de description, dont la technique adoptée fut la recherche bibliographique et 

documentale à laquelle s’est ajoutée l’observation directe. L’étude s’approprie de la méthode  

heuristique, caracterisée comme intuitive et experiementale, et par le processus de démontage 

et remontage, implique l’identification, la numération et le resumé thématique de chaque 

image/objet. Pour la détaillement et la description, on a crée huit groupes thématiques. 

L’analyse et la relecture de ces images/objets agroupés par ressemblances, identités, 

incidences d’auteur, dans le processus de remontage, ont permis qu’à la constituition du 

reseau socioculturel tissé par l’écrivain Jorge Amado, ait été donnée la visibilité prétendue. 

Comme résultat, l’étude démontre que le processus de l’entrelacement entre document, image, 

mémoire, information, et culture, signale le potentiel de la photographie en tant qu’objet de 

médiation culturelle qui offre, ainsi, des nouvelles possibilités d’études dans le terrain de la 

Science d’Information.  

 

Mots clefs: Médiation photographique. Médiation culturelle. Photographie – Représentation. 

Objets – Représentation - Jorge Amado.  
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Cecília Meireles

Desejo uma fotografia
Como esta – o senhor vê – como esta: 
Em que para sempre me ria

Encomenda

Com um vestido de eterna festa.
Como tenho a testa sombria,
Derrame luz na minha testa.

Deixe esta ruga que me empresta
 Um certo ar de sabedoria. 
 Não meta fundos de floresta

nem de arbitrária fantasia... 
Não...Nesse espaço ainda resta
Ponha uma cadeira vazia.

Capítulo 1
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1 INTRODUÇÃO 

 
A humanidade permanece, de forma impenitente, na caverna de Platão, ainda 

se regozijando, segundo seu costume ancestral, com meras idéias de verdade. 

[...] Essa insaciabilidade do olho que fotografa altera as condições do 

confinamento na caverna: o nosso mundo. Ao nos ensinar um novo código 

visual, as fotos modificam e ampliam nossas idéias sobre o que vale a pena 

olhar e sobre o que temos direito de observar. (SONTAG, 2004, p. 13) 

 

Preconiza-se que a fotografia equivale a uma prova incontestável de que determinada 

coisa aconteceu. Registrar uma ocorrência, fatos, acontecimentos, tem sido um desafio vivido 

pelo homem. No entanto, a realidade nunca foi tão capturada além do olhar como nos dias em 

que vivemos. Dentre a diversidade de recursos mágicos, técnicos e tecnológicos inventados 

para que essa apropriação se consumasse e se difundisse, a fotografia vem se impondo como 

um dos mais significativos dentre eles.  

Procurando compreender e encontrar respostas que esclareçam o fascínio que 

acompanha a trajetória da fotografia, desde a sua gênese, o percurso por ela traçado do século 

XIX aos dias atuais, é que neste estudo buscamos, num conjunto de saberes convergentes, 

compor um quadro teórico conceitual que nos fizesse ver a fotografia para além do seu caráter 

mimético e documental, estigma que marca a sua gênese e a sua trajetória.  

Buscamos compreender a sua ascensão como documento social e instrumento da 

pesquisa científica, a sua apropriação e uso pelas Ciências Sociais e em especial pela Ciência 

da Informação, desvelando a sua potencialidade como mediadora cultural, por meio do estudo 

e análise dos registros fotográficos dos objetos da casa do escritor Jorge Amado, os quais 

compõem o livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho (RUA..., 1999), em especial aqueles 

encontrados em sua sala de visitas. A tentativa se reveste do desejo de identificar, nesses 

registros, as marcas das relações socioculturais que foram tecidas pelo escritor ao longo do 

tempo.  

Estudos epistemológicos vêm se debruçando sobre a questão do realismo e do valor 

documental da imagem fotográfica, enquanto outros se centram em concepções que 

consideram a fotografia um espelho do real, como codificadora das aparências, dotada de um 

valor singular ou mesmo particular, como um traço do real. Da foto como espelho do mundo à 

imagem fotográfica como codificadora das aparências, da verossimilhança ao índice, como 

repositório da memória, as reflexões que sobre ela vêm sendo construídas abrem a 

possibilidade de considerá-la uma construção arquitetada, arbitrária, cultural e 
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ideologicamente codificada, conceito que adotamos nesta tese, referendada pelo pensamento 

de autores como Pierre Bourdieu e colaboradores (2003), Susan Sontag (2004), Andre Rouillé 

(2009), Villém Fluser (2011), Phillipe Dubois (2012), Roland Barthes (2012), Etienne Samain 

(2012b), dentre tantos outros. Não se pode negar que os registros fotográficos, independente 

da diversidade das correntes de pensamento, são testemunhos de que algo aconteceu: 

documentam vidas, lugares e esta condição lhes permite serem considerados como a 

representação de uma coisa ausente, um signo aberto a múltiplas leituras. 

Partindo desses princípios, a imagem fotográfica pode ser assemelhada ao espelho de 

Alice que, ao ser adentrado, pode nos levar a caminhos que se bifurcam, imprevisíveis, 

inimagináveis, fonte inesgotável de significação e informação, podendo, cada imagem 

fotográfica, ser atualizada pelo discurso do seu receptor. Como um registro documental, pode 

possibilitar a criação de realidades e ficções e, enquanto representação do mundo e objeto do 

mundo da representação vem se constituindo num amplo campo de pesquisas teóricas de 

abrangência multidisciplinar. 

Dentre aqueles que buscaram entender a Fotografia e o traço essencial que a distingue 

das outras imagens, Barthes (2012, p. 72) se destaca como um pensador que considera que a 

imagem não se desprende do seu referente e chega a afirmar que toda fotografia é um 

certificado de presença, nominando de referente fotográfico “[...] não a coisa facultativamente 

real a que remete uma imagem ou um signo, mas a coisa necessariamente real que foi 

colocada diante da objetiva, sem a qual não haveria fotografia.”  

Tais assertivas e questionamentos acenderam em nós o desejo de investigar e 

aprofundar estudos sobre diferentes linguagens e, em especial, sobre a linguagem fotográfica. 

Para realizar este desejo, saímos em busca de um objeto que nos desse a possibilidade de 

desenvolver uma pesquisa sobre o tema, acima elencado, e que, ao mesmo tempo, nos 

remetesse a universos já transitados.   

A escolha recaiu sobre um livro de fotografias da casa de Jorge Amado. Nesse livro 

Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho (RUA..., 1999), a casa, os objetos, móveis e obras de arte, 

coleções de peças artesanais, são registrados pelas lentes do fotógrafo Adenor Gondim e 

representam um espaço privado do escritor, no qual viveu por longos anos, e nessas imagens 

ele não está presente. Os espaços, toda a casa e objetos, são vistos como registros da 

existência humana, da subjetividade do sujeito ausente, como uma representação imagética do 
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ambiente frequentado pelo escritor que se abre à possibilidade de uma revelação da sua 

intimidade, das relações socioculturais por ele construídas. 

Tanto a escolha do tema como o objeto desta pesquisa revestem-se de um caráter 

duplamente afetivo. Desde a infância, a fotografia faz parte da nossa vida. E há tempos Jorge 

Amado povoa o nosso imaginário e trilha, ao nosso lado, o caminho na academia. Com ele e 

sua obra estabelecemos um elo, certa intimidade. Durante o mestrado, pesquisamos sobre a 

recepção crítica de sua obra Gabriela, cravo e canela. Fizemos uma análise da diversidade 

dos discursos e procedimentos interpretativos que refletiam as particularidades das práticas de 

leitura de seus consumidores, críticos de rodapé e críticos acadêmicos. No doutorado, 

ocorreu-nos a ideia de rever o universo amadiano, através de outra linguagem, a linguagem 

fotográfica.  

A ideia de revê-lo através de outra linguagem, confessamos, foi também inspirada no 

que André Bazin (1991b, p. 26) considera ser uma das capacidades da fotografia: a de nos 

permitir a descoberta de algo que já conhecíamos, mas que nossos olhos não teriam sabido 

tanto amar. Para ele, “[...] a fotografia nos permite, por um lado, admirar em sua reprodução o 

original que os nossos olhos não teriam sabido amar, e na pintura um puro objeto cuja 

referência à natureza já não é mais a sua razão de ser”.  

E por que fotografia? Porque temos uma história de vida em que a fotografia é um fio 

condutor. Nosso pai foi fotógrafo “lambe-lambe,” no interior da Bahia.  Durante a infância e 

como testemunha ocular, vimos os seus dedos escurecerem a cada dia no contato com ácidos 

que faziam milagres e, como se fossem mágicos, faziam ressurgir pessoas e coisas do 

mergulho do papel em um líquido mal cheiroso. Adenor, nosso irmão, seguindo os passos do 

pai, tornou-se um aprendiz e um mestre. Virou fotógrafo. Retratou a casa de Jorge Amado, 

sendo o único profissional a registrar aquele recinto “louvado” e a permitir que seu trabalho e 

lida fossem transformados em um livro, Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho (RUA..., 1999) 

que elegemos como objeto da pesquisa. 

E como profissional da informação, fundamentada na confiabilidade que se alicerça na 

capacidade da fotografia de apresentar - se como um suporte documental, uma fonte de 

informação e memória, como referencial imagético de uma existência física, real, é que nos 

dispusemos a demonstrar que a fotografia não deve ser vista apenas como um registro 

objetivo, realista, mas um espaço de recepção e produção de sentido, de intervenção e que, 

como mediadora, permite estabelecer conexões entre informação e cultura. 
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Além do mais, as assertivas e questionamentos que vêm sendo levantados sobre o 

universo da fotografia acenderam em nós o desejo de investigar e aprofundar estudos sobre a 

questão da fotografia como representação, como registro documental, como um espaço 

passível de construção e reconstituição da história e da memória. Sobre a fotografia como 

produto social da cultura, os objetos como representação do mundo do sujeito, estudos 

atrelados à função social da memória e, por vezes, estudos voltado às pesquisas 

autobiográficas. 

Quando decidimos fazer o doutorado, almejamos trabalhar com produções culturais 

que não fossem escritos literários, especialmente, produções fotográficas. Com narrativas não 

verbais, micronarrativas reconstrutoras de histórias de vida, memorialísticas, documentais; 

com a linguagem fotográfica, também por viver um instante em que o mundo e os sujeitos 

optaram e elegeram as imagens como sua mais perfeita representação. E, ademais, para não 

tomarmos o discurso e a fala como um insumo determinante, consideramos que seria mais 

estimulante apelar para as configurações visuais. 

Vislumbramos a possibilidade de trabalhar também com imagens de objetos, por 

vivermos um momento histórico em que eles tomam vulto como suportes de memória e que, 

além da sua finalidade prática e da sua dimensão afetiva, servem para personificar as relações 

humanas, constituindo-se em uma forma de narrativa que, ao serem interrogados, sob um 

aporte teórico e metodológico, qualificam a intermediação técnica dos sujeitos com o mundo.  

Tal opção referenda-se nas afirmações de Abraham Moles (1974, p. 15), um pioneiro 

nas reflexões teóricas sobre a função social dos objetos na vida cotidiana, quando considera 

que, no mundo contemporâneo, “El papel fundamental del objeto es resolver o modificar una 

situación mediante un acto en el que se utilice [...] y es ya un primer sentido - como mediador 

entre el hombre y el mundo.” (MOLES, 1974, p. 15) 

Justificamos ainda mais a nossa proposta desde quando abrimos, nesta tese, a 

oportunidade de aprofundar estudos sobre o potencial da imagem fotográfica no conjunto de 

mediadores culturais participantes do processo de construção do conhecimento, a partir do 

princípio de que a mediação tem se configurado um efetivo instrumento para reflexões e 

estudos no campo da Ciência da Informação e que está implícita em qualquer atividade de um 

profissional que milita na área. 
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Neste percurso, nossa escolha foi sedimentada e enriquecida com a experiência 

vivenciada na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 

quando um vasto e rico referencial teórico deu-nos uma dimensão mais precisa do tema 

escolhido, bem como a definição do recorte da pesquisa. 

Diante do exposto, das nossas motivações e das variáveis sujeitas a leituras e análises 

dos registros fotográficos, este estudo favoreceu que nos reportássemos a questões que 

envolvem sentimento e emoção, histórias de vida, quando lidamos com a casa, os objetos, o 

fotógrafo; estudos que envolvem a memória, questões epistemológicas que envolvem a 

conceituação, análise e interpretação dos registros fotográficos. 

Desse conjunto de reflexões, intuímos que os laços estabelecidos entre o olhar do 

fotógrafo e as fotografias do livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho (RUA..., 1999), 

representando os ambientes, obras de arte e objetos da casa do escritor Jorge Amado, 

constroem um processo de mediação e, sendo assim, a mediação pela fotografia. Por conta de 

assim pensarmos, consideramos que essas imagens abrem a possibilidade de revelar sua 

intimidade, as relações tecidas ao longo das andanças por onde passou.  

Como artefato, representação e lugar de memória, desde a porta de entrada aos fundos, 

todos os seus recantos, os mais recônditos, essa casa traz as marcas dos afetos, das estéticas, 

das crenças, ideologias, do capital social e cultural arregimentado por Jorge Amado. 

Componentes socioculturais, desde quando a casa é povoada de obras de arte de artistas 

baianos, brasileiros e de fora do país. Registradas e representadas nas fotografias, elas podem 

ser considerados, também, uma fonte documental e de informação relativa à produção 

artística e cultural de um determinado tempo da história da Bahia. 

Para efetivar essa busca investigativa e encontrar respostas, mesmo que provisórias, 

trilhamos um percurso metodológico. Levantamos questões. Algumas se sobrepuseram: Pelo 

estudo e análise dos registros fotográficos dos objetos da casa do escritor Jorge Amado, que 

compõem o livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho (RUA..., 1999), e em especial da sala de 

visita, podemos identificar as relações socioculturais construídas pelo escritor? Como se 

processa a mediação entre o olhar do fotógrafo e o objeto fotografado?  

Como pressuposto, consideramos que as fotografias da casa da Rua Alagoinhas, 33, 

Rio Vermelho podem se constituir numa fonte de informação e memória que representa um 
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meio de mediação cultural, através da qual podemos identificar as relações socioculturais 

construídas pelo escritor Jorge Amado.  

Para dar conta da empreitada, estabelecemos alguns objetivos. Como objetivo geral: a) 

Averiguar e demonstrar, mediante a análise e a leitura dos registros fotográficos de objetos 

que compõem uma casa, basicamente da sala de visitas, como eles podem se constituir numa 

fonte mediadora de informações sobre o capital social e cultural de um sujeito, no nosso caso, 

do escritor Jorge Amado; b) Investigar sobre a mediação no processo que se estabelece entre o 

olhar do fotógrafo e o objeto fotografado. Como se dá a mediação cultural face à captação da 

informação através do recurso da imagem e sua leitura. 

Para atingir os objetivos específicos nos empenhamos em: 1) Estudar o fenômeno 

fotográfico em sua historicidade e complexidade epistemológica enquanto documento e 

representação, verticalizando os estudos sobre os objetos como documento; 2) Analisar a 

fotografia, sua função social, usos e apropriações e a função mediadora focada na história da 

casa da Rua Alagoinhas, 33, e em especial da sua sala de visitas; 3) Identificar como é 

exercido o papel do fotógrafo como mediador, levando-se em conta sua história, crenças, 

ideologias, senso estético, domínio da técnica, relações com o objeto fotografado; 4) 

Inventariar e criar categorias que viabilizem a leitura e recepção das imagens fotográficas e a 

formulação de um modelo de análise e 5) Demonstrar como os objetos fotografados se 

constituem numa fonte de memória e de mediação cultural da figura de Jorge Amado, 

identificadores das relações sociais e culturais  construídas pelo escritor.  

Assim, o universo da pesquisa constituiu-se das imagens fotográficas dos objetos da 

casa do escritor Jorge Amado, representados no livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho 

(RUA..., 1999), e seu recorte, a sua sala de visitas, por ser impossível dar conta do montante 

do acervo que se espalha por todos os espaços da casa. As fotos da casa do escritor Jorge 

Amado ao registrarem os espaços privados, os móveis, os objetos e coleções, constituem-se 

em testemunhas oculares, fonte de memória, que se abre a leituras e interpretação de uma 

narrativa imagética sobre a privacidade de um sujeito tão público que aqui passa a ser visto 

através da cultura material que o rodeia, da disposição espacial dos elementos no ambiente 

frequentado por seu corpo, sendo penetrada a sua intimidade pela luminescência particular de 

um fotógrafo. Esse processo de entrelaçamento entre documento, imagem e memória, 

informação e cultura nos aponta para a potencialidade mediadora da fotografia a qual 

procuramos, justamente, demonstrar. 
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Para atingir os objetivos propostos, ante a complexidade do tema e sua abrangência, 

foi preciso que um largo exercício de leitura fosse realizado resultando num entrelaçamento 

de reflexões advindas de variadas áreas do conhecimento. Adotamos, para tanto, como 

procedimento a pesquisa bibliográfica e documental, procedimentos fundamentais para a 

análise, leitura e decifração visual dos registros fotográficos. Essa atividade nos possibilitou 

erguer uma sólida base teórica sobre o objeto da qual emergiram, em profusão, convergentes e 

divergentes conceitos sobre os quais, muitas vezes, não podemos deixar de citá-los, de trazê-

los à luz, para um melhor entendimento de suas proposições. 

Quanto à tipologia, enquadra-se a pesquisa nos estudos exploratórios e descritivos, 

cujo universo escolhido, como já nos referimos, é o livro de fotografia da casa da Rua 

Alagoinhas 33, Rio Vermelho (RUA..., 1999), e o seu recorte, as fotografias da sala de visitas 

do escritor. 

Faz-se producente lembrar, nesse momento, que os avanços nas Ciências Humanas e 

Sociais vêm possibilitando aos pesquisadores que trabalhem sob perspectivas metodológicas 

diferenciadas, de forma mais livre, menos cartesiana, e adotem uma nova postura quanto aos 

critérios e questionamentos relativos aos resultados obtidos. Partimos, portanto, da premissa 

de que o saber produzido sempre é um saber não impermeável, um saber em processo, 

inacabado, discutível que, segundo Bachelard (1996, p. 14)  

[...] deve estar sempre em estado de mobilização permanente pois o saber 

fechado e estático deve dar lugar ao conhecimento aberto e dinâmico, assim 

como é preciso que se reavive a crítica e se exercite sempre um retorno [...] 

ao estado nascente em que a resposta sai do problema. 

 

Inspirados no que diz Bachelard (1996), percorremos, à procura da elucidação da 

questão levantada, um caminho metodológico que reflete o nível de carência e da falta, da 

necessidade não suprida em relação ao nosso objeto. Esse sentimento é expresso na fala de 

Marques (2006, p. 94), quando afirma que: 

Colocar o pesquisar sob o signo do desejo é colocá-lo sob o signo da 

carência e da falta, de uma necessidade não suprida, do imaginário como 

substituição e sublimação de um objeto por muitos possíveis, mediação que 

protela a plena posse, e onde se insere a astúcia industriosa, prudente e 

persistente da razão. 

 

Na busca de suprir a falta, diante de um objeto complexo e da multiplicidade de 

olhares que sobre ele podem ser lançados, saímos à cata de procedimentos que viabilizassem 

o nosso intento. Optamos por trilhar um caminho inspirado em experiência vivida pelo 
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pesquisador Etienne Samain (2012b), professor de Antropologia Visual da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo que, adotando o método heurístico, debruçou-se sobre a 

análise de fotografias que compunham a Prancha 79, do Atlas Minemosyne, idealizado por 

Aby Warburg, num processo de desmontagem e remontagem das suas imagens. 

Vislumbramos, com a escolha, a oportunidade de realizar uma pesquisa em que a 

intuição, a percepção, a erudição e a criatividade permitissem que os múltiplos aspectos do 

nosso objeto fossem levados em conta e que ela se revestisse de um caráter experimental. 

Apropriamo-nos do método heurístico, referendados também pelos estudos de Abraham 

Moles (1971), estudioso da questão, cujo método é caracterizado por ser intuitivo e 

experimental e pelo fato que o processo utilizado para a solução de um problema centra-se 

no uso da criatividade, num jogo de tentativa e erro no qual, a busca pela resposta desejada 

não se baseia em conceitos pré-existentes, mas na sua circunstancialidade.  

Por ser assim caracterizado, criamos a expectativa de atingir os objetivos propostos 

na elucidação do nosso objeto, desde quando este é um processo que se caracteriza como o 

oposto do algoritmo, em que o conhecimento vai se construindo na ação da busca de 

elucidação da questão, cuja verdade encontrada é sempre uma verdade circunstancial.  

Nessa pesquisa, utilizamos como instrumentos de coleta de dados, não só a entrevista, 

como a observação direta. A entrevista foi realizada com o fotógrafo (APÊNDICE A) de 

forma não estruturada, o que deu margem a que os temas propostos fossem amplamente 

discutidos e que as informações coletadas nos subsidiassem, não só na leitura das imagens por 

ele produzidas, como na percepção do seu papel como mediador. A necessidade de observar 

in loco, na Casa do Rio Vermelho Jorge Amado e Zélia Gattai1, os objetos da sala de visitas 

da casa do escritor, registrados nas imagens fotográficas do livro Rua Alagoinhas 33, Rio 

Vermelho (RUA..., 1999), se fez necessária, muitas vezes, quando as informações contidas no 

livro não se mostravam suficientes à sua identificação, numeração e categorização, processos 

necessários à aplicação do método.  

Durante o percurso ficou evidenciada a necessidade de ordenar as informações 

coletadas sobre autores, objetos da Sala de Visitas e de outros espaços da casa em forma de 

Apêndices, além de uma sucinta biografia dos artistas e artesãos cujas obras compõem as 

                                                           
1 Nome que recebeu a casa da Rua Alagoinhas, 33, quando transformada em memorial, no dia 7 de novembro de 

2014 
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temáticas analisadas. Todos os passos seguidos que nos permitiram, através da mediação das 

imagens fotográficas, tecer as relações sociais e culturais do escritor Jorge Amado, estão 

apresentados no capitulo 6, dedicado aos procedimentos e aplicação do método adotado. 

Para o desenvolvimento desta tese, foram percorridos caminhos teóricos convergentes, 

inseridos no largo âmbito das práticas sociais da fotografia, da Antropologia dos objetos, da 

História, da memória, da Ciência da Informação, cuja literatura aqui utilizada cobre vertentes 

que evidenciam a literatura brasileira e de outros países. Partimos do princípio de que a busca 

pela captura e fixação da realidade tem sido uma obsessão desde os idos dos séculos XVIII e 

XIX, época em que as invenções inundaram o cenário com práticas que visavam à produção e 

retenção de imagens, uma luta insana do homem contra o tempo. Desde a invenção da 

fotografia. 

Tal invenção, por mais de dois séculos, vem mobilizando e instigando pesquisadores 

em busca do seu entendimento e conceituação. Considerada, por Santaella (2009, p. 62) “[...] 

um marco fundamental, verdadeiro giro Copérnico nos destinos da imagem [...],” a invenção 

da fotografia, na visão da autora, constituiu-se em um acontecimento que desestabilizou os 

alicerces de uma sociedade que se industrializava e se transformava, impulsionada pela 

expansão da técnica e do capital. Uma sociedade que descobria a possibilidade da apropriação 

e aproximação da realidade, da eternização de si e das coisas do seu mundo, através de um 

recurso, até então, só possibilitado pela pintura.  

Para Sontag (2004, p. 14), no ato de fotografar nos apropriamos da coisa fotografada, 

o que significa se colocar, de determinada forma, em relação com o mundo, com nosso 

semelhante, em relação ao conhecimento e consequentemente ao poder. Tal relação e seus 

efeitos repercutem no homem contemporâneo, como podemos perceber na reflexão de Walter 

Benjamin (1994b, p. 101), quando traça um percurso da história da fotografia:  

 
Mas fazer as coisas se aproximarem de nós, ou antes, das massas, é uma 

tendência tão apaixonada do homem contemporâneo quanto a superação do 

caráter único das coisas, em cada situação, através da sua reprodução. Cada 

dia fica mais irresistível a necessidade de possuir o objeto de tão perto 

quanto possível, na imagem, ou melhor, na sua reprodução.  

Abordagens eminentemente técnicas ou mesmo estéticas sobre a imagem fotográfica, 

perduraram, por um longo período, atreladas a uma visão positivista que, desvinculada de 

reflexões sociais e culturais, relegavam a fotografia ao status de auxiliar da História, à 

condição de “ilustração,” a um registro objetivo da realidade A fotografia foi utilizada nas 
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atividades científicas, policiais e jornalísticas, e também como prova e testemunho. Não se 

atentava, portanto, para a fotografia como uma fonte de registro da memória cultural do 

sujeito e da sociedade, como produtora de sentido, o que a desconectava do processo 

histórico.  

O que vem diferindo, com o tempo, é a forma como os vários campos do 

conhecimento e os pensadores vêm se apercebendo da complexidade epistemológica da 

fotografia, como um documento e representação, reflexão que se fundamenta na declaração de 

Kossoy (2007, p. 35), quando afirma que as imagens fotográficas são “[...] fontes primordiais 

para as diferentes vertentes de investigação, disso resultando uma retroalimentação contínua, 

de informações na medida em que consideramos a interdisciplinaridade das abordagens.”  

Estudos que se voltam para a trajetória temporal e espacial dos suportes, para a 

natureza e constituição de sua linguagem como fonte de pesquisa histórica, refletem sobre a 

significação da imagem, sobre a natureza epistemológica e cultural associadas à 

documentação fotográfica, além daqueles que se debruçam sobre o processamento técnico, 

considerando-a como uma unidade documental. 

A natureza epistemológica e cultural da fotografia, associada à documentação e à 

memória fotográfica, irá permear todo o desenvolvimento desta pesquisa, das nossas análises, 

como pressupostos teóricos que vão subsidiar todo o percurso do trabalho. Assim, vamos nos 

avizinhando do nosso objeto, percorrendo caminhos teóricos convergentes, inseridos no largo 

âmbito da história, das práticas sociais da fotografia, da antropologia dos objetos, da memória, 

da Ciência da Informação, da documentação. 

O conceito de documento, ampliado ao longo do tempo, desde Paul Otlet (1996), no 

Traité de documentation: le livre sur le livre: théorie et pratique, publicado originalmente, 

em 1934, questionado e refletido por Suzanne Briet (1951), ampliado por pensadores como 

Frohmann (2006) que recorre à teoria de Michel Foucault (1992) sobre a materialidade dos 

enunciados, estudos anteriores e recentes sobre os objetos e sua representação no mundo do 

homem contemporâneo, levam-nos a considerá-los como documentos que, materializados, 

trazem encarnados em si vestígios e rastros do sujeito, além da finalidade prática que a eles 

um dia foi dada. 

A noção de documento tomada como aporte teórico deste trabalho reporta-se ao 

conceito de Suzanne Briet (1951), publicado no artigo Qu’est-ce que la documentation?,  no 
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qual propõe uma definição que julga atual e abstrata. Para ela, “[...] o documento é todo signo 

indicial (ou índice) concreto ou simbólico, preservado ou registrado para fins de 

representação, de reconstituição ou de prova de um fenômeno físico ou intelectual.” (BRIET, 

1951, p. 7) Como observou Buckland (1991) ao analisar o conceito da autora, a materialidade 

do documento, sua fisicalidade, a intencionalidade que a ele subjaz, enfatiza o seu caráter 

indicial e relacional. Se para a autora todo documento é um signo indicial ou índice, arroladas 

estão as fotografias dentro da sua conceituação de documento, como assim as considera. 

Quanto à memória, que tem na fotografia um suporte evocador, como um tema de 

reflexão epistemológica, ela vem ocupando espaço nas últimas décadas. Andreas Huyssen 

(2004, p. 9), no livro Seduzidos pela memória, afirma que “[...] um dos fenômenos culturais e 

políticos mais surpreendentes dos anos recentes é a emergência da memória como uma das 

preocupações culturais e políticas das sociedades ocidentais.” Para o autor, a memória tem se 

constituído um dos temas mais populares da produção cultural nas últimas décadas, quer no 

campo da produção acadêmica, quer artística, tornando o passado uma presença 

demasiadamente pesada no presente.  

Na mesma linha de pensamento, Rossi (2010) considera que, entre as razões que 

explicam as paixões atuais pelo tema, há, sem dúvida, uma grande “demanda de passado” e 

uma renovação do interesse pelos argumentos e temas que pareciam superados ou marginais, 

tais como o localismo, o nacional, o regional, o urbano, o bairro, as minorias, os grupos, as 

culturas, os sujeitos. 

Imaginava-se que a instantaneidade, característica do mundo contemporâneo, 

concorresse para a dissolução do passado e seu apagamento. No entanto, diante da 

espetacularização do presente efêmero, diante da globalização da cultura, da economia e das 

fronteiras geográficas, uma surpreendente mania preservacionista, ancestral, fez renascer nas 

nações e nos “novos sujeitos”, como diria Michel de Certeau (1994), antigas necessidades: a 

afirmação da identidade e a noção de pertencimento.  

A narrativa do passado passa a demandar novos métodos e uma nova postura se dá 

diante da escuta de vozes que se materializam nos discursos da memória, como as cartas, os 

conselhos, os diários, as fotografias entre outros; e a esse rol acrescentamos os objetos, que 

circundam o sujeito. É como se o passado fosse reordenado ideologica e conceitualmente e, 

de mãos dadas com a sociedade, aflorasse através das memórias subterrâneas, confinadas ao 
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silêncio que, longe de conduzirem ao esquecimento, se convertem numa forma de luta e 

resistência aos discursos oficiais.  

Naturalmente, instaurou-se a necessidade de revisões críticas do passado, como diria 

Pollak (1992), não estando isentas a essas ações renovadoras, as instituições geradoras de 

informação, de documentos e de memórias. Daí poder-se dizer que o uso jurídico e moral da 

memória pública e privada, da memória resgatada no contexto da sociedade contemporânea 

regida por novos paradigmas, numa sociedade que se autodefine como sociedade da 

informação, passa a interferir em todos os campos do conhecimento, a envolver e redefinir o 

conceito de memória, o próprio conceito de documento, seus suportes e seus mecanismos de 

preservação, conservação e disseminação. 

Os estudos desenvolvidos por uma gama variada de ciências têm levado pesquisadores 

a aproximarem os estudos da memória ao campo das ciências humanas, o que nos leva, neste 

projeto que estabelece uma relação entre informação e memória, a aderir ao conceito de 

memória de Jacques Le Goff (2003c, p. 419) quando afirma que “A memória, como 

propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de 

funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões, ou informações 

passada, ou que ele representa como passadas.” Nesse contexto, o lugar que vem ocupando a 

fotografia como espaço democratizador da memória, em seu livro História e memória, Le 

Goff (2003c, p. 460), afirma que, 

Entre as manifestações importantes ou significativas da memória coletiva 

encontra-se o aparecimento no século XIX, e no início do século XX de dois 

fenômenos O primeiro, em seguida à primeira Guerra Mundial, é a 

construção de monumentos aos mortos. [...] O segundo é a fotografia, que 

revoluciona a memória: multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma precisão e 

uma verdade visuais nunca antes atingidas, permitindo assim guardar a 

memória do tempo e da evolução cronológica. 

 

Quando a questão se volta para a transitoriedade inerente ao registro fotográfico, 

configurada na impossibilidade do retorno do instante gravado, Roland Barthes (2012, p. 13) 

sentencia que aquilo que é reproduzido infinitamente pela fotografia “[...] só ocorre uma vez: 

ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. Nela o 

acontecimento jamais se sobre passa para outra coisa: ela reduz o corpus de que tenho 

necessidade ao corpo que vejo [...].”  

O que temos presenciado e vivido é uma tensão entre o lembrar e o esquecer, numa 

relação de complementaridade que se materializa em lugares, pessoas e acontecimentos. Na 
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luta para serem lembrados e na tentativa de não serem esquecidos, postam-se os sujeitos, 

alheios à evidência de que o esquecimento é uma categoria da memória. Contra esse 

esquecimento, a fotografia entra em cena como um recurso e testemunha ocular da realidade 

presente, do instante vivido ao qual o homem recorre. Como testemunha, Barthes (2012, p. 

18) declara que, a partir do momento em que se sente olhado pela objetiva, “[...] tudo muda, 

ponho-me a posar, fabrico-me instantaneamente outro corpo, metamorfoseio-me 

antecipadamente em imagem. Essa transformação é ativa; sinto que a Fotografia cria meu 

corpo ou o mortifica, a seu bel-prazer.” 

Tanto a acumulação da memória, quanto a sua dissolução, têm sido, ao longo do 

tempo, propiciadas pela técnica e pela tecnologia, o que vem dando margem ao surgimento 

das memórias artificiais, dos registros, da fotografia. Por outro lado, não se pode negar que a 

visualidade se constitui um modelo ontológico pelo qual o homem estabelece uma relação 

mnemônica com o passado e que, através dessa visualidade que se encena por meio de 

testemunhos, documentos, registros, eventos mediadores, o passado emerge e se mostra, 

“apesar de tudo.” 

Cientes da precária possibilidade de se reconstituir o passado − inabordável, na visão 

de Beatriz Sarlo (2007) −, o conjunto das imagens fotográficas que compõem o livro Rua 

Alagoinhas 33, Rio Vermelho (RUA..., 1999) e, em especial, dos objetos retratados na sua 

sala de visitas, como memórias artificiais, por se configurarem como um texto imagético, 

representativo da intimidade do escritor Jorge Amado, elas são tratadas, nesta pesquisa, como 

documentos. E, ademais, como um espaço de informação, memória e cultura. Além do caráter 

documental e narrativo que lhes é atribuído, elas são vistas como indícios que apontam para a 

dimensão pragmática da fotografia e para a sua potencialidade como mediadora cultural. 

Partindo do princípio de que a mediação tem se configurado como um efetivo 

instrumento para reflexões e estudos no campo da Ciência da Informação (CI) e da 

Comunicação e que está implícita em qualquer atividade de um profissional da informação, e 

por esta tese se voltar para questões que a envolvem, tomamos como aporte teórico conceitos 

formulados por pesquisadores da área, que vêm aprofundando estudos sobre o assunto.  

Davalon (2007), Almeida Junior (2009, 2013), Rodrigues e Grippa (2011), Henriette 

Gomes (2014) e Perrotti e Pierruci (2014), são os autores que nos deram os fundamentos 

necessários ao estudo que desenvolvemos em busca do conhecimento sobre o potencial da 

imagem fotográfica como mediadora. Davalon (2007), ao fazer uma revisão dos conceitos e 



28 
 

práticas sobre mediação, atenta para as generalizações que no campo da Ciência da 

Informação lhes eram atribuídas, para sentidos que, advindos do senso comum, restringiam-na 

à ação de transmitir informação ou mesmo como um processo de interação social. Advoga o 

autor que, na mediação, é preciso que seja vista a sua dimensão simbólica, que se percebam as 

mudanças trazidas pela tecnologia no processo comunicativo entre sujeitos e grupos sociais.  

Distanciando-se das velhas práticas e conceitos em que a mediação era, sob o ponto de 

vista impressionista, uma prática exercida por profissionais com formação em 

biblioteconomia, arquivologia ou museologia, esses autores e suas ideias apontam para novos 

modos e práticas do exercício mediador. Atribuem às inovações nos processos de 

comunicação e à inserção das novas tecnologias no cotidiano dos sujeitos as mudanças 

paradigmáticas que conduziram a se pensar a mediação, não mais como uma ponte 

facilitadora de uma travessia entre a realidade e o sujeito, não mais como uma prática 

universalizante, mas como um processo de construção do conhecimento, como o considera 

Henriette Gomes (2014, p. 1):  

O processo de construção do conhecimento [...] por meio de um movimento 

complexo, no qual os sujeitos interagem entre si, mas também com as 

informações, processando-as para, a partir de seus enquadramentos, de suas 

possibilidades cognitivas, se apropriarem dos conteúdos acessados. 

 

Almeida Junior (2009, p. 93), ao ressaltar a interferência do sujeito no processo de 

mediação, remete à questão da intencionalidade que subjaz à produção e recepção da 

informação, à pretensa neutralidade e imparcialidade que “[...] imersa em ideologias em 

nenhuma hipótese se apresenta desnuda de interesses, sejam econômicos, políticos, culturais, 

etc.”  

Ainda quanto a Henriette Gomes (2014), o processo de construção do conhecimento é 

dependente da interação com o acervo simbólico transmitido através de suportes e ambientes 

que se ocupam da preservação e do acesso aos conteúdos informacionais, suportes que 

subsidiam o desenvolvimento das práticas do conhecer. Tais conceitos dão os fundamentos 

necessários ao estudo que desenvolvemos, em busca do reconhecimento do potencial da 

imagem fotográfica, como mediadora cultural, sabendo-se, a priori, da complexidade que 

envolve a noção de mediação, imbricada que está em noções como informação, tecnologia e 

seus dispositivos. E, ademais, sobre a presença marcante do fotógrafo, no referido processo. 
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Todos os esforços que possamos empreender para explicar e conceber a imagem 

fotográfica, sob qualquer prisma conceitual ou metodológico, não ficam à margem do 

pensamento de Dubois (2012, p. 15) quando afirma que 

[...] com a fotografia, não nos é mais possível pensar a imagem fora do ato 

que a faz ser. A foto não é apenas uma imagem (o produto de uma técnica e 

de uma ação) [...] é também em primeiro lugar, um verdadeiro ato icônico, 

uma imagem se quisermos, mas em trabalho, algo que não se pode conceber 

fora de suas circunstâncias, fora do jogo que a anima sem comprová-la 

literalmente: algo que é, portanto, ao mesmo tempo e consubstancialmente, 

uma imagem-ato, estando compreendido que esse ‘ato’ não se limita 

trivialmente apenas ao gesto da produção propriamente dita da imagem [o 

gesto da ‘tomada’], mas inclui também  o ato de sua recepção e de sua 

contemplação. A fotografia, em suma, como inseparável de toda a sua 

enunciação, como experiência de imagem, como objeto totalmente 

pragmático [como um] meio mecânico, ótico-químico, pretensamente 

objetivo, do qual se disse tantas vezes, no plano filosófico que ele efetuava 

‘na ausência do homem’, implica de fato ontologicamente a questão do 

sujeito e mais especificamente do sujeito em processo. 

 

A natureza epistemológica e cultural da fotografia, associada à documentação e à 

memória fotográfica, referenda o desenvolvimento desta pesquisa, das nossas análises. 

Partindo do pensamento do autor, de que não se pode conceber a fotografia simplesmente 

como uma imagem, mas como uma imagem/ato, um ato icônico, algo que não se pode 

conceber fora das suas circunstâncias, é que optamos, nos primeiros capítulos desta tese, por 

desenhar contornos do cenário no qual ela emerge. 

A nossa expectativa com este trabalho é não só testemunhar a complexa e rica 

trajetória da fotografia como documento, antes e depois da sua cultura, a sua potencialidade 

como mediadora, a possibilidade de novas narrativas serem criadas mediante sua análise e 

leitura, mas contribuir para a inserção dos estudos da informação em qualquer de seus 

suportes, no contexto sociocultural, colocando- nos em sintonia com a postura contemporânea 

que referenda a inserção das ciências da informação no escopo das ciências sociais.  

Estruturamos o trabalho da seguinte forma: O capítulo 1, dedicado à Introdução, 

apresenta o objeto da pesquisa, aponta para a justificativa da sua escolha e do tema da tese, os 

pressupostos, as questões e os objetivos a serem alcançados, o seu universo e recorte. O 

percurso metodológico que norteou a pesquisa é apresentado, assim como as estratégias que 

adotamos para a sua realização. Expomos uma fundamentação teórica no sentido de dar 

visibilidade aos argumentos que nos guiaram e deram sentido a esta investigação. 
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Os Tempos da fotografia: entre aparelhos e ideias são narrados no capítulo 2, onde 

abordamos a complexidade que permeou o seu advento, sua gênese, os protagonistas e a 

repercussão sobre a sociedade e os sujeitos, a diversidade de seu uso na produção do 

conhecimento. Abordamos o papel da fotografia como instrumento viabilizador da veiculação 

de ideias e manipulação da opinião pública, sobre a ambivalência com que é acatada, a sua 

relação com a arte e a ciência. 

Discorremos sobre o momento em que a imagem técnica está simbioticamente ligada à 

história, ao surgimento e ao desenvolvimento do capitalismo na Europa, ao tecnicismo 

vigente. Neste capítulo, também é abordada a visão realista atribuída à fotografia, o 

mimetismo como consequência do uso da técnica, fato que a estigmatizou como uma técnica 

de documentar fatos, acontecimentos, pessoas, uma mera reprodução do real.   

Adentramos sobre as questões epistemológicas referentes ao realismo e ao valor 

documental da imagem fotográfica no mundo contemporâneo, trazendo vertentes teóricas 

predispostas a um distanciamento das abordagens eminentemente técnicas, advindas das áreas 

da sociologia de Pierre Bourdieu e colaboradores (2003), Bourdieu (2008), da antropologia, 

de pensadores como Suzan Sontag (2004), da ontologia da imagem fotográfica de André 

Bazin (1991b), da filosofia da fotografia de Vilém Flusser (2011), da história da cultura de 

Walter Benjamin (1994a, 2004), à semiologia de Roland Barthes (2012). São estes os teóricos 

que fundamentam nosso trabalho, ao atentarem para a quebra da neutralidade da fotografia 

que passa a ser contestada e a ser objeto de investigação na relação estabelecida entre as 

técnicas e as práticas sociais. 

Nesta longa trajetória conceitual, ganha novas conformidades o pensamento sobre a 

imagem fotográfica, articulado por Phillipe Dubois (2012), em três tempos epistemológicos: a 

fotografia como um espelho do real; como codificadora das aparências, dotada de um valor 

singular ou mesmo particular; e como um traço do real, tempos que sintetizam antigos e 

novos caminhos trilhados pela fotografia. 

A proposta de Dubois (2012) é servir-se da teoria peirciana para conceber uma análise 

sobre a ontologia da fotografia. Ficam configuradas as diferentes dimensões da ordem da 

representação entre as categorias sígnicas, tratadas por Dubois (2012), que, reunidas num 

conjunto de reflexões, funcionam, neste trabalho como um dos aportes teóricos que deram 

suporte à abordagem das imagens fotográficas da casa da Rua Alagoinhas, 33. 
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No capítulo 3, Fotografia: imagem, representação e documento, a atenção se 

concentra na questão da imagem como representação, sua gênese, fabricação, suportes e usos, 

como uma construção do homem para dar sentido ao real. As reflexões são tecidas e balizadas 

pelos estudos analíticos de Sandra Pesavento (2005, 2008), Bachelard (2008e) e Flusser 

(2011). Os autores se reportaram à imaginação como um caminho para se entender a 

realidade, por vê-la como uma tradução do espaço cultural e ideológico no qual o homem está 

inserido, ampliando as possibilidades de reflexão sobre a imagem como representação, seus 

modos de produção e usos, sua recepção. 

Os estudos de Francastel (1982), Jacques Aumont (1993), Lucia Santaella (2009) e 

Vilém Flusser (2011) referenciam o assunto a partir de pressupostos que nos levam à 

compreensão de que as imagens são sempre construídas por regras determinadas e sua 

interpretação é acordada com valores implícitos nos padrões culturais do olhar social. Este 

capítulo traz ainda reflexões sobre conceitos e paradigmas que buscam explicar modos de 

produção e decifração das imagens técnicas e, em especial, a imagem fotográfica, baseadas 

nos estudos de Lucia Santaella e Winfried Nöth (1999) e Vilém Flusser (2011).  

Os pesquisadores Smit (1986), Alvarenga (2003), Maria Eugênia Andrade (2006), 

Manini (2011) e Novo (2013) abordam questões que envolvem a imagem e a representação da 

informação e do conhecimento, no contexto da Ciência da Informação, ao lado de outros 

tantos pesquisadores trazidos por pensarem a imagem, a fotografia e sua representação, em 

estudos que, partilhados, nos auxiliam na compreensão do assunto.  

O capítulo contextualiza a fotografia como documento, ao passo  que discorre sobre 

seus usos e apropriações, identificando o percurso que fez com que a fotografia passasse de 

uma invenção do século XIX, com traços puramente estéticos de representação da realidade, 

para uma ferramenta útil e eficaz da pesquisa acadêmica. Aponta para as mudanças ocorridas 

no conceito de história, ocasionado pelas transformações que abalaram o pensamento 

filosófico e científico referentes às fontes documentais e, dentre elas a fotografia.  

Neste momento, é abordado o conceito de documento e sua ampliação, trazendo o 

pensamento de Briet (1951), Buckland (1991) e Otlet (1996), como referências históricas de 

um novo pensar sobre documento, e, nesse bojo, sobre a fotografia como documento. Revista 

como instrumento de promoção e circulação social do conhecimento, a fotografia passou a ser 

considerada como um elemento de contribuição teórica aos estudos e análises da sociedade, 

ao exercer e ser reconhecida a sua função mediadora entre os sujeitos e o mundo.  
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Para discorrer sobre a potencialidade mediadora da fotografia, no capítulo 4, A 

fotografia e a mediação: olhares entrecruzados, elegemos um quadro referencial amplo que 

pudesse abordar o tema sob pontos de vistas diferenciados, tangenciando sobre aspectos da 

relação que a fotografia vem mantendo com a cultura, desde quando o histórico dessa relação 

foi, exaustivamente, apresentado em capítulo anterior, no qual abordamos a apropriação e os 

usos sociais das imagens fotográficas.  

Um percurso é traçado a partir do cenário e das proposições do homem de ultrapassar 

o que lhe é visível, de apropriar-se da informação por meio da mediação de sujeitos e 

dispositivos, centrados nas óticas Bártolo (2007), Medeiros (2010) e Didi-Hubenman (2012). 

Sobre as práticas e usos sociais da fotografia Bourdieu e colaboradores (2003), Benjamin 

(1994b) e Bourdieu (2008) sustentam os conceitos, alertando para os processos mediadores 

dessas práticas, para as mudanças advindas da reprodutibilidade, fatores que passam a 

interferir na sua produção, significação e recepção.  

No âmbito da Ciência da Informação, área em que, segundo Henriette Gomes (2014), 

a mediação da informação tem ganhado cada vez mais destaque nas discussões 

epistemológicas, nossas reflexões se ancoram, como já nos referimos, nos estudos dos 

pesquisadores Frohmann (2006), Davalon (2007), Marco Antonio de Almeida (2008), 

Rodrigues e Grippa (2011), Almeida Junior (2013), Henriette Gomes (2014), autores que 

reconhecem o potencial da imagem fotográfica no conjunto de mediadores participantes do 

processo de construção do conhecimento. Advogam esses autores que é, nesse contexto e com 

esses propósitos, que estão sendo gestadas novas formas de leitura dos fenômenos 

informacionais e comunicacionais, os quais vêm dando, aos processos de mediação cultural, 

uma centralidade.  

Quanto à fotografia como documento e sua função mediadora, também lhe é conferido 

o poder de ser considerada fonte de interpretação da cultura, afirmação que nos é passada 

pelos autores Rodrigues e Grippa (2011), quando refletem sobre o conceito e a recuperação da 

informação. Ao questionarem sobre o que é relevante no processo de mediação, atentam para 

a potencialidade da fotografia com mediadora cultural. 

Neste capítulo, o papel de mediador atribuído ao fotógrafo é evidenciado, além de lhe 

ser reconhecido um modo singular de olhar e pensar o mundo, fruto do contexto no qual está 

inserido. Demos ênfase à história e à formação pessoal do fotógrafo, como fatores 

determinantes no processo de produção dos registros fotográficos, sem eximir da nossa 
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investigação a análise da participação das técnicas, principalmente no mundo contemporâneo, 

onde a ascendência do domínio dos dispositivos tecnológicos baliza e intermedia as relações.  

Consideramos, neste estudo, os fotógrafos como mediadores privilegiados, desde 

quando, não só na contemporaneidade, mas historicamente, podem se utilizar da fotografia 

como uma visão particular de ver o mundo. A intenção foi entender o processo de mediação 

que se estabeleceu entre o fotógrafo e o objeto fotografado, o seu modo de ver e pensar o 

nosso objeto. 

A função mediadora atribuída à imagem fotográfica vem confirmar a possibilidade de 

ela ser considerada um modo de conhecimento, uma ferramenta que, colocada no centro do 

nosso processo de investigação, possibilitou uma leitura das imagens fotográficas produzidas 

sobre a casa do escritor, especialmente da sua sala de visitas. Como espaço inspirador da 

pesquisa, um espaço feliz e lugar de memória, no qual os objetos retratados vão nos falar 

sobre as relações que foram estabelecidas entre o escritor Jorge Amado, artistas e artesãos, 

essa casa é revisitada no capítulo 5, A casa da Rua Alagoinhas 33: o espaço inspirador da 

pesquisa.  

A proposta foi à medida que fôssemos entrando na casa, na sua história, contada pelo 

escritor e seus familiares, refletir sobre questões que envolvem o espaço, a casa e a sala de 

visitas, objetos e coleções, encurtando o percurso que nos levaria ao encontro, face a face com 

o nosso objeto. Começamos com a abordagem sobre o conceito de casa como refúgio do 

homem, como lugar “sagrado”, e sobre a representação da sala de estar como um micro 

universo, um fragmento que remete e representa um todo – a casa –, num percurso conduzido 

por Bachelard (2008a), quando se debruça sobre a “poética do espaço”.  

Quanto ao significado que o homem vem atribuindo e incorporando a uma casa de 

morada, como espaço privado de reclusão e intimidade, os estudos da história da vida privada, 

da vida cotidiana do sujeito, desenvolvidos por Rybczynski (1996), Ecléa Bosi (2003) e 

Perrot (2009b) conduziram nossa pesquisa. Foi dado relevo à questão da memória, 

referendada por Nora (1993), Le Goff (2003c) e Halbwachs (2003), pensadores que nos 

instigaram, não só a refletir sobre os seus conceitos, mas, sobretudo, a reforçar a ideia da 

fotografia como documento, como perpetuadora do referente, como objeto de memória 

evocador de lembranças, capaz de dar origem a narrativas memorialísticas como aqui 

apresentamos.  



34 
 

Por ser a casa da Rua Alagoinhas, 33, um lugar repleto de simbolismo, propomos, 

nesta tese, que ela seja considerada um “lugar de memória”, em conformidade com o 

pensamento de Pierre Nora (1993). E pelo fato de no contexto do mundo contemporâneo o 

objeto ter se convertido num elemento essencial de nosso entorno, tomando vulto como 

suporte de memória, e o fato da profusão de objetos que povoam a casa do escritor ser 

representativa do seu perfil de colecionador, neste capítulo, para um melhor entendimento 

sobre o relacionamento de um colecionador com os seus pertences, trazemos o pensamento 

benjaminiano e de outros teóricos sobre essa característica dos humanos.  

No decorrer deste capítulo, já fomos intuindo a dimensão e a diversidade da rede de 

relações tecida pelo escritor, a partir da ocupação dos ambientes da casa por obras de arte, 

peças artesanais advindas das mais diversas origens e dos mais diversos autores. No entanto, 

foi a partir desse locus inspirador e do recorte que dele fizemos, que partimos para a 

realização dos procedimentos metodológicos visando atingir os objetivos desejados.  

No capítulo 6, Entrando na sala de visitas: como procedemos, apresentamos todo o 

trajeto seguido, a caracterização e aplicação do método adotado, as etapas da sua execução 

que consistiram na desmontagem e remontagem das imagens fotográficas da sala de visitas da 

casa da Rua Alagoinhas, 33. Como exemplo, apresentamos um modelo do método, utilizado 

pelo pesquisador Etienne Samain (2012a), na leitura e análise da Prancha 79, de Aby 

Warburg.  

Na etapa da desmontagem da sala de visitas do escritor Jorge Amado, resultante da 

análise, leitura e decifração do discurso visual montado pelas imagens fotográficas, formamos 

os grupos temáticos: Objetos Diversos; Figuras da Cultura Baiana e Brasileira; Animais; 

Candomblé; Catolicismo; Flores e Frutos; Marinha e Mobiliário, dando margem a que, no 

processo de remontagem, pudéssemos tecer a rede pretendida das relações socioculturais. 

Nesse momento, as correspondências, aproximações, homologias, afloraram, 

possibilitando que um discurso verbal fosse construído e que uma nova história fosse contada, 

através dos fios que iam sendo puxados e tecidos entre a vida e a obra do escritor, dos artistas 

e artesãos. Caminhos e encontros que fomos urdindo e entrelaçando referendados por uma 

extensa fonte bibliográfica e, na perspectiva de Bourdieu (2008), refletimos sobre o gosto, os 

modos de apropriação das obras de arte, como fatores que definem a aproximação e a 

distinção entre os sujeitos.  
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Com Uma conclusão, no capítulo 7, finalizamos. Fechamos com as reflexões finais 

sobre as questões levantadas, com as respostas possíveis de serem dadas, os obstáculos 

vencidos, os objetivos alcançados durante o percurso deste trabalho de pesquisa, enfim, uma 

síntese de todo o trajeto no qual propusemos contar novas histórias. 

Este trabalho, pela riqueza de possibilidades que apresenta, pela característica 

polissêmica de seu objeto, nos conduziu a discorrê-lo como uma narrativa ensaística que, 

caracterizada pelo seu hibridismo, buscou em Adorno uma justificativa para assim 

procedermos. Por não ser um modelo proposto pelo formato do texto científico que prima pela 

objetividade, recorremos ao pensamento do autor que advoga a favor do ensaio como uma 

forma em que a espontaneidade da fantasia subjetiva, condenada em nome da disciplina 

objetiva, confere à experiência tanta substância quanto a teoria tradicional confere às meras 

categorias.  

A leitura do texto de Adorno (2003, p. 27), O ensaio como forma, nos apaziguou por 

afirmar que “[...] o ensaio suspende ao mesmo tempo o conceito tradicional de método e [...] 

que o seu pensamento é profundo por se aprofundar em seu objeto e não pela profundidade 

com que é capaz de reduzi-lo a outra coisa.” No ensaio, diz ainda o autor, que elementos, 

discretamente separados entre si são reunidos em um todo legível; e, ademais, que o ensaio 

não constrói nenhum andaime ou estrutura. Enquanto configuração, os elementos se 

cristalizam por seu movimento. A nossa tentativa foi, ao cristalizar os elementos que 

compõem esta tese, construir uma estrutura, um andaime, que nos alçasse aos objetivos 

desejados, ao aprofundamento da leitura, do estudo e da análise do tema proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2
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2 TEMPOS DA FOTOGRAFIA: ENTRE APARELHOS E IDEIAS 

 

Mal podemos hoje pressentir o enorme impacto e fascínio que o advento da 

fotografia [...] produziu em nossos antepassados. A vida e o tempo, cujos 

cursos são irreversíveis, puderam enfim, encontrar fixação no instantâneo 

capaz de parar o tempo, a vida e a vida do tempo. (SANTAELLA, 2009, p. 

62)  

De início consideramos necessário rever conceitos que marcaram a trajetória da 

fotografia. Desde a sua gênese aos dias mais recentes. Consideramos pertinente atentar para o 

fato de que a pretensão de narrar a história sobre algo, de discorrer sobre a trajetória de algum 

acontecimento ocorrido num outro tempo e espaço, esbarra no que diz Benjamin (1994a, p. 

234), quando escreve sobre o conceito da história: “Articular historicamente o passado não 

significa conhecê-lo como ele de fato é. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como 

ela relampeja no momento de um perigo”. 

Levamos em conta também o que preconiza Beatriz Sarlo (2007), argentina e critica 

da cultura, no livro Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva, quando ao 

passado se refere. Para ela não “[...] se prescinde do passado pelo exercício da decisão nem da 

inteligência; tampouco ele é convocado por um simples ato de vontade. O retorno do passado 

nem sempre é um momento libertador da lembrança, mas um advento, uma captura do 

presente”. (SARLO 2007, p. 9) 

No entanto, ao nos referirmos a imagens, a representações iconográficas que ao longo 

dos anos vão sendo construídas e associadas a outros registros, a outras leituras e 

interpretações, essas acabam por se tornarem verdadeiras certidões visuais do acontecido, do 

passado. Mesmo que não implicitamente vividas e sentidas, se constituem em lembrança do 

que foi vivido ou mesmo sonhado, proposto para o futuro. Considerando como uma 

premonição, Pierre-Jean Amar (2010), traz no seu livro História da fotografia, um trecho de 

um romance escrito em 1761, por Tiphaigne de La Roche, Gyphantie na Babilónia, onde o 

autor, numa passagem, discorre, com precisão, sobre a fotografia, sessenta anos antes do seu 

advento: 

Sabes que os raios de luz refletidos pelos diferentes corpos compõem um 

quadro reflectindo-os em todas as superfícies polidas, na retina do olho, por 

exemplo, na água, nos vidros. Os ‘espíritos simples’ procuraram fixar estas 

imagens passageiras: formaram uma matéria muito subtil, muito viscosa e 

que rapidamente seca e endurece, por meio da qual se faz um quadro num 

abrir e fechar de olhos. Revestem, desse modo um pedaço de tela e expõem-
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na aos objetos que pretendem pintar. O primeiro efeito da tela é o espelho. 

Nela vemos todos os corpos próximos e longínquos cujas imagens podem ser 

trazidas pela luz. Todavia, o que um vidro não poderia fazer fá-lo a tela, que, 

por meio do seu revestimento viscoso retém os simulacros. (LA ROCHE, 

2010, p. 9) 

 

Contam-nos ainda Amar, (2010) historiador da fotografia, que para facilitar o trabalho 

dos artistas, no século XVII, nos idos de 1615 e 1660, foram desenvolvidas e largamente 

utilizadas as máquinas de desenhar. Elas eram constituídas por um caixilho e por um ‘visor’ 

com o qual o olho podia permanecer fixo sobre o objeto. A câmara obscura foi uma das 

primeiras tentativas de uso das “máquinas para desenhar” que, aperfeiçoada, vingou até os 

anos de 1890. O pantógrafo veio depois. Ele reduzia ou aumentava o desenho mecanicamente 

e foi inventado por M. Marolais, em 1615, permitindo aos artistas desenvolverem novas 

técnicas e dentre elas, os perfis das silhuetas, retratos que segundo Amar (2010), podiam ser 

reproduzidos e que duraram até o século XIX. 

Desde Aristóteles aos anos de 1816, as invenções mecânicas buscaram copiar a 

natureza, e desde sempre, afastando-se do esquecimento e da morte, os homens buscaram 

reproduzir a realidade. Artistas como Leonardo da Vinci, citado por Amar (2010, p. 10), 

escreve em 1490, um Tratado da pintura, onde aconselha que para “[...] ver se a tua pintura está 

no seu conjunto, conforme com a coisa que representas, toma um espelho e faz com que nele se reflita 

o modelo, compara este reflexo com a tua pintura e vê bem, em toda a superfície, se as duas imagens 

do objecto se assemelham.” 

Nos anos de 1816 a 1890, as grandes revoluções abalaram o mundo. No universo das 

imagens, foi o tempo do daguerreótipo, do calótipo, do nascimento da fotografia moderna, do 

fascínio pela sua descoberta. O entusiasmo suscitado pela fotografia, no século passado, é 

bem a prova de que esta invenção era necessária nessa sociedade, em plena revolução 

industrial e social, onde o parecer se vai tornar uma chave do êxito.  

Fotografia é uma palavra que vem do grego photos, luz, e graphos, gravação e 

significa a “escrita da luz,” pelo fato de dar ao presente a visibilidade do real. Dar visibilidade 

ao real e gravá-lo foi uma busca experimentada por alquimistas e químicos e encontrada, em 

1826, por Joseph-Nicéphore Niepce que, de uma janela de sua própria casa, fotografou o 

mundo com uma câmara escura. A imagem produzida, uma paisagem, foi retida numa chapa 

de estanho cujo processo foi denominado de heliografia, gravura com a luz solar, sendo essa 

imagem considerada como a primeira fotografia permanente da história. 
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Anos mais tarde, quase dez, o daguerreótipo foi lançado por Louis-Jacques Mandé 

Daguerre e apesar de não permitir a tiragem de cópias através da incidência da luz, numa 

placa de cobre, submetida a vapores de iodo, as imagens eram fixadas. Tal processo e 

descoberta se difundiram por todo o mundo. Os poderes do daguerreótipo, a sua utilização, 

foram amplamente divulgados e acatados por sujeitos afeitos à técnica que dele fizeram uso e 

proveito financeiro, proliferando estúdios e ateliês. Tacca (2005) chega a afirmar que o 

anúncio do daguerreótipo tem uma característica profética porque foi realizado num espaço 

elitizado, em uma seção da Academia de Ciências e da Academia de Belas Artes de Paris, em 

1839.  

Ao analisar o comportamento da sociedade diante da novidade e a disputa pela sua 

paternidade, Rouillé (2009, p. 32) afirma que: 

Em 1839, a invenção de Niépce - Daguerre é solenemente anunciada e, em 

seguida, oferecida pela França “liberalmente ao mundo todo”, enquanto a 

Inglaterra reivindica a paternidade. Sem apresentar um real interesse, essa 

primeira querela sublinha, todavia, que a fotografia surge quase 

simultaneamente na França e na Inglaterra, na era do maquinismo e no seu 

epicentro. 

Nesse contexto é editada a brochura Histórico e descrição dos processos do 

daguerrótipo e do diorama pelo papeleiro Giroux, tempo em que Louis Jacques Mandé 

Daguerre ganha fama, glória e fortuna, em que o daguerreótipo entra no seu apogeu e é usado 

pelo mundo todo. A busca pela fixação das imagens foi incessantemente perseguida. Em 

1841, outro processo foi encontrado por William Fox Talbot. O calótipo, cuja origem vem do 

grego, kalos e que significa belo. Era um processo com menor definição que o de Daguerre, 

cujo autor carrega, historicamente, o mérito de dar o grande passo para a difusão das imagens 

fotográficas, além do emprego e uso da palavra fotografia.   

Como toda invenção e novidade, a fotografia causou fascínio e repúdio à sociedade do 

seu tempo, observados na repercussão da sua descoberta e uso, na diversidade dos discursos 

oriundos de segmentos da sociedade oitocentista. O jornal alemão Leipziger Anzeiger, publica 

uma matéria intitulada “Blasfêmia contra Deus” x “glória do nosso século,” na qual proclama 

o atrevimento de querer-se fixar a imagem daquele que é feito à semelhança de Deus - o 

homem. Parte do preceito de que a imagem do homem não pode ser fixada por nenhum dos 

mortais, o que considera como um sacrilégio. Alega que, querer 
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[...] fixar efêmeras imagens de espelho não é somente uma impossibilidade, 

como a ciência alemã o provou irrefutavelmente, mas um projeto sacrílego. 

O homem foi feito à semelhança de Deus, e a imagem de Deus não pode ser 

fixada por nenhum mecanismo humano. No máximo o próprio artista divino, 

movido por uma inspiração celeste, poderia atrever-se a reproduzir esses 

traços ao mesmo tempo divinos e humanos num momento de suprema 

solenidade, obedecendo às diretrizes superiores do seu gênio e sem qualquer 

artifício mecânico. (BENJAMIN, 1994b, p. 92) 

Num outro diapasão e considerando que a invenção da fotografia glorifica o século 

XIX, Antoine Wiertz, um pintor, tece elogios encomiásticos ao daguerreótipo e prenuncia as 

possibilidades de uma futura junção entre a técnica e a arte, num tempo em que sua 

maturidade fosse alcançada.  

Há alguns anos nasceu, para glória do nosso século, uma máquina que 

diariamente assombra nossos pensamentos e assusta nossos olhos. Em cem 

anos essa máquina será o pincel, a palheta, as cores, a destreza, a 

experiência, a paciência, a agilidade, a precisão, o colorido, o verniz, o 

modelo, a perfeição, o extrato da pintura... Não se creia que o daguerreótipo 

será a morte da arte... Quando o daguerreótipo, essa criança gigantesca, tiver 

alcançado sua maturidade, quando toda sua arte e toda sua força se tiverem 

desenvolvido, o gênio, o segurará pela nuca, subitamente chamando: Aqui! 

Tu me pertences agora! Trabalharemos juntos. (WIERTZ, 1855 apud 

BENJAMIM, 1994b, p. 106)  

Discursos mais pessimistas foram pronunciados. Charles Baudelaire (1973), que viveu 

no auge do capitalismo, no Salão de 1859, expressa sua opinião sobre a fotografia, tirando-lhe 

a possibilidade de ser considerada como uma expressão artística, imprimindo um caráter 

pessimista à sua existência, postura do poeta que é evidenciada por Benjamim (1994b, p. 107) 

quando escreve sobre a história da fotografia: 

[...] nesses dias deploráveis, uma nova indústria surgiu, que muito contribuiu 

para confirmar a tolice em sua fé de que a arte é e não pode deixar de ser a 

reprodução exata da natureza. Um deus vingador realizou os desejos dessa 

multidão. Daguerre foi seu Messias. Se for permitido à fotografia substituir a 

arte em algumas de suas funções, em breve ela a suplantará e corromperá na 

tolice da multidão. É preciso, pois, que ela cumpra o seu verdadeiro dever, 

que é o de servir as ciências e às artes.  

Entre o repúdio e o fascínio se situa o poeta, numa ambivalência que deixa 

transparecer o espírito da época. Tal trajetória deixa à mostra que desde seu surgimento e 

desenvolvimento tecnológico, a partir das pesquisas de Niepce, Daguerre, Talbot, a fotografia 

traz em si o âmago da veracidade incontestável dos fatos por ela registrados, estando na sua 

gênese a diversidade de aplicações na produção do conhecimento sobre a sociedade e sobre os 

sujeitos. Bem como o uso como instrumento viabilizador da veiculação de ideias e 
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manipulação da opinião pública, a ambivalência com que é acatada. Deste modo, as mudanças 

são impulsionadas por um protagonismo que, historicamente, fica evidenciado. 

 

2.1 A FUNÇÃO E O PAPEL SOCIAL DA FOTOGRAFIA  

 

[...] la importancia de la fotografía no sólo reside en el hecho de que es una 

creación sino sobre todo e el hecho de que es uno de los medios más eficaces 
de moldear nuestra ideas y de influir en nuestro comportamiento. 

(FREUND, 2006, p. 8) 

 

Cumpre lembrar que no inicio, a fotografia reservava-se àqueles de maior ascensão 

social e política, aos sábios e cientistas o que pode ser constatado pela afirmação de Freund 

(2006, p. 27) quando afirma que “No fue seguramente ninguna casualidad que, a finales del 

primer tercio de siglo, cuando las ciencias exactas empezaban a coger um amplio impulso, 

vários sabios se interesaram por lá fotografia.” 

Gestada nesse ambiente de procedência burguesa, atribuída a sua invenção a um 

homem procedente da burguesia intelectual do seu tempo, Nicéphore Niépce, a sua 

anunciação se deu na Academia de Ciências de Paris, em 1839, como já citamos. Foi um 

momento em que, segundo Freund (2006), ficou evidenciado o interesse despertado por um 

público atento aos serviços que a fotografia poderia prestar ao campo científico. Tal 

entusiasmo pode ser demonstrado no caloroso discurso proferido, na Academia, por Francois 

Arago, político burguês e intelectual que, ao tentar explicar o seu funcionamento, ressalta os 

prováveis feitos da fotografia e prenuncia um futuro, à época, considerado como ficção.  

Como se iba a enriquecer a arqueologia gracias a la nueva técnica! Para 

copiar lós millones y millones de jeroglíficos que cubren, em el exterior 

incluso, lós grandes monumentos de Tebas, de Menfis, de Karnak, etc. La 

ciência astronômica quedaria enriquecida a su vez por esa invención, [e 

acrescenta que] cabe esperar que se podrán hacer mapas fotográficos de 

nuestro satélite. (ARAGO apud FREUND, 2006, p. 28 ) 

 

Assim sendo, a partir da metade do século XIX, a fotografia sobrevém no momento 

em que a cultura e a arte declinavam dos usos práticos, de um tempo em que a sociedade se 

transfigurava por conta de mudanças significativas nos seus modos de produção, na economia 

de mercado, nas inovações urbanísticas que resultaram no crescimento desordenado das 

metrópoles, na imigração em massa do interior para os grandes centros, na aceleração do 

processo industrial.  
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Tais transformações determinaram o surgimento de novos valores, de um ritmo 

acelerado do cotidiano, de uma nova modalidade de organização social, uma aspiração da 

burguesia. Era preciso que se ordenasse os sujeitos, as mercadorias, a cidade à lógica do 

capital que passou a nortear a vida dos homens, os acontecimentos. O homem, diante do 

espetáculo e atônito, perdia a compreensão que tinha do seu próprio mundo e nesse contexto, 

acometido de uma profunda crise de verdade, passou a carecer de um novo sistema de 

representação do mundo e de si mesmo, dos valores emergentes desse novo formato, 

caracterizado pelo ritmo frenético da vida de uma sociedade industrial regida pelo capital.  

Esse foi um tempo em que, segundo Rouillé (2009), a mão do homem foi abolida e 

elevado foi o status da máquina. Um tempo em que “Na esteira do capitalismo industrial, 

surge uma modernidade, assinalada por Max Weber pelo seu espírito de cálculo, pela 

racionalidade instrumental e pelo fato de que leva ao desencantamento do mundo”. 

(ROUILLÉ, 2009, p. 29) Tal estilo de vida centrado na imanência e nas constantes 

transformações da natureza, movidas pelo expansionismo do capital, andou passo a passo com 

o projeto de desenvolvimento da perspectiva subjacente ao código fotográfico, identificado 

pelos novos caminhos impostos à natureza por uma sociedade racionalista que colocava em 

campos adversos a arte e a ciência. 

Quando a questão se volta para a representação, vale ressaltar que o grau de 

veracidade da natureza, adaptado a um código cultural vigente, marca a trajetória da arte 

nesse tempo, haja vista o comportamento da burguesia ao subir ao poder e instituir uma 

cultura e arte inspirada nos seus postulados revolucionários. Essa pretensão é marcada pela 

invenção, no Renascimento, do primeiro sistema científico e de certo modo mecânico: a 

perspectiva, que segundo Bazin (1991a), como método, permitia dar ao espaço a ilusão 

tridimensional.  

Esse sistema, na perspectiva de Costa e Silva (2004, p. 17), acaba por dotar o Ocidente 

de um “[...] modelo para a inteligibilidade visual da natureza [ao propor] procedimentos que 

visavam aperfeiçoar cada vez mais a objetividade da tarefa da representação.” Nesse clima, 

em um sistema capitalista e industrial aflorante, surge a fotografia. Não se pode imaginar a 

sua existência desatrelada do advento da indústria, favorecida pelas condições 

sócioeconômicas herdadas da Renascença que, vinda de um período de opressão, põe em 

evidência a paixão pelo conhecimento, pelas inovações, pela técnica.  
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Tanto a câmera escura quanto a fotografia abriram uma clareira na percepção 

renascentista do mundo, a sua portabilidade e uma nova concepção de imagem. E como se 

estivesse a atender aos anseios de uma sociedade que necessitava de um sistema de 

representação compatível com o grau de desenvolvimento, ocorre a invenção da fotografia. 

Ela vem e liberta a imagem do aprisionamento da habilidade manual, da busca obsessiva pela 

semelhança, desde quando, a utilização da máquina abre a possibilidade que a mediação entre 

homem e natureza aconteça dentro de princípios e crenças de uma sociedade capitalista, para 

quem a máquina representava a veracidade, o distanciamento pretendido entre sujeito e 

objeto. A precisão científica.  

Sabe-se que a idealização da imagem por aparelhos sempre representou uma aspiração 

do homem, principalmente dos homens voltados para a ciência, inicialmente dos árabes que 

desenvolveram pesquisas sobre astronomia utilizando-se de câmeras obscuras. Mas foi no 

meado do século XIX que, pela primeira vez, entre o objeto inicial e a sua representação nada 

se interpõe, a não ser outro objeto. Pela primeira vez, uma imagem do mundo exterior se 

forma, automaticamente, sem a intervenção criadora do homem, segundo um rigoroso 

determinismo.  

Ao analisar o impacto da fotografia no contexto intimista do século XIX, Medeiros 

(2010, p. 12), afirma que nesse tempo  

[...] a imagem fotográfica oferece, finalmente, as características em que o 

homem da grande metrópole confia: é um objeto técnico, produto da ciência 

e da racionalidade possuindo, portanto, a fiabilidade que já não mais se 

encontra no rápido fluir das aparências.  

Esse impacto, citado pela autora, recai sobre a vida social, sobre as descobertas 

científicas, sobre as ações dos homens que iam se inscrevendo, documentadas e gravadas, 

deliberadamente, pelas lentes dos fotógrafos oitocentistas. Para Costa e Silva (2004, p. 18) 

“Não é de estranhar, portanto, que a preocupação com a documentação transpareça na maior 

parte da produção fotográfica do século XIX. Havia a intenção explícita de documentar o 

mundo e representá-lo em suas variáveis sociais e materiais.”  

A fotografia, como uma dupla via, foi utilizada para documentar os sujeitos e seus 

costumes, sua sociabilidade, bem como a destruição da natureza, as mudanças sofridas e 

provocadas pela própria sociedade em busca do progresso e do desenvolvimento. Numa 

homologia com a história, ao mesmo tempo em que reproduz o código perspéctico 

renascentista, a fotografia se mostra contemporânea ao século XIX, por apostar no 
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desenvolvimento e criticar, em paralelo, as forças que liberadas pelo homem, ameaçam 

destruí-lo. Nesse fogo cruzado, a imagem fotográfica atravessou o século do seu advento 

(técnica e estética) à mercê de especulações. Conforme a observação relevante de Etienne 

Samain (1998a, p. 11-12), a fotografia tem sido,  

[...] desde que surgiu, o ponto para onde convergem múltiplos discursos: 

discurso técnico, estético, literário, filosófico, psicanalítico, semiológico e 

antropológico; discursos sobre seus estilos seus gêneros, seus possíveis usos; 

discursos daqueles que a faziam e debates que essa imagem suscitava nos 

meios artísticos. O seu realismo impressionava e imperava. 

 

Em tal “espírito de época” (Zeitgeist), ainda no século XIX, o conceito de realidade 

transmuta-se, altera-se por conta da imensa possibilidade da mesma ser vista, observada, 

enquadrada por um “olho mecânico” do qual dependia o que se via, dependia do ângulo do 

observador, do espaço e do seu tempo. No mesmo diapasão, Medeiros (2010, p. 11) considera 

que a fotografia “[...] surge lado a lado das grandes novidades industriais quer como um dos 

seus produtos quer como um dos suportes da sua assimilação [...].” Acrescenta a autora que, 

como uma“ [...] resposta a esta vida efêmera da grande cidade, a fotografia vem oferecer a 

estabilidade de uma representação do real fidedigna que se pode segurar na mão ou sobre a 

qual se pode repousar o olhar [...].” 

O que não se pode ocultar é que, ao realismo das imagens fotográficas que 

impressionava e imperava, para além dos limites da visão, deve-se a possibilidade de 

documentar e armazenar os registros, o entendimento das relações humanas e sociais, a 

preservação e o resgate de memórias. Tanto os acontecimentos de caráter público, como o 

episódio da Guerra da Criméia, pelos idos de 1855, registrada por Fenton, quanto à encenação 

armada pelos fotógrafos, como lembra Benjamin (1994b, p. 99), que “[...] viam como sua 

tarefa criar a ilusão da aura através de todos os artifícios de retoque,” chegaram até os nossos 

dias graças aos registros fotográficos que lhes perpetuaram.  

Desde os anos de 1840 que distintas foram as formas de uso da fotografia na 

construção identitária da nova sociedade burguesa. Destacam-se, nesse contexto, o retrato 

fotográfico no qual a sociedade encontrou um meio de imortalizar-se, um novo meio de auto-

representação cujo uso retoma uma tradição aristocrática, antes inacessível às classes menos 

abastadas. O retrato fotográfico dava aos novos grupos sociais a possibilidade de disporem de 

uma foto realista, a custo mais baixo que os retratos pintados, pelos artistas, para a 

aristocracia, como afirma a pesquisadora Gisele Freund (2006, p. 13): 
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El retrato fotográfico corresponde a una fase particular de la evolución 

social: el ascenso de amplias capas de la sociedad hacia um mayor 

significado político y social. [...] Pues “mandarse hacer el retrato” era uno de 

esos actos simbólicos mediante los cuales  los indivíduos de le clase social 

ascendente manifestaban su ascenso, tanto de cara a si mismos como lós 

demás, y se situaban entre aquellos que gozaban de la consideración social. 

Nesse período, a figura de Nadar (Gaspar Felix Tournachon 1850-1870) destaca-se, 

como “artista fotógrafo,” como o retratista mais célebre de Paris, cujo atelier era frequentado 

por celebridades do mundo artístico, político e literário. Ele foi o fotógrafo de grandes e 

célebres personagens como Charles Baudelaire, Sarah Bernhard, Victor Hugo, Alejandro 

Dumas, Eugène Delacroix, Julio Verne, Mijail Bakunin, Emile Zola. Celebridades como 

Baudelaire, que mesmo se colocando de forma antagônica ao uso e apropriação da fotografia, 

ao seu reconhecimento, posaram para o fotógrafo Nadar. Foram imortalizados fotos por ele 

produzidas. 

O retrato fotográfico era tirado em um cenário construído cuja pose definida, muitas 

vezes, segundo Peter Burke (2004, p. 28) representava “[...] cenas da vida social de acordo 

com as convenções familiares da pintura do gênero [...],” nas quais tais artifícios acabavam 

por denunciar a pretensa neutralidade e pseudo objetividade da imagem fotográfica. No tempo 

em que se proclama a fidelidade da representação do real, permitida pela fotografia, o pintor-

fotógrafo é requisitado, através de seus retoques, a tornar a realidade “mais real,” encenação 

que põe à vista a dimensão ideológica dos dispositivos que desde sempre, manipulados pela 

mão do fotógrafo, estão sujeitos a uma seleção de caráter arbitrário. 

Nesse momento vale a pena trazer Bourdieu e colaboradores (2003) e suas análises 

sobre as práticas sociais da fotografia, sob o viés do uso social que se faz das técnicas. 

Chamam a atenção para o fato de que apesar da fotografia possuir “[...] a intenção de fixar, 

quer dizer de solenizar e eternizar, [...] não se pode confiar aos acasos da fantasia individual e, 

pela mediação do ethos, interiorização das regularidades objetivas e comuns, o grupo 

subordina essa prática à regra coletiva [...]”.2 (BOURDIEU et al., 2003, p. 24, tradução nossa)  

Alertam para o fato de que a crença no realismo da imagem fotográfica é professada 

pela sociedade, por estar, a mesma, condicionada às normas que definem a sintaxe do seu uso 

social, que por sua vez, enquadram a visão objetiva de apreensão do mundo. Para os autores, 

“[...] a sociedade não faz nada além do que confirmar a si mesma, na certeza tautológica, que 

2 [...] l’intention de fixe, c’est´a-dire de soleniser et d’eterniser, la photopgraphie ne peut être livrée aux hasards 

de la fantaisie individuelle et, par la médiation de l’éthos, intériorisation des régularités objectives et 

communes, le groupe subordonne cette pratique à la règle collective [...]. 
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uma imagem do real, conforme a sua representação da objetividade é, verdadeiramente 

objetiva.”3 (BOURDIEU et al., 2003, p. 113, tradução nossa)  

Associada ao registro e identificação do sujeito enquanto cidadão, a fotografia através 

da história, independente da origem social, da trajetória e rede das relações por ele 

estabelecidas, está associada à representação identitária e como um documento de 

representação social, ela sustenta, em outros documentos, a legitimação do cidadão e a sua 

participação em determinadas esferas sociais. Quanto aos retratos, como já nos referimos, tão 

em voga nos oitocentos, a modelagem das imagens ajustava-se às expectativas e necessidades 

de afirmação estética, política e social do retratado. Como atentam Bourdieu e colaboradores 

(2003, p. 24, tradução nossa): “[...] a mais simples fotografia exprime, além das intenções 

explicitas daquele que a fez, o sistema dos esquemas de percepção, de pensamento e de 

apreciação comum a todo um grupo.”4 

No segundo império, na França, quando a segurança material da classe burguesa se 

firmara, a fotografia tinha como tarefa satisfazer a representação dessa classe. É nesse período 

que a invenção da fotografia reduzida, como um cartão de visita, revoluciona a França do 

inicio dos anos de 1860. A democratização da fotografia alastrava-se permitindo que seus 

custos fossem barateados, abrindo a possibilidade da sua serialização. Disderi, como inventor 

dos cartões de visita, além de democratizar a fotografia, de torná-la acessível à multidões, 

como um empreendedor, passou a reproduzir e comercializar fotos de celebridades, atores de 

teatro, figuras públicas, tornando-os mais populares.  

A serialização do visível foi uma revolução no campo das imagens. Na perspectiva de 

Rouillé (2009, p. 38) o advento da série foi “[...] uma passagem decisiva do único para o 

múltiplo, dos valores tradicionais para os valores industriais modernos.” Essa possibilidade, 

para Benjamim (1994a, p. 167), configura-se, pela primeira vez, como um processo de 

reprodução da imagem onde a mão foi liberada das responsabilidades artísticas mais 

importantes que agora passaram a caber, unicamente ao olho. E ademais, ainda na visão do 

autor, essa emancipação favoreceu que as obras de arte reproduzidas fossem destacadas do 

domínio da tradição, que o objeto reproduzido substituísse a existência única da obra por uma 

existência serial. 

                                                           
3 [...] La société ne fait rien d’autre que se confirmer elle-même dans La societé NE fait rien logique qu’ume 

image du réel conforme à sa représentation de l’objectivité est vraiment objective.”  
4 “[...] en sorte que la moindre photografhie exprime, outre lês intentions explicites de celui qui l’a faite, le 

système des scémes de perception, de pensée et d’appréciation commun à tout um groupe.”  
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Apesar de os retratos fotográficos serem considerados como representações precisas 

de um modelo, vale ressaltar que mesmo que essas imagens tenham sido capturadas por um 

dispositivo técnico, mesmo que estejam distanciadas das representações advindas da pintura, 

nelas subjaz um sistema de convenções que ao longo do tempo, se transmutam e acompanham 

o ritmo das mudanças dos contextos históricos e sociais. Hão de serem lembrados os cenários 

montados nos ateliers, os retoques possíveis, os acessórios, gestos, indumentárias, recursos 

utilizados para inserir o sujeito, simbolicamente, no patamar desejado.  

A convergência entre objeto e técnica alimentava os anseios de uma classe que se 

desejava eterna, proliferando, nesse período, os álbuns fotográficos, verdadeiros acervos 

documentais como os descreve Benjamim (1994b, p. 97) quando narra a história da 

fotografia:  

Foi nessa época que começaram a surgir os álbuns fotográficos. Eles podiam 

ser encontrados nos lugares mais glaciais da casa, em consoles ou guéridons, 

na sala de visitas – grandes volumes encadernados em couro com horríveis 

fechos de metal, e as páginas com margens douradas, com, a espessura de 

um dedo nas quais apareciam figuras grotescamente vestidas ou cobertas de 

rendas [...].  

 

Diz-nos ainda André Rouillé (2009, p. 97) que se formos pensar nas funções exercidas 

pela fotografia como documento, na expansão da sociedade industrial, destaca-se a de 

permitir que um inventário do real fosse erigido, e que o fosse sob a forma de álbuns e 

consequentemente dos arquivos. Foi nos álbuns que a fotografia como documento, como 

fragmento do real, encontrou o lugar de ordenamento. Como um receptáculo não passivo por 

que não agrupa, acumula, ou conserva e muito menos arquiva sem dar às imagens uma ordem, 

uma classificação que produza sentido e coerência, o álbum acaba por dar ao real um 

ordenamento simbólico. 

Ele foi utilizado por uma gama de áreas do conhecimento nos momentos em que todas 

as formas de submissão simbólica do real iam às raias da exaustão. Rouillé (2009, p. 98) 

relembra que entre tantos exemplos que poderiam ser dados resultantes da união 

fotografia/álbum, destaca-se, pela dimensão, o inventario do acervo do Louvre, executado por 

Edouard Baldus, em 1856. Não esquece também das missões fotográficas que, organizadas, 

acompanhavam as expedições militares enviadas a países longínquos, encarregadas de 

documentar e reproduzir as excentricidades e o que de diferente pudesse interessar às ciências 

físicas e naturais.  
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Tais usos da fotografia, num mundo em expansão e diante da impossibilidade dos 

sujeitos manterem com ele uma relação de proximidade, acabaram por fazer com que a 

fotografia/documento assumisse a mediação entre o homem e o mundo, numa vertiginosa 

trajetória que o levou a transformá-lo em um mundo/imagem, em uma representação, cujos 

fragmentos do real captados e registrados, tiveram nos álbuns, em conformidade com Rouillé 

(2009), o seu lugar de encontro e ordenamento.   

O fato da fotografia se utilizar da técnica para representar o real e a crença na ausência 

do sujeito no processo de representação da natureza, acabou por atribuí-la o estatuto de 

verdade, um cientificismo e por considerá-la como uma mera cópia do real ou simples 

documento. Deve-se essa forma de pensar ao fato do estatuto existencial da fotografia ter sido 

considerado como científico e sua vida estética negada. E ademais, por ter-lhe sido eximida e 

negada a participação do homem e não considerada qualquer estruturação ideológica no 

processo fotográfico.  

O que fica evidente é que no século do advento da fotografia, o desenvolvimento 

tecnológico estava no ápice e as questões que a envolvem se situam no plano da sua produção 

e da relação estabelecida com a ciência e as artes. Essa relação acaba por deixar à mostra a 

intrínseca relação das imagens “[...] ao universo das ideias e das mentalidades e sua 

importância cultural e histórica reside nas intenções, uso e finalidades que permeiam sua 

produção e trajetória,” como preconiza Boris Kossoy (2004, p. 226). Diferentes formas de 

pensar a fotografia vão sendo gestadas, as quais remetem para o desenvolvimento das técnicas 

e tecnologias que vão abrindo diferentes rumos, novos caminhos, olhares epistemológicos. 

 

2.2 OUTROS TEMPOS, NOVOS CAMINHOS: TEMPOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

A fotografia afirma-se ao ritmo das profundas mudanças do espaço e do 

tempo e do horizonte do olhar [...]. Com a fotografia uma nova era se inicia: 

a das mídias, na qual a proliferação das imagens vai projetar para longe o 

olhar; a da disjunção, em razão da crescente mobilidade dos homens das 

coisas, das imagens. (ROULLÉ, 2009, p. 81) 

 

Outras formas de ver e conceituar a fotografia andaram, passo a passo, com as 

mudanças das mentalidades. Kossoy (2007) profecia que no mundo contemporâneo, a 

realidade está nas imagens, não no mundo concreto, pois este é efêmero e aquelas são 

perpétuas. Por conta dessa crença chegou a criar os conceitos de primeira e segunda 
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realidades, de realidade exterior e interior, propondo-se a compreender a fotografia como 

documento/representação. Para ele a primeira realidade, configurada pelo ato do registro, pela 

intervenção do fotógrafo, pelo processo de apreensão num tempo e espaço definidos, 

representa o momento em que a imagem é gravada, a morte do instante.  

Enquanto a segunda realidade, esta representa o momento fugidio do registro. O que 

dela advém são as funções sociais que surgem dessa relação. Assegura o autor que  

A fotografia é predisposta a servir às funções sociais do grupo porque seus 

usos sociais se apresentam como uma seleção sistemática, coerente e 

compreensível entre os usos objetivamente possíveis realidade fotográfica do 

documento, a representação do passado, o atestado da passagem da realidade 

visual, que num recorte, deixa à mostra a aparência dos seus fragmentos. 
(KOSSOY, 2007, p. 35) 

Encontramos também, no discurso de Sontag (2004, p. 13-14), na consagrada obra 

Sobre fotografia, uma forma particular de considerá-la. Para ela “[...] as fotografias são, 

talvez, os mais misteriosos de todos os objetos que constituem e dão consistência ao ambiente 

que consideramos como moderno.” Reportando-se ao mito da caverna, atenta para o fato de 

que a humanidade permanece, de forma impenitente, na caverna de Platão, ainda se 

regozijando, segundo seu costume ancestral, com meras imagens da verdade.  

Se atentarmos para o fato de que é com a modernidade que o mundo inteiro pretendeu 

tornar-se iluminado e todas as coisas buscaram tornarem-se visíveis, podemos perceber que é 

justamente nesse tempo que tudo passou a ser produzido para ser visto, tudo passou a se 

mostrar ao olhar. A exposição obscena, a saturação e visibilidade, a transparência excessiva 

das coisas e das imagens foram levadas ao extremo. Olhar a realidade com os olhos de outrora 

não é mais possível. Esta pressupunha um sentido e uma identidade, uma essência interior das 

coisas, uma realidade que antecedia o olhar. Supunha um significado e uma identidade 

intrínseca às coisas. A descoberta de um sentido que se tomava por dado aos indivíduos, às 

relações, paisagens, à natureza. Supunha-se uma realidade anterior ao olhar.  

Para o homem contemporâneo, difícil se torna conceber uma época ou cultura em que, 

na hierarquia dos sentidos, a visão não era prioridade. Até a Renascença o homem vivia 

próximo da natureza e das coisas. Era um homem para quem o olfato, o tato e a visão atuavam 

entrelaçados na apreensão do mundo. A partir daí é que se configura a ruptura trágica entre o 

Homem e a natureza cuja dominação, como um projeto iluminista em busca do 

esclarecimento, na visão de Adorno e Horkheimer (1985), pretendia redimir o mundo pelo 

conhecimento.   
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Ao analisar a perda da faculdade de intercambiar experiências vividas pelo homem, na 

modernidade, Benjamin (1994a, p. 198) chega a afirmar que “[...] uma das causas desse 

fenômeno é obvia: as ações da experiência estão em baixa, e tudo indica que continuaram 

caindo até que seu valor desapareça de todo.” Profetizando, acaba por intuir que da 

experiência do mundo o homem passou à sua representação. 

Como representação da realidade, das coisas, dos sujeitos e acontecimentos, não se 

atentava para a fotografia como uma fonte de registro e da memória cultural da sociedade, 

como produtora de sentido. Tal forma de pensar a desconectava do processo histórico. O que 

vem diferindo, com o tempo, é a forma como os vários campos do conhecimento e pensadores 

vêm se apercebendo da complexidade epistemológica da fotografia como um documento e 

enquanto representação. Essa é uma reflexão que se fundamenta na declaração de Kossoy 

(2007, p. 35), quando afirma que as imagens fotográficas se constituem em “[...] fontes 

primordiais para as diferentes vertentes de investigação, disso resultando uma 

retroalimentação contínua, de informações na medida em que consideramos a 

interdisciplinaridade das abordagens.” 

Tanto é que áreas como a Sociologia, a História, a Antropologia, a Comunicação, a 

Filosofia, a Semiologia, a Ciência da Informação e tantas outras, têm se aproximado da 

imagem fotográfica considerando-a e conceituado-a como um lugar portador de memória, 

como testemunha ocular e evidência histórica, uma fonte de informação como a vê Peter 

Burke (2004). O olhar antropológico a vê como uma observação estética e documental da 

realidade, uma incitação metodológica (ANDRADE, R., 2002, p. 18); como um documento e 

instrumento indispensável à leitura sociológica dos fatos e fenômenos sociais, assim a 

considera Martins (2008, p. 10). 

A fotografia tem sido tomada como um modelo de registro realista de veracidade e 

objetividade, cuja significação e função estão ligadas à estrutura do grupo, na concepção de 

Bourdieu e colaboradores (2003). Como um processo e lugar onde se trama a construção de 

realidades e ficções, como a vê Kossoy (2007, p. 18); como “[...] a técnica mais exata [que] 

pode dar às suas criações, um valor mágico que um quadro nunca mais terá para nós,” na 

visão de Benjamin (1994b, p. 94).  

Na perspectiva de Susan Sontag (2004, p. 13), como resultado extraordinário dessa 

técnica, ela enxerga no ato de fotografar, a possibilidade que nos é dada de termos “[...] a 

sensação de que podemos reter o mundo inteiro em nossa cabeça como uma antologia de 
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imagens [pois] as fotos modificam e ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e 

sobre o que temos o direito de observar.” E sob o ponto de vista de Flusser (2011, p. 57,70), 

estudioso que ensaia uma futura filosofia da fotografia, “A fotografia enquanto objeto tem 

valor desprezível. Não tem muito sentido querer possuí-la. Seu valor está na informação que 

transmite [Seus conceitos, estruturados, visam] [...] programar magicamente o comportamento 

de seus receptores.”  

Partindo de todas essas premissas podemos considerar que a atividade que resulta na 

expressão fotográfica, ocorre num determinado tempo, num espaço singular, em um contexto 

que encerra em si uma micro-narrativa, não verbal, de um tempo que se foi, vestígio/aparência 

de um passado que só pode ser resgatado pela evocação da memória. O tempo é reatualizado 

e/ou ficcionalizado pela diversidade de olhares de possíveis leitores, que em seus lugares 

privados ou lugares de memória, entram com ele em contato, através das imagens produzidas 

e registradas. 

Nesse encontro entre sujeito e imagem, quando ela se deixa revelar, num movimento 

de ultrapassagem da barreira iconográfica, é que se recupera a história, é quando os 

fragmentos, os indícios, marcas, os acontecimentos vão aflorando e através deles, as “[...] 

imagens técnicas e imagens mentais interagem entre si e fluem, ininterruptamente, num 

fascinante processo de criação/construção de realidades e de ficções”. (KOSSOY, 2007, p. 

147) Um momento de epifania, no qual o registro fotográfico é capaz de usurpar a realidade e 

antes de ser imagem, ou mesmo uma interpretação do real, passa a ser um vestígio, um 

decalque. Para Sontag (2004), como uma pegada ou uma máscara mortuária, cuja leitura e 

interpretação, segundo concepções e estilos diferenciados, dizem ao próprio homem, e em 

cada tempo histórico, quem esse homem é.  

Constituindo-se como um recurso que, em diferentes campos, amplia e enriquece a 

variedade de informações que o pesquisador pode dispor para reconstituir e interpretar 

determinada realidade social, podemos afirmar que, independente de conceitos, leituras e 

avaliações, os registros fotográficos, como documentos, testemunham sobre algo, representam 

fatos, acontecimentos, vidas, lugares. Esta condição nos permite considerá-las como a 

representação de uma coisa ausente, um signo aberto a múltiplas leituras, à criação de 

realidades. Através de um viés epistemológico, abrem a possibilidade, de dar relevo e 

destaque ao enfoque documental, à sua potencialidade como mediadora da informação.  
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Nessa longa trajetória conceitual, ganha novas conformidades o pensamento sobre a 

imagem fotográfica, articulado por Philppe Dubois (2012), que considera seu discurso sobre 

fotografia como primeiro e primário, pelo fato do mesmo não estar, totalmente, afastado da 

concepção geral e comum, àquela na qual a fotografia é vista como a imitação mais perfeita 

da realidade.  

Achamos por bem apresentar alguns conceitos emitidos pelo autor, por considerá-los 

pertinentes àqueles que pretendem como nós, se inserir no complexo universo das imagens 

fotográficas. A proposta do autor é servir-se da teoria peirciana para conceber uma análise 

sobre a ontologia da fotografia. Essa retomada deve-se ao fato do desejo de refletir e analisar 

ideias que ao longo do tempo, desde o advento, foram construídas a respeito da relação da 

imagem fotográfica com o seu referente.  

Dubois (2012) articula a história das ideias sobre a imagem fotográfica em três tempos 

epistemológicos, em três abordagens, integrando a percepção da imagem fotográfica, não só 

ao momento da tomada, ao clique do fotógrafo, mas à sua produção, recepção e/ou 

contemplação da mesma, seu uso. A fotografia como ícone, como espelho do real, uma 

reprodução mimética da realidade com a qual estabelece uma relação analógica, uma 

representação que investe na verdade e autenticidade do seu referente. Como ícone a imagem 

fotográfica é considerada um recorte de espaço-tempo, análoga ao real fotografado. 

Documenta.  

Como índice a imagem fotográfica é vista como prova de que o real existe, e como tal, 

é vista como marca do real, um sinal da realidade, uma categoria que qualifica a fotografia 

como vestígio. Uma inscrição da realidade que estabelece com o seu referente uma relação 

indissociável, uma representação por conexão física, sem deixar de considerar, na sua 

construção, a interferente existência de outros códigos.  

Se a realidade se transforma, a imagem fotográfica é vista como símbolo. O real é 

transmutado através da fabricação de um referente ou mesmo da criação de um efeito sobre 

ele. As mudanças são fruto da utilização e manipulação da diversidade de códigos que sobre 

ele opera, de elementos como ideologia, estética, cultura, sociedade, técnica o que a torna uma 

representação por convenção. Associada à ideia de transposição, de análise, de interpretação e 

de transformação do real, a imagem fotográfica, como símbolo, é considerada como uma 

codificação cultural. 
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Quando aborda sobre a fotografia como espelho do real, Dubois (2012, p. 27), chama a 

atenção para o fato de que, desde o seu nascimento, a fotografia inspirou um número 

considerável de discursos de “escolta” que tendiam, ora a elogios de cunho encomiástico, ora 

a pronunciamentos obscuros. Atenta para o fato de que é desse tempo, inicio do século XIX, o 

primeiro discurso sobre a fotografia como espelho do real.  

Esse caráter icônico atribuído à imagem fotográfica, pela semelhança estabelecida 

com o seu objeto, tem conduzido o pensamento de pesquisadores que enfatizam a ligação da 

fotografia com o seu referente bem como o aspecto de cópia mimética do real. Outros modos 

de pensar desviaram o foco para uma leitura da composição interna da sua gênese e produção, 

que não se colocam distanciados desse caráter icônico a ela atribuído.  

Sobre o conjunto das discussões e ideias vigentes na época, sobre a relação de 

semelhança e comparação da fotografia com o real, o autor explicita que a capacidade 

mimética procede de sua própria natureza técnica, de seu procedimento mecânico, que 

permite fazer aparecer a imagem de maneira “automática, “objetiva,” quase “natural, sem que 

a mão do artista intervenha diretamente. Opondo-se assim, essa imagem, à obra de arte, 

produto do trabalho, do gênio e do talento manual do artista.  

Centrada nessa dualidade, arte x técnica, artistas, pintores, poetas, inspirados pelo 

movimento romântico que grassava no século XIX, reagem contra a ascendência da indústria 

técnica no campo das artes. Colocam-se, como vimos no capítulo anterior, contra o 

afastamento premente entre a criação e o criador, contra a fixação no “sinistro visível” que 

tentava distanciá-los das ‘realidades interiores’ e das “riquezas do imaginário.” Por outro 

lado, movidos pelo fascínio da nova técnica, pintores realistas, que não aderem ao 

romantismo e seus excessos, e para os quais nenhum tema é trivial, também se sentem em 

harmonia com a fotografia. Alguns deles vão praticá-la e acima de tudo usá-la, como foi o 

caso, conta-nos Amar (2010, p. 71), de uma fotografia de Baudelaire, tirada por Nadar, que 

serviu de modelo para uma gravura de Monet, em 1865.  

Enquanto isso, a capacidade mimética da fotografia era cada vez mais apurada. As 

pesquisas voltadas para o aperfeiçoamento da máquina continuavam a ser desenvolvidas, ao 

largo da dicotomia existente entre arte e técnica, como declara Dubois (2012, p. 32) ao referir-

se à função mimética e documental atribuída á fotografia: “[...] à fotografia, a função 

documental, a referência, o concreto, o conteúdo; à pintura, a busca formal, a arte, o 

imaginário.”  
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Essa forma de pensar, distanciado no tempo, não coincide com o que preconiza 

Santaella (2008, p. 110) inspirada nas leituras da obra peirciana. Para a autora um signo é 

ícone se ele se assemelhar ao seu objeto e se a qualidade ou caráter, no qual sua semelhança 

está fundada, pertencer ao próprio signo, quer seu objeto exista ou não. Nele há sempre um 

componente de iconicidade naquilo que é percebido pelo homem, desde quando, só se 

consegue capturar do objeto, os traços formais, aqueles nos quais, objeto e percepção se 

identificam. 

Vale lembrar que ainda nesse século, quando a fotografia e a arte ocupavam a pauta 

das discussões, adeptos da “vocação artística” inerente à fotografia, os pictorialistas, 

ocupavam-se em apontar “[...] as fraquezas do espelho fotográfico para atacar e invalidar a 

ideia segundo a qual a essência da fotografia estaria em ser, unicamente uma reprodução 

mecânica fiel e objetiva da realidade”. (DUBOIS, 2012, p. 38) Tal pronunciamento deixa a 

entrever vestígios de uma desconfiança que se avizinhava no final do século, um 

distanciamento das concepções redutoras que preconizavam a similaridade com o objeto e o 

surgimento de uma nova concepção sobre a imagem fotográfica, advindo a concepção da 

fotografia como transformação do real ou convenção geral.  

Velhos conceitos vão deslizando, desviando-se do realismo, da objetividade e 

originalidade, características atribuídas à imagem fotográfica. Novos modos de ver e pensar 

passam a considerá-la como um símbolo. Passam a atribuir-lhe a capacidade de transformar o 

real, como se desprovida do mimetismo transparente do fim do século XIX. A questão sobre a 

relação mimética da fotografia com o real tendeu, preferencialmente, para apontar a fotografia 

como “impressão de realidade,” posição encontrada nos discursos de Roland Barthes, 

Christian Metz, Pierre Bourdieu, autores que, independente da formação, advogam pela 

fotografia como um dispositivo cultural, pela ingerência de fatores culturais que eximiam da 

imagem fotográfica uma pseudo-objetividade e a sua propalada neutralidade. 

No discurso de André Bazin (1991b), nos escritos de Roland Barthes (2012), já 

aparecia a inscrição da fotografia na perspectiva da semelhança, mas por outro lado ela era 

ainda considerada como uma referência, que se colocava além de código e da desconstrução. 

Os dois autores são considerados como pensadores que, apesar de considerarem a fotografia 

como transformação do real, não negam a existência da mímese na foto, mesmo distanciados 

do século passado.  
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Bazin (1991b) escreveu um texto, nos idos de 1945, que se constitui numa fonte de 

referência até os dias de hoje, Ontologia da imagem fotografia, no qual afirma que a questão 

não reside no efeito do mimetismo ou na semelhança, mas sim na gênese da fotografia, que é 

uma gênese automática e por assim ser considerada, prova que o referente existe. O que 

acrescenta e valida é que não há, no entanto, uma relação direta de semelhança entre eles, que 

o peso do real que a caracteriza vem do fato de ela ser um traço, não de ser mimese. 

Essa concepção o afasta do determinismo mimético da fotografia e abre a discussão 

sobre a semelhança não está intrinsecamente ligada ao automatismo na constituição da 

imagem fotográfica. Para Bazin, (1991b) a semelhança é apenas um resultado, uma 

característica do produto fotográfico. O que deveras interessa não é a imagem feita, mas o 

próprio fazer, sua gênese automática, ideia que subverteu, radicalmente, a psicologia da 

imagem. A objetividade da fotografia, segundo o autor, confere-lhe um poder de credibilidade 

ausente em qualquer obra pictórica, pois sejam quais forem as objeções do nosso espírito 

crítico, somos obrigados a crer na existência do objeto representado, literalmente re-

presentado, tornado presente no tempo e no espaço. 

Quando Dubois (2012) traz à cena a figura de Roland Barthes, é através do discurso 

inscrito no texto A mensagem fotográfica, publicado em 1961, no qual a essência mimética da 

fotografia ainda se faz presente. Barthes ao questionar sobre o conteúdo da mensagem 

fotográfica pondera que:  

Do objeto à sua imagem, existe decerto redução: de proporção, de 

perspectiva e de cor. Mas essa redução não é em momento algum uma 

transformação [...] decerto a imagem não é o seu real; mas ela é pelo menos 

seu analogon perfeito, e [para ele] é precisamente essa perfeição analógica 

que, diante do senso comum, define a fotografia. [o que o leva a afirmar que] 

a condição particular da imagem fotográfica [é ser a mesma] uma imagem 

sem código. (BARTHES, 1961 apud DUBOIS, 2012, p. 36)  

E por considerar que a imagem não se desprende de seu referente, declara que [...] na 

Fotografia jamais posso negar que a coisa esteve lá. [...] O que intencionalizo em uma foto 

[...] não é nem Arte, nem a Comunicação, é a Referência, que é a ordem fundadora da 

Fotografia. (BARTHES, 2012, p. 72) Esse movimento barthesiano aponta para um novo olhar 

desconstrutor sobre a imagem, para um discurso que se insurge contra o antigo discurso da 

mímese.  

Vale a pena ressaltar que o pensamento simbólico faz parte da essência humana e que 

antecede a qualquer linguagem. Que o símbolo sinaliza para algo que está ausente, que o 
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representa e com ele estabelece uma relação, através de um processo de mediação, da ideia 

contida na mente do intérprete, de um hábito associativo, de uma lei. Apesar de depender de 

convenções, da relação convencional estabelecida com o objeto, o significado que lhe é 

atribuído está à mercê do tempo e da perspectiva nos quais estão inseridos seus intérpretes.  

Essa característica faz com que seja atribuída ao símbolo a possibilidade de mutações 

interpretativas, caso haja, por exemplo, mudanças no hábito interpretativo de certo símbolo. 

Santaella (2008, p. 132) esclarece que “[...] o símbolo, por sua vez, é, em si mesmo, apenas 

uma mediação, um meio geral para o desenvolvimento de um interpretante” constituindo-se 

como signo pelo fato de que será usado e interpretado como tal. É no interpretante que reside 

sua razão de ser signo. Portanto, pensar a imagem fotográfica como um ângulo, fruto de uma 

escolha, pensar a imagem fotográfica como redutora da tridimensionalidade do objeto, da 

insuficiência da imagem fotográfica, diante da captura da variação cromática e olfativa do 

real, é desconstruir o realismo fotográfico sob o ponto de vista da sua técnica. 

Outros modos de pensar, de denunciar o realismo fotográfico surgiram nesse mesmo 

tempo, aparelhado por ideologias que contestavam a pseudo-objetividade da imagem 

fotográfica. Nesse tempo, destaca-se a concepção de Pierre Bourdieu e colaboradores (2003) 

sobre a fotografia como uma arte média, como um sistema convencional, e os estudos sobre 

usos sociais da técnica fotográfica. Os autores colocam-se fora do universo daqueles que 

comungam da ideia de que a fotografia é um modelo de veracidade e objetividade, e 

consideram que é possível comprovar a tese que defendem. 

Na perspectiva dos autores, facilmente pode-se demonstrar que essa representação 

social centra-se em falsas evidências e em pré- noções, apesar de não se poder negar o fato da 

fotografia fixar um aspecto do real, mas esse aspecto é resultante de uma seleção arbitrária, de 

uma transcrição do real, na qual, de todas as qualidades do objeto, são retidas apenas as 

qualidades visuais que se dão no momento e a partir de um único ponto de vista.  

Por considerar a fotografia como um sistema convencional, distante da neutralidade 

decantada, os autores admitem que se a fotografia é pensada como registro perfeitamente 

realista e objetivo do mundo visível, é porque lhes foram designados, desde a origem, usos 

sociais considerados “realistas” e “objetivos.” O que Bourdieu e colaboradores (2003) 

questionam e investigam é a relação estabelecida entre as técnicas e as práticas sociais. 

Fatores que os leva a conferir a significação e a função atribuídas à fotografia, ao fato de 
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estarem, as mesmas, diretamente ligadas à estrutura do grupo, mais ou menos a sua grande 

diferenciação e, sobretudo, a sua posição na estrutura social. 

A fotografia é uma técnica que, segundo os autores, se coloca a serviço do grupo e o 

seu uso é fruto de uma escolha dentre as múltiplas possibilidades possíveis. A imagem 

fotográfica está assim, à mercê das convenções, das análises e interpretações, tese que coloca 

os autores bastante distanciados da visão mimética a ela atribuída em outros tempos.  

Outro exemplo trazido por Dubois (2012), cujo discurso desconstrutor é impregnado 

de ideologia, vem do grupo do Cahiers du Cinéma que, nos anos de 1970, se coloca contra as 

fotos que ao vivo espetacularizavam as guerras e os acontecimentos. Fotos históricas 

estereotipadas, inteiramente dominadas, controladas como “[...] um engodo de um consenso 

universal factício, simulacro de uma memória coletiva, na qual elas imprimem uma imagem 

de marca do acontecimento histórico, a do poder que as selecionou. Para fazer calar todas as 

outras”. (CAHIERS DU CINÉMA, 268-269, 1976) Atenta o autor, no entanto, para uma 

reutilização da fotografia como auxiliar da ciência, uma abertura do diálogo com as ciências 

sociais, para quem a significação e recepção de suas mensagens estão, culturalmente, 

determinadas pela leitura de seus receptores e sua diversidade.  

Desnaturalizada, portanto, da sua “naturalidade,” a fotografia deixa de ser considerada 

como um produto/suporte, isenta de intencionalidades e neutra. Como fruto de efeitos 

técnicos convencionais, como uma linguagem, e como todas as propriedades das linguagens, 

Santaella, (2009, p. 61) convencida, afirma que  

[...] assim como os organismos vivos, tendem a perpetuação e multiplicação 

de sua estrutura [...] as linguagens podem fundir, recombinar e segregar seus 

conteúdos [...] num incessante processo de ‘construir pontes’ que as levem a 

criar e recriar a realidade visível, assim como tem sido com a linguagem 

fotográfica. 

O que ocorreu, na realidade, é que a desconstrução dos códigos da imagem fotográfica 

ocasionou um novo modo de vê-la. Não apenas como uma cópia do real, nem como uma 

revelação de uma verdade interior, mas uma construção arquitetada. Denunciando a faculdade 

da imagem de se portar como uma cópia mimética do real, questionando seu valor 

documental, ao lançar um olhar epistemológico sobre a imagem fotográfica, Dubois (2012, p. 

53), aponta para a possibilidade de a mesma ser considerada como “[...] uma formação 

arbitrária, cultural, ideológica, codificada.” Por conta desses fatores torna-se impossível 

representar a realidade empírica, visto que essa só existe no discurso que a ela se refere, 
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limitando-se à possibilidade de representar uma realidade interna que lhe é transcendente. 

Como um conjunto de códigos, a foto é um símbolo. 

Ao tomar Charles Pierce como referência, citado anteriormente, o autor classifica as 

teorias apresentadas na ordem dos signos por ele proposta, distintas das concepções que o 

precederam porque este pressupõe que a imagem fotográfica seja indiciária, constituída de 

valor singular ou particular, por ser determinada, unicamente, por seu referente e só por este: 

traço de um real. 

Não podemos deixar de ressaltar que a vida para ser vivida, o mundo para ser 

compreendido e as relações para serem estabelecidas estão condicionadas à compreensão que 

temos dos signos, dos sinais emitidos. Sobre o poder que os mesmos exercem sobre nossa 

vida e dos animais, Sebeok (1991, p. 49) afirma que “A sobrevivência de todas as espécies, e 

de cada membro individual de todas as espécies, depende da decifração correta dos signos 

indexicais.” No mesmo diapasão Santaella (2008, p. 121) considera que há uma invasão de 

índices povoando o mundo e que: 

Diferentemente dos ícones que, para funcionarem como signos, dependem 

de hipotéticas relações de similaridade, também diferentes das abstrações 

gerais que comandam o universo dos símbolos, os índices são 

prioritariamente sin-signos com os quais estamos continuamente nos 

confrontando nas lidas da vida. 

 

Partindo dessas premissas fica evidente que qualquer signo não é privado do atributo 

indicial, que por mais rudimentar que seja a ligação entre o signo e seu objeto, na 

correspondência existente entre eles, sempre há de haver um traço de indexicalidade. No 

entanto, para agir como signo, a condição está atrelada à figura do intérprete, que mesmo não 

lhe atribuindo esse poder, é pelo signo atingido, como metaforiza Santaella (2008, p. 123), ao 

afirmar que “[...] há uma ligação efetiva, existencial, factual entre os vestígios e o praticante 

do crime.”  

A natureza indiciária da imagem fotográfica é configurada pelo vínculo que mantém 

com o real, por nela serem encontrados sinais que, através de um sistema de representação 

visual são materializados. São indícios que propiciam, segundo Kossoy (2007, p. 41) “[...] a 

descoberta de pistas de eventos não diretamente experimentáveis pelo observador.” Na 

perspectiva de Dubois (2012), a fotografia aparenta-se com a categoria dos signos que são 

afetados pelo seu objeto, pois ela opera como a sombra que é o indício de uma presença, que 

sofre a ação da luz; como a cicatriz que é a marca de um ferimento; como o sintoma que 
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indica uma doença; como a ruína que é o traço de algo que existiu; como o rastro que indica o 

sinal de passos; tal qual a fumaça que é o indício de fogo.   

Seu caráter indicial é marcado pela evidência do registro, pela correspondência de fato 

mantida com o objeto, que é um traço fundamental da imagem fotográfica, pela conexão 

física, o que a distancia dos ícones e dos símbolos. Atenta o autor para o fato de que tal 

condição não deve levar a uma redução interpretativa, ou ser tomada como um único aspecto 

que conduza a sua significação. 

Considerando as fases anteriores como necessárias para o amadurecimento das idéias 

em torno da imagem fotográfica, o autor vê a fase atual, como positiva, pois a mesma 

representa uma mudança na maneira de se pensar a fotografia. Não mais estabelecendo 

apenas, uma relação mimética com o real. A ideia de considerar a fotografia como traço do 

real já vinha sendo esboçada anteriormente, encontrada nas reflexões de Barthes (2003), na 

obra Câmara clara, nos escritos de André Bazin (1991b), já citado anteriormente, no qual 

afirma que  

Só a objetiva nos dá do objeto uma imagem capaz de “desrecalcar”, no 

fundo do nosso inconsciente, esta necessidade de substituir o objeto por algo 

melhor do que um decalque aproximado: o próprio objeto, porém liberado 

das contingências temporais. A imagem pode ser nebulosa, deformada, 

descolorida, sem valor documental, mas ela provém por sua gênese da 

ontologia do modelo; é o modelo. (BAZIN, 1991b, p. 23-24) 

 

Na Pequena história da fotografia, narrada por Walter Benjamin (1994b, p. 93), como 

fica explicitada na fala do autor: 

Mas na fotografia surge algo de estranho e de novo: [...] na vendedora de 

peixes de New Haven, olhando o chão com um recato tão displicente e tão 

sedutor, preserva-se algo que não se reduz ao gênio artístico do fotógrafo 

Hill, algo que não pode ser silenciado, que reclama com insistência o nome 

daquela que viveu ali, que também na foto é real, e que não quer extinguir-se 

na ‘arte’.  

 

Atenta, Dubois (2012, p. 62), no entanto, para o fato de que tal condição não deve 

levar a uma redução interpretativa, ou ser tomada como um único aspecto que conduza a sua 

significação. Há, por outro lado, um retorno da forte presença do referente, ainda mais claro 

nos escritos de Barthes (2012, p. 13), quando declara: “Tal foto, com efeito, jamais se 

distingue do seu referente (do que ela representa). A fotografia é literalmente uma 

emancipação do referente. Eu ainda não sabia que dessa obstinação do referente de estar 

sempre ali ia surgir a essência que eu procurava.” E ademais, quando confessa: 
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Em relação à Fotografia, eu era tomado de um desejo ‘ontológico’: eu queria 

saber a qualquer preço o que ela era “em si”, por que traço essencial ela se 

distinguia da comunidade das imagens. Um desejo como esse queria dizer 

que, no fundo, fora das evidências provenientes da técnica e do uso e a 

despeito da sua formidável expansão contemporânea, eu não estava certo de 

que a Fotografia existisse, de que ela dispusesse de um ‘genio’próprio. 
(BARTHES, 2012, p. 13) 

 

Mais claro ainda se torna o seu esforço em conceitualizar a referencialização própria 

da fotografia quando afirma que  

[...] na fotografia, jamais posso negar que a coisa esteve ali. Há dupla 

posição conjunta: realidade e passado. E como essa coerção só parece existir 

por si mesma, deve-se considerar, por redução, a própria essência, a noema 

da fotografia. O nome da noema da Fotografia será portanto: isso foi. 

(BARTHES, 2012, p. 72) 

 

Considerando a influência de códigos na leitura da imagem fotográfica, Barthes (2012) 

reafirma o realismo da fotografia, a sua inscrição referencial, ao crer na pureza de sua 

denotação. Por sua gênese automática, ele a declara uma mensagem sem código o que o 

distancia da concepção mimética e o aproxima do referencialismo tendente ao culto da 

referência pela referência.  

Chamando a atenção para o fato de que a abordagem teórica que foca apenas na 

referência é limitante, Dubois (2012) considera que os discursos anteriores tiveram seu tempo 

e que o realismo referencial retorna menos obsessivo. Ao evocar os pressupostos inspirados 

nos conceitos de Charles Sanders Peirce (1978), na noção de índice e na condição indicial da 

imagem fotográfica, é por considerar que o mesmo abriu caminhos para uma análise mais 

verdadeira da condição da imagem fotográfica. 

Por conceber que as mesmas se parecem com os objetos que representam e que, apesar 

dessa semelhança, são frutos de circunstâncias que as levaram a corresponder ao real, é que 

lhes é conferido o pertencimento à classe dos signos por conexão física. A semelhança da 

ordem do ícone, não se limita a considerar apenas a mensagem, mas o seu modo de produção, 

o que liberta o signo fotográfico do estigma epistemológico que vinha mantendo a imagem 

com o seu referente.  

A natureza técnica do processo é colocada como ponto de partida. E por não ser a 

fotografia, necessariamente analógica, mas antes de tudo indiciária, haja vista o fotograma 

que é obtido sem câmera, sem lentes, por uma simples ação da luz, Dubois (2012, p. 66) alerta 

para o fato de que, para se entender a relação moderna com a fotografia, deve-se voltar o olhar 



61 
 

para o seu processo de produção, sua gênese automática, muito mais do que para o produto, 

para “[...] o conjunto de dados que definem, em todos os níveis, a relação desta com sua 

situação referencial [pois para cada imagem] entra em jogo todo o campo de referência.”  

Quanto ao princípio do traço do real, este marca apenas um momento do processo 

fotográfico, do registro do real sobre uma superfície plana e sensível e é nesse processo 

codificador, no gesto de fotografar, que entra em cena o fotógrafo-aparelho. (FLUSSER, 

2011, p. 62) Este é condicionado por fatores culturais que perpassam pelo tempo do antes, 

momento em que o sujeito é escolhido, pelo aparelho, pelo instante em que o ângulo do 

enquadramento é definido, pelo momento do disparo. O tempo do depois é o tempo da 

revelação, da duplicação, da publicização.  

Entre esses dois tempos, num vislumbre de um instante/exposição é que a foto é 

considerada como um puro ato-traço, razão pela qual é considerada por Barthes (2012,) como 

uma mensagem sem código. Nesse momento, em que a ausência do homem se faz sentir, onde 

ele não intervém, é que a fotografia se torna um índice quase puro. Após esse momento 

epifânico e fugaz, numa fração de segundo, o código retorna e não o abandona mais, o que 

relativiza a referência na fotografia. Ela sempre se encontra na ponta desse gesto: ela diz: “[...]  

“isso é isso, é aquilo! Mas não diz nada além do que disse. “[...] a fotografia é sempre apenas 

um canto alternado de ‘Olhem!’, ‘Olhe’, ‘Eis aqui’; ela aponta com o dedo um certo vis-à-vis 

[...]” como pensa Barthes (2012, p. 14).   

Comungando com o pensamento do autor, Dubois (1999) considera que as fotografias 

não trazem sentido nelas mesmas.É no seu exterior que ele se encontra, na relação que 

estabelece com o seu objeto e num determinado momento de enunciação. A partir daí é que 

ela é um índice. Por se parecer com o objeto é considerada como um ícone e quando o sentido 

lhe é dado, adquirido, torna-se um símbolo. 

Sobre a história da fotografia que nos propusemos discorrer, apresentada em três 

tempos e tantos outros, ela se verá reduzida a uma história da técnica fotográfica se os temas 

representados se virem desvinculados de suas condições de produção, descontextualizados do 

momento histórico-social em que foram produzidos. A nossa tentativa foi evocando a 

memória contida nos textos, trazer à cena teorias, experimentos, experiências que constituem 

o arcabouço, o fundamento, a gênese do objeto que estamos pesquisando - a imagem 

fotográfica. 
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Esse percurso nos possibilitou definir a forma de nos relacionarmos com a fotografia. 

Além de percebermos e considerarmos que há uma relação mimética entre a imagem e seu 

referente, não podemos deixar de atentar para as circunstâncias nas quais as imagens 

fotográficas são produzidas. As circunstâncias nas quais foram produzidas as imagens 

fotográficas do livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho. (RUA..., 1999) Ao lançar um olhar 

epistemológico sobre elas, não deixamos de ver a possibilidade das mesmas serem 

consideradas como uma construção arbitrária, cultural, ideológica, codificada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3
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3 FOTOGRAFIA: IMAGEM, REPRESENTAÇÃO E DOCUMENTO  

 

Não é meu propósito, com efeito, procurar humanizar as imagens. Não 

precisam disso, elas que, por natureza, são poços  de memória e focos de 

emoções, de sensações, isto é, lugares carregados precisamente de 

humanidades. (SAMAIN, 2012b, p. 22) 

 

Para compreender a imagem fotográfica como uma imagem, como uma imagem 

técnica e como representação e documento foi preciso que refletíssemos sobre os fatores 

socioculturais, ideológicos e históricos que vêm determinando os seus conceitos porque, 

numa homologia com a história, as imagens fotográficas estão diretamente relacionadas ao 

universo das ideias e das mentalidades que permeiam sua produção e trajetória.  

 

3.1 COMO IMAGEM E REPRESENTAÇÃO 

 

Imagens são mediações entre o homem e o mundo. O 'homem existe', isto é, o 

mundo não lhe é acessível imediatamente. Imagens tem o propósito de lhe 

representar o mundo. (FLUSSER, 2011, p. 23) 

 

Por vir do latim imago, a palavra imagem remete à representação de algo que se pode 

ver, que é retratado. No entanto, apesar dessa materialidade e visualidade, os efeitos que 

produz nos sujeitos e no mundo não podem ser tratados de forma teórica ou mesmo abstrata. 

Precisamos ser auxiliados por um contexto empírico no qual possamos observar as escolhas, 

as percepções, seu impacto.  

Toda imagem é uma cena que foi recriada ou reproduzida, uma aparência ou conjunto 

de aparências destacada do lugar e do tempo em que fez sua primeira aparição. Incorpora uma 

forma de ver, feita a principio para evocar as aparências de algo ausente. No entanto, aos 

poucos foi se tornando “[...] evidente que uma imagem pode ultrapassar em duração, aquilo 

que representa ao mostrar como uma coisa ou alguém havia antes se parecido, e assim por 

implicação, como o assunto fora antes visto por ou adquirido anteriormente por outras 

pessoas.” (BERGER, 1999, p. 12) 

Por meio de filtros do presente, as imagens são lidas e a posteriori, a elas são 

agregados novos valores e significados que vão construindo e reconstruindo versões em 

temporalidades distintas, acabando por alterar, muitas vezes, o curso da história. Como diz 

Gombrich (1986, p. 135), “[...] a significação de uma imagem permanece grandemente 
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tributária da experiência e do saber da pessoa que a contempla”, ou seja, cada sujeito imprime 

à imagem, formas de representação e leitura, resultantes da cultura no qual está inserido e de 

acordo com a sua visão pessoal de mundo. 

Quando a reflexão se volta para a representação, esta implica uma coisa esteja no lugar 

da outra, tanto é que Gil (2000, p. 12), na Enciclopédia Einaudi, considera que:  

Em todas as formas de representação uma coisa se encontra no lugar de 

outra, representar significa ser o outro dum outro que a representação, num 

mesmo movimento, convoca e revoca. Reteremos essa significação como 

uma determinação mínima. O representante é um duplo do representado. E é 

por aí que a representação se designa como formando o cerne do 

pensamento. 

 

Não nos limitando à etimologia ou ao conceito, para um melhor entendimento sobre 

imagem e representação, recorremos a teóricos como Jacques Aumont (1993), pensador 

dedicado aos problemas que envolvem o conhecimento contemporâneo sobre o assunto. 

Sandra Pesavento (2005) e Bachelard (2008), por se reportarem à imaginação como um 

caminho para se entender a realidade; Flusser (2011) por nos fazer entender que a imaginação 

é a capacidade de fazer e decifrar imagens, bem como por considerar as imagens técnicas, e 

dentre elas a fotografias, tão simbólicas como todas as imagens. 

Santaella e Noth (1999) nos apresentam dois domínios do mundo das imagens. Na 

área da Ciência da Informação, os pesquisadores Smit (1986), Alvarenga (2003), Maria 

Eugenia Andrade (2006), Manini (2011) e Novo (2013) abordam questões que envolvem a 

imagem e a representação da informação e do conhecimento no contexto da ciência e da 

pesquisa. Outros tantos pesquisadores são trazidos por pensarem a imagem, a fotografia e sua 

representação, em estudos que partilhados, nos auxiliam na compreensão do tema.  

Quando o assunto é voltado para o espectador, uma das razões essências da fabricação 

de imagens, Aumont (1993, p. 78) considera que a representação “[...] provém da vinculação 

da imagem em geral com o domínio do simbólico, o que faz com que ela esteja em situação 

de mediação entre espectador e a realidade.” A representação, segundo o autor, como um dos 

valores da imagem em sua relação com o real, é um processo pelo qual se institui um 

representante que, em certo contexto limitado, tomará o lugar do que representa, apesar de 

toda arbitrariedade do processo de instituição de um substituto. O caráter de evidência, nesse 

sentido, é colocado em xeque, especialmente aquele atribuído à imagem fotográfica que, 

como uma representação, é assentada em convenções socioculturais. 
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Se precisamos, para entender as imagens, ser auxiliados por um contexto empírico no 

qual possamos observar as escolhas, as percepções, seu impacto, vale reportarmo-nos ao 

nosso objeto, bem como à arbitrariedade atribuída ao substituto; às imagens que compõem o 

livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho. (RUA..., 1999) Estas se constituem em uma 

representação dos espaços e objetos da casa do escritor Jorge Amado, uma realidade ausente 

que nos é dada “por delegação”, capturada pelo olhar de um sujeito que sobre essa realidade 

se posiciona e a enquadra, o fotógrafo, e que agora é vista, observada e analisada por nós. 

Uma realidade representada e mediada cuja leitura não se exaure nas interpretações e 

reinterpretações possíveis, por estarem à mercê da produção de sentido de quem as olha ou as 

lê. Uma realidade representada que sabemos ser arquitetada arbitrariamente, e transplantada 

para um suporte passível de distintas leituras, e dentre elas a nossa leitura. Estamos assim, 

diante de um realismo, que segundo Aumont (1993, p. 105) é resultante “[...] de um conjunto 

de regras sociais com vistas a gerir a relação entre a representação e o real de modo 

satisfatório para a sociedade que formula essas regras.”  

Desde sempre o homem criou e desenvolveu formas de se comunicar buscando 

estabelecer, com o outro, relações sociais e, sobretudo, dar visibilidade ao pensar e sentir por 

meio de representações. O propósito era repassar o conhecimento que ia adquirindo sobre si e 

sobre a realidade que o cercava. Vale ressaltar que a impossibilidade do homem de abarcar e 

entender o mundo, a própria produção de conhecimento, o tem levado à busca de formas de 

interpretação e representação desse mundo, uma ânsia ontológica pela permanência do ser e 

das coisas, pelo seu entendimento, que vem desde tempos imemoriais.  

Desde as cavernas, desde a Grécia, desde Aristóteles que, diante da existência de todos 

os tipos de entidades abstratas ou concretas, bens, coisas, ente, constituintes da existência do 

mundo, o homem criou categorias que buscavam classificá-las, levando em conta as 

diferentes propriedades das espécies do mesmo gênero. Quando Maria Eugenia Andrade 

(2006, p. 47) analisa as representações no universo do conhecimento, referenda as premissas 

que apresentamos anteriormente. A autora assim se expressa: 

No processo de transmitir informações, o homem foi criando meios de 

registrar conhecimentos e elaborou o processo de registro e construção do 

conhecimento por meio de representações. Estas traduziam e traduzem a 

visão de mundo que cada um de nós possui em determinado momento sócio-

cultural e histórico e que está também presente nas linguagens utilizadas e 

nos suportes disponíveis. [...] o registro do conhecimento por meio de 

representações revela a relação das ideias e das ideologias com as técnicas. 
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Esse processo, no âmbito da Ciência da Informação, visa materializar a informação 

contida em documentos, nos seus mais variados suportes, convertendo-a numa linguagem que 

deve estar voltada para o entendimento humano, para a difusão e disseminação da informação. 

Como preconiza Currás (2010, p. 18), é a organização do conhecimento representado a causa, 

a origem e a consequência das atividades cognitivas humanas. Para a autora, a busca pela 

representação e organização da informação se dá utilizando-se das linguagens disponíveis no 

contexto da produção e comunicação do conhecimento e, por ser algo eminentemente social, a 

linguagem é e tem sido organizada em sistemas aceitos e reconhecidos pelas comunidades que 

dela se utilizam, sendo ela uma representação do real.  

Partindo-se do princípio de que toda representação do conhecimento é social e 

simbólica e que representar significa o ato de colocar algo no lugar de, é que a mesma 

consiste na assimilação dos bens, das coisas, dos entes, num processo cognitivo que, na 

perspectiva de Alvarenga (2003) inclui as etapas de percepção, identificação, interpretação, 

reflexão e codificação. Ao viver essas etapas é que o sujeito cognitivo vai se apercebendo de 

um novo ser, de uma nova coisa. Vai se aprofundando no conhecimento do já conhecido 

através dos sentidos, da racionalidade, emoção e da linguagem, em um processo de 

conhecimento que consiste na assimilação das coisas por meio de suas representações. 

No mesmo diapasão que os autores citados, Novo (2013, p. 116) esclarece que:“A 

representação é um processo mental pelo qual o indivíduo busca o significado, descrevendo o 

que deve ser representado e designado, onde a relação sujeito x objeto se estreita para que se 

possa alcançar a interpretação do mundo a ser representado.” Não foge, portanto, à 

conceituação de que ao representar a realidade estamos colocando algo em lugar de outro, 

com o objetivo de materializar a imagem que foi, em sua gênese, produzida pela mente do 

homem, ou mesmo de algo já existente, em sua fisicalidade. 

Como isso se sucede com a imagem fotográfica? Vejamos.  

Quando surge a fotografia antigas formas de representação do mundo foram 

ameaçadas. Registrar e produzir imagens do mundo, da natureza e dos homens como se 

apresentam, desestabilizou antigas formas de representação. A pintura foi uma delas. A “[...] 

sua objetividade confere, de forma unânime, um papel determinante como documento desde o 

seu advento,” como afirmam Bucceroni e Pinheiro (2009, p. 2).  
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Contestada por alguns quanto ao valor de representação, foi de encontro a um meio 

artístico que não era acostumado a uma forma de reprodução tão mimética e objetiva, que não 

se apropriava da técnica para a reprodução do real. Na pintura, entre a realidade do mundo e a 

sua representação, a mão do homem. Nenhum aparelho. A fotografia se interpôs nesse espaço 

introduzindo a técnica. Etienne Samain (1998a, p. 13) quando procura situar o fotográfico na 

perspectiva de uma visualidade originária, constitutiva do homem, considera que a imagem 

fotografica “[...] teve de atravessar, ao longo de milênios, outros meios de comunicação que 

foram e são ainda a oralidade e a escrita antes de poder constituir-se como fotografia.” Para o 

autor, que não receia afirmar, 

[...] o fotográfico representa nossa visualidade primeira que, quase que 

submersa, durante séculos, nas águas da oralidade e da escrita, remontou, 

muito recentemente á superfície dando-nos a ver o mundo através de uma 

mediação técnica suplementar: o próprio dispositivo fotográfico e o signo 

visual que ele proporciona. 

 

E ademais, ao situar o fotográfico nessa perspectiva temporal e como visualidade 

primeira, antes da fotografia, Samain (1998a) reconhece que o mundo primeiro é visto pelo 

homem, só depois ele é nomeado e dele se fala. Anos foram precisos para que o homem 

viesse a escrever sobre ele. Representá-lo. 

No mesmo diapasão, Francastel (1982, p. 3), quando analisa o universo pictórico e da 

escrita, possibilitado ao homem e à História e como únicos representativos do mundo, alerta 

para a importância das imagens como fonte de informação, para o fato de que “[...] seria 

infantil pensar que os únicos valores criados pela História sejam os que a escrita consignou.” 

Advoga no seu livro A realidade figurativa, que a função da arte é ir além do domínio das 

satisfações fáceis e imaginárias, e que a mesma propicia que atividades fundamentais dessa 

sociedade sejam reveladas através das “[...] condutas – gestos – senso - motores e 

representações.” Atentando para a possibilidade de as imagens serem, simplesmente reduzidas 

ao signo, o que nada significariam, aponta para o fato de que 

[...] por seus elementos, a imagem é exatamente o reflexo da experiência 

pessoal na medida em que é comum a um certo número de indivíduos, ela é 

por essência, ao contrário, elaboração criação de um mundo não, é claro, 

como se costuma dizer, absoluto, mas irreal e deformável a todo momento, 

suficientemente imaginário [...]. (FRANCASTEL, 1982, p. 3) 

 

São novos olhares, noutros tempos, novas formas de ver o mundo e o fotográfico que 

coincidem com o momento em que se instaura, segundo a pesquisadora Sandra Pesavento 

(2005, p. 9), “[...] uma crise de paradigmas explicativos da realidade, [que ocasionou] 
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rupturas epistemológicas profundas que puseram em xeque marcos conceituais dominantes na 

História.” Modelos e regimes de verdade entraram em colapso e a realidade, sua 

representação e mimetismo, escaparam aos “marcos racionais e da logicidade.” Marcos que 

também são realçados por Dubois (2012) quando narra os modelos correntes de análise sobre 

a fotografia, apontando para o marxismo e a corrente dos Annales como defensoras de 

matrizes interpretativas da realidade. 

Esse é um tempo em que a veracidade dos fatos históricos é também colocada em 

xeque, assim como a verossimilhança e a veracidade dos discursos. Tempo que segundo 

Pesavento (2005, p. 9), desloca-se a “[...] atenção dos objetos para os métodos de estudo,” e 

numa homologia com a história, o olhar lançado sobre o fotográfico, desvia-se do produto 

fotográfico para a sua gênese automática.  

Nesse contexto, abordado por Dubois (2012), quando analisa os tempos 

epistemológicos da fotografia, Paul Ricouer (1994-1997) lança a obra Tempo e narrativa onde 

considera que toda narrativa histórica representa um tempo passado, na qual o leitor busca 

encontrar o real. No entanto, para ele, toda narrativa se estrutura no sentido de representar e 

reconstruir esse tempo passado, porquanto se vale da imaginação para reconhecê-lo e 

identificá-lo. Toda narrativa, como uma representação, busca colocar-se no lugar do 

acontecido, afirmar que “isso foi,” estava lá, e dar-lhe um significado, tanto quanto as 

representações fotográficas. Vale ressaltar que todo acontecido representado nas imagens 

fotográficas é fruto de escolhas, nas quais as técnicas interferem, bem como as infinitas 

possibilidades de enquadramento do real por parte do sujeito. 

A maneira de se estar no mundo, o ângulo como se olha e se pensa o mundo, a 

possibilidade de se dizer “isso foi,” em cada época e lugar, levam os homens a construir 

representações, formas de expressão e tradução da realidade que buscam dar sentido ao real, 

às coisas, às ações, aos sujeitos. Tais formas, carregadas de sentido, se apresentam muitas 

vezes de maneira cifrada, cheias de significados e valores, o que leva uma corrente de 

pensadores, e dentre eles Sandra Pesavento (2005), a considerarem que o imaginário se tornou 

um conceito central para a análise da realidade. 

Para a autora, o imaginário passa a traduzir a experiência do vivido e do não vivido, 

das coisas vistas e imaginadas, do suposto, do desconhecido ou desejado, havendo um lado 

que se reporta à vida e outro que se reporta ao sonho. No percurso da construção desse 

imaginário, assegura a autora, ele comporta utopias e elaborações mentais que figuram ou 
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pensam sobre coisas que, na realidade não existem ou mesmo nunca existiram. Em cada 

época e lugar, os homens constroem representações imagéticas que buscam dar sentido ao 

real, daí o imaginário que se constrói ser datado, histórico, comportando valores, mitos e 

ideologias.  

Partindo desses pressupostos, a imagem é tida como a representação de uma realidade 

cultural, através da qual o indivíduo ou o grupo que a elabora revela e traduz o espaço cultural 

e ideológico no qual está inserido, podendo ser, a sua representação, considerada como 

“sintoma” de uma época e das ideias dos homens de outros tempos.  A reconstituição das 

idéias e dos sentidos conferidos ao mundo manifestam-se em palavras, discursos, imagens, 

coisas e práticas, como preconiza Pesavento (2005). 

Como filósofo do imaginário, Bachelard (2003), aquele que ousou conciliar a ciência 

com o sonho, entende que no momento da descoberta, ou mesmo da invenção tecnológica, 

está presente a potência criativa da imaginação. Por assim pensar, ensaia estudos sobre as 

imagens e seu fluxo e radicalizando, afirma que: 

A causa real do fluxo de imagens é na verdade a causa imaginada.. [...] 

diríamos de bom grado que a função do irreal é a função que dinamiza 

verdadeiramente o psiquismo, ao passo que a função do real é uma função 

de tolhimento, uma função de inibição, uma função que reduz as imagens de 

modo a dar-lhes um simples valor de signo. [para ele] é preciso considerar as 

contribuições imediatas da imaginação. (BACHELARD, 2003, p. 63) 

 

Imagens mentais, abstratas, “contribuições imediatas da imaginação,” imagens 

materializadas foram ao longo do tempo sendo usadas de variadas formas pelos homens, nas 

distintas culturas. Variavam os suportes, mas sua gênese, na visão de Tacca (2005, p. 11) “[...] 

passa necessariamente por duas experiências inseparáveis: a primeira, da ordem da natureza, 

ligada ao funcionamento do organismo humano e a segunda, da ordem da cultura, ligada ao 

contexto sociocultural.”  

Quando se dá o encontro entre sujeito e imagem, entre a ordem da natureza e a ordem 

da cultura, quando as imagens se deixam revelar, num movimento de ultrapassagem da 

barreira iconográfica, recupera-se a história e a memória. Nesse encontro, os fragmentos, os 

indícios, as marcas, os acontecimentos vão aflorando e através deles, segundo Kossoy (2007, 

p. 147): “[...] as imagens técnicas e imagens mentais interagem entre si e fluem 

ininterruptamente num fascinante processo de criação/construção de realidades – e de 

ficções.”  



71 
 

Como uma representação e para uma melhor compreensão sobre as imagens, Santaella 

e Noth (1999, p. 15) dividem em dois domínios o mundo das imagens. Como representações 

visuais consideram os desenhos, pinturas, gravuras, fotografias e as imagens 

cinematográficas, televisivas, holo e infográficas. Materializadas, representam o nosso 

ambiente visual. Um segundo domínio, concebido pelos autores como imaterial, é construído 

por imagens que florescem como visões, sonhos, fantasias na mente dos sujeitos.  

Na perspectiva dos autores, entre os domínios não há fronteiras pois não há imagens, 

como representações visuais, cuja origem não advenha de imagens oriundas na mente 

daqueles que as produziram, assim como não há imagens mentais que não se originem do 

mundo concreto dos objetos visuais. Defendem que “[...] os conceitos unificadores dos dois 

domínios da imagem são os conceitos de signo e representação”. (SANTAELLA; NOTH, 

1999, p. 15) 

Conscientes ou não, as imagens mentais relacionam-se. Como representações 

codificadas da realidade, elas são criadas com um determinado fim e uso, seja ele individual 

ou coletivo. Mediações entre o homem o mundo. Propõem-se a representá-lo, são criadas 

como instrumentos, com o sentido de orientá-los no mundo desde quando, de início, ele não 

lhes é acessível. Essa questão nos leva de volta ao discurso de Aumont (1993, p. 80) para 

quem, na fabricação da imagem, subjaz o desejo de estabelecer uma relação com o mundo e 

as coisas que pode ser atestada através dos modos simbólico, epistêmico e estético. Para o 

autor a realidade é sempre construída por regras determinadas e a imagem, como uma 

representação, é interpretada de acordo com valores implícitos nos padrões culturais do olhar 

social. 

No entanto, por não estabelecer uma relação determinista com o signo, a imagem, 

segundo Francastel (1982, p. 107) “[...] é tão variável quanto o número de espectadores [...] 

não é mais estável do que as interpretações” as quais está sujeita, daí não situar-se no objeto 

representado, mas no espírito dos seus usuários que em distintas temporalidades, a elas lhes 

emprestam distintas versões. Essas premissas também nos levam a reconhecer que por meio 

de imagens representativas de determinada cultura, podemos perceber a noção de mundo, bem 

como os mecanismos sociais que acabam por determinar os padrões de percepção. 

A determinação desses padrões é refletida por Vilém Flusser (2011) quando analisa, 

criticamente, a relação que se estabelece entre as imagens e seu receptor. Para ele: “O homem 

ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função de imagens. 
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Não mais decifra as cenas da imagem como significados do mundo, mas o próprio mundo vai 

sendo vivenciado como conjunto de cenas.” (FLUSSER, 2011, p. 23) Percebemos que o autor 

vê na relação estabelecida pelos sujeitos com as imagens, no mundo de hoje, uma inversão a 

qual denomina de idolatria, num processo de magicização da vida ilustrada pelas imagens 

técnicas que, onipresentes na atualidade, remagicizam a vida. 

Fica, pois, evidente, depois desse percurso, que não podemos abordar questões sobre a 

imagem técnica, na contemporaneidade, sem levar em conta a sua singularidade, sem transpor 

a fronteira entre a percepção visual e a percepção cognitiva, sem dela nos aproximarmos 

através de mecanismos de compreensão de sua produção de sentido. Fica configurado para 

nós que uma imagem fotográfica não é jamais a re-produção de uma representação anterior, 

que a mesma é sempre a proposta de uma representação futura, uma imagem precária como a 

considera Schaeffer (1996, p. 57). 

E se quisermos entender mais ainda sobre a imagem fotográfica como uma imagem 

técnica, faz-se necessário que tangenciemos sobre a produção, conceitos e paradigmas que 

buscam explicá-la. Vilém Flusser (2011) nos faz entendê-la sob esse ponto de vista. Apesar da 

aparente e ilusória objetividade que lhe são atribuídas, as imagens técnicas são tão simbólicas 

quanto são todas as imagens. Como já dizia Flusser (2011, p. 31): “O que vemos ao 

contemplar as imagens técnicas não é o mundo, mas determinados conceitos relativos ao 

mundo, a despeito da automaticidade da impressão do mundo sobre a superfície da imagem.” 

Afirma o autor que a imagem técnica é aquela que é produzida por aparelhos que são 

pós-históricas, estando, numa simbiose, atreladas à história, ao florescimento e progresso da 

burguesia e do capitalismo na Europa, enquanto as imagens tradicionais, por sua vez, 

antecedem à história, imaginam o mundo e estão carregadas de simbolismo. Quando Flusser 

(2011, p. 31) propõe uma filosofia da fotografia e reflete sobre a imagem técnica e sua 

produção, e em particular sobre a imagem fotográfica, atenta para o fato de que: 

A aparente objetividade das imagens técnicas é ilusória pois na realidade são 

tão simbólicas quanto o são todas as imagens. Devem ser decifradas por 

quem deseja captar-lhes o significado [e ademais] o que vemos ao 

contemplar as imagens técnicas não é o‘mundo’ mas, determinados 

conceitos relativos ao mundo, a despeito da autenticidade da impressão do 

mundo sobre a superfície da imagem.  

 

Por serem as imagens técnicas produzidas por aparelhos, o autor considera que elas 

são concebidas como imagens que imaginam o mundo, e que tal posição decide pelo seu 
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deciframento. O que ocorre nesse trâmite é que na aparência “[...] imagem e mundo se 

encontram no mesmo nível do real, são unidos por cadeia ininterrupta de causa e efeito, de 

maneira que a imagem parece não ser símbolo e não precisar de deciframento”. (FLUSSER, 

2011, p. 31) Acontece e assim pensa o autor, que esse aparente caráter objetivo e não 

simbólico da imagem técnica pode levar o intérprete a considerá-la como ‘janelas’ e não 

como imagens, com um grau excessivo de confiança no que nelas está gravado.  

As transformações que sucederam aos modos de produção da imagem conduziram os 

autores Santaella e Noth (1999, p. 163) à enunciação de três paradigmas que, por conta da sua 

pertinência, vamos tomar como fundamento para uma melhor compreensão desse processo: o 

paradigma pré-fotográfico, o paradigma fotográfico e o paradigma pós-fotográfico. Tal 

critério, materialista, segundo os próprios autores, busca determinar o modo como as imagens 

materialmente tem sido produzidas, suas técnicas, instrumentos, meios de comunicação e 

difusão. Não exime desse processo o papel desempenhado pelos agentes produtores que 

interferem, através das escolhas dos modos de produção, nas formas como são transmitidas, 

armazenadas, fatores que vão definir o curso e as relações que as imagens vão estabelecer 

com o mundo. A sua recepção. 

No paradigma pré-fotográfico estão as imagens produzidas artesanalmente, cuja 

presença aponta para a fisicalidade dos suportes, das substâncias e dos instrumentos 

utilizados. Caracterizada por Santaella e Noth (1999) como realidade matérica, pode ser 

encontrada nas grutas, nas pinturas rupestres, na pintura, na gravura e mesmo na escultura. 

Caracterizam-se as imagens artesanais pela dependência de um suporte, de uma superfície e 

quanto ao instrumento/aparelho, entra em cena o corpo do agente produtor e o gesto, do qual 

resulta, segundo os autores,  

[...] não só a imagem, mas um objeto único, autêntico e por isso mesmo, 

solene, carregado de uma certa sacralidade, fruto do privilégio da impressão 

primeira, originária, daquele instante santo e raro [...] É por isso que a 

produção artesanal tem uma característica eminentemente monádica. [...] 

Nessa imagem instauradora, fundem-se, num gesto indissociável, o sujeito 

que a cria, o objeto criado e a fonte da criação. (SANTAELLA; NOTH, 

1999, p. 164) 

Esse objeto inacabado e incompleto é fruto da fusão que se estabelece entre sujeito, 

objeto e fonte, processo caracterizado como monádico pelos autores. Já o paradigma 

fotográfico, que difere do anterior, situa-se em um processo de produção eminentemente 

diádico. Foi inaugurado no primeiro tempo da fotografia, no seu advento, cuja morfogênese 
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repousa, segundo Santaella e North, (1999, p. 165) sobre técnicas óticas de formação da 

imagem, a partir de uma emanação luminosa que resulta do registro sobre um suporte químico 

ou eletromagnético, do impacto dos raios luminosos emitidos pelo objeto ao passar pela 

objetiva. 

Enquanto no paradigma pré-fotográfico o suporte é representado por uma matéria 

vazia e passiva, como por exemplo, uma tela que depende e espera pela mão do artista para ter 

vida, ao menor estímulo da luz, no paradigma fotográfico o suporte reage, é ativo. Manejando 

um dispositivo e utilizando-se bem mais do olho que da mão, o sujeito produtor, autônomo, 

estabelece com o real uma relação de enfrentamento, cujo ato de tomada, em um instante 

decisivo, o fixa para sempre.  

Santaella e Noth (1999, p. 165) vêem na imagem artesanal uma incompletude, porque 

sempre inacabada. Enquanto na imagem técnica, pensam os autores, o ato fotográfico não é 

senão cortes de um real enquadrado, cujo negativo, sua matriz, atesta o traço do acontecido e 

possibilita a reprodutibilidade do instante que morto, foi capturado por um feixe de luz. 

Acrescentam ainda os autores que: 

A imagem revelada, por seu turno é sempre um duplo, emanação direta e 

física do objeto, seu traço, fragmentos e vestígio do real, sua marca e prova, 

mas o que ela revela, sobretudo, é a diferença, o hiato, a separação 

irredutível entre o real, reservatório infinito e inesgotável de todas as coisas e 

o seu duplo, pedaço eternizado de um acontecimento que, ao ser fixado,

indiciará sua própria morte. No instante mesmo em que é feita a tomada, o

objeto desaparece para sempre.

Esse paradigma é essencialmente “diático e dominantemente indicial,” como os 

autores o denominam. O processo de produção de imagens no paradigma pós-fotográfico 

radicalizou os modos que o antecederam. Na infografia o suporte distancia-se da matéria, não 

mais como na produção artesanal, como um processo físico-químico que se utiliza da 

máquina como dispositivo. As imagens agora são sintéticas, fruto de operações abstratas, de 

modelos, programas e cálculos que não operam com a realidade física, mas sobre um 

substrato simbólico: a informação.  

O sujeito produtor, não é mais aquele que deixa as marcas da sua subjetividade e da 

sua habilidade no suporte vazio e passivo, nem é mais aquele que por dispor de uma máquina, 

age sobre o real sendo até capaz de transmutá-lo. Esse sujeito produtor é hoje um 

programador de imagens de uma realidade numérica que, apesar de serem essas imagens  
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[...] altamente icônicas e sensíveis, circunvoluções de formas, 

fosforescências e luminescências, tudo que se passa por trás da tela é 

radicalmente abstrato [sendo que é ] na virtualidade e simulação, que 

residem os atributos fundamentais das imagens sintéticas 
(SANTAELLA, 1998, p. 309) 

 

Modelo e simulação são consideradas, pela autora, como palavras- chave das imagens 

sintéticas. Por ser o modelo uma abstração formal, este pode ser manipulado, reformado, 

reformulado, num processo de infinitas combinações que buscam replicar a realidade ou 

mesmo o imaginário e a simulação porque “[...] consiste basicamente numa experimentação 

simbólica do modelo”. (SANTAELLA, 1998, p. 310) 

Por ter exercido um papel inaugural na tradução do mundo, por transmutá-lo em cena 

e transferi-lo para a superfície, à fotografia é atribuído o papel de dar início a um novo tipo de 

imagem, a imagem técnica considerada e descrita por Flusser, (2011, p. 18) no Glossário para 

uma futura filosofia da fotografia, como“Imagem técnica - imagem produzida por aparelho.” 

Quanto à fotografia, no verbete do Glossário, o autor assim a descreve: “Fotografia - imagem 

tipo-folheto produzida e distribuída por aparelho.” 

Em busca do entendimento dessas matrizes imagéticas, Etienne Samain (1998b, p. 

133) relembra que Barthes levanta um problema cognitivo e epistemológico sério ao afirmar 

que “Existem atrás e dentro das matrizes imagéticas – fotográfica, cinematográfica, 

videográfica, informática – lógicas, operações cognitivas, posturas filosóficas, visões e 

apreensões singulares do mundo, que temos ainda de descobrir e pôr à luz.” Como uma matriz 

imagética que ainda temos muito que descobrir e pôr à luz, e por considerar que a diversidade 

de usos e conceituação atravessou a sua trajetória, nosso próximo desafio, em busca do 

esclarecimento, é entender como, o porquê e por quem foi a imagem fotográfica considerada 

como um documento.  

 

3.2 COMO DOCUMENTO  

 

A verdade dos fatos das coisas não coincide com a verossimilhança dos 

discursos e das imagens. Apesar de seu contato com as coisas, a fotografia - 

documento não foge à regra: ela própria obedece à lógica da 

verossimilhança, não a da verdade, a passagem da verossimilhança para o 

real e para o verdadeiro é, também com ela sempre sinuosa e improvável. 

(ROUILLÉ, 2009, p. 76) 
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A nossa pretensão, nesse texto foi identificar o trajeto feito pela fotografia que a fez 

passar de uma invenção do século XIX, caracterizada pelos traços puramente documentais de 

representação da realidade, para a sua utilização como uma ferramenta eficaz de análise da 

sociedade e da cultura, trajeto que andou em paralelo com a mudança no conceito de 

documento. Atentamos para os usos e técnicas que a levaram a ser considerada como um 

registro documental, no sentido de que essas reflexões esclareçam questionamentos sobre o 

valor epistemológico que foi sendo negado e ora agregado à imagem fotográfica, como 

documento, na pesquisa e produção científica.  

Para compreender essas mudanças traçamos um percurso que situa a fotografia em 

diferentes contextos. Aquele que se propõe a considerá-la como uma evidência histórica, uma 

ilustração, aquele que amplia o seu conceito, revendo a primazia atribuída aos textos escritos. 

Aquele em que a fotografia passa a ser considerada como um instrumento da pesquisa 

científica a qual é dada uma significância que andou passo a passo com as mudanças 

ocorridas no próprio conceito de documento.  

Mas vale a pena rememorar, tangenciando, fatos que já foram narrados, mas que 

remontam às origens do caminho que nos propomos seguir, na trilha das transformações 

ocorridas nesse trajeto. A princípio foi dada à fotografia uma diversidade de usos que 

historicamente, remetem à fotografia como documento social. Os estudos de Gisele Freund 

(2006), as pesquisas empreendidas por Bourdieu e colaboradores (2003) sobre a relação das 

práticas sociais com as técnicas e as funções sociais que dela são advindas, referendam esse 

estudo, bem como o pensamento de André Rouillé (2009) que vê a fotografia além do 

documento, como um produto e uma forma de expressão.  

Como a fotografia tem sido considerada como documento pela Ciência da Informação, 

trazemos os conceitos de Paul Otlet (1996), a releitura que dele é feita por Suzanne Briet 

(1951), teóricos como Buckland (1997), Bucceroni e Pinheiro (2009), Ortega e Lara (2010) e 

Manini (2011) que lançam luzes sobre a questão.  

Fatores sociais determinantes do valor documental da fotografia são levantados por 

Gisele Freund (2006, p. 7), estudiosa da fotografia, quando analisa as relações que são 

estabelecidas entre a sociedade e as formas artísticas. Chama a atenção para o fato de que as 

mudanças na estrutura social influenciam nas expressões artísticas e culturais de uma época, 

tanto que no século XIX, na era da máquina e do capitalismo moderno, uma série de 
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procedimentos causaram mudanças significativas na evolução da arte, e a fotografia 

contribuiu decisivamente para essa evolução. Afirma a autora que: 

Es el típico médio de expresión de uma sociedad, estabelecida sobre la 

civilización tecnológica, consciente de los objetivos que se asigna, de 

mentalidad racionalista [ cujo] poder de reproducir exactamente la realidad 

externa - poder inherente a su técnica- le presta um caracter documetal y la 

presenta como el procedimiento de reproducir más fiel y más imparcial de la 

vida social. (FREUND, 2006, p. 8) 

Suzan Sontag (2004) também relata no seu livro Sobre fotografia, que acatada pela 

burguesia, a invenção da técnica fotográfica foi ao encontro dos anseios da classe burguesa e 

justificando, relembra que a câmera possibilitou que o mundo fosse duplicado exatamente no 

momento em que a sociedade vive um ritmo de transformações vertiginoso. Enquanto “[...] 

um número incontável de manifestações da vida biológica e social está sendo destruído, em 

um breve espaço de tempo, surge um instrumento capaz de registrar o que está 

desaparecendo.” (SONTAG, 2004, p. 15) Quando a questão se volta para a legitimação 

artística e cultural da fotografia lembra-nos Rouillé (2009, p. 15), que esta vem sendo 

reconhecida não só em conformidade com as recentes mudanças sociais, mas também como 

uma conseqüência da transformação nos meios de comunicação, os avanços tecnológicos e as 

novas concepções de arte. No livro A fotografia: entre documento e arte contemporânea ele 

atesta que: 

A legitimidade cultural e artística da fotografia é recente [...] Substituiu-se o 

uso pratico do dispositivo pela atenção sensível e consciente prestada às 

imagens. Mudaram-se as práticas e as produções, os lugares e os circuitos de 

difusão, bem como as formas, os valores os usos e os autores. (ROUILLÉ, 

2009, p. 15) 

 

Tais assertivas apontam para o fato de que, desde o seu advento, a fotografia foi 

considerada como uma ferramenta utilitária, capaz de captar a realidade, o que viabilizava o 

seu uso prático e a sua inserção na dinâmica da sociedade industrial e que, só recentemente, a 

mais universal das linguagens plásticas do mundo, como a considera o autor, tem sido 

culturalmente legitimada, além do caráter documental que lhe foi atribuído.  

No século XIX, a sociedade buscava uma forma de representação do mundo que 

atendesse aos seus anseios, aos modos de organização social, política e ao nível do 

crescimento e avanço tecnológico atingido. A representação da realidade e dos sujeitos ficava 

a cargo da pintura. Do olhar, da imaginação, da sensibilidade do artista. Uma arte restrita e 

acessível à aristocracia e a uma abonada classe social que surgia. Foi a fotografia a melhor 
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resposta a esse anseio e necessidade, cuja legitimidade se ancora nas suas funções 

documentais, pensamento comungado por Bucceroni e Pinheiro (2009, p. 2), quando afirmam 

que a “[...] sua objetividade confere, de forma unânime, um papel determinante como 

documento desde o seu advento.”  

Podia-se não só captar os momentos, gestos, acontecimentos, atitudes dos homens e da 

natureza, como era possível retê-los, guardá-los, armazená-los. Podia-se provar e comprovar o 

acontecido. O papel da fotografia restringia-se a conservar o traço do passado, auxiliar as 

ciências, uma testemunha do que foi cujo poder de informar e propagar foi sendo utilizado 

cada vez mais.  

A função documental atribuída à fotografia, nas primeiras décadas do século XIX, 

esteve a mercê de ideologias e da manipulação política. Usada como um instrumento de 

vigilância incriminadora e de controle social, nos idos de 1871, a fotografia serviu para a 

identificação, pela polícia, de trabalhadores que lutaram na Comuna de Paris os quais 

identificados, foram assassinados, declaração de Cora Gamarnik (2011) quando discorre sobre 

os usos sociais da fotografia durante as primeiras décadas de sua história.  

A fotografia é marcada, nesse tempo, pela busca de identidade da classe burguesa, pela 

documentação e instrumentalização das ciências, pela astronomia, pela fisiologia além de ser 

utilizada por pseudociências com a finalidade de registrar e classificar características de 

humanos que poderiam apontar para desvios ou inclinações psicológicas. Acabava por servir a 

um campo movediço da criminalidade. A superestimação da capacidade referencial da 

fotografia, levada ao extremo, fez com que a mesma fosse considerada como um instrumento 

capaz de satisfazer o desejo e a necessidade de uma sociedade que ansiava por ver o mundo 

sem fronteiras e sem deformação.  

Não se abria a possibilidade de uma observação parcial desse mundo por parte dos 

fotógrafos, pelo dispositivo que lhe era acessível. Tanto é que nos idos de 1855, segundo 

Rouillé (2009), o esforço empreendido por Alphonse Bertillon, na Chefatura de Policia de 

Paris, era voltado à regulamentação dos procedimentos fotográficos, com a mais pura 

precisão, no sentido de “[...] extrair dos corpos dos delinquentes algo diferente daquilo que 

retratistas sabem ver. Leva seu empreendimento tão a sério que o lugar que ocupa não é mais 

o de fotógrafo [...] mas o lugar de um policial à frente de um arquivo.” (ROUILLÉ, 2009, p. 

203)  



79 
 

Esse fato é citado por Dubois (2012) quando analisa algumas ficções fotográficas na 

iconografia científica, da segunda metade do século XIX, chamando a atenção para o fato de 

que nasce com Bertillon, um sistema de esquadrinhamento do corpo, de identificação 

antropométrica que acabou por se constituir numa “rede sócio-coercitiva, uma rede 

administrativo-policial” em que a fotografia, usada como um meio facilitador das 

especulações fisiognômicas,  

[...] precede de uma espécie de ‘estética do desaparecimento’ e do 

apagamento que vai com força contra essa concepção difundida demais 

segundo a qual a fotografia seria um ápice do real, um excesso de 

singularidade existencial, uma pura manifestação do visível imediato, em 

suma dependeria de uma estética da presença irresistível do real e da 

inscrição do referente. (DUBOIS, 2012, p. 247)  

A mecanização da produção da imagem fotográfica, no século XIX, trouxe a reboque 

a racionalização e a aceleração do seu processo de produção, mas, no entanto, não trouxe 

consigo nenhuma modificação no que tange à representação do homem e do mundo, muito 

menos o seu acolhimento como uma fonte de informação. Foram as mudanças advindas das 

transformações ocorridas no final do século XIX e inicio do século XX, a respeito do conceito 

de documento e sua ampliação, visto agora como instrumento de promoção e circulação social 

do conhecimento, que determinaram um novo pensar sobre a fotografia e seu valor 

documental. Como documento, passou a ser considerada e vista como uma fonte de 

informação para as ciências humanas e sociais.  

Nesse contexto, as imagens fotográficas, como as pinturas, eram utilizadas por 

pesquisadores e historiadores com finalidades totalmente ilustrativas. Os fatos históricos eram 

baseados nos documentos escritos que, por serem considerados como verdadeiros, não eram 

questionados criticamente. As imagens serviam apenas para confirmar o que os documentos 

escritos registravam. A sua apropriação e uso por disciplinas como a História, a Antropologia, 

a Sociologia, a Ciência da Informação seguiu percursos que fizeram com que a fotografia 

passasse de uma invenção do século XIX, como já falamos exaustivamente, com traços 

estéticos e documentais de representação da realidade, para uma ferramenta útil e eficaz de 

análise social e fonte profícua de informação. 

Cumpre lembrar que a historiografia praticada no século XIX baseava-se na coleta e 

pesquisa dos documentos escritos, considerados oficiais, aos quais eram aplicados métodos 

rígidos de análise e interpretação em busca da sua autenticidade e que, disponibilizados, de 

forma ordenada, eram tomados como verdadeiras fontes fidedignas dos acontecimentos.  
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O debate em relação ao uso da fotografia, como elemento para análise da pesquisa 

histórica, foi estabelecido em consonância com alterações ocorridas no âmbito da própria 

História, da corrente historiográfica da Escola dos Annales, surgida na primeira metade do 

século XX. Esta propunha validar a fotografia não só como documento, mas como um 

documento subsídio para os estudos historiográficos, utilizada nas pesquisas sobre a 

sociedade e suas práticas. Destacam-se, no panteón dessa corrente de historiadores, as figuras 

de Lucien Febvre e Marc Bloch, fundadores da revista Annales d’ historie économique et 

sociale, um veiculo disseminador da idéia de descentralizar a história dos grandes feitos e 

atentar para os fatos cotidianos, para o homem comum e seu comportamento. 

Segundo Le Goff (2003b) o objetivo era rever a concepção de história, promover a 

aproximação entre as ciências humanas, passando da fase dos debates teóricos para a 

aproximação com a realidade cotidiana, bem como rever métodos e técnicas nos quais os 

documentos passam a ser considerados como fontes que presentificam o passado. Para os 

estudiosos dos Annales, a investigação histórica deveria ampliar o leque documental para 

além dos registros escritos e orais, contexto no qual a fotografia passa a ser compreendida 

como documento e registro válido para o estudo da disciplina História. Esta se descentraliza 

dos grandes feitos e passa a dar atenção aos fatos cotidianos, ao homem comum, à 

coletividade e seu comportamento, passando a considerar não só os documentos escritos, mas 

a oralidade e as imagens como fontes credenciadas de informação e reconstituição do 

passado.  

Por sua característica, desde a gênese, de documentar o real, pessoas, fatos, os 

acontecimentos e mudanças sociais, a fotografia foi incluída nesse bojo, numa retrospectiva 

de funções já exercidas e que agora passaram a ser (re) conhecidas. Valorizando e avaliando 

os testemunhos sobre o passado, possibilitados pelas imagens fotográficas, Peter Burke 

(2004) as considera como fontes que apoiam as evidências dos documentos escritos, pois as 

mesmas viabilizam o acesso a aspectos do passado inalcançáveis por outras fontes.  

No âmbito da História, semelhantes formas de conceituar o documento, além da 

escrita e dos registros gráficos encontram em Peter Burke (2004) um defensor, ao ressaltar 

que no final dos anos 60, do século XX, uma “virada pictórica” fez com que o valor das 

fotografias, subsidiasse a construção da história social do século XIX, a partir do cotidiano e 

de experiências de pessoas comuns, virada que ajudou a História a construir “uma história a 

partir de baixo.”  
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Tais alterações passaram a considerar a fotografia como detentora de uma sintaxe 

própria. Ao estabelecerem-se novos conceitos de realidade, outras modalidades 

metodológicas, matrizes teóricas menos rígidas, novas formas de pensar o fazer histórico, 

referenciais de análise mais atuais, novas formas de olhar o social e suas representações, a 

repercussão na renovação dos conceitos atribuídos ao documento, em diferentes áreas do 

conhecimento, se deu de forma visível.  

No entanto é preciso lembrar que historiadores e pesquisadores, num primeiro 

momento, alegaram motivos para não considerarem e utilizarem a fotografia como um 

documento histórico, fato que na visão de Kossoy (2012) deveu-se à dificuldade, ou mesmo 

resistência, devida a informação contida na imagem fotográfica, não ser transmitida por um 

sistema codificado de signos em conformidade com os cânones tradicionais da comunicação 

escrita. 

No mesmo diapasão Etienne Samain (2012b) consciente de que as fotografias são 

portadoras de pensamento e como tal nos fazem pensar, que são registros da cultura material, 

do comportamento, hábitos e costumes, alerta para o fato de sermos conduzidos, no mundo 

ocidental, por uma ordem epistemológica que privilegia o verbal escrito em detrimento da 

imagem. Somos guiados por uma ordem em que a percepção mágica que dá início a qualquer 

construção cultural, foi confrontada pela lógica da escrita linear. Essa lógica, para o autor, 

acabou por impor-nos uma postura mais racional que foi determinante na relação que o 

homem passou a ter com o mundo e consigo próprio, no processo de acumulação de 

conhecimentos e de trocas sociais na qual a supremacia da escrita prevaleceu.  

Não só na História, mas em outras Ciências Sociais e Humanas, o conceito de 

documento sofreu mudanças significativas das quais destacamos àquelas advindas do 

pensamento de Briet (1951) e Otlet (1996), referências sempre presentes, quando o assunto 

tratado é a Documentação, área do conhecimento considerada como precursora da Ciência da 

Informação. 

Para Otlet (1996, p. 43) a noção de documento "[...] cubre a la vez todos los tipos: 

volúmenes [livro], folletos, revista, artículos, cartas, diagramas, fotografías, estampas, 

certificados, estadísticas, incluso discos fotográficos e películas cinematográficas." Erudito, 

buscava dar um caráter cientifico à Documentação, tendo uma atuação marcante nesse campo, 

cujo mérito foi lutar pela consolidação de métodos de análise e síntese do conhecimento 

produzido. Objetivava a universalização do conhecimento como um meio para que se pudesse 
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alcançar a paz entre os homens. Os esforços voltados para uma conceituação funcionalista do 

documento encontraram em Paul Otlet, em 1934, um precursor.  

Propunha que documento como um termo genérico abarca não só os documentos 

escritos, mas aqueles caracterizados como iconográficos e audiovisuais. (OTLET, 1996) 

Sonhava com a possibilidade de criar um Repertório Bibliográfico Universal que contivesse 

todo o conhecimento produzido pelo homem. Na esfera da Documentação, antecipa e amplia 

a noção de documento ao afirmar que os objetos podem ser vistos como documentos, por 

considerar que livro e documento se constituem como “[...] un suporte de una cierta materia y 

dimensión, [...] en el que se inclyem signos representativos de ciertos dados intelectuales". 

(OTLET, 1996, p. 43)  

Em 1934, publica o Traité de documentation obra que prenuncia conceitos, métodos e 

sistema de organização, classificação e difusão dos documentos. Nele considera que os 

objetos naturais, artefatos e obras de arte, manuscritos e impressos, das mais variadas 

espécies, inseriam-se no conceito de Livro, constituindo-se numa memória materializada da 

humanidade, incluídos no rol das produções intelectuais dos homens. Biblión ou bibliograma 

ou documento foi o termo proposto por Otlet (1996, p. 43), que seria a unidade intelectual e 

abstrata “[...] que será la unidad intelectual abstracta, pero que se puede encontrar concreta y 

realmente, pero revestida de modalidades diversas.” A unidade intelectual seria o pensamento 

e o livro, um meio de produzir utilidades intelectuais. 

Quando Bucceroni e Pinheiro (2009, p. 10) discorrem sobre o Zoom de Otlet na 

fotografia no artigo sobre a A imagem fotográfica como documento: desideratos de Otlet, 

afirmam que “[...] a fotografia é para Otlet, o tipo de documento gráfico que melhor exprime 

o conhecimento humano, por ser o mais realista.” Tanto é que Lara (2010), quando expõe a 

noção de documento e sua significação na trajetória epistemológica da Ciência da Informação, 

nos convoca a partilhar da visão de Otlet por este considerar, no seu tempo, a fotografia como 

documento e a pensar que algo passa a ser documento quando se vê, no objeto inicial, um 

significado especial que o leva a transformar-se em signo.  

A visível crença na objetividade que grassava nesse período, o estigma do mimetismo 

atribuído à fotografia, consubstanciaram a crença de Otlet (1996, p. 200) na fotografia como 

mimese do real, levando-o a afirmar que "La fotografía es el medio de representación más 

realista, aquel cuya objetividad mecánica alcanza la más preciada aproximación cuando se 

trata de obtner de la naturaleza una imagen en dos dimensiones."  

http://www.dgz.org.br/abr10/Art_03.htm#R1
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Assim como sonhava em criar o Repertório Bibliográfico Universal, acreditava na 

necessidade da existência de um Repertório Iconográfico Universal, tal era o valor que ele 

agregava às imagens e em espacial, à fotografia. Para ele "No es exagerado decir que hoy en 

dia, con más o menos perfección, rigor científico, gusto artístico el contenido del amplio 

mundo accesible ao hombre ha sido fotografiado." (OTLET, 1996, p. 193)  

No momento em que a questão se volta para a técnica, para a produção dos 

documentos, retornamos a Buceeroni e Pinheiro (2009, p. 10) para quem Otlet “[...] especifica 

três formas de escrever um texto: com as mãos, com uma máquina (datilografia e impressão) 

ou com a fotografia.” Otlet (1996) denominava de fotográfico ao método de criação da 

imagem fotográfica, considerando-o como substitutivo do método visual, por estar convicto 

de que a objetividade e a veracidade das coisas residiam no primeiro, enquanto nesse último, a 

subjetividade abria espaço para a atribuição de sentidos, para múltiplas interpretações.  

Um pouco mais à frente, na França, Suzanne Briet (1951, p. 7) no artigo Qu’est-ce que 

la documentation? retoma a discussão sobre a noção de documento e documentação, 

propondo uma releitura dos conceitos de Otlet, de 1934 e da L' Union Française des 

Organismes de Documentation onde constata que o documento é "[...] toda base de 

conhecimento fixo materialmente e susceptível de ser utilizado para consulta, estudo ou 

pesquisa."5 A autora propõe outra definição que julga mais atual e abstrata: o documento é 

“[...] todo signo indicial concreto ou simbólico, preservado ou registrado para fins de 

representação, de reconstituição ou de prova de um fenômeno físico ou intelectual.”6 (BRIET, 

1951, p. 7, tradução nossa)  

A noção de documento como signo, uma proposta de Briet (1951) para quem o 

documento se configura como uma evidência física, nos levou a crer que todo documento é 

um signo indicial e que arroladas estarão as fotografias na sua conceituação de documento. 

Para a autora, a fotografia como documento passa a ser um signo, por ser o resultado de uma 

apreensão do real que leva à comprovação de um fato ocorrido, cuja perspectiva é viabilizada 

pela técnica.  

Briet (1951, p. 25) adota a expressão produção documentária para indicar a produção 

de documentos secundários pelas organizações de documentação, a partir dos documentos 

                                                           
5 "[...] toute base de connaissance fixée matériellement et susceptible d'être utilisée pour consutation, êtude ou 

preuve." 
6 "[...] toute indice concret ou symbolique conservé ou enregistré, aux fins de représenter , de reconstituer ou de 

prouver un phénomène ou physíque ou intellectuel." 

http://www.dgz.org.br/abr10/Art_03.htm#R1
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iniciais, os quais seriam criados pelos autores e apenas conservados pelas organizações de 

documentação. Considera como documentos secundários as traduções, análises, boletins de 

documentação, arquivos, catálogos, bibliografias, dossiês, fotografias, microfilmes, seleções, 

sínteses documentárias, enciclopédias, guias de orientação. Como observou Buckland (1997), 

a materialidade do documento, para Briet (1951), a intencionalidade do sujeito e a forma 

como é processado são os critérios que devem ser usados para defini-lo.  

Os conceitos sobre documento emitidos por Briet (1951) são objeto de análise de 

estudiosos da Ciência da Informação, como as desenvolvidas por Buckland (1991), Lara 

(2010) e Manini (2011) que lançam luzes sobre a questão. Mesmo tendo partido em defesa de 

pressupostos que consideram a informação como coisa, a informação como processo e a 

informação como conhecimento, Buckland (1991), um estudioso de Briet, prioriza a 

materialidade como um fator fundamental para o fazer documentário, tal qual Briet, assim 

como nos alerta Lara (2010), quando analisa o documento e a sua significação, na trajetória 

epistemológica da Ciência da Informação. 

Na perspectiva de Buckland, a informação como processo e a informação como 

conhecimento são intangíveis e a informação como coisa se reporta à materialidade da 

informação. Para Lara (2010, p. 46), “[...] os objetos são considerados informativos como o 

são os dados, textos, documentos expressos sob forma física ou em ambientes digitais,”. As 

proposições de Buckland (1991) e em especial aquela que considera a informação como coisa, 

fez com que Lara (2010) concluísse que a informação como coisa se constituiria assim, como 

o objeto da Ciência da informação, estando os registros fotográficos inseridos nesse bojo. 

Vamos encontrar em Manini (2011), partindo das proposições de Buckland, (1991) 

uma abordagem semelhante aplicada ao documento fotográfico quando faz uma leitura da 

tríplice concepção do autor, como assim ela a denomina. A fotografia como informação como 

coisa, que remete a objetos fotográficos (negativos de vidro e flexíveis, positivos em papel, 

diapositivos); a fotografia como informação como processo, que remete à pesquisa histórica 

contextualizadora da imagem e sua correlação com outros documentos fotográficos ou 

textuais, ou outros quaisquer na construção e/ou amplificação de sentido da imagem. E a 

fotografia como informação como conhecimento, que remete a resultados de investigações e 

pesquisas de caráter comparativo entre fotografias e textos históricos. Toda essa formulação 

leva a autora a considerar que  



85 
 

Para a Ciência da Informação interessa o significado e o contexto da imagem 

fotográfica. Portanto, o documento fotográfico precisa passar pelo crivo 

leitor de produção de sentidos – através do uso de métodos e técnicas 

existentes – que abarque, também, a localização da imagem fotografada no 

tempo, no espaço e no organismo pulsante que é o acervo fotográfico 

enquanto repositório institucional de documentos e memória. (MANINI, 

2011, p. 84) 

 

Outras formas de entendimento e uso da fotografia como documento, como um meio 

de observar e fixar o efêmero, pelo qual podemos acompanhar as transformações sociais, 

comportamentos e a desaparição do mundo, estão associadas a disciplinas nas quais a 

fotografia tem sido utilizada largamente, conforme declaração da pesquisadora Cecile Tardy 

(2015, p. 251):  

Esta capacidade de tornar visível uma extensão espacial através da 

ferramenta fotográfica nas ciências humanas concerne mais 

amplamente às ciências da astronomia, da biologia, da medicina, da 

arqueologia, que têm uma longa tradição na forma de equipar o olho 

para fazer emergir o invisível ou o não perceptível.7 
 

Não só a História, não só as ciências citadas por Tardy (2015) têm feito uso da 

fotografia nas suas pesquisas científicas. Múltiplas são as vertentes interdisciplinares que já se 

aperceberam da validade da fotografia como documento nos seus projetos de pesquisa. Dentre 

as áreas das ciências sociais que vem utilizando a imagem fotográfica como fonte de 

informação sobressai-se a Antropologia Visual que, na contemporaneidade, vem alargando 

seu campo de estudo ao adotar, como uma incitação metodológica, o uso da imagem 

fotográfica como um objeto de investigação.   

Como antropólogo e pesquisador, Etienne Samain (2012b) levanta questões 

pertinentes ao uso e apropriação da fotografia, ao valor que lhe é agregado como instrumento 

de investigação social, como fonte de pesquisa e informação. Seu convencimento o leva a 

declarar que à imagem fotográfica é devido um lugar “[...] privilegiado da comunicação 

humana, todavia, não o único, nem o principal, mas o fundador tecnológico que mediava 

como a fala, a escrita, o cinema e o vídeo, o conhecimento e a representação humana da nossa 

realidade.” (SAMAIN, 2012b, p. 17) O uso valoroso da imagem fotográfica como documento, 

na Antropologia, vem sendo preconizado pelo fato da sua capacidade de expressar e dialogar 

com os modos de vida da sociedade que a produz. E ademais, por viabilizar, não só a 

                                                           
7 Cette capacité à donner à voir une étendue spatiale par l’outil photographique dans les sciences humaines 

rejoint plus largement les sciencies de l’astronomie, de la biologie, de la medicine, de l’archéologie, qui ont 

une longue tradition dans la maniére d’equiper l’oeil pour faire remonter l’invisible ou le non-perceptible.  
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interpretação, como o aprofundamento do universo simbólico dos grupos sociais, favorecendo 

a reconstituição da história cultural, bem como o acompanhamento do processo de mudança 

social e sua dinâmica. 

Como explicitamos, as ciências sociais vêm incorporando a fotografia nas suas 

pesquisas e na prospecção de dados, uma opção que não era acatada há décadas. Nos dias de 

hoje há um reconhecimento da imagem fotográfica como um documento produtor de sentido, 

cuja busca do significado está sujeito ao encontro com a sua referencialidade e seu caráter 

polissêmico que convida à interpretação, porta aberta à subjetividade. O desafio que se 

apresenta a quem se propõe a considerar a fotografia como documento, nas suas pesquisas 

científicas, é a tensão que se estabelece entre o olhar referencial e a subjetividade tão bem 

explicitada por Sontag (1981, p. 220), quando chama a atenção para o fato de que:“A 

fotografia, na verdade é incapaz de explicar o que quer que seja, é um convite inexaurível à 

dedução, à especulação e à fantasia.”  

Se pensarmos que o documento fotografia é fruto de um deslocamento do real 

capturado pelo olhar e pela técnica do fotógrafo e que esse produto está passível de deduções, 

especulações e fantasias, o alerta que nos é dado pela pesquisadora Miriam Manini (2010) 

pesquisadora da área da Ciência da Informação, deve ser levado em consideração. A autora 

aconselha que a fotografia necessita passar pelo crivo leitor que, através do uso de métodos e 

técnicas existentes, a situe no tempo e no espaço como produtora de sentidos, fonte de 

informação e memória, suporte que contém e dá acesso a uma mensagem potencialmente 

informativa, potencialmente mediadora.  

Ao promover a circulação social do conhecimento e por ter reconhecida a sua 

potencialidade informativa e mediadora, a fotografia tem recebido um tratamento 

documentário especial. O estatuto que a ela vem sendo outorgado, como documento, tem 

repercutido na adoção de novos olhares e métodos na análise e interpretação que, na 

contemporaneidade, têm sido adotados por parte das Ciências Sociais e em particular pela 

Ciência da Informação, como tentamos demonstrar. Nesse trabalho, consideramos a fotografia 

como documento levando em conta, não só a sua capacidade mimética, mas a sua 

potencialidade polissêmica como fonte de informação e produção de sentido, além da sua 

potencialidade como mediadora, tema que será objeto do próximo capítulo.  

 



Capítulo 4
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4 A FOTOGRAFIA E A MEDIAÇÃO CULTURAL: OLHARES ENTRECRUZADOS  

Parto da ideia de que a imagem fotográfica é essencialmente (mas não 

exclusivamente) um signo de recepção [que] a imagem fotográfica 

considerada em si mesma não é uma mensagem. (SCHAEFFER, 1996, p. 9-

10) 

Eis-me assim. Eu próprio, como medida do “saber” fotográfico. O que meu 

corpo sabe de Fotografia? Observei que uma foto pode ser objeto de três 

praticas (ou de três emoções ou de  três intenções): fazer, suportar, olhar. 

(BARTHES, 2012, p. 17) 

 

Em capítulos anteriores foi traçado um percurso discursivo dos tempos da fotografia, 

antes e depois da sua cultura, dos efeitos culturais provocados pelas sucessivas revoluções 

tecnológicas nas quais a fotografia foi objeto, demonstrativo da intermediação do dispositivo 

fotográfico entre o homem e a natureza, do seu realismo e função documental, dos sujeitos e 

seus costumes, sua sociabilidade. Percurso que se fez necessário para a compreensão das 

mudanças perceptivas da sociedade do século XIX, quando do advento e florescimento da 

fotografia e sua técnica, e que aponta para questões epistemológicas que, no século XX têm 

sido levantadas e perseguido a trajetória da imagem fotográfica.  

Tais questões nos fizeram chegar até aqui com mais acuidade sobre o objeto da nossa 

investigação e acima dos arrimos conceituais, nos propusemos a analisar, como um elemento 

de mediação cultural, as imagens registradas no livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho 

(RUA..., 1999), em especial da sua sala de visitas. Buscamos um quadro referencial amplo 

que pudesse abordar o tema sob pontos de vistas diferenciados, tangenciando sobre aspectos 

da relação que a fotografia vem mantendo com a cultura, desde quando o histórico dessa 

relação foi, exaustivamente, apresentado quando abordamos, em capítulos anteriores, sobre a 

função, o papel, a apropriação e os usos sociais das imagens fotográficas. 

Traçamos, nesse capítulo, um breve percurso do cenário e das proposições do homem 

de ultrapassar o que lhe é visível, de apropriar-se da informação por meio da mediação de 

sujeitos e dispositivos, centrados nas óticas de Bártolo (2007), Medeiros (2010) e Didi-

Huberman (2012), Benjamin (1994a, 1994b), Bourdieu e colaboradores (2003) que sustentam 

os conceitos sobre as práticas e usos sociais da fotografia, as mudanças advindas da 

reprodutibilidade, fatores que passam a interferir na sua produção, significação e recepção.  

Estudos desenvolvidos por pesquisadores da Ciência da Informação, no que tange à 

mediação da informação, vêm ressaltando a imagem fotográfica e sua potencialidade como 

mediadora. Por se destacarem nesse cenário, elegemos o pensamento dos autores Davalon 
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(2004), Frohmann (2006), Almeida Júnior (2009), Rodrigues e Grippa (2011), Henriette 

Gomes (2014) e Marco Antônio de Almeida (2014) como aportes teóricos norteadores da 

nossa pesquisa.  

Partimos do princípio de que a fotografia tem sido considerada como um médium entre 

o sujeito e o real, mas a veracidade desse intermédio tem sido alvo de longas e históricas 

discussões. Teorias, discursos, polêmicas perpassam por questões que põem em dúvida, que 

desconfiam da verdade de um realismo decantado a ela atribuído, que colocam em xeque a 

subjetividade, a figura do fotógrafo, a luta por ele travada com uma exterioridade que lhe é 

adversa. Estudos que salientam aspectos ideológicos e culturais, realistas e miméticos da 

fotografia, mas que a evidenciam como um produto histórico e culturalmente construído. 

Quando Medeiros (2010, p. 7) investiga sobre a relação que o ser humano mantém 

com a imagem fotográfica, sobre a tentativa teórica de desnudá-la do seu caráter realista, 

ideológico e cultural, ela elenca autores que ao longo do tempo, a isso se propuseram. Afirma 

que muitos deles, tais como: Barthes, Burgin, Dubois, Sekula, Tagg, Krauss, Schaeffer, 

dedicaram, no seu tempo, a apontar para a falsidade do realismo fotográfico, o seu lado 

cultural e ideológico, as convenções pré-existentes.  

Atenta a autora para o fato de que a fotografia, como uma linguagem sem código, 

como a considerava Barthes (2012), insinua-se no seio da cultura moderna como suporte de 

uma equação entre a produção da Verdade, a constituição de um resíduo epistêmico e a 

existência de certas tecnologias. Na tentativa de desnudá-la do seu atributo, eminentemente 

mecânico e objetivo de perceber ou representar o real, buscavam, os autores citados, um 

distanciamento da forma de pensar que reinou desde a floração da sociedade capitalista e 

industrial do século XIX.  

Medeiros (2010) ainda atenta para o fato de que, muito ainda teria de ser feito para que 

se chegasse à compreensão cultural da fotografia como um conjunto diversificado de práticas 

relacionadas com mudanças epistemológicas, perceptivas, sociais e mesmo psicológicas, 

designadas como modernas. Práticas atreladas à compreensão de que as imagens fotográficas 

não são apenas a coisa em si, mas objetos mutantes, discursivos, inseridos na cultura, 

representativos da história e da memória, práticas como aquelas que aqui exercemos.  

As imagens fotográficas da casa da Rua Alagoinhas, 33, não são vistas nessa pesquisa, 

apenas como a coisa em si, mas como um espaço que deixa a ver o enlace possível entre 
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informação e cultura. Temos assim, um longo caminho a percorrer. No entanto, não estará 

desatrelado da imagem fotográfica e da sua cultura, o olhar do sujeito que a captura, bem 

como o seu caráter mecânico, desde quando há sempre um fator que se coloca entre a imagem 

e o significado que a ela é dado. Um dispositivo, um aparelho, como o denomina Flusser 

(2011), além do sujeito que o manipula. Ao fazer parte de determinada cultura, os aparelhos 

conferem à fotografia certas características e, ao serem manipulados, intencionam aproximar 

os homens dos objetos da natureza.  

Ao ser executado o ato fotográfico, através de um aparelho que se interpõe entre o 

sujeito/fotógrafo e o mundo fotografado, este acaba por evidenciar a disjunção entre sujeito e 

objeto, por deixar à mostra a intermediação técnica estabelecida entre eles, o que vem 

expondo, histórica e socialmente, na opinião de Medeiros (2010, p. 8) “[...] na sua nudez, a 

idéia de verdade associada à imagem mecânica.”  

Todas essas reflexões giram em torno de um desejo. O que o homem tem ansiado, ao 

longo do tempo, é pela manifestação do invisível, pela sua nudez. A despeito dessa evidência, 

Bártolo (2007, p. 157, grifo nosso), que investigou sobre as mediações na cultura visual da 

modernidade, acaba por afirmar que “[...] a história dos média é, em grande medida, a história 

desse anseio [...] no qual a revelação nunca se dá sem mediação e onde o saber se constrói a 

partir da sua própria interpretação.” Nossa proposta se encaixa nessa premissa pois buscamos 

revelar as relações socioculturais cultivadas pelo escritor Jorge Amado, através da mediação 

das fotografias dos objetos mágicos e sagrados que registram os espaços nos quais viveu na 

Rua Alagoinhas 33. 

Se a revelação não ocorre sem mediação, o médium é aquele que dá a ver o invisível, 

que lhe permite ser manifestado, é aquele que permite que o oculto entre em cena e manifeste-

se, mediunicamente, por ser esse o caráter fantasmático dos meios, sejam eles novos ou 

velhos. Bártolo (2007) aponta para as profundas modificações que, desde a cultura medieval, 

ocorreram advindas do desenvolvimento da ciência instrumental, haja vista a invenção e uso 

de instrumentos mediadores forjados nesse tempo, os quais permitiram ao homem uma maior 

acuidade sobre o mundo. As lunetas e os aparelhos ópticos os faziam ver o mundo do 

infinitamente pequeno e infinitamente distante, bem como os aparelhos médicos, os alicates, 

escalpelos, pinças que permitiam que a devassa do olhar sobre o interior dos corpos se 

tornasse possível.  
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Operados pelo olho e mão do homem, na modernidade, esses 

instrumentos/dispositivos e seu aperfeiçoamento, foram permitindo a revelação/mediação não 

só do que se encontrava ao redor e acima do homem, mas misteriosamente, o que se 

encontrava dentro dele. Permissão que sob o ponto de vista de Bártolo (2007, p. 159), os fazia 

funcionar como “[...] agentes activos de modificação da linguagem; instrumentalizavam e 

funcionalizavam os comportamentos quotidianos, funcionando como instrumentos 

mediadores e fornecendo linguagem mediadora da nossa relação com a sociedade.”  

Essas invenções acabam por tornar-nos herdeiros de uma cultura científica alicerçada 

na observação e de toda uma cultura sob o domínio da visibilidade, na qual é agregado mais 

valor ao que está exposto, em cena, revelado. E são os médiuns que, por não estar o 

agenciamento da mensagem desatrelado da realidade, visível e iluminada, investem do poder 

de nos confrontar com a mesma, de espantar-nos diante da busca e do encontro, às vezes 

inesperado, da revelação do que jaz submerso no real, através de suportes que se supõe não 

sejam semioticamente neutros. 

Historicamente, os mediuns causavam espanto, seja através das imagens projetadas 

pela câmara obscura, pelas fantasmagorias da lanterna mágica, pelas imagens técnicas, pela 

fotografia. Intermediavam o visível e o invisível, o ausente e o presente, espanto que também 

era causado pela tomada de consciência da impossibilidade do objeto identificado não se dar 

por inteiro, “[...] por saber-se que há no que se vê algo que se esconde, que se deve conservar 

escondido, que se deve saber escondido, permitindo admirar no que se manifesta o que se 

oculta”, como nos adverte Bártolo (2007, p. 163).  

De forma assertiva, essa proposição é encontrada e defendida por Michel Foucault 

(1992) na introdução do livro As palavras e as coisas e acatada por Didi Huberman (2012), na 

obra Imagens apesar de tudo. São pensadores que advogam que, em toda produção que se 

queira testemunhar, em cada ato de memória que se queira preservar, a linguagem e a 

imagem, independente das suas limitações lacunares, se solidarizam, se complementam por 

que 

[...] por mais que se diga o que se vê, o que se vê não se aloja jamais no que 

se diz, e por mais que se faça ver o que se está dizendo por imagens, 

metáforas, comparações, o lugar onde estas resplandecem não é aquele que 

os olhos descortinam, mas aquele que as sucessões da sintaxe definem. 

(FOUCAULT, 1992, p. 25) 
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Através da combinação entre linguagem e registro, a imagem fotográfica figura como 

objeto do conhecimento, como mediadora entre o homem e o mundo, dotada de singularidade 

e de universalidade em relação às demais representações imagéticas que fazem parte do 

universo iconográfico e textual, apesar da noção de imagem, historicamente, confundir-se 

com a luta incessante de “mostrar o que não se pode ver.”  

Didi-Huberman (2012) quando escreve e descreve sobre quatro fotografias tiradas por 

prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz, considera que na verdade, há coisas que 

não podemos ver, mas que é preciso, muitas vezes, que sejam vistas e as imagens, apesar de 

tudo, por mais lacunares, como já as nominamos, e relativas que sejam, em seu conjunto, 

abrem caminhos que visam dar a ver o que nos escapa. Nesse sentido, afirma que toda história 

das imagens pode ser contada como um esforço para dar a ver a superação visual das 

oposições entre o visível e o invisível. Na perspectiva do autor:  

Não podemos <ver o desejo> enquanto tal, mas os pintores souberam utilizar 

o escarlate para o mostrar; não podemos <ver a morte>, mas os escultores

souberam modelar o espaço como se fosse a porta de um túmulo que <nos

olha>; não podemos <ver a apalavra>, mas os artistas souberam construir as

suas figuras como uma série de dispositivos enunciativos; não podemos <ver

o tempo>, mas as imagens criam o anacronismo que nos mostra o seu

trabalho; não podemos <ver o lugar> mas as fábulas tópicas inventadas pelos

artistas mostram bem- por meios simultaneamente sensíveis e inteligíveis – o

poder de uma <evidência>. (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 171)

A tentativa de ultrapassagem entre o visível e o invisível fez com que os homens 

criassem meios, instrumentos e dispositivos, ‘relógios de ver’, como os denomina Barthes 

(2012, p. 23). Através de uma cultura técnica instituída, esses meios acabaram por impor 

novas formas de reinterpretação do mundo, diferentes modalidades de saberes que passaram a 

interferir e a gerir as relações e a mediá-las tecnicamente. E como não podemos ver o tempo, 

mas as imagens criam o anacronismo que nos mostra o seu trabalho, as imagens fotográficas 

simulam a coisa a qual não podemos ter um acesso direto, ou por razões quaisquer, não nos 

foi facultado uma aproximação.  

Retornar a Barthes (2012, p. 72) se faz necessário quando analisa, sob o pretexto do 

método, a relação da foto com o seu referente, a dupla posição conjunta de realidade e 

passado, instaurado numa imagem fotográfica. O autor reconhece que a referência é a ordem 

da fotografia, que o noema da fotografia é “isso foi,” que a Fotografia não rememora o 

passado, o efeito que ela produz não se limita a trazer de volta o que deixou de existir, mas, e 

sobretudo, o de provar que o que vemos existiu num dado tempo e numa certa geografia.  
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Toda a sua formulação caminha no sentido de afirmar que uma fotografia é uma 

reprodução do mundo visível, passando a considerá-la como uma reduplicação, a um só 

tempo, do objeto apresentado e das modalidades da apresentação. Desta maneira a presença 

do fotógrafo no processo mediador não é eximida e a sua vidência consiste em “ver,” em 

“estar lá.” Movimenta-se, esse sujeito, em busca da sua presa, não por uma pradaria aberta, 

mas na floresta densa da cultura, como prognostica Flusser (2011), quando reflete sobre o 

papel do fotógrafo e a decisão da tomada ao apertar o ‘gatilho’ e consumar o gesto 

fotográfico.  

Partimos assim do pressuposto de que a imagem fotográfica é caracterizada, na sua 

constituição, por um sistema de códigos culturais eleitos, sistematizados e apreendidos pelo 

fotógrafo no contexto sociocultural representado. Como uma fonte de informação, 

considerada não só pelo conjunto de sentidos que desencadeia quanto pela capacidade 

mimética de representar o real, à fotografia é atribuído o caráter probatório de atestar o que foi 

capturado pelo dispositivo, o que existiu.   

Dubois (2012) defende a tese de que o dispositivo fotográfico como todos os 

dispositivos tecnológicos do olhar, é uma tentativa teórica e técnica da qual o sujeito se mune 

para realizar a articulação de dois grandes princípios metafísicos: o cogito cartesiano e o 

percept de Berkeley. O primeiro princípio coloca a existência do sujeito na atividade de 

pensar, e o segundo o colocaria do lado da percepção. Só o pensar e o ser visto não 

completariam esse jogo.  

Acrescenta o autor mais um princípio, o acreditar, por este se ligar estritamente, à 

questão do ver, que por sua vez está ligada à questão da crença. Exemplifica-a com as 

máximas: ‘É preciso ver para crer’, ‘só acredito no que vejo,’ nas quais a visibilidade é 

tomada como fundamento da credibilidade. A fotografia seria então a conciliação do pensar e 

do ser visto como definidor (pela negativa) da categoria do sujeito, enquanto o ‘ver, pensar, 

acreditar’ funcionariam como operadores fundamentais, a partir dos quais questionamos os 

meios e os efeitos da representação.  

Se para Barthes (2012) o nome do noema da Fotografia é isso foi, se para Dubois 

(2012) na fotografia se concilia o pensar e o ser visto como categoria do sujeito, e o acreditar 

se impõe como uma questão que interfere nos efeitos da representação, para nós os registros 

fotográficos da casa da Rua Alagoinhas, 33, Rio Vermelho não negam que a casa, os objetos, 

artefatos foram, existiram, estavam lá. Que a casa tenha sido habitada pelo escritor Jorge 
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Amado e sua família e que tenha sido produto do trabalho de um fotógrafo. Ver, pensar, 

acreditar, operadores que estão nos conduzindo nesse itinerário.  

Ademais, apesar de inspiradas no que diz Medeiros (2010), sobre a dimensão pulsional 

e fantasmática desencadeada por toda e qualquer fotografia, em virtude do poder de convicção 

que convoca, procuramos reconstruir, reenquadrar, desocultar e mesmo reinventar a realidade 

a que ela, supostamente, se refere. Dar a ver aspectos e relações estabelecidas pelo escritor 

Jorge Amado através da representação fotográfica da sua casa, da sala de visita, dos objetos, 

da cultura material que o envolveu. 

Essa pretensão não deixou de levar em conta o que diz Bourdieu e colaboradores 

(2003) quando analisam os usos sociais da técnica fotográfica, na obra Un art moyen: essay 

sur lês usages sociaux de la photographie. Argumentam que os valores estéticos, ideologias, 

valores éticos acabam por definir o que deve ou o que é fotografável, bem como por 

determinar o perfil que o sujeito ou grupo social predispõe que seja exposto. Para além do uso 

dos dispositivos técnicos do qual decorre o ato de captura da imagem, a escolha do objeto que 

se quer que seja fotografado, corresponde ao valor que a esse objeto é agregado, ao valor que 

lhe é dado pelo sujeito ou grupo social.  

Nesse contexto, para o ato desempenhado pelo fotógrafo, detentor do dispositivo que 

dispara e captura a realidade pretendida, Bourdieu e colaboradores (2003, p. 24, tradução 

nossa) encontram uma explicação. “O ato fotográfico acaba por outorgar ao que é fotografado 

uma promoção ontológica, em cuja dignidade o motivo é fixado, conservado, comunicado, 

exibido, admirado.”8 Vendo na prática fotográfica uma função familiar e uma função de 

integração, atribui à fotografia a capacidade de solenizar a vida e os acontecimentos bem 

como reafirmar o status social, a legitimação cultural de determinado grupo.  

Estas conclusões conduzem o olhar que debruçamos sobre as fotografias do livro Rua 

Alagoinhas 33, Rio Vermelho. (RUA..., 1999) Ele não está distanciado dessas premissas, e 

não está carregado de ingenuidades. Um olhar lançado sobre a representação do ambiente, dos 

objetos registrados e mediados pelo olhar do fotógrafo, que se constitui uma vertente da nossa 

pesquisa, ou seja, a mediação fotográfica que se verifica pelo olhar do fotógrafo. 

                                                           
8 “l’acte photographique comme promotion ontologique d’um object percu en objet digne d’être photographié , 

c’estt-à-dire fixe, conserveé, comunique, montré, admire.” 
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Considerar as imagens fotográficas como elemento de mediação da figura do escritor 

Jorge Amado, impôs que fossem levados em conta conceitos sobre a função social da 

fotografia, emitidos e justificados por Bourdieu e colaboradores (2003) quando atentam para 

as fantasias individuais e a subordinação dos grupos aos esquemas de percepção ditados e por 

eles apreciados. Ao defender essa tese fazem essa observação particularmente relevante:  

[...] Porque ela possui a intenção de fixar, quer dizer de solenizar e eternizar, 

a fotografia não se pode confiar aos acasos da fantasia individual e, pela 

mediação do ethos, interiorização das regularidades objetivas e comuns, o 

grupo subordina esta prática à regra coletiva, de tal modo que a mais simples 

fotografia exprime, além das intenções explicitas daquele que a fez, o 

sistema dos esquemas de percepção, de pensamento e de apreciação comum 

a todo um grupo9. (BOURDIEU et al., 2003, p. 24, grifo nosso, tradução 

nossa)  

Outra questão que consideramos de vital importância e que tangencia a nossa 

investigação é o reconhecimento da possibilidade que nos foi dada por serem as imagens 

fotográficas reproduções técnicas, mediadas por um dispositivo, cuja existência não está 

desatrelada do fato histórico. Da possibilidade que um dia lhes facultou serem reproduzidas 

tecnicamente, culminando tal processo, com a invenção da fotografia.  

Sobre esse fato revolucionário Benjamim (1994a) escreveu o antológico artigo A obra 

de arte na época de sua reprodutibilidade técnica, no qual profecia a tendência das massas de 

superar o caráter único dos objetos através de sua reprodutibilidade, fruto da histórica 

mudança na percepção e sensibilidade da sociedade, ocorrida no final do século XIX e inicio 

do século XX. Nesse texto, analisa a perda da aura, a desvalorização do aqui e do agora, a 

ausência da materialidade do objeto, o anseio das massas pela proximidade e superação do 

caráter único das coisas, questões firmadas como elementos que desencadearam uma 

valorização da exposição da obra de arte, em detrimento do valor de culto que lhe era 

atribuído.  

Em conjunto com a febre pela reprodução em série da obra de arte, à fotografia foi 

agregada uma potencial capacidade mediadora, comprovadamente apregoada por Benjamin 

(1994a, p. 168) quando afirma que os detalhes de uma obra de arte, de uma escultura ou 

mesmo de um edifício, são muito mais visíveis na fotografia que na realidade, que a olhos 

vistos. Com isso acaba por elevar a fotografia a um status de mediadora entre a realidade e os 

                                                           
9 Parce qu’elle est um <choix qui loue> parce qu’elle est l’intention de fixer, c’est-à-dire de soleniser,et 

eternizer, la photographie ne peut être livrée aux hasards de la fantasie individuelle et, par la médiation de 

l’ethos, interiorisation dês regularités objectives et communes Le groupe subordonne cette pratique àlLa regle 

collective.  
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homens, e dá o devido valor à sua capacidade de trazer à cena o real, com uma acuidade como 

nunca dantes havia sido possível. 

Quanto à capacidade de reprodução da imagem fotográfica, segundo Benjamin (1994a, 

p.168) esta aproxima a obra do indivíduo, intermedia a relação que se estabelece entre a 

realidade e o sujeito, capacidade que tanto pode ser sob a forma da fotografia, quanto sob 

outras formas, como a do disco, por exemplo. E assim exemplifica: “A catedral abandona seu 

lugar para instalar-se no estúdio de um amador; o coro, executado numa sala ou ao ar livre, 

pode ser ouvido num quarto.”  

O advento da primeira técnica de reprodução, verdadeiramente revolucionária - a 

fotografia -, acaba por assumir na perspectiva de Benjamin (1994a), um papel importante ao 

favorecer que o idêntico sempre retorne, ao viabilizar, através da sua reprodutibilidade 

técnica, que a unicidade, característica da obra de arte seja perdida. Nesse sentido o objeto 

reproduzido destaca-se do domínio da tradição, ao espectador é facultada uma aproximação, 

abrindo-se a possibilidade do mesmo ser atualizado. Na medida em que a fotografia 

multiplica a reprodução, substitui a existência única da obra por uma existência serial, e na 

medida em que essa técnica permite a reprodução vir ao encontro do espectador, em todas as 

situações, ela atualiza o objeto reproduzido 

Essa concepção benjaminiana de aura, na visão de Manini (2002, p. 69), tem a ver 

com o princípio da distância possível entre registro fotográfico e referente, desde quando a 

aura que reveste a fotografia deve-se, exatamente, à distancia existencial, espacial e temporal 

que ela mantém com o referente, tanto passada, quanto presente. A idéia de aura atrelada ao 

registro fotográfico, defendida pela autora, (Manini, 2002, p. 69), pode ser entendida pelo fato 

do documento fotográfico trazer em si o tempo e o espaço, por aproximar o que está longe do 

mais próximo, por ser representante de algo que existe, mas está distante. 

Ainda quanto à aura, no que tange aos registros fotográficos, ela está associada ao grau 

de prestígio da coisa retratada, ao valor que lhe é agregado, à consideração atribuída, ao que 

foge ao trivial do cotidiano. Fatores condicionantes do processo de mediação, da relação 

estabelecida entre sujeito, dispositivo e mundo. Como as ocasiões de fotografar são especiais, 

restringidas pelo julgamento do grupo, os temas associados ao trivial do cotidiano pouco 

merecem consideração. Desta forma, Miranda (2005b, p. 53) nos adverte que “[...] só se 

permite a fotografia do trivial caso este seja especialmente preparado para a fotografia: a casa 
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deve estar arrumada, decorada, como se fosse um dia de festa, momento eletivo da prática 

fotográfica.”  

Distanciadas do aqui e do agora, da materialidade do objeto, mas de posse do objeto 

reproduzido, as imagens da casa da Rua Alagoinhas, 33, Rio Vermelho, “[...] arrumada, 

decorada, como se fosse um dia de festa” (MIRANDA, 2005b, p. 53), foram produzidas num 

tempo em que as relações estabelecidas entre os sujeitos já se instituíam dissociadas do 

ambiente físico, em que a informação é disponibilizada através dos mais variados meios e 

suportes de comunicação. A tradição perdida, sobre a qual Benjamin (1994a) se refere, tem 

sido revivida por meio da interligação de processos que vêm facilitando que uma troca 

simbólica seja mediada através da materialização da informação, nos seus mais diferentes 

suportes.  

No depoimento do fotógrafo Adenor Gondim fica claro que a escolha do que deveria 

ser fotografado na casa da Rua Alagoinhas, 33, foi previamente instituído. Um roteiro foi 

elaborado pela família do escritor que definiu o que deveria ou não ser fotografado. No 

entanto, da profusão de objetos culturais que povoavam os espaços da casa, os ângulos e 

enquadramentos foram escolhidos pelo fotógrafo que, além da técnica e de critérios estéticos, 

ideológicos, subjacentes ao ato da tomada, representaram a realidade que lhe foi apresentada. 

A tentativa da família ao definir um roteiro, só vem reafirmar a premissa de que a fotografia, 

como uma prática social ao ser exercida, restringe-se ao julgamento do grupo, e ademais, que 

só é fotografável aquilo que ao grupo aprouver.  

Outra interferência, no processo, que tão bem é explicitada por Bourdieu e 

colaboradores (2003) refere-se à atitude do grupo familiar quanto à visibilidade, à divulgação 

do que foi fotografado. Assim como definiram as tomadas que deveriam ser feitas na casa, 

seus donos elegeram as imagens que, num determinado suporte, e como documentos, 

poderiam fazer parte e ser publicadas no livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho. (RUA..., 

1999) Definiram que informação poderia ser materializada e difundida. 

Torna-se producente trazer nesse momento, considerações tecidas por Frohmann 

(2006) sobre o caráter social, material e público da informação. O autor discute e aprofunda 

estudos sobre a sua materialidade, elegendo quatro campos de força que lhes caracterizam na 

contemporaneidade: institucional, tecnológica, política e cultural.  Forças que se configuram 

como características sociais e públicas impressas aos documentos. As imagens fotográficas 
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consideradas como suportes que materializam a informação e como documentos, desde Paul 

Otlet, 1934, não estão, portanto, ausentes dessas considerações. 

Frohmann (2006) no artigo O caráter social, material e público da informação, 

retoma a ideia de que o conceito de materialidade traz uma compreensão mais rica do caráter 

social e público da informação. Na leitura que Ortega e Lara (2010) fazem do artigo, opinam 

que o autor imprime um caráter de informatividade aos fatores que devem ser levados em 

conta para compreender-se como documentos tornam-se informativos.  

Tais fatores são representados por categorias: pela materialidade, lugar institucional, 

circunstância histórica e pela disciplina aos quais os documentos são sujeitados. Em 

consonância, e inspirado no discurso foucaultiano, Frohmann (2006) acaba por creditar às 

práticas documentárias institucionais o peso, a massa, a inércia e estabilidade que 

materializam a informação, fatores cuja interferência não deixa de configurar fatalmente a 

vida social. Desta forma, como um produto social, o documento fotografia situa-se entre a 

materialidade dos objetos físicos e a imaterialidade dos objetos ideais, estando sua existência 

atrelada e dependente da crença que os sujeitos lhes creditam. 

Nesse momento, quando a interferência na vida social é preconizada por Frohmann 

(2006), faz sentido que retornemos a alguns conceitos de Bourdieu e colaboradores (2003) 

sobre os usos sociais da fotografia. Os autores levam em conta e consideram o lugar 

institucional, a circunstância histórica, a disciplina, os ritos, as distinções que legitimam os 

grupos sociais como fatores que interferem e condicionam a prática e o uso da imagem 

fotográfica. Tanto é que afirmam que “[...] a significação e a função conferidas à fotografia 

são diretamente ligadas á estrutura do grupo, mais ou menos a sua grande diferenciação e, 

sobretudo, a sua posição na estrutura social”.10 (BOURDIEU et al., 2003, p. 27, tradução 

nossa) 

Fatores de ordem econômico-social também já foram observados como determinantes 

na produção, apropriação e uso das imagens fotográficas quando Jonh Tagg (1988) procura, 

na fotografia, além dos modos de produção social, os modos econômicos que estão na sua 

origem. Considera que é no poder que a investe que está o estatuto da fotografia e que sua 

função, como modo de produção cultural, não está desatrelada das condições de sua existência 

e produção particulares, as quais definem os sentidos que lhes são atribuídos.  

                                                           
10 “[...] La signification et la fonction conférées à la photographie sont directment liées à la structure  du groupe, 

à sa plus ou moins grande différenciation et surtout à sa position  dans la structure sociale.” 
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Os fatores elencados pelos autores citados e que advêm de diversas áreas do 

conhecimento, apontam para a relação estabelecida entre documento, fotografia, informação e 

cultura, para a sua interferência na vida social dos sujeitos e dos grupos, que pode ser 

atribuída às mudanças nos processos mediadores da informação advindas do desenvolvimento 

da técnica, da tecnologia e sua ingerência nos relacionamentos sociais.  

No campo da Ciência da Informação, os olhares têm se voltado com afinco para as 

questões epistemológicas que envolvem a mediação da informação. Antigas formas têm sido 

revistas por força de modalidades e práticas de comunicação permitidas pela inserção das 

novas tecnologias no cotidiano dos sujeitos. A mediação, nesse contexto, não mais é vista 

simplesmente, como ponte facilitadora de uma travessia entre a realidade e o sujeito, não 

como uma prática universalizante. Segundo a ótica dos pesquisadores Moraes e Almeida 

(2013) a informação passa a se relacionar muito mais aos esquemas culturais de quem a 

disponibiliza do que aos esquemas de quem a busca.  

Já Almeida Júnior (2009) vê no processo de produção, circulação e apropriação da 

informação a fonte de onde emanam as mediações culturais-informacionais, como assim as 

denomina. Para ele, as ações sociais e os conteúdos simbólicos que resultam das conexões 

entre os sujeitos e os grupos sociais são os fomentadores dessas mediações.   

Ao ressaltar a interferência do sujeito no processo de mediação, remete-nos o autor, à 

questão da intencionalidade que subjaz à produção e recepção da informação, em oposição à 

pretensa neutralidade e imparcialidade que, “[...] imersa em ideologias, em nenhuma hipótese 

se apresenta desnuda de interesses, sejam econômicos, políticos, culturais, etc.” (ALMEIDA 

JÚNIOR, 2009, p. 93) O mesmo se dá com o ato fotográfico que não podemos eximi-lo da 

intencionalidade que subjaz a todo enquadramento, movida pelos fatores elencados pelo autor. 

Na perspectiva de Henriette Gomes (2014) o processo de construção do conhecimento 

depende da interação do acervo simbólico que é transmitido, através de suportes e ambientes 

que preservam e dão acesso aos conteúdos informacionais. Essa compreensão leva a 

pesquisadora a considerar que toda experiência humana está subordinada às práticas de 

comunicação e da transmissão cultural, e que estas se constituem o locus da mediação.  

Comungam esses autores, com a ideia de que, distanciado das interações estabelecidas 

pelo contato direto face a face, pela mediação dos fatos e acontecimentos através da oralidade, 

o avanço da técnica acabou por instituir, não só outras modalidades de transmissão da 
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informação, mas novas formas de mediação. A participação efetiva das técnicas no processo 

de mediação da informação aponta para a dependência existente, na atualidade, do domínio 

dos dispositivos tecnológicos, das questões ambientais, dos instrumentos e técnicas que nas 

relações são estabelecidas entre os sujeitos. Nessa perspectiva, é no processo de 

compartilhamento objetivo e intersubjetivo estabelecido entre os sujeitos, que as significações 

são gestadas. 

Novas modalidades de transmissão da informação passaram a interferir e a modificar 

as relações sociais estabelecidas pelos sujeitos ao “[...] deixaram de representar simples 

artifícios de transferência de conteúdos informacionais, e passaram a se constituírem em 

dispositivos geradores de sentidos”. (GOMES, H., 2014, p. 51) Essas mudanças passaram a 

requerer dos profissionais da informação, na condição de mediadores, não só destreza no uso 

dos dispositivos de informação, mas e sobretudo, a predisposição para estabelecer relações 

centradas na dialogia.   

No mesmo diapasão, Perrotti e Perrucini (2014) consideram que a mediação é uma 

categoria intrínseca a qualquer processo cultural e que no quadro histórico e cultural em que 

nos encontramos, novas leituras dos fenômenos informacionais e comunicacionais são 

propostas, conferindo centralidade aos processos de mediação cultural. Tais fenômenos, 

também são apontados por Moraes e Almeida (2013), para os quais, questões determinantes 

desencadeiam novas modalidades de mediação tais como:   

[...] o uso de um meio técnico, como papel, fios elétricos, ondas eletrônicas, 

etc.-, e as interações quase mediadas- as relações sociais estabelecidas pelos 

meios de comunicação de massa como livros, jornais, rádio, televisão, 

[fotografias]e que implicam numa ampla disponibilidade de informação e 

conteúdo simbólico no espaço e no tempo. (MORAES; ALMEIDA, 2013, p. 

178) 

Com o surgimento de novos meios de comunicação, a interação dissocia-se do 

ambiente físico, do “aqui e agora,” como prenunciara Benjamin (1994a) e no encontro entre 

informações e conteúdos simbólicos, distanciados do cotidiano dos sujeitos, estes se 

mobilizam e se munem de outras prerrogativas no seu encalço. Haja vista a nossa pesquisa 

que se debruça sobre fontes documentais em busca de informações e conteúdos simbólicos, 

não mais presentes no aqui e agora, e se utiliza de imagens fotográficas como uma fonte de 

informação, instrumento de mediação cultural, fonte de memória.  

Essa busca e apropriação devem-se ao fato de às imagens fotográficas não lhes ser 

atribuído apenas um valor documental e memorialístico, mas, por conter na sua composição, 
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códigos socioculturais do contexto que representam. Esses códigos são capturados pelo olhar 

de um sujeito que se põe através do uso de dispositivos tecnológicos, como mediador entre os 

objetos representados e nós que, no lugar de leitores/pesquisadores, buscamos lhes dar 

sentidos.  

Como no processo de mediação está implícito homem e dispositivo, Davallon (2007) 

considera que a mediação dos saberes constitui um domínio quase específico, que reenvia, por 

um lado, à mediação da informação e por outro, aos aspectos sociais ou semióticos da 

comunicação. As operações técnicas no processo de comunicação são designadas, pelo autor, 

como mediação técnica e como mediação social, ressaltando nesse processo, a interferência 

da subjetividade. À mediação cultural juntou-se, como prioritária, a mediação técnica, cujo 

reflexo, no cotidiano dos sujeitos, pode ser percebido na mudança de práticas sociais e 

culturais.  

Na opinião de Perrotti e Pieruccini (2014, p. 19) essas práticas colocaram em xeque 

antigas concepções relativas à “[...] público/privado, subjetivo/objetivo, pessoal/impessoal, 

identidade/alteridade, autonomia/heteronomia, dentre outras,” num contexto em que  

[...] o uso dos dispositivos culturais passarem a ser concebidos como 

instâncias de negociação de signos por sujeitos tomados em sua dimensão de 

criadores culturais, da mesma forma que os processos de mediação passam a 

ser entendidos como ato constitutivo dos processos de construção de 

sentidos e ele próprio instância produtora de significação. (PERROTTI; 

PERUCCINI, 2014, p. 19) 

A noção de mediação cultural, para os autores, resulta da junção de um substantivo e 

um adjetivo, nos quais, intermediar relações sociais fica por conta do substantivo mediação, 

enquanto ao adjetivo cultural é agregado o ato de intermediação por um “terceiro,” visando a 

convivência dos sujeitos entre si. É nesse contexto, e com esses propósitos, que estão sendo 

gestadas novas formas de leituras dos fenômenos informacionais e comunicacionais, dando, 

aos processos de mediação cultural, uma centralidade. À fotografia, como representação, é 

conferido o poder de ser uma fonte de interpretação da cultura relevante no processo de 

mediação, postulação advinda dos autores Rodrigues e Grippa (2011) que assim realçam a 

potencialidade da fotografia como mediadora cultural.   

Diante desse cenário teórico, e por ele referendado, o conjunto das imagens 

fotográficas que compõem o livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho (RUA..., 1999), e em 

especial os objetos retratados, como memórias artificiais e por se configurarem como um 
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texto imagético representativo da intimidade do escritor Jorge Amado é tratado, nessa 

pesquisa, como documento, como um espaço de reconstituição da memória, além do caráter 

documental e narrativo que lhes é atribuído.  

As imagens são vistas como indícios que nos apontam para a dimensão pragmática da 

fotografia, para o seu caráter simbólico e para a sua potencialidade como mediadora. E 

ademais como um objeto social de grande complexidade que exige uma mediação da cultura 

do seu tempo, o tempo de vida vivido pelo escritor e sua família, o contexto no qual estavam 

inseridos, as relações estabelecidas, o tempo e o espaço no qual se encontravam os objetos 

registrados pelas lentes do fotógrafo.  

No fundo, buscamos na superfície das imagens da casa da Rua Alagoinhas, 33, Rio 

Vermelho, numa superfície onde o real não pôde ser apagado, informações sobrepostas nas 

camadas que sobre elas foram acumuladas com o tempo. E mesmo que a relação com o 

passado tenha sido modificada, ele, o passado, passa a existir porque o consideramos como 

tal. Partimos do princípio de que a fotografia, como representação, na sua ambiguidade, se for 

apresentada como realidade, essa não existe. A fotografia evoca a ausência, mas por outro 

lado o real nos é por ela apresentado. Ele passa a existir, sugerindo uma presença àquele que 

sobre ela se debruça em busca de informações.   

A função mediadora atribuída à imagem fotográfica vem confirmar a possibilidade de 

a mesma ser considerada como um modo de conhecimento, como uma ferramenta que, 

colocada no centro do nosso processo de investigação, nos permitiu uma leitura e análise das 

imagens fotográficas da casa da Rua Alagoinhas 33. No entanto, levamos em conta que o 

conjunto das escolhas técnicas e estéticas que subjazem às suas tomadas, dizem respeito ao 

olhar do fotógrafo e ao ponto de vista daqueles que se deixaram fotografar, ou fotografar seus 

pertences. Mediadores por excelência. 

Conceitos e práticas que aqui trazidos, nos deram os fundamentos necessários ao 

estudo que desenvolvemos em busca do reconhecimento do potencial da imagem fotográfica 

como mediadora cultural, sabendo-se a priori, da complexidade que envolve a noção de 

mediação, imbricada que está em outras noções, tais como informação, tecnologia e seus 

dispositivos, comunicação e cultura.  

Esse nexo nos serviu de norte para seguir a direção pretendida ao encontro do 

fotógrafo e com a intenção de nele encontrar o sujeito mediador entre nós e a 
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realidade/casa/sala de visitas, da morada do escritor Jorge Amado, realidade capturada no 

gesto decisivo de fotografar. Gesto que congelou no tempo o nosso objeto de investigação, e 

que nos possibilitou ter o tempo necessário para observá-lo, decompô-lo, para ter tempo de 

enfim saber.  

Etienne Samain (1998b) quando escreve um artigo retornando à leitura da “Câmara 

clara”, refere-se ao olhar de Barthes como um olhar fotográfico, um olhar abissal que está 

sempre em busca do fragmento. Ao apontar o gosto de Barthes pela fotografia, muito mais 

que pelo cinema, justifica essa escolha com os seguintes argumentos com os quais nos 

reportamos ao fotógrafo, ao seu olhar abissal lançado sobre o museu imaginário do escritor 

Jorge Amado, representado nos registros fotográficos de seus objetos. 

Ver um filme não é olhar para uma fotografia. São atos de observação, 

posturas do olhar, muito diferentes. ‘Assiste-se’ a um filme, ‘mergulha-se’ 

numa fotografia [...]. Enquanto as imagens projetadas levam o espectador 

num fluxo temporal contínuo que procura seguir e entender, as fotografias 

por sua vez, o fixam num congelamento do tempo do mundo e o convidam a 

entrar na espessura de uma memória. Diante da tela, somos viajantes e 

navegadores; diante da fotografia, tornamo-nos analistas e arqueólogos. 

Posturas diferentes de olhar, sobretudo maneiras diferentes de ver e de 

pensar o mundo. (SAMAIN, 1998b, p. 133) 

 

 

4.1 O FOTÓGRAFO COMO MEDIADOR: UM MODO DE VER E PENSAR O MUNDO 

 

Quando tudo o que se chamava arte se paralisou, o fotógrafo acendeu 

sua lâmpada de mil velas e gradualmente o papel sensível à luz 

absorveu o negrume de alguns objetos de consumo. Ele tinha 

descoberto o poder de um relampejar terno e imaculado, mais 

importante que todas as constelações oferecidas para o prazer dos 

nossos olhos. (TZARA, 1992, apud BENJAMIN, 1994b, p. 105) 

 

Difícil fotografar o silêncio./Entretanto, tentei. Eu conto: [...] /Preparei 

minha máquina de novo./Tinha um perfume de jasmim no beiral de 

um sobrado./Fotografei o perfume./Vi uma lesma pregada na 

existência mais do que na pedra./Fotografei a existência dela./Vi ainda 

um azul-perdão./Olhei uma paisagem velha/a desabar sobre uma 

casa./Fotografei o sobre. (BARROS, 2006, p. 11) 

 

Ter visões e preparar a máquina, fotografar o perfume e o azul-perdão e mesmo a 

existência, como o fotógrafo de Manoel de Barros, são desejos e promessas que não se deve 

subestimar sob pena de incorrer-se em teorias deterministas que podem comprometer boa parte 
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das dinâmicas criativas do fotógrafo. Ter visões e preparar a máquina, fotografar os espaços, 

seus objetos, os cantos e as lembranças da casa da Rua Alagoinhas, 33, mesmo que motivado por 

um pedido e guiado por um roteiro que lhe foi apresentado, não eximiu ou isentou o fotógrafo de 

entregar-se ao chamado. “Difícil fotografar o silêncio. Entretanto tentei. Eu conto:” 

Jorge me convidou e me falou sobre um livro. Queria que eu fotografasse. E que livro é esse? Rua 

Alagoinhas 33, Rio Vermelho com texto dele e Gilberbert Chaves, do arquiteto, de Paloma e 

produção gráfica de Pedro Costa. Um livro sobre a casa e não sobre Jorge Amado, sobre a 

vivência e a memória das viagens, por onde andou, marcada pela presença dos amigos e dos 

presentes doados e coisas compradas vindas de pessoas simples e outras importantes como Cartier 

Bresson, Picasso e tantos outros. 

Neste capítulo traçamos essa saga. Ouvimos a voz e buscamos entender o olhar de quem 

viveu tão rica experiência, ao abordar o percurso do fotógrafo Adenor Gondim, cuja entrevista é 

objeto de uma avaliação a partir da relação entre biografia e mediação cultural. Retomamos 

alguns conceitos que fundamentam a noção do sujeito/fotógrafo como mediador, considerando 

que assim podemos atingir o objetivo desejado, qual seja o de dar a ver a rede de relações 

socioculturais constituída pelo escritor Jorge Amado, através da mediação dos registros 

fotográficos por ele produzidos.  

Oscilando entre o sujeito que se expressa, através do discurso, e que se constitui por meio 

das imagens produzidas, é que nesse espaço biográfico vamos transitar, tangenciando pelo 

território da memória, das confissões e relatos de vida de Adenor. Mais que um repertório de 

ocorrências e fatos, impõe-se como um lugar de articulações, um modo singular de olhar o 

mundo. Modo que resulta de um processo contínuo de produção de sentido e fruto de 

experiências sociais que são vividas e afloram à memória, muitas vezes, através de imagens.  

Sua narrativa vivencial abarca apropriações, hibridizações, empréstimos numa trama de 

interações culturais que perpassam pela religiosidade protestante, pelo candomblé, pela vida 

interiorana e os grandes centros, na qual o paradoxo e a contradição não encontram lugar. 

Fundem-se e recriam a realidade ao seu bel prazer, até que um dia, ou ao tempo em que, um 

pedido ou um desejo alheio o conduza ou enquadre o olhar. Até chegar à casa da Rua 

Alagoinhas, 33, um longo caminho. E como fotógrafo, conta-nos, foi assim que tudo começou: 

Por circunstância e necessidade a fotografia entrou casa adentro em Ruy Barbosa-Ba, chegou à 

casa dos Gondim. E por mais de dez anos fotografei batizado, casamento, aniversários, primeira 

comunhão comícios e principalmente fotos para carteira de identidade, motorista, reservista, titulo 

de eleitor e carteira profissional.  
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Atraído pelas festas das missões11
 que aconteciam e ainda acontecem, no interior do 

Estado, fotógrafos se deslocavam para documentar os acontecimentos em circuitos sociais dos 

quais participavam como mediadores culturais privilegiados. Em um desses eventos, Ernesto 

Frik, fotógrafo alemão, radicado na Bahia, com studio instalado em frente ao Palácio Rio 

Branco, conhece e toma como ajudante Maninho Nogueira, aquele que iria introduzir, na 

família Gondim, a arte de fotografar. Como datiloscopista e tio de Valdete Gondim, não mais 

como aprendiz, monta o Foto Nogueira, na cidade de Feira de Santana. 

Entusiasmado, convida Luiz Gondim, esposo de Valdete e pai de Adenor, para 

credenciar-se como datiloscopista, da cidade de Ruy Barbosa, função que prenunciava uma 

melhoria da condição de vida da família, caso a fotografia entrasse pela porta da frente, ou 

seja, fosse atrelada à nova função. A força comprobatória da verdade fotográfica se impunha 

nas carteiras profissionais, identidades e reservistas.  

Nada de poses, às vezes um leve retoque com o lápis Faber 2. Necessitava-se de fotos 

que identificassem os sujeitos, que os documentasse, uma das primeiras funções atribuídas à 

fotografia, além de ser uma fonte de renda desde o tempo do seu advento. Segundo Freund 

(2006, p. 48), tornando-se um meio de “dar emprego aos deserdados de outras profissões.”  

Nasce daí o Foto Gondim, um espaço da iniciação e aprendizagem, onde a família 

integrada se dedica à nova atividade assumida pelo pai. Os meninos aprendizes da técnica 

fotográfica, a menina dedicada ao preenchimento de dados pessoais que deveriam constar nas 

carteiras profissionais. Rememora Adenor que, 

[...] pelo Foto Gondim, nessa época, passaram mais de 200 caminhões, os Pau-de-Arara, 

carregados de candangos para tirar Carteira Profissional, Iam para Brasília e São Paulo. Com 8 

e 9 anos eu e meu irmão tirávamos as fotos e minha irmã, aos 10 anos, preenchia as carteiras 

por ter uma letra legível. Toda a família, de 1958 a 1965 viveu essa efervescência. 

 

Configura-se, assim, a sua iniciação no universo da fotografia. Fotos 3x4, de 

batizados, casamentos, comunhão, retratos para enviar para parentes e amigos preenchiam o 

tempo dos fotógrafos. Pai e filhos. Não passando de janelas que se abriam para o mundo, 

esses retratos, como documentos sociais, o expunham da maneira mais fiel possível, de forma 

que o que olho via, era representado como tal. 

                                                           
11 O intuito da festa é disseminar o Cristianismo, a Missão dos Jesuítas e o trabalho social, cultural e espiritual da 

Ordem religiosa no Brasil e no mundo.  
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Esse tempo durou até quando Adenor descobriu, ao ter acesso à revista Realidade, que 

o mundo poderia ser visto e enquadrado de outra forma, que a fotografia podia se constituir, 

além de documento, como uma forma de expressão da cultura, do tempo e do espaço no qual 

estava inserido. Outro mundo se abriu quando a família se muda para a cidade grande - 

Itabuna. 

Na revista Realidade eram publicados ensaios fotográficos. Uma nova perspectiva de 

linguagem fotográfica, longe da linguagem que eu conhecia. De bicicleta comecei a fotografar 

a miséria da nova cidade em que morava – Itabuna. A contra gosto de meu pai que encarava a 

fotografia como uma fonte de renda e não como uma forma de retratar a realidade. Um 

desperdício de tempo e dinheiro.  

 

Passou a fotografar o mundo. A visão pragmática e documental da fotografia alargou-

se. O processo da criação fotográfica, cujos elementos constitutivos implicam no 

sujeito/fotógrafo, na técnica/tecnologia e no assunto/fragmentos do mundo, instaurou-se. 

Descobre no final dos anos de 1960, que a fotografia não era apenas uma atividade que se 

resumia ao uso da câmera, ao registro do real. Descobre, ao ter acesso à revista Realidade, 

que uma visão fotográfica do mundo poderia ser enquadrada.  

Ao vir para a cidade grande, para Salvador, presta vestibular para Biologia e abdica da 

fotografia. Como um reincidente e diante de novos cenários e com novas perspectivas, de 

posse de uma câmera de 35 ml, sem foco, aparelho de que dispunha, a cidade volta a virar 

palco de andanças, descobertas, deslumbramento. Era preciso fotografar. 

Em essência a alegria era fotografar a novidade. A emoção do bonito do exótico, do feio de 

qualquer elemento que chamasse a minha atenção. Por iniciativa pessoal comecei a sair a ermo 

fotografando tudo em busca de o quê e como eu ia olhar e fragmentar o mundo com meu 

olhar. De Paripe a Itapoã a cidade nua se mostrava. Eu era um franco atirador. 

 

Ao perceber que uma nova forma de experiência tinha se instalado no seu mundo e 

que cada fotografia é um mundo concentrado num instante, ao intuir que a fotografia é muito 

mais que um documento inerte, mas um catalisador de sentidos, capaz de trazer à luz o que 

estava oculto sob as aparências, Adenor achou que deveria partir para a realização de um 

ensaio fotográfico autoral. As celas da Cadeia de Santo Antonio foi sua primeira experiência.  

A partir daí como menino do interior cuja rota levava às romarias de Bom Jesus da 

Lapa, como um observador das expressões culturais advindas do povo, registrava, por meio 

da foto e do texto, episódios, personagens, situações. Religiosidade e cultura popular 

passaram a ser seu objeto, e seu trabalho ganhou notoriedade, uma marca identitária.   
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Viajei por quase toda Bahia fotografando romarias, cavalgadas, rezas, procissões, presentes 

para Iemanjá, arquitetura, tipos humanos, costumes com linguagem essencialmente 

documental. Não me inspirei ou tomei como referencia o trabalho de qualquer fotógrafo 

famoso ou não. Aprendi um pouco fazendo e assim aprendi um pouco a olhar. 

 

Dessas andanças, o encontro com a Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira, na Bahia, 

foi um momento de epifania. Encantado, passou a fotografá-la. Um encontro com o 

candomblé. E foi o candomblé que o aproximou de Jorge Amado, por vias indiretas. Já o 

tinha em vista. Sem familiaridades. Fotografava eventos da Fundação Casa de Jorge Amado. 

Provocou uma aproximação ao solicitar do escritor uma ajuda para a construção da sede da 

Irmandade, para quem trabalhava voluntariamente e a quem dedicou anos de vida registrando 

e fotografando os festejos, os folguedos, os rituais, as pessoas.  

O candomblé e toda sua beleza e sincretismo despertaram em Adenor uma paixão 

imoderada: “Toda relação do sagrado com o profano, principalmente a influência 

afrodescendente é o meu foco - o sincretismo.” Em tempos e espaços diferentes, como numa 

rua de mão única, Jorge Amado e o fotógrafo, andavam pelos mesmos caminhos. Buscavam 

no povo e suas expressões, na cultura popular, a inspiração para o trabalho.  

Foi quando atendendo ao chamado do escritor, e como o fotógrafo/artista que um dia 

confessou ao poeta Manoel de Barros, que uma coisa não se mede com fita métrica, nem com 

balanças, nem com barômetros etc, e que a importância de uma coisa há que ser medida pelo 

encantamento que a coisa produza em nós, que Adenor Gondim, “[...] acendeu sua lâmpada 

de mil velas e gradualmente, o papel sensível à luz, absorveu o negrume de alguns objetos de 

consumo.” (TZARA, 1992 apud BENJAMIN, 1994b, p. 105) Fotografou o mundo/fragmento 

do escritor Jorge Amado e aos objetos da casa da Rua Alagoinhas, 33, deu-lhes luz e tom, os 

transformou em registro fiel, documental.  

O conceito do trabalho era ser em uma linguagem fotográfica onde a interferência era no 

sentido de desenvolver um trabalho essencialmente documental que mostrasse o quadro, a 

escultura, o objeto como ele era. Uma visão dentro de uma linguagem universal. 

 

Ao tentar desviar-se das insolentes e inoportunas pretensões do eu, ao buscar relacionar-

se com o mundo de modo distanciado, como se fosse possível, colocou a fotografia como um 

meio superior de por o eu a serviço da realidade. Consideramos que o fotógrafo desviou-se das 

insolentes e inoportunas pretensões do eu, por dois motivos. Por comungar com conceitos 

emitidos por Susan Sontag (2004), quando analisa a fotografia como expressão verdadeira e a 

fotografia como um registro fiel, documental, e pelo fato do mesmo, o fotógrafo, ter sido 
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induzido a uma compilação visual do acervo de objetos constantes da casa da Rua Alagoinhas, 

33, como confessa:  

Eu segui um roteiro que me foi dado. Só estava fotografando os objetos que compunham a casa. 

Eu determinava a forma como fotografar os espaços e esses objetos. Isso durou seis meses. Eu 

não estava fotografando a vida, a fisiologia da casa. Formou-se um pacto. Silencioso, fotografava 

os espaços e os objetos. Segui o roteiro, fotografava o que nele constava.  

Diz-nos ainda, a autora, que apesar da existência de arrazoados tentarem velar a diferença 

entre a fotografia como expressão verdadeira e a fotografia como um registro fiel, essa diferença 

está implícita nos discursos dos próprios fotógrafos, quando se referem àquilo que fazem. Ou a 

fotografia é vista como uma manifestação do eu individualizado, recolhido a si mesmo, que 

domina a realidade, como expressão verdadeira, ou ela é produto de um relacionamento 

distanciado entre sujeito e realidade. A fotografia como registro fiel, como documento, como a 

experiência vivida e narrada no discurso do fotógrafo da casa da Rua Alagoinhas, 33. 

Para o autor/fotógrafo, como ocorre com qualquer obra de criação, é difícil assegurar que 

será interpretado na perspectiva de sua motivação autoral. Com a fotografia, o mesmo se dá, ela 

não escapa a essa regra por constituir-se como uma forma de expressão limite, que tanto pode ser 

artística quanto documental, cuja tensão entre as duas possibilidades a tornam, particularmente 

vulnerável à polissemia de seus conteúdos. Haja vista a leitura e análise que fazemos dos 

registros fotográficos dos objetos da casa da Rua Alagoinhas, 33 que, considerados como 

documentos, não nos furtou da busca dos múltiplos sentidos possíveis, não explícitos na sua 

superfície, não deixou de evidenciar a capacidade narrativa e mediadora da imagem fotográfica.  

No entanto, para Sontag (2004), o que nos proporciona a fotografia, acima desses 

arrimos conceituais, é um sistema especial de revelação do mundo que nos mostra a realidade 

como não a víamos antes, tal qual a visão que tivemos dos registros fotográficos da casa do 

escritor Jorge Amado, quando sobre eles lançamos o nosso primeiro olhar. Imagens 

representativas, captadas pelo olhar do outro, o fotógrafo, entrepostas entre o mundo e o 

homem, sobre as quais buscávamos um significado, a decifração. 

A isenção e a imparcialidade que um dia foram atribuídas ao fotógrafo, como 

observador e escrivão do mundo, são revisitadas por Sontag (2004) quando nos remete aos 

primeiros anos da fotografia, tempo em que se pensava que uma imagem era fruto de uma 

ação impessoal, objetiva, realizada por um sujeito de posse de uma câmera: 

O fotógrafo era visto como um observador agudo e isento - um escrivão, 

não um poeta. Mas como as pessoas logo descobriram que ninguém tira a 
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mesma foto da mesma coisa, a suposição de que as câmeras propiciam uma 

imagem impessoal, objetiva, rendeu-se ao fato de que as fotos são indícios 

não só do que existe, mas daquilo que um individuo vê; não apenas um 

registro, mas uma avaliação do mundo. Tornou-se claro que não existia 

apenas uma atividade simples e unitária denominada “ver” (registrada e 

auxiliada pelas câmeras), mas uma “visão fotográfica” que era tanto um 

modo novo das pessoas verem como uma nova atividade para elas 

desempenharem. (SONTAG, 2004, p. 104) 

 

Historicamente e como herança, a fidelidade e transcrição automática do real são 

vistas com desconfiança pela lógica contemporânea. A ilusão de uma abordagem neutra e 

imparcial, fundada em convenções sociais, não atentava para a natureza ambígua da imagem 

fotográfica. Não se percebia que a fotografia, como uma imagem técnica, produzida por um 

sistema de representação visual, expressa uma visão particular do mundo daquele que opera a 

câmera, que filtra a realidade. Que a fotografia se define historicamente, em circuitos sociais 

dos quais os fotógrafos participam como mediadores. 

Para tanto e para que o processo de captura do objeto/realidade se concretize, e o ato 

de programar se dê, para que a observação estética e documental da realidade se materialize e 

essa trama entre realidade e ficção chegue a um termo, um sujeito entra em cena. Aquele que 

manipula a máquina que se utiliza dos recursos técnicos, ópticos, químicos ou eletrônicos, que 

materializa e dá forma à fotografia e que agrega, nesse processo, componentes de ordem 

imaterial e pessoal, tais como ideologia, cultura, estética, técnica. E como lembra Kossoy 

(2012) componentes que singularizam a visão de cada sujeito e estabelecem diferentes e 

múltiplas formas de representação do mundo, estando à mercê da leitura e interpretação de 

outras modalidades e formas de ver esse mesmo mundo. 

Partindo dos princípios que foram abordados, e de que toda teoria possui elementos 

autobiográficos, não se pode deixar de considerar que todas as experiências do autor/fotógrafo 

influem diretamente em seus pensamentos e concepção de mundo. Toda fotografia, portanto, 

é ficção, todo fotógrafo é um manipulador, desde quando a manipulação é inevitável e 

produzir ficções torna-se algo natural no processo da comunicação humana. O intelecto se 

adéqua ao objeto, enquanto o olhar do espectador recria a sua significação.  

Vale a pena retornar às considerações de Almeida Junior (2009), quando se refere à 

interferência do sujeito no processo de mediação, por atentar para a intencionalidade que 

subjaz a toda produção e recepção da informação e afastar a idéia de que, nesse processo, a 

neutralidade e imparcialidade não estejam presentes. Esses fatores, na visão de Flusser (2011), 

confirmam que o fotógrafo não se abstém das intenções advindas da própria cultura e, em 
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conformidade com o autor, pensamos que o sujeito não está infenso ao contexto no qual está 

inserido, que o ato de fotografar é um ato de escolha que advém de uma atenção seletiva, de 

um olhar dirigido, enquadrado, diante do espetáculo do mundo. 

Como diz Bourdieu e colaboradores (2003, p. 24, tradução nossa), “[...] a prática 

fotográfica e seu produto são resultantes do sentido que lhe é dado pelo grupo, que confere ao 

ato fotográfico uma promoção ontológica em cuja dignidade o motivo é fixado, conservado, 

comunicado, exibido e admirado.”12  

Tais premissas podem ser confirmadas no discurso de Adenor Gondim, cuja produção 

fotográfica é marcada pelo gosto, pela estética e valores incorporados, refletidos claramente 

nos registros fotográficos que produz e manipula. 

A foto é minha, eu faço dela o que quero. Se não faço uma foto por encomenda com objetivo 

pré-definido, eu trabalho para chegar aonde quero. A foto por si só é um documento, mas na 

medida em que eu me coloco eu transformo, ela deixa de ser documental. 
 

Mesmo que a imagem seja produto de um equipamento, de seu automatismo, na 

escolha pelo enquadramento subjazem valores quer sejam estéticos, ou mesmo éticos. E 

ademais, porque é na maneira como olhamos o mundo que estabelecemos com ele relações e 

aproximações, que admitimos que numa fotografia não podemos separar o significado 

imanente do que é fotografado, do arranjo que lhe é dado pelo fotógrafo. Arranjo que lhe foi 

possibilitado pelo uso do aparato técnico, da câmera, cuja potencialidade e limite configuram 

ângulos e formas de ver e representar a realidade. 

Retomando o pensamento de Bazin (1991b), acatado por Dubois (2012), não se pode 

desatrelar da leitura e análise da imagem fotográfica a sua gênese automática, a circunstância 

na qual foi gerada. No processo de mediação da informação e em especial da mediação 

fotográfica, não se pode eximir a participação efetiva das técnicas, principalmente no mundo 

contemporâneo, onde a ascendência do domínio dos dispositivos tecnológicos baliza as 

relações estabelecidas entre os sujeitos.  

Os registros fotográficos que representam a casa da Rua Alagoinhas, 33, segundo 

declaração do fotógrafo, foram possibilitados através do uso de um equipamento N90, de uma 

lente 2845, que enquadravam os objetos num fundo branco infinito. Para tanto, um studio foi 

                                                           
12 [...] la pratique photographiquee et son produit parce qu’ils determinent objectivement Le sens qu’um groupe 

confere à l’acte protopraphique comme promotion ontologique d’um object perçu em object digne  d’ètre 

photographié , c’est-á-dire fixe, conserve, communiqué, montré et admire. 
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armado a céu aberto, na área livre da varanda lateral da casa, em frente à escultura de Exu, na 

qual os objetos se deixavam fotografar sob a luz de duas tochas de flash, sob a mira da 

máquina que firme, repousava sobre o tripé. 

Sobre as máquinas, aparelhos como as denomina Flusser (2011, p. 38, 41), elas são 

“[...] objetos produzidos, isto é trazidos da natureza para o homem,” cujo conjunto acaba por 

perfazer a cultura conferindo-lhe certas características. Como objetos culturais, os aparelhos 

não deixam de conter em si valores, a obedecerem a determinadas intenções humanas que 

visam modificar o mundo e a vida dos homens.  

Tal entendimento o faz considerar que os aparelhos operam apenas o que estão 

programados para fazer, e o seu uso pelo fotógrafo resulta de uma técnica apreendida através 

do texto, o que determina que o mundo-imagem criado, seja resultante de um mundo/texto 

codificado e transformado em imagem outra vez. 

Por outro lado, na perspectiva de Fontcubierta (2007, p. 45) a câmera é um 

instrumento de análise e crítica porque se fundamenta em um esquema que pressupõe a dupla 

existência de um sujeito que olha e de uma alteridade, o outro, a coisa, o mundo que é 

observado. A fotografia, como linguagem, estabelece uma ponte entre o objeto e o sujeito, 

constituindo-se em uma reinvenção do real, ao extrair o invisível do espelho e revelar formas 

familiares do mundo que encobrem outra realidade, como uma modalidade de transmissão da 

informação e, consequentemente, como uma nova forma de mediação. 

Vejamos o que diz Adenor, enquanto sujeito que observa que captura e estabelece uma 

ponte entre a realidade/mundo e o sujeito, e como um médium, a recolhe e manipula, dando-

lhe outras possibilidades de leitura, outros sentidos: “Um dos objetivos da minha fotografia é 

dizer: olha aí, o que está junto de você e você nunca viu.” 

No momento em que um fotógrafo capta um ângulo da realidade, consumando a 

tiragem de uma foto, o familiar é alterado, “[...] o objecto olhado por mais conhecido que seja 

ganha uma aparência que até então não tinha conhecido.” Para Didi-Huberman (2012, p. 116) 

altera-se a identidade do que foi fotografado desde quando “[...] o sujeito que olha, por mais 

firme que seja no exercício da observação, perde por um instante toda e qualquer certeza 

espacial e temporal.” 

A perícia do fotógrafo e todo o planejamento de suas ações e comportamento que 

visam estabelecer essa ponte entre o objeto e o sujeito, também são realçados por Benjamin 
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(1994b), quando escreve sobre a história da fotografia. Alerta o autor para o fato de que os 

recursos técnicos utilizados devem ser realçados, no entanto, traz à cena, a figura do 

observador/receptor e a provável atitude do mesmo, diante de uma imagem. Benjamin (1994b, 

p. 94) prevê que

[...] o observador sente a necessidade irresistível de procurar nessa imagem a 

pequena centelha do acaso, do aqui e agora, com a qual a realidade 

chamuscou a imagem, de procurar o lugar imperceptível em que o futuro se 

aninha ainda hoje em minutos únicos, há muito extintos, e com tanta 

eloqüência que podemos descobri-lo, olhando para trás. 

E quando o observador entra em cena, em busca da “pequena centelha do acaso, do 

aqui e agora,” torna-se válido que retornemos às reflexões de Barthes (2012). Tal qual o 

pensamento de Benjamin (1994b), sobre a relação da foto com o seu espectador/receptor, na 

obra Câmara clara ele diz acreditar na realidade representada na foto, na revelação que a 

mesma faz do objeto fotografado, no entanto chama a atenção para o fato de que a “foto do 

fotógrafo,” como uma encenação significativa, implica, sem dúvida, na decodificação pelo 

seu espectador.  

Adverte que a “foto do espectador” agrega, a essa relação, uma porção de 

subjetividade que vai determinar o grau de investimento singular na apropriação de cada 

elemento da foto que passa a significar, para o receptor, pequenos fragmentos do real. Ocorre 

que o olhar sobre esse real, lisonjeia o espectador e ele acaba por criar, na perspectiva de 

Sontag (2004), uma falsa sensação de ubiquidade e uma ilusão de um domínio da experiência.  

Como um observador/receptor, para encontrar nos registros fotográficos dos objetos 

da casa da Rua Alagoinhas, 33 os indícios que apontassem para a rede sociocultural 

construída pelo escritor Jorge Amado, libertos da sensação de ubiquidade e ilusão do domínio 

da experiência, foi preciso que fizéssemos um investimento singular. Esse consistiu na 

escolha da casa como espaço da pesquisa, no encontro e reconhecimento dos seus espaços e 

objetos, na desmontagem de cada registro fotográfico que constituía sua sala de visitas, eleita 

como recorte da pesquisa. 

Buscamos, mediadas pelo olhar do fotógrafo, encontrar nesses fragmentos do real, 

considerados como documentos, um sentido que possibilitasse a ultrapassagem do conceito de 

mediação cultural como um reflexo. Que eles nos fizessem entender a mediação como um ato 

de conhecer, fruto de um processo de produção de sentido e da representação social da 

informação. Como um produto social, posto entre a materialidade dos objetos físicos e a 
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imaterialidade dos objetos ideais. Para que esses fragmentos do real fossem considerados 

como uma fonte de informação, dependeram da crença que neles depositamos, do processo de 

compartilhamento objetivo e intersubjetivo estabelecido entre o sujeito/fotógrafo, as coisas e 

nós, relação e lugar em que são gestadas as significações. 

Compreendemos, assim, que o esboço biográfico de Adenor Gondim confirma o fato 

de que, ao elegermos a mediação como matéria fundamental dessa pesquisa, não poderia 

furtar-nos de dar voz a esse sujeito histórico - o fotógrafo, como mediador. Suas fotografias, 

ao revelarem o mundo imaginário do escritor Jorge Amado, representado nas imagens 

fotográficas dos objetos da sua sala de visitas, resultam numa síntese original, filtrada pelo 

seu saber-fazer. Constituem-se em uma narrativa visual da qual nos apropriamos e que 

permitiu que partíssemos ao encontro do espaço inspirador da pesquisa, a casa da Rua 

Alagoinhas, 33, mediados pelas suas fotografias/documentos, para o encontro entre o mundo 

que construímos em nós, o mundo do fotógrafo, e os possíveis mundos do escritor Jorge 

Amado que as imagens fotográficas podem desvelar. 
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5 A CASA DA RUA ALAGOINHAS 33: O ESPAÇO INSPIRADOR DA PESQUISA 

 

E lembrando-nos das 'casas' e dos 'aposentos', aprendemos a 'morar' em nós 

mesmos. Já podemos ver que as imagens da casa caminham nos dois 

sentidos: estão em nós tanto quanto estamos nelas. (BACHELARD, 2008, p. 

20) 

Um bairro extremamente labiríntico, um emaranhado de ruas que durante 

anos evitei, tornou-se subitamente familiar, quando um dia uma pessoa 

querida se mudou para aí. Foi como se houvesse na sua janela um projector 

que decompunha ordenadamente toda a área com feixes de luz. 

(BENJAMIN, 2004a, p. 33) 

 

O universo da pesquisa é a casa de Jorge Amado retratada pelo fotógrafo Adenor 

Gondim, cujos registros foram publicados no livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho 

(RUA..., 1999), pela Casa Fundação Jorge Amado, no ano de 1999.  

Consideramos esses registros não só como imagens técnicas, mas como fruto de um 

ato-icônico que não pode ser concebido fora de suas circunstâncias, como os vê Dubois 

(2012, p. 15); uma prova incontestável de que determinada coisa aconteceu, assim afirmam 

Sontag (2004) e Roland Barthes (2012). Como uma “[...] representação fidedigna do real que 

se pode segurar na mão ou sobre a qual se pode repousar o olhar,” como pensa Medeiros 

(2010, p. 11); e sob o ponto de vista de Le Goff (2003c) e Peter Burke (2004), ao atentaram 

para o fato da fotografia não mais ser considerada como uma mera ilustração, mas como uma 

fonte de informação e memória, capaz de presentificar o passado e dar-lhe vida. Como um 

documento, assim considerada por Paul Otlet.  

Benjamin (1994b) e Bourdieu e colaboradores (2003), pensadores e críticos da cultura, 

porque a viram como uma prática social que revolucionou tanto o terreno da arte, quanto as 

relações sociais, cuja função e significação estão diretamente ligadas à estrutura do grupo, à 

sua posição na estrutura social. Além dessas, tantas outras formas de ver e conceituar os 

registros fotográficos foram apresentadas. Formulações e conceitos que fizeram com que 

compreendêssemos o percurso transcorrido pela fotografia até a sua legitimação cultural, ao 

reconhecimento do seu estatuto de mediadora, entre o sujeito e o mundo, um manancial de 

informação e memória. E pelas mãos e lentes do fotógrafo Adenor Gondim, ao decompor 

ordenadamente, os espaços e objetos encontrados na ambiência da casa do escritor Jorge 

Amado, a casa da Rua Alagoinhas, 33, para nós, se tornou, subitamente, familiar. 
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Verticalizando tudo que até aqui foi pesquisado, chegamos ao lugar que pretendíamos. 

Vamos considerar essa casa como um espaço “feliz,” como um lugar de memória, no qual os 

objetos vão nos falar sobre as relações que foram estabelecidas entre o escritor, artistas e 

artesãos, possibilitando-nos, através da análise, a desmontagem e remontagem dos registros 

fotográficos de um fragmento desse vasto universo, a sua sala de visitas. E à medida que 

formos entrando na casa, na sua história, vamos refletir sobre questões que envolvem a 

fotografia e a memória, o espaço, a casa e sala de visitas, objetos e coleções, encurtar o 

percurso que nos leva ao encontro, face a face com o objeto, iluminando questões que 

formulamos no inicio da nossa caminhada. 

Começamos por abordar sobre o conceito de casa como refúgio do homem, como um 

lugar “sagrado,” sobre a representação da sala de visitas como um micro universo, um 

fragmento que remete e representa um todo - a casa -, num percurso em que fomos 

conduzidos por Bachelard (2008a, p. 20) quando se debruça sobre a Poética do Espaço e 

concebe a casa “[...] como um instrumento de análise para a alma humana” e por considerar 

que a “[...] imagem da casa se torna a topografia do nosso ser íntimo.”  

Para o entendimento sobre o significado que o homem vem atribuindo e incorporando 

a uma casa de morada como um espaço de reclusão e intimidade, os fundamentos foram 

encontrados no estudo da história da vida privada e cotidiana do sujeito, em pesquisas 

desenvolvidas por Michelle Perrot (2009b) e equipe de pesquisadores. A concepção de 

privacidade e intimidade doméstica nem sempre foi como é, sendo uma experiência do nosso 

tempo cujo modo de ser obtida e praticada, varia entre as culturas. 

No final do século XIX, segundo Martin-Fugier, (2009, v. 4, p. 178) como uma prática 

social, os espaços domésticos e sua intimidade eram fotografados e os registros ordenados nos 

álbuns de família. Com isso, instalavam na eternidade o seu objeto casa, propiciando a 

rememoração fora do tempo e a preservação dos instantes vividos na esfera do privado. Para a 

autora, “[...] a fotografia como uma prática social, e os álbuns de retrato, fornecem [...] um 

testemunho concreto da dimensão da rede de relações familiares daquele tempo.” Nesse 

espaço/mundo privado, citado por Perrot (2009a) e Martin-Fugier (2009), o homem vem 

criando seus cenários, compostos pela forma como os ocupa, os inventa e os institucionaliza.  

Neles, os objetos, mobiliário, as “coisas” e as pessoas vão tecendo fios, tramando 

espaços, através das ações do cotidiano, das linguagens sociais e corporais que lhes são 

próprias, tal qual foram construídos os cenários da casa da Rua Alagoinhas, 33, como 
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comprovam a história contada e os seus registros fotográficos. Essas ações desenvolvidas 

pelos homens acabam por desvelar o modo como o grupo familiar se relaciona com o mundo 

externo, as afinidades e gostos desenvolvidos. Escolhas que transparecem na interface entre o 

mundo externo e o mundo privado, entre o mundo social e o universo doméstico, funcionando 

como indicadores das práticas culturais e sociais cultivadas, e do momento histórico vivido 

pelo grupo. 

Quando Rybczynski (1996) escreve o livro Casa: pequena história de uma idéia, com 

um olhar de arquiteto, no capitulo dedicado à intimidade e à privacidade, no qual se preocupa 

mais com a noção de lar, afirma que faltava o senso de intimidade aos interiores das casas, 

desde a Idade Média. Estabelece uma relação entre a falta de consciência da própria 

individualidade e o desconhecimento da intimidade doméstica, fator que vai refletir no 

próprio uso da casa.  

Tanto é que a sua privatização é atribuída, pelo autor, à mudança no conceito de 

individuo, ao surgimento do mundo interno do sujeito, que resultou em um maior senso de 

intimidade e na identificação da casa, exclusivamente, com a vida familiar. Regido não pelas 

leis, mas pelos costumes, o espaço doméstico passa a ser organizado, não só em função de 

uma lógica que decorre das necessidades privadas tidas como autônomas, mas fruto de um 

produto advindo do meio social no qual o sujeito está inserido. 

Narrar um pouco sobre a história da Casa da Rua Alagoinhas, 33, sobre seus espaços, 

utilização e a vida nela vivida pela família Amado, a intimidade, se impôs como uma 

necessidade para que pudéssemos atingir os objetivos propostos. Memória e história aqui se 

encontram nos instigando, não só à reflexão sobre os conceitos de memória, mas e, sobretudo, 

reforçando a ideia da fotografia como documento, como perpetuadora do referente, como um 

objeto de memória evocador de lembranças, capaz de dar origem a narrativas memorialísticas, 

como aqui apresentamos. 

Quando falamos da memória e da fotografia não podemos prescindir da história. Ao 

longo do tempo o ser humano sempre buscou reproduzir o real e nele deixar marcas do seu 

pensamento numa tentativa de se libertar do esquecimento e da morte. Uma luta insana de 

desviar-se do curso de Lete, sob a proteção e os auspícios de Minemosyne, a deusa da 

memória. Talvez por isso, as duas, memória e fotografia se (con) fundem, são uníssonas, uma 

está contida na outra, intrinsecamente ligadas.  
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À fotografia foi agregado um elevado status de credibilidade devido à possibilidade de 

registrar fragmentos do mundo real, da forma como realmente se apresentam, portanto, não há 

como desconsiderá-la como um espaço de preservação de memória, como um traço, um resto 

de fragmento do passado, que apesar de tudo, é inevitavelmente irrecuperável. Ela permite 

que haja uma evocação do passado, possibilitada pela emanação do referente, mas em 

contrapartida, evidencia a ponte que separa o observador desse passado que nela está 

impresso. 

Três são os delineamentos de memória que evidenciamos nesse momento. A memória 

evocada por Paloma, filha de Jorge Amado, quando narra fatos e acontecimentos vividos, 

fragmentos, restos descritos em textos impressos do livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho 

(AMADO, P., 1999); uma memória evocada pelos registros fotográficos, objeto de nossa 

investigação, irrecuperável por que fragmentos; uma memória social por esta casa ter 

representado, ao longo do tempo, um patrimônio cultural, mesmo não estando 

institucionalmente tombada, fato que só veio a acontecer bem depois de publicado o livro, 

objeto de nossa investigação. 

Advogamos a ideia de que o valor simbólico a ela agregado, por ter acolhido sob seu 

teto um escritor de renome internacional, num ambiente repleto de simbolismo, lhe aufere o 

status de “lugar de memória,” em conformidade com o pensamento de Pierre Nora (1993, p. 

21) Para o autor “São lugares com efeito nos três sentidos da palavra material, simbólico e 

funcional, que mesmo sendo um lugar de aparência puramente material [...] só é lugar de 

memória se a imaginação o investe de uma aura simbólica.” Comungando com a nossa 

proposta, e em sintonia com Nora (1993), fica clara a anuência do fotógrafo Adenor Gondim 

quando afirma que: “A casa não era uma residência, era um museu. Uma composição dos 

amigos que doavam e faziam peças para finalizar a casa. Cada canto era cheio de lembranças, 

memórias de pessoas, lugares, vivências, andanças.” 

As lembranças às quais se refere o fotógrafo encontram-se materializadas e compõem 

o acervo fotográfico dos objetos da casa do escritor. Sobre o valor agregado aos objetos na 

contemporaneidade, e ademais como documentos, nossas reflexões centraram-se nos estudos 

de teóricos como Moles (1974), Ribeiro (2006), Apadurai (2008), Baudrillard (2009), e 

autores que nos fizeram entender o papel por eles representado no universo material dos 

sujeitos. Compreender que a sua natureza física lhes propicia que sejam impregnados de 

memória, além da função de mediadores sociais que lhes é atribuída. 
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Além da finalidade prática e da sua dimensão afetiva, os objetos são uma expressão 

biográfica do passado de quem lhes pertenceu, seja homem ou grupo, constituindo-se numa 

forma de narrativa que, ao serem interrogados sob um aporte teórico e metodológico, 

qualificam a intermediação técnica dos sujeitos com o mundo. E ademais, segundo Ribeiro 

(2006, p. 2), “[...] tanto o imaginário como o simbólico são constituídos por e a partir de uma 

gama de objetos como os existentes em coleções que agregam grampos da cruz de Cristo, 

queijos petrificados, montículos de terra, figurinhas, livros obras de arte, relíquias etc.”  

Tal proposição se assenta na ideia de que os objetos, e em especial as coleções, como 

representações, construídas coletivamente, podem ser discutidas, a partir do atributo 

conceitual contido na ideia de documento, incluídos teoricamente nos quadros sociais da 

memória. Quanto ao valor que lhes é agregado, Apadurai (2008, p. 15) chama-nos a atenção 

para o fato de que esse valor jamais é uma propriedade que lhes é inerente, mas um 

julgamento que sujeitos fazem sobre eles. Tese que se assemelha à defendida por Baudrillard 

(2009, p. 94) quando afirma que: 

A posse jamais é a de um utensílio pois este me devolve ao mundo, é sempre 

a de um objeto abstraído de sua função e relacionado ao indivíduo' [e 

quando esse] 'objeto puro, privado ou abstraído de seu uso, toma um estatuto 

estritamente subjetivo: torna-se coleção'.  
 

Muitos dos objetos que ocupavam os vãos, os cômodos e espaços da casa da Rua 

Alagoinhas, 33, compõem coleções, fartamente registradas pelas lentes do fotógrafo, sobre as 

quais debruçamos o nosso olhar, buscando o valor que lhes foi dado pelo escritor Jorge 

Amado. Para um melhor entendimento sobre o relacionamento de um colecionador com os 

seus pertences, trazemos Benjamin (2006, p. 237, 288) que também nos faz entendê-lo como 

um processo como outro qualquer. Para o autor este “[...] é apenas um dique contra a maré de 

água viva de recordações que chega rolando na direção de todo colecionador ocupado com o 

que é seu.”  

Os pertences do escritor, os quadros, cerâmicas, gatos, jarros, sapos, iemanjás, orixás, 

saveiros, santos, portas e vitrais, esculturas, objetos sagrados vindos dos quatro cantos do 

mundo, constituem-se, na perspectiva de Samain (2011, p. 39), como “[...] sobrevivências, 

supervivências, memórias que de repente, interrogam nosso tempo presente.” Captados pelo 

olhar do fotógrafo, e sob a nossa mira, esses objetos, por estarem impregnados de memória e 

intermediarem o passado e presente, dão testemunho da intimidade do escritor e deixam à 

mostra as relações afetivas por ele cultivadas. 
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Se objetos deslocados do seu uso prático se configuram,  muitas vezes, como símbolos 

sagrados para quem os pertence, a casa que os abriga, por “[...] razões não raro muito diversas 

e com as diferenças que as nuanças poéticas comportam, são espaços louvados” aos quais ao 

seu valor de proteção, [...] ligam-se também valores imaginados, e que logo se tornam 

dominantes.” É como um espaço louvado que Bachelard (2008a, p. 24) vê a casa do homem. 

Para ele  

[...] não basta considerar uma casa como um “objeto,” sobre o qual 

pudéssemos fazer reagir julgamentos e devaneios, [...] não se trata de 

descrever casas, de pormenorizá-las os aspectos pitorescos e de analisar as 

razões do seu conforto. É preciso ao contrário, superar os problemas da 

descrição - seja ela objetiva ou subjetiva, isto é, quer se refira a fatos ou a 

impressões - para atingir as virtudes primárias, aquelas em que se revela uma 

adesão inerente, decerto modo, à função original do habitar.  

 

Atentos ao que diz Bachelard, nos arvoramos a discorrer sobre a casa na qual o 

escritor Jorge Amado morou, por longos 40 anos. Confessamos que a tentativa de discorrer 

sobre ela, de observá-la, analisá-la através dos registros fotográficos dos seus espaços e 

objetos, da nossa pretensão e desejo, jamais poderíamos falar com objetividade. E por que 

não? Por que não estão em nós as lembranças do vivido, porque não repousamos no seu 

passado, porque não conseguimos ouvir a voz que Bachelard (2008a, p. 32) não prescinde que 

seja ouvida: “[...] uma voz longínqua [...] que será a voz que [se ouve] quando se escuta o 

fundo da memória, o limite da memória, além talvez da memória, no campo do imemorial.”  

Por conta dessa limitação, para suprir essa falta, a fala de Benjamin (2004) quando 

escreve sobre os atos de escavar e recordar o passado, no livro Imagens do pensamento, 

alertou-nos para o fato de que era preciso, para tal empreitada, ser capaz de investir no terreno 

do presente e perscrutar no lugar exato em que as coisas do passado estavam guardadas. Com 

sabedoria Benjamin (2004, p. 220) adverte que: 

[...] engana-se e priva-se do melhor quem se limita a fazer o inventario dos 

achados e não for capaz de assinalar, no terreno do presente, o lugar exacto 

em que guarda as coisas do passado. Assim o trabalho da verdadeira 

recordação (Erinnerung) deve ser menos o de um relatório, e mais o da 

indicação exacta do lugar onde o investigador se apoderou dessas 

recordações.  

 

É, portanto, na figura incorporada de investigador que nos propusemos a elaborar não 

um relatório. Que saímos em busca, escavando as memórias e as recordações enraizadas na 

casa da Rua Alagoinhas, 33, utilizando-nos dos seus registros fotográficos como testemunhas 

concretas da dimensão da rede social estabelecida pelo escritor Jorge Amado, desde quando a 
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casa é povoada, como já nos referimos, por obras de arte, objetos e mobiliário, advindos das 

mais variadas origens, das mais diversas relações estabelecidas com artistas, mestres, artesãos, 

de dentro e fora do país.  

Esse lugar para Jorge Amado se revestia de uma sacralidade, expressa nas obras de 

arte e nos objetos que dele faziam parte, como no culto que dedicava à intimidade e à 

privacidade que a casa lhe propiciava. É comum que as pessoas se refiram à casa em que 

habitam como um lugar sagrado. Para Camargo (2010, p. 229) isso se dá quando se entende a 

experiência do sagrado como uma quebra qualitativa em relação ao mundo profano. Por ser o 

mundo profano desprovido de referências, a casa, para aquele que a habita, é vivida e 

experimentada de forma distinta de como são todos os outros lugares do mundo. Pode- se 

também considerar a experiência do sagrado na escala do habitar doméstico em relação ao 

habitar no mundo público. Partindo desse pressuposto Camargo (2010, p. 231) considera que  

Falar da sacralização da casa é tratar da transformação do modo como ela, 

através de investimentos físicos emocionais recebidos ao longo do tempo de 

uso, passa a ser percebida por seus habitantes: de objeto comum encontrado 

no espaço mundano – uma mera estrutura física, neutra de valores subjetivos 

e espirituais – a casa passa a ser percebida como entidade única, que não 

apenas atende ás funções objetivas do habitar doméstico, mas acolhe, 

incondicionalmente a subjetividade de seus moradores. 

 

Nesse caso, a casa da Rua Alagoinhas, 33, se enquadra no que diz a autora. De objeto 

comum encontrado no espaço mundano, passa a ser percebida como uma entidade única, 

expandida das suas funções objetivas, sacralizada por acolher incondicionalmente, a 

subjetividade de seus moradores. Um objeto que transcende à geometria, sonhado e sagrado, 

assim a via e a considerava o escritor Jorge Amado, como podemos perceber em uma 

entrevista concedida a Alice Raillard (1990, p. 19).  

 

Sempre estive presente na Bahia. E no decorrer dos anos, com... tantas 

coisas, tantos acontecimentos, sempre sonhei em ter uma casa na Bahia, 

viver aqui: assim que as circunstâncias me permitissem, quando a minha 

existência, o meu trabalho não dependessem mais do lugar em que morasse, 

quando eu fosse um escritor que ou pudesse viver modestamente, mas viver 

de seus livros [...]. 

 

5.1 UM OBJETO SAGRADO E SUA HISTÓRIA 

 

A nossa casa, Amor, a nossa casa! / Onde está ela, /Amor, que não a vejo? 

Na minha doida fantasia em brasa / Constrói-a, num instante, o meu desejo. 

(ESPANCA, 2015, p. 108) 
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Foi em 1962, com a venda dos direitos cinematográficos do romance Gabriela, cravo e 

canela, à Metro-Goldwyn-Mayer, que Jorge Amado comprou um terreno e nele erigiu a casa 

da Rua Alagoinhas, 33, no bairro do Rio Vermelho, na Cidade de Salvador, Bahia. Nesse 

momento o escritor concretizou a realização do sonho de ter, sobre a sua cabeça, o teto 

sonhado, a “casa onírica” depois de uma longa peregrinação por casas e lugares de desterro por 

vezes exilado, viajante, domiciliado. Uma casa real onde viveu por longos anos. 

Conta-nos Jorge Amado (1999, p. 15), que, com os “[...] dólares na mão, tocamo-nos 

Zélia e eu para a Bahia, começamos procurar a casa. Não a encontramos pronta, à nossa espera, 

como desejávamos. Terminamos por comprar terreno no Rio Vermelho.” Paloma, sua filha, 

nos conta também que esse terreno ficava no Parque Cruz Aguiar, no alto da Rua Alagoinhas e 

que foi lá, por ter uma visão do mar do Rio Vermelho, um lugar do Peji de Iemanjá, que 

decidiram construir a casa dos sonhos.  

Sobre essa busca do homem pelo “espaço louvado,” Bachelard (2003), quando se volta 

para as questões que envolvem a poética do espaço, aponta para o fato de que em busca da casa 

dos sonhos, em determinados momentos das nossas vidas, somos levados a olhar todo lugar 

como um lugar possível de erigir-se uma casa. Que, através da imaginação, chegamos a 

habitar, por instantes, lugares possíveis sendo “[...] uma tarde o suficiente para transformar a 

terra num pomar, dividida em bosque e pastagem [e ali viver] durante uma hora, a vida de um 

verão, de um inverno [...] e ver a primavera chegar”. (BACHELARD, 2003, p. 78-79) 

Quando o mesmo Bachelard (2003), numa perspectiva fenomenológica da imaginação, 

pretende examinar as imagens bem simples, as imagens do espaço feliz, o valor humano dos 

espaços de posse e se volta para a análise da “imaginação material do elemento terrestre”, no 

livro A terra e os devaneios do repouso, retoma a questão da casa e da lembrança e seu 

pertencimento. Agora a casa natal, real e a casa onírica ocupam os espaços da reflexão e o 

autor levanta, como dantes, algumas questões: “De que valem as casas da rua quando se evoca 

a casa natal, a casa da intimidade absoluta, a casa onde se adquiriu o sentido da intimidade? 

“[...] ela é mais do que uma lembrança. É uma casa dos sonhos, a nossa casa onírica.” 

(BACHELARD, 2003, p.75) 

A casa sonhada por muitos também povoou os sonhos de Jorge Amado o qual foi 

concretizado, segundo declaração do próprio escritor:  

Para ser exato, posso informar que nela entramos a família e as bagagens, em 

janeiro de 1963 - cerca de vinte operários ainda trabalhavam na conclusão da 
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obra. Quando os últimos se foram, um mês depois, já estávamos instalados, 

móveis colocados em seus lugares, determinados os espaços reservados a 

cada um de nós. [...] Eu via realizado um dos sonhos de minha vida, o de ter 

casa de morada na cidade da Bahia. [...] Ela não se parece com nenhuma 

outra, é única. (AMADO, J., 1999, p. 14,16) 

 

Jorge Amado foi compondo o seu lugar, a casa que mais tarde nasceu definitivamente, 

e que foi, ao longo do tempo, povoada de objetos, artefatos, móveis e arte que se ordenavam 

em torno de um eixo que assegurava à família, a representação das relações familiares e 

afetivas construídas ao longo das suas andanças. Neste espaço privado e da intimidade, cada 

cômodo, móvel ou artefato, por sua vez, foi interiorizando sua função e revestindo a casa de 

uma dignidade simbólica, numa unidade “muito menos espacial que de ordem moral”, 

conforme pensa Baudrillard (2009). 

A história é contada pelo próprio Jorge Amado, pelo arquiteto que a construiu, pela 

filha que nela morou e que dela carrega as lembranças mais queridas, pelos registros 

fotográficos de Adenor Gondim, considerado por Amado, como “excelente fotógrafo e bom 

amigo,” único a registrar aquele recinto louvado, trabalho e lida que resultou na publicação do 

livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho. (RUA..., 1999) 

Mas foi seguindo um roteiro prévio, como vimos no capítulo anterior, elaborado pela 

família, que o fotógrafo por longos seis meses, registrou os espaços, o mobiliário, os objetos 

que lhes foi permitido fotografar. Segundo depoimento do fotógrafo foi com o objetivo de 

preservar a memória das andanças, das relações afetivas, do transcurso da vida do escritor e 

família, que surgiu a ideia de fotografar a casa e seus objetos para a qual ele foi convidado a 

realizar. 

Fui escolhido por Jorge Amado para fotografar a casa dele. Um trabalho documental para um 

livro sobre a casa, sobre as vivências, a memória das viagens, das pessoas, das coisas mais 

simples ás mais rebuscadas, sobre todos os espaços, objetos que compunham a casa. Quartos, 

biblioteca, piscina, o bar, tudo constava do roteiro menos a cozinha e os sanitários. Talvez por 

não ter nesse espaço nenhuma obra de arte.  

 

Faz-se producente retornar a Flusser (2011, p. 49, 51) quando esse se refere ao gesto 

de fotografar. Afirma que a escolha do fotógrafo funciona em função do programa do 

aparelho e dentro das categorias nele disponíveis. Uma limitação. Além de a escolha estar 

atrelada ao aparelho, ele vaticina que “o fotografo não se movimenta em pradaria aberta, mas 

na floresta densa da cultura”. O que quer dizer com isso? Para ele “a selva consiste de objetos 

culturais, portanto de objetos que contem intenções determinadas [e que] no gesto fotográfico, 

uma decisão última é tomada: apertar o gatilho”.  
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Faz sentido nesse momento, que também retornemos à Bourdieu e colaboradores 

(2003, p. 39) cuja vidência em relação aos usos sociais da fotografia referenda a fala do 

fotógrafo. Recordemos por instantes a tese dos autores. Considerando que a fotografia, 

mediante a solenização e eternização de momentos importantes vividos pela família, cumpre 

uma função de integração, os autores vêem, nesse “rito do culto doméstico,” a tentativa de 

reafirmação da unidade familiar, ao mesmo tempo, um meio de registrar os rituais de 

mudanças aos quais estão sujeitos as famílias.  

Como fonte de memória e não só de matiz poético, como poderíamos aqui considerá-

la, à imagem fotográfica, desde a modernidade, foi agregado um elevado status de 

credibilidade devido à possibilidade de a mesma registrar fragmentos do mundo real, da 

forma como realmente se apresentam, por reter o tempo vivido, preservá-lo e recordá-lo. Na 

perspectiva de Manini (2011, p. 81) por ser a fotografia uma imagem que se faz de algo que 

ao ser captado já é passado, no momento em que nasce assim já é considerada. Atenta ainda a 

autora para o fato de que a consciência íntima que temos da passagem de tempo acaba sendo 

abalada e certificada pelo testemunho do objeto.  

Os registros fotográficos ao pretenderem representar a realidade, configuram-se como 

um documento iconográfico, testemunham algo, documentam, representam fatos, 

acontecimentos, vidas, lugares, condição que nos permite considerá-los como a representação 

de uma coisa ausente, uma testemunha ocular da história e da memória, diante dos quais a 

passagem do tempo é certificada. Por ser um signo aberto a múltiplas leituras, nos leva a 

caminhos que se bifurcam, imprevisíveis, inimagináveis. Nessa pesquisa, leva-nos ao 

encontro de um sujeito e suas relações, que mesmo estando ausente nas imagens registradas, 

faz-se presente ao ocupar, com a grandeza da sua existência, os espaços da casa da Rua 

Alagoinhas, 33. 

Representada nas fotografias, desde a sua porta de entrada até aos fundos, traz as 

marcas dos afetos, das estéticas, das crenças, ideologias, do capital social e cultural tecido e 

construído por Jorge Amado. A casa é povoada de obras de arte de artistas baianos, brasileiros 

e de fora do país, repleta de objetos artesanais e de mobiliário que, registrados e representados 

nas fotografias, podem ser considerados, também, como uma fonte documental de memória 

da produção artística e cultural da Bahia de um determinado tempo da sua história.  
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As imagens da casa flagram não o homem em si, mas o ambiente que o circunda, os 

seus objetos, móveis, artefatos que acabam por encerrar uma dimensão ético-estética, que 

remete ao gesto humano de criar, confeccionar, operar, colecionar. Essa dimensão nos leva à 

compreensão do fluxo de sentidos e imagens que o objeto propaga e a sua capacidade de 

veicular aspectos singulares das reminiscências e devaneios do sujeito que se dá, a partir do 

contato com a materialidade da coisa, e os sentidos possíveis que ela encerra em si. 

Materializado o sonho do escritor. O terreno foi comprado. A escolha daquele que iria 

arquitetar e construir a casa da Rua Alagoinhas, 33, recaiu sobre um jovem, Gilberbert 

Chaves, que a projetou detalhe por detalhe, erigindo uma casa que, segundo Jorge Amado 

(1999, p. 15), “[...] não se parece com nenhuma outra, é única, traz a marca inconfundível da 

competência e da imaginação”. Nesse momento trazemos de volta Bachelard (2008b, p. 66), 

tão próprio ao entendimento das questões que envolvem os homens e suas moradas. Para ele 

“[...] às vezes a casa cresce, estende-se e para habitá-la é preciso maior elasticidade de 

devaneio, menos desenhado.”  

No segundo capitulo da Poética do espaço, intitulado Casa e universo, apresenta 

experiências vividas nos espaços sonhados e/ou construídos por reconhecidos poetas e 

escritores, tais como Baudelaire, Rilke, Henri Bosco, Edgar Allan Poe e dentre eles, destaca o 

depoimento do poeta grego Spyridaki (1953, p. 35):  

Minha casa é diáfana, mas não é de vidro. Teria antes a constituição do 

vapor. Suas paredes condensam-se e se expandem segundo o meu desejo. 

Por vezes aperto-as em torno de mim, como uma armadura de isolamento 

[...]. Mas ás vezes deixo as paredes de minha casa se expandirem no espaço 

que lhes é próprio, que é a extensibilidade infinita.   

 

Jorge Amado, movido pelo desejo e pelo sonho deixou que artistas e artesãos, com 

suas artes, fossem estendendo e compondo os espaços da sua morada. Entre as árvores do 

jardim o grande Exu guarda a casa, obra do mestre Manu, um artesão que fazia os Exus do 

terreiro do Gantois; a fêmea de Exu, Maria Padilha, escultura do artista Tatti Moreno, defende 

os livros e o gabinete do escritor; para o ponto mais alto da casa, Mário Cravo esculpiu um 

Oxossi, próximo do céu. Como um guardião, protege a casa e seus filhos. Azulejos de Caribé 

revestem espaços da casa. 

A profusão de deuses, santos, orixás, espalhados pelos quatro cantos da casa, são 

provas da religiosidade de Jorge Amado que se expressa no ambiente de sua casa e na sua 

mística e sincrética literatura. Mitos e símbolos que aparecem na obra e que povoam a casa do 
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“obá.” Durante uma entrevista, concedida a Alice Raillard (1990, p. 80-82), Jorge Amado 

confessa a sua ligação com a religião africana ao afirmar: “ 'Sou um obá' que no sentido 

primitivo é um dos ministros de Xangô”. Deixa claro que os obás são escolhidos entre pessoas 

ligadas ao culto do candomblé e que na mesma posição, intelectuais conhecidos se 

encontravam como os amigos Dorival Caymmi, Caribé, Camafeu de Oxóssi.   

Para que essa casa fosse loalizada, o número 33, da casa da Rua Alagoinhas foi feito 

pelo ceramista português José Franco, amigo do casal. Duas escadarias contíguas, decoradas 

com cacos de azulejos de Udo Knoff, assentados pelo próprio Jorge e por um dos pedreiros da 

obra, conduzem, de forma ambígua, moradores, amigos e visitantes ao seu interior. É pela sala 

de visitas, pela porta montada por Caríbé que se adentra a casa. 

 “A Porta! A Porta é todo um cosmos do entreaberto, [...] onde se acumulam desejos e 

tentações, a tentação de abrir o ser no seu âmago, o desejo de conquistar todos os seres 

reticentes.” Assim a considera Bachelard (2008c, p. 225) para quem uma simples porta 

proporciona as imagens da hesitação, da tentação, do desejo, da segurança, da livre acolhida, 

do respeito. Na perspectiva do autor, toda nossa vida poderia ser contada “[...] se fizéssemos a 

narrativa de todas as portas que já fechamos e que abrimos, de todas as portas que 

gostaríamos de reabrir”. (BACHELARD, 2008c, p. 226) 

Afastada dos simbolismos, e comparando as funções exercidas pela porta e pela janela 

no que tange à preservação da privacidade doméstica, Camargo (2010, p. 109-110) considera 

que “[...] enquanto a porta estabelece a permeabilidade em relação à presença física de quem 

desejamos ou não em nosso espaço privado, a janela incorpora a (im)possibilidade de ver sem 

ser visto.”  

Na sala de visitas, paredes inteiras estão cobertas de quadros, gravuras e azulejos de 

mestres, artistas e artesãos: Picasso, Di Cavalcanti, Aldemir Martins, Brennand, Floriano 

Teixeira, Hansen Bahia, Djanira, Volpi, Pancetti, Carlos Bastos, Emanoel Araújo, Juarez 

Paraíso, Willys e tantos outros, cujas obras compõem um acervo representativo do capital 

social e cultural, das relações do escritor e família pelo mundo afora. Ofertados por amigos 

queridos, em sua grande maioria, esses objetos compunham o espaço da sala que mesmo 

sendo uma parte do todo, sumariza a casa.  

As vigas do telhado, em forma de pássaro, foram desenhadas por Caribé que também 

desenhou portas, portões, azulejos. Esculturas de Mário Cravo e Mestre Didi espalhadas, 
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representam e reverenciam deuses africanos. Nos fornos da cerâmica de Udo Knoff foram 

queimados os azulejos de Caribé que recobrem paredes, embelezam a cama do casal e a 

emblemática escada que dá acesso à morada do escritor. Portas entalhadas se abrem para 

dentro e fora da casa esculpidas por Calazans Neto, amigo e companheiro da família. Tapetes 

trançados pelas mãos de Genaro de Carvalho cobrem as paredes erigidas com madeira, barro e 

vidro. Móveis desenhados e executados por Lev Smarcevscki, trazidos da península de 

Itapagipe, num saveiro, acolhem os corpos que habitam a casa.  

Portas, vigas, móveis de madeira por toda a casa. Quando Baudrillard (2009, p. 44) 

discorre sobre os “valores de ambiência” e seus materiais, dá um devido destaque à madeira 

por acreditar que a mesma é “[...] tão procurada por uma espécie de nostalgia afetiva uma vez 

que tem sua substância retirada da terra, que vive, respira, “trabalha.” E ademais, acrescenta, 

por ter “um calor latente, [a madeira] reflete simplesmente como o vidro, queima pelo 

interior; conserva o tempo em suas fibras [...]”, e não só tem o seu odor próprio, como é um 

“ser que envelhece” e que traz em si, nas entranhas, as suas parasitas, as marcas do tempo.  

E os objetos? Os objetos que chegavam e iam povoando a casa. Considerá-los como 

documentos, estes já o foram por teóricos que trazemos em capítulos anteriores. Otlet, 1934 e 

Briet (1951), como precursores, voltados para os estudos da Documentação, contribuíram de 

forma decisiva. Partindo de uma perspectiva funcional, para que reconhecêssemos os objetos 

como documentos, ampliarem o seu escopo e alcance para além dos documentos textuais e 

registros gráficos. Aos “milhares” os objetos da casa da Rua Alagoinhas, 33, são considerados 

pelo construtor e arquiteto como “[...] objetos que não são como de um colecionador comum. 

São objetos que possuem algo da expressão plástica, criatividade e utilidade [...]” que faziam 

dela uma “[...] casa pregnante, isto é prenhe, repleta, plena cheia e pejada de objetos, no qual 

todos os espaços são ocupados.” (CHAVES, 1999, p. 75-76) 

Parte deles foi adquirida por Jorge e Zélia e uma infinidade foi ofertada por amigos do 

casal. Quanto à sua disposição, ainda segundo declaração de Chaves (1999, p. 76): “[...] estão 

implantados, incorporados, grudados, fixados, integrados, em cada pequenino espaço, cada 

muro, cada saliência, cada plano horizontal, cada plano vertical. A casa abriga o micromundo 

dos objetos.” Muitos deles “[...] despertam curiosidade ao serem percebidos, descobertos, 

notados, compreendidos. Alguns estão posicionados para despertar curiosidade, excitar a 

imaginação, como se fosse um mundo mágico. Um mundo dentro de outro mundo. Único.”  
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Considerando como original essa valorização dada aos objetos, chega a afirmar que 

poucas pessoas criaram um mundo tão rico de simbolismo e humanidade quanto Jorge 

Amado. Como viajante inveterado, em todo porto e cidade tecia relações, objetos eram 

adquiridos, comprados ou lhes eram ofertados em reverência ou afeto pelo que representava. 

Testemunhos não faltam:   

Terminada a pintura de nossa casa, na qual trabalhava, Licídio veio nos 

trazer um quadro de presente. [...] A recepção no aeroporto de Moscou, não 

poderia ter sido mais calorosa, além dos amigos, personalidades o governo 

nos aguardavam. Jorge era recebido com honras devidas [...]. (GATTAI, 

1999b, p. 146) 

 

Muitas vezes esses objetos, desviados de sua rota, são colocados em contextos que 

lhes são improváveis. Apadurai (2008), estudioso de questões que envolvem a mercadoria, a 

troca e os valores que são atribuídos aos objetos, a esse deslocamento e descontextualização, 

ao transcurso de objetos de um lugar a outro, denomina de “estética do desvio,” estudo que se 

adéqua e toma vulto, principalmente, na adoção de objetos estrangeiros.  

Dentro da mesma linha de pensamento, Kopitoff (2008), quando escreve sobre a 

biografia cultural das coisas e analisa aquelas que vivem situações de contato cultural, chama 

atenção para fatores que devem ser examinados. Na perspectiva do autor “[...] o que é 

significativo sobre a adoção de objetos estrangeiros – e idéias estrangeiras – não é a sua 

adoção, mas sim a maneira pela qual eles são culturalmente redefinidos e colocados em uso.” 

(KOPITOFF, 2008, p. 93) 

Na casa da Rua Alagoinhas, 33, matrioscas, bois pernambucanos do mestre Vitalino, 

azulejos fabricados na França por Picasso, cabras em cerâmica vindas de Mafra, sereias de 

mares baianos esculpidas por Mário Cravo, mestre Calá, entalhes indianos, mascaras 

angolanas e tantos mais, viviam lado a lado. Conviviam. Esses objetos possuídos, na 

perspectiva de Baudrillard (2009, p. 94), constituem-se num sistema graças ao qual o 

indivíduo tenta reconstituir um mundo, uma totalidade privada. 

[...] sistema graças ao qual o indivíduo tenta reconstituir um mundo, uma 

totalidade privada [na qual] um apenas não lhe basta: trata-se sempre de uma 

sucessão de objetos [...] de uma série total que constitui seu projeto 

realizado. [...] Só uma organização mais ou menos complexa de objetos que 

se relacionam uns com os outros constitui cada objeto em uma abstração 

suficiente para que possa ele ser recuperado pelo indivíduo na abstração 

vivida que é o sentimento de posse. 
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Quanto à mobilidade, tão própria do escritor Jorge Amado, visível na composição do 

acervo de objetos da casa, que nos parece construído para vencer o tempo, deve-se à 

contingência de sempre estar viajando. Sobre essa mobilidade e contingência que 

acompanham as relações humanas, Ecléa Bosi (2003, p. 25-26) atenta para o fato. 

Se a mobilidade e a contingência acompanham nossas relações, há algo que 

desejamos que permaneça imóvel, ao menos na velhice: o conjunto de 

objetos que nos rodeiam. [...] Mais que uma sensação estética ou de utilidade 

eles nos dão um assentimento á nossa posição no mundo, à nossa identidade: 

e os que estiveram sempre conosco falam a nossa alma em sua língua natal.  

 

O conjunto de objetos que rodeavam o escritor e sua família assentavam-lhes a 

posição, conferia-lhes identidade e lhes falava à alma. No contexto do mundo contemporâneo, 

o objeto tem se convertido num elemento essencial de nosso entorno por tomar vulto como 

suporte de memória, constituindo-se numa forma de narrativa impregnada na lembrança, uma 

estrutura complexa de interioridade que, segundo Baudrillard (2009, p. 22), “[...] despenteiam 

diante de nossos olhos os limites de uma configuração simbólica chamada residência.”  

Na casa da Rua Alagoinhas, 33, como deuses domésticos, antropomórficos, como os 

considera Baudrillard (2009), os objetos se fazem docemente imortais, encarnam, no espaço, 

os laços afetivos da permanência do grupo, até que outra geração os afaste ou os disperse, ou 

às vezes os reinstaure, em uma atualidade nostálgica de velhos objetos. Fatalmente, 

sobrevivendo às pessoas e à própria mortalidade dos humanos. 

Vindos dos quatro cantos do mundo, peregrinando, os objetos foram compondo 

coleções. O próprio Jorge, quando escreve Navegação de cabotagem, declara:  

Exibo na casa do Rio Vermelho caótica coleção de arte popular, de certo 

valor pelo número e procedência das peças e pela qualidade de algumas 

delas - carta de pescador esquimó gravada em dente de elefante marinho, 

presente de Eremburg, vaso de opalina com as armas imperiais de Nicolau I, 

tzar de todas as Rússias, [e] entre as mais belas, um boi, o maior de todos os 

bois de barro amassado pelas mãos mágicas de mestre Vitalino de Caruaru, 

nos primeiros tempos de sua criação artesanal. (AMADO, J., 1992, p. 38) 

 

E os sapos, uma coleção de todos os feitios, de cerâmica, pedra-sabão, ferro, papel 

machê, uma confraria que “[...] se espalha pelos jardins, sob a piscina, ao lado da varanda, em 

cima dos móveis, nas estantes, em todas as partes da casa. Sapos, [pois confessa Jorge] o sapo 

é o meu bicho” (AMADO, J., 1992, p. 16), bichos que povoavam espaços da casa, 

escondendo-se muitos deles, “nos esconsos das paredes.” Vamos encontrar em Baudrillard 

(2009, p. 95) uma explicação. Para o autor é na “[...] coleção que triunfa este empreendimento 
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apaixonado da posse, nela que a prosa cotidiana dos objetos se torna poesia, discurso 

inconsciente e triunfal.” 

Jorge Amado foi um colecionador que imprimia aos objetos um significado intrínseco, 

afetivo, carregando-os, materialmente, de memória e história. Naturalizando-os como objetos 

sagrados, deu-lhes guarida e morada nos mais esdrúxulos lugares da casa. Como diz Benjamin 

(2006, p. 241), “[...] os objetos de uma coleção estruturam-se, agrupam-se numa nova 

conjuntura e ademais de modo organizado, porém segundo um arranjo surpreendente, 

incompreensível para uma mente profana,” para o autor, um procedimento que pode ser visto 

como fruto de um instinto táctil particularidade dos colecionadores.  

Uma característica dos humanos, encontrada em qualquer sociedade, é manter, 

temporária ou definitivamente, objetos fora do circuito das atividades econômicas, amparados 

por uma especial proteção. Como fetiches, expostos ao olhar dos deuses ou dos homens, os 

objetos de coleção, segundo Pomian (1984, p. 86):  

[...] privados de utilidade, estes são, portanto, privados do valor de uso, 

tendo, todavia, um valor de troca que se traduz na existência de um 

“mercado” em que são comprados e vendidos. Este valor de troca depende 

dos diversos significados atribuídos aos objetos de coleção pelos mitos, e em 

geral pelas tradições [...]. 

 

As coleções, vistas desse ângulo, podem ser encaradas, segundo Ribeiro (2010a), 

como representações da memória por trazerem em si valores atribuídos por seus 

colecionadores. Esses valores podem ser estendidos e atrelados às construções coletivas, por 

retomarem a lembrança de todo um grupo social e refletirem os valores da sociedade no qual 

está esse sujeito inserido. Valores cultuados e preservados por Jorge Amado, representados na 

profusão de objetos que povoam a sua casa, e nos registros fotográficos do livro Rua 

Alagoinhas, 33, Rio Vermelho. (RUA..., 1999) 

Transfigurados, como signos evocadores de memórias e tendo em vista que são um 

produto do conhecimento, ainda segundo Ribeiro (2010a), os registros fotográficos dos 

objetos, como espaços de narratividas visuais, apresentam temáticas diversificadas que 

transcendem a sua materialidade e podem expressar e representar as formas dos sujeitos e 

grupos experenciarem suas formas de ver e sentir a vida.  

Chegamos ao jardim que, emoldurando a casa, ia tomando forma:  
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Enquanto o arquiteto, em sua prancheta, elaborava detalhes de conforto e 

beleza, enquanto o mestre de obras e seus operários trabalhavam na 

construção; enquanto artistas, em seus ateliês, produziam as obras de arte 

que depois viriam para a Rua Alagoinhas, Zélia e Jorge começavam a plantar 

o jardim. (AMADO, P., 1999, p. 125) 

 

As árvores iam sendo plantadas pelas mãos do casal. Pitangueiras, mangueiras, 

cajazeiras, bananeiras, árvores frutíferas, aos montes. Tornou-se um bosque, um pomar 

frondoso com um plantio intrincado, assemelhado ao mato fechado das fazendas de cacau dos 

primeiros anos da meninice de Jorge Amado. Grandes árvores coexistiam com trepadeiras, 

parasitas, plantas pequeninas, com árvores que floriam e perfumavam o jardim.  

Chaves (1999) considera a casa como uma abstração, onde “o jardim predomina e 

assume importância maior,” sobrepujando a arquitetura. Nele, amuletos e Exu passaram a ser 

moradores, lugar de onde protegiam a casa e aqueles que nela habitavam. Por entre as 

alamedas, amigos, personalidades, poetas, escritores, mães de santo, pessoas do povo e sob a 

sombra dessas árvores, estiveram e repousaram.  

Nesse mesmo jardim, no final, nos idos de 1970, um estúdio, o Quiosque, foi 

construído para o escritor com o intuito de reservar-lhe um espaço isolado para que pudesse, 

nesse isolamento, privar da tranquilidade necessária para escrever, desde quando e sempre, 

escrevia na mesa da sala de visitas. Para esse lugar também foram os livros preferidos do 

escritor, a sua biblioteca.  

Diz-nos Bachelard (2008d, p. 104) que “[...] é surpreendente que mesmo na casa clara 

a consciência do bem-estar recorra às comparações com o animal em seus refúgios.” 

Utilizando-se das metáforas do ninho e da concha, como primitivos refúgios dos homens, 

afirma que “[...] na felicidade física, o ser gosta de recolher-se ao seu canto”. Recolhido no 

Quiosque, Jorge Amado não estava só. Convivia com a multidão dos personagens que 

brotados da imaginação, migravam para as páginas dos romances que escrevia. 

As estruturas do arranjo da casa iam, com o tempo, se configurando. Cada cômodo, 

cada cor, material, madeira, vidro, azulejos, objetos, móveis, quadros, objetos sagrados, 

telhados, vigas, jardins, coleções interiorizavam a sua função revestindo essa casa de uma 

dignidade simbólica. A casa inteira contemplava a integração das relações pessoais do grupo, 

semi-fechado da família, num recinto que, na visão de Baudrillard (2009, p. 22) se delineava 

como “[...] um espaço especifico que tem em pouca conta um arranjo objetivo, pois os móveis 
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e os objetos existem aí primeiro para personificar as relações humanas, povoar o espaço que 

dividem entre si e possuir uma alma.” 

Construídos pouco a pouco, os espaços foram se articulando organicamente, 

acontecendo naturalmente, com o fluir da vida familiar e sua dinâmica, como depõe o seu 

arquiteto: “Os espaços foram integrando-se, nascendo e morrendo, segundo o destino natural 

da existência humana”. (CHAVES, 1999, p. 80) A casa ficou pronta e Jorge Amado relembra: 

“Quando os últimos se foram, um mês depois, já estávamos instalados, móveis colocados em 

seus lugares, determinados os espaços reservados a cada um de nós. [...] Eu via realizado um 

dos sonhos de minha vida, o de ter uma casa de morada na cidade da Bahia.” (AMADO, J., 

1999, p. 14)  

5.2 UM LUGAR DE MEMÓRIA 

Quando ela ficou pronta, sentados na varanda, diante do jardim que 

plantávamos, eu disse a Zélia - ou bem ela me disse, já não sei - Quando a 

velhice chegar e estivermos os dois sozinhos, aqui, de mãos dadas, 

recordaremos os dias felizes. (AMADO, J., 1999, p. 16) 

Diante de tanta memória, de tantas lembranças vividas e recordadas por tantos, e de 

um só lugar, faz sentido considerá-la como um “lugar de memória,” termo cunhado por Pierre 

Nora (1993). Para compreender o sentido e atribuí-lo, com clareza, à casa da Rua Alagoinhas, 

33, faz-se necessário tangenciar sobre o seu fundamento. Mas vale a pena privilegiar o que 

Marc Augé (2012) pensa sobre a forma como Nora (1993) se expressa sobre lugares de 

memória.  

Diz o autor que pesquisas sobre a família, a vida privada e os lugares de memória vão 

ao encontro do gosto do público. “É como se estas falassem a nossos contemporâneos do que 

eles são, mostrando-lhes o que eles não são mais.” Partindo desse ponto de vista, Augé (2012, 

p. 28) considera que ninguém se expressa sobre o assunto, melhor que Nora (1993), quando,

no prefácio dos Lieux de mémoire, afirma: 

[...] o que estamos buscando na acumulação religiosa de testemunhos, 

documentos, imagens, de todos os sinais visíveis daquilo que foi [...] é nossa 

diferença e no espetáculo dessa diferença o brilho súbito de uma identidade 

inencontrável. Não mais uma gênese, mas o deciframento de que estamos à 

luz do que não somos mais. (AUGÉ, 2012, p. 28) 
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Para considerar a casa do escritor Jorge Amado como um lugar de memória, onde 

buscamos os sinais visíveis daquilo que foi, é preciso que primeiro se conceitue o termo 

cunhado por Pierre Nora (1993) e as noções de memória e história trazidas, à cena, por ele, 

nos anos de 1984. Por acreditar que vivemos um momento em que países e povos sofreram 

mudanças profundas nas relações que, tradicionalmente eram mantidas com o passado, o 

historiador, entre os anos de 1978 a 1981, promove um seminário na École des Hautes Études 

em Sciences Sociales (Paris).  

Esse seminário reuniu intelectuais franceses com o objetivo de refletir sobre questões 

referentes à memória e a identidade da França, diante da urgente necessidade de se repensar a 

construção da identidade nacional francesa, da memória da França, como nação. A 

preocupação deveu-se ao novo cenário, político e cultural, descortinado pela globalização, 

pelas propostas advindas da União Europeia e dos novos desafios impostos pelo 

multiculturalismo.  

Diante de conflitos entre memória e história, ele encontra uma alternativa nos 

“lugares”, criando uma nova abordagem para a historiografia francesa. Nora (1993) considera 

que com o fim das sociedades-memória, os valores da sociedade não são mais transmitidos 

pela família, pela religião, pelo Estado. O que se presencia, pensa o autor, é uma 

materialização da memória, uma democratização e como consequência, qualquer um pode 

sentir-se autorizado a registrar suas lembranças, suas memórias, ressaltando como fato 

comprovado, na contemporaneidade, a exacerbada ânsia dos sujeitos de fotografarem-se a si e 

os eventos do cotidiano.  

Para Nora (1993), “Lugares de memória”, são lugares com um triplo sentido: são 

“lugares materiais”, “lugares funcionais” e “lugares simbólicos”. Nos primeiros a memória 

social se ancora e pode ser apreendida pelos sentidos; os lugares funcionais são assim 

considerados porque tem ou adquiriram a função de alicerçar memórias coletivas, enquanto os 

lugares simbólicos são aqueles em que a memória coletiva se expressa e se revela.  

Na perspectiva do historiador eles são uma construção histórica e o interesse pelo seu 

estudo e mesmo sua criação, surge do seu valor como documento e monumento, o qual indicia 

e revela os conflitos, as relações, as paixões, enfim, os processos sociais que, iconicamente, 

ali podem são revelados, o que para ele, antes de mais nada, são considerados como “restos.” 
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Esses lugares caracterizam-se como “[...] lugares mistos, híbridos e mutantes, 

intimamente enlaçados de vida e de morte, de tempo e de eternidade; num espiral do coletivo 

e do individual, do prosaico e do sagrado, do imóvel e do móvel”, e pela aura simbólica que 

os reveste. (NORA, 1993, p. 21-23) Acrescenta o autor que: 

Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de 

arquivos, só é lugar de memória se a imaginação o investe de uma aura 

simbólica. Mesmo um lugar puramente funcional, como um manual de aula, 

um testamento, uma associação de antigos combatentes, só entra na 

categoria se for objeto de um ritual. Mesmo um minuto de silêncio, que 

parece o exemplo de uma significação simbólica, é ao mesmo tempo o 

recorte material de uma unidade temporal e serve, periodicamente, para uma 

chamada concentrada da lembrança. Os três aspectos coexistem sempre 

 

Partindo desses princípios, podemos considerar que a aura que reveste a casa da Rua 

Alagoinhas, 33, sua história e todo o simbolismo nela contido, justifica, fundamentada no 

conceito de Pierre Nora (1993), que ela seja considerada como um “lugar de memória,” por 

ser um lugar híbrido, mutante, enlaçado de vida e morte cujo estudo, através dos seus 

registros fotográficos considerados como documentos, nos possibilitou a apropriação da 

informação que neles buscávamos encontrar. Favoreceu-nos a construção de outra narrativa, 

apesar de sabermos que a reconstituição da memória sempre se dá de forma imperfeita, que o 

passado nunca retorna o mesmo, nunca é tecido como um dia foi.  

Nesse “lugar de memória”, em seu jardim, jazem mortos Zélia e Jorge. Nele o sagrado 

e o profano foram reverenciados e festejados. Essa casa cumpriu o seu destino. Abrigou 

família, amigos, objetos, móveis, coleções, árvores, fetiches, esculturas, crenças e afetos, 

gerações. No livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho (RUA..., 1999), quase tudo está 

documentado. Nesses registros nenhuma figura humana, nenhum habitante. Jorge não está. 

Zélia está ausente. Nenhum ruído. Os sons das vozes não são ouvidos. Só os fortes indícios.  

Como um caçador, figura que Ginsburg (1999, p. 152), considera como “[...] aquele 

que teria sido o primeiro a narrar uma história, porque era o único capaz de ler, nas pistas 

mudas (se não imperceptíveis) deixadas pela presa, uma serie coerente de eventos,” restou-

nos evocá-los, através dos rastros e sinais por eles deixados nos registros fotográficos da casa 

construída. Ao seguir os rastros e os sinais neles deixados objetivamos ir além dos dados 

sensíveis na sua leitura e interpretação. 

Buscamos no acervo documental composto pelos registros fotográficos, que os 

mesmos nos permitissem estabelecer ligações entre fotografia, informação e cultura, e nos 
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desse a oportunidade de atingir os objetivos propostos, o de dar a ver as relações que 

contribuiram para a construção do capital sociocultural do escritor Jorge Amado. Que a leitura 

e análise nos permitisse tecer os fios que foram enrredados nessa construção e mediados pelo 

olhar do fotógrafo, adentrar à sala de visitas da casa para desmontá-la e remontá-la, momento 

em que adotamos os procedimentos e os demonstramos no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6
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6 ENTRANDO NA SALA DE VISITAS: COMO PROCEDEMOS 

 

Todo conhecimento [...] deve conter um mínimo de contra-senso, como os 

antigos padrões de tapete ou de frisos ornamentais, onde sempre se pode 

descobrir, nalgum ponto, um desvio insignificante de seu curso normal. Em 

outras palavras: o decisivo não é o prosseguimento de conhecimento em 

conhecimento, mas o salto que se dá em cada um deles. (BENJAMIN, 1995b, 

p. 264) 

 

O início deste capítulo é o trajeto de um retorno decantado da pesquisa, do seu devir, 

resultante dos aspectos que formulamos e consideramos como essenciais para a análise do 

objeto, momento em que, efetivamente, entramos na sala de visitas, o recorte da investigação. 

Este estudo não representa apenas o cumprimento dos objetivos pretendidos, respostas às 

perguntas que formulamos, mas àquelas que se apresentaram no decorrer da análise, na 

dinâmica dialógica estabelecida entre os olhares do fotógrafo e o nosso olhar lançados sobre 

as imagens fotográficas da sala de visitas da casa do escritor Jorge Amado, impressas no livro 

Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho. (RUA..., 1999)  

Partimos do princípio e da crença que os avanços nas Ciências Humanas e Sociais vêm 

possibilitando aos pesquisadores, que trabalhem sob perspectivas metodológicas 

diferenciadas, de forma mais livre, e com uma nova postura quanto aos critérios e 

questionamentos relativos aos resultados obtidos.  

Dedicamos este capítulo aos procedimentos metodológicos que nos conduziram pelo 

universo da pesquisa, às imagens fotográficas registradas no livro Rua Alagoinhas, 33 Rio 

Vermelho (RUA..., 1999), pelo seu recorte, a sala de visitas do escritor. Buscamos nesse 

percurso, responder a questões que de início formulamos: Através do estudo e análise dos 

registros fotográficos dos objetos da casa do escritor Jorge Amado, e em especial da sala de 

visita, podemos identificar e tecer as relações socioculturais que foram construídas pelo 

escritor? Como se processa a mediação entre o olhar do fotógrafo e o objeto fotografado?  

No entanto, pressupomos que os registros fotográficos podem se constituir numa fonte 

de informação que represente um meio de mediação cultural através do qual podemos 

identificar e tecer as relações socioculturais que foram construídas pelo escritor. 

Para responder às questões formuladas, perseguimos objetivos. Como objetivo geral 

buscamos averiguar e demonstrar, através da análise e leitura dos registros fotográficos de 

objetos que compõem uma casa, basicamente da sala de visitas, como podem se constituir 
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numa fonte mediadora de informações sobre o capital social e cultural de um sujeito, no nosso 

caso, do escritor Jorge Amado.  

Como objetivos específicos nos empenhamos em: 1) Estudar o fenômeno fotográfico 

em sua historicidade e complexidade epistemológica, enquanto documento e representação; 2) 

Analisar a fotografia, sua função social, seus usos e apropriações e sua função mediadora 

focada na história da casa da Rua Alagoinhas, 33, e em especial, da sua sala de visitas; 3) 

Identificar o papel do fotógrafo como mediador, levando-se em conta sua história, suas 

crenças, ideologias, senso estético, domínio da técnica, relações com o objeto fotografado; 4) 

Inventariar e criar categorias que viabilizem a leitura e recepção das imagens fotográficas e a 

formulação de um modelo de análise e 5) Demonstrar como os objetos fotografados se 

constituem numa fonte de informação e de mediação cultural da figura de Jorge Amado, 

identificadores da construção de suas relações sociais e culturais. 

Na presente pesquisa, a perspectiva de Bourdieu e colaboradores (2003) e Bourdieu 

(2008) contida nas obras Un art moyen: essais sur les usages socieaux de la photographie e A 

distinção: crítica social do julgamento, nos fez entender os usos sociais da prática fotográfica, 

a predisposição ao gosto pela arte como um marcador social, e seus diferentes modos de 

aquisição. A adoção do método heurístico utilizado pelo pesquisador Etienne Samain (2012a), 

referendou a nossa escolha metodológica, bem como aportes teóricos de autores 

anteriormente referidos. 

Essa investigação se enquadra na tipologia dos estudos exploratórios e descritivos, 

numa abordagem de natureza qualitativa e interpretativa por buscar correspondências e 

homologias nos fenômenos observados. Consideramos como uma pesquisa exploratória, por 

ser, segundo Antonio Gil (2009), desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma visão 

geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato e realizada, especialmente, quando o 

tema escolhido é pouco explorado, tornando-se difícil formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis. E descritiva porque, segundo o autor, tem como objetivo descrever as 

características do fenômeno estudado através da coleta de dados.  

Adotamos a pesquisa bibliográfica e documental como procedimentos, que pela 

singularidade e caráter multidisciplinar, abarcou literaturas nacionais e estrangeiras oriundas 

das áreas da Antropologia, da História, da Sociologia, da Filosofia, da Ciência da Informação 

e afins. Consideramos documental, porque se valeu de materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico (GIL, A., 2009), e por ser uma pesquisa que consiste na exploração de 
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fontes documentais primárias, os registros fotográficos da casa da Rua Alagoinhas, 33, e os 

objetos sobre os quais levantamos dados necessários à identificação e análise.  

O método heurístico que consideramos adequado à nossa pesquisa foi usado com êxito 

pelo pesquisador Etienne Samain (2012a), professor de Antropologia Visual da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, para a desmontagem e remontagem de fotografias da 

Prancha 79, do Atlas Minemosyne, idealizado por Aby Warburg. Segundo Samain, a proposta 

do atlas seria expor e ilustrar, num plano puramente documental, um “após-viver” das 

imagens, ou seja, a sua capacidade de nunca morrer e de ressurgir, inesperadamente, quando 

menos se espera desde quando, na sua perspectiva, “[...] as imagens estão carregadas de um 

tempo e participam de um tempo em que não tem nome. Velhas ou recentes as imagens não 

tem idade, senão a de uma possível eternidade.” (SAMAIN, 2012a, p. 58) 

Esta escolha metodológica foi considerada adequada para a análise do objeto 

investigado, a casa da Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho (RUA..., 1999) porque, como um 

atlas, que é uma forma visual sistemática de reunir informações por afinidades, agrupa em um 

volume, imagens que oferecem um cenário heteróclito com fronteiras espaço-temporais a 

descobrir. E ademais pelo fato do método caracterizar-se como intuitivo e experimental, e 

utilizar-se da criatividade, da intuição, da percepção e erudição na análise do objeto, na busca 

da resposta desejada. 

Por não se basear em conceitos pré-existentes, mas na sua circunstancialidade, o 

procedimento heurístico, segundo Moles, (1971) é aquele em que o discurso que desenvolve 

tem como efeito produzir e formular um processo de descoberta no qual o valor heurístico dá 

lugar a outras capacidades intelectuais. Segundo o autor, “[...] esboçado o caminho de 

antemão, dado o modo de percurso e colocados limites experimentais, o que mais desejar 

além de uma grande paciência? Aqui, a “personalidade” se manifesta na escolha do domínio 

[...].” (MOLES, 1971, p. 67, 71) No método heurístico, o conhecimento vai sendo construído 

na ação de busca pela elucidação da questão, englobando estratégias, procedimentos de 

aproximação, de tentativa e erro, até chegar a um determinado fim, porque “[...] não há mais 

caminho, não há senão meios de transporte variados que o homem de ciência escolherá de 

conformidade, senão com suas preferências [pois] todos os caminhos escolhidos conduzem a 

alguma parte e se recortam indefinidamente uns aos outros.” (MOLES, 1971, p. 89-90)  

Escolhemos caminhos para atingir os objetivos propostos. Como instrumentos de 

coleta de dados, utilizamos a entrevista e a observação direta por levarmos em conta o papel 
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significativo que o fotógrafo e sua história exerceram na pesquisa, bem como a necessidade 

de observar “in loco”, quando se fez necessário, na Casa do Rio Vermelho Jorge Amado e 

Zélia Gattai13, os objetos da sala de visitas da casa do escritor. 

Sentimos a necessidade de realizar uma pesquisa biográfica sobre o fotógrafo. Para 

tanto, optamos por uma entrevista não estruturada (APÊNDICE A), uma conversação face a 

face, resultando, desse encontro, um vídeo no qual os temas sugeridos foram amplamente 

discutidos e narrados. A finalidade foi colher informações sobre os valores, crenças, 

ideologias, sobre as interferências, sofridas ou não, no ato de fotografar os espaços e objetos 

da casa do escritor. Essa modalidade de entrevista nos permite, segundo Antônio Gil (2009), 

que as perguntas sejam abertas e dentro de uma conversação informal, apesar da apresentação 

de um roteiro pré-definido.  

As informações coletadas levaram à compreensão dos processos de produção, 

circulação e consumo das imagens fotográficas por ele produzidas e seu circuito social, 

fatores condicionados à sua visão do mundo, aos valores estéticos, à técnica, às lembranças do 

ofício, determinantes no ato de fotografar e refletidos certamente, nas imagens registradas no 

livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho. (RUA..., 1999)  

Nosso propósito centrou-se na crença de que homem e dispositivo interferem na 

escolha e no ato da captura da realidade e que, ao ato da tomada, subjaz um conjunto de 

fatores que medeiam a informação registrada na fotografia, influências que, advindas da 

sociedade, consolidam a mediação cultural como um ato de conhecer e elaborar expressões 

que se manifestam na dinâmica do processo de produção das representações sociais. 

Elegemos como recorte da pesquisa os registros fotográficos da sala de visitas, do 

escritor, porque seria impossível, pela sua dimensão, analisar o acervo da totalidade da casa. 

Como um fragmento do todo, objetos, obras de arte e mobiliário desta sala foram 

identificados. Tal escolha deveu-se também ao fato de ser a mesma considerada como uma 

porta de entrada para a intimidade da casa, por configurar como um espaço que, 

simbolicamente, estabelece uma relação de proximidade entre o público e o privado, entre o 

interior e o exterior. A sala de visitas representa uma fronteira que limita “o mundo de fora” e 

“o mundo de dentro” da casa, revestindo-se de simbolismos que remontam às velhas tradições 

espirituais. O ato de atravessá-la pode significar a entrada em um novo mundo ou a separação 

                                                           
13 Nome dado ao Memorial em que se transformou a casa do escritor inaugurada no dia 7 de novembro de 2014 
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entre duas esferas, que aberta ou fechada, simboliza a separação ou comunicação entre esses 

dois mundos.  

No texto escrito por Roger Henri Guerrand (2009, v. 4, p. 308) sobre os espaços 

privados da família, à sala de jantar é acrescida a função de sala de visita, por a mesma 

funcionar como espaço de sociabilidade, de encontro cotidiano de membros da família. 

“Terminado o jantar, tirada a mesa, colocada a lâmpada sobre um apoio, a mulher tomava um 

bordado, o marido, um livro ou jornal, as crianças, um brinquedo, e conversava-se 

livremente.” 

Confessa Paloma, filha do escritor, que a sala de visitas era o lugar preferido do 

descanso do casal e como uma demonstração do valor a ela agregado a foto da sala principal 

ocupa duas páginas do livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho (RUA..., 1999), sendo a única 

em policromia. Por essas deferências, consideramos a sala de visitas da casa do escritor como 

um espaço privilegiado, como uma “prancha” povoada por uma multiplicidade e diversidade 

de objetos. Nela, cada um deles funciona como uma fonte de informação, em articulação com 

todos os outros. Ofertados por amigos queridos, em sua grande maioria, esses objetos 

compunham o espaço da sala que, mesmo sendo uma parte do todo, sumariza a casa. 

Para nós, a sala funcionou como uma bússola, como um ponto de partida para a 

análise do objeto, cuja estratégia metodológica utilizada, baseada na experiência de Etienne 

Samain (2012a), favoreceu a visibilidade e a acuidade do objeto da pesquisa e permitiu que as 

evidências empíricas fossem observadas da melhor forma.  

Para atingir os objetivos propostos fizemos um exercício de leitura particular dos 

registros fotográficos e bem sabemos que pleno de subjetividade, porque o nosso olhar, 

carregado de teorias, se deparou com escolhas oriundas do olhar do fotógrafo. Uma decifração 

visual limitada, por demarcar um micro espaço, a sala de visitas, no qual os objetos 

heterogêneos passaram por nossos olhos, moveram-se dentro de espaços e tempos não 

lineares.  

Não são meros objetos que o escritor agrupou na sua sala de visitas. São testemunhas 

dos afetos e andanças, de relações e afinidades impressas nas obras de Caribé, Mário Cravo, 

Picasso, José Franco, Djanira, Carlos Bastos, Di Cavalcanti, Brennand, Zé Andrade e tantos 

outros, que traçam percursos e geografias, apontam para fronteiras desfeitas, esgarçadas pelos 

laços dos afetos e das descobertas inesperadas. Compõem como partícipes, um museu 
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imaginário construído pelo escritor, como vimos nas declarações do fotógrafo que os 

registrou. 

Intuímos que nesta sala estarão presentes as figuras mais representativas de suas 

relações, construídas em tempos e contextos diferentes. Mesmo que estejam expostas numa 

desordem aparente, fruto de encontros insólitos, elas exercem sobre nós um poder de 

encantamento como já previa Foucault (1992, p. 6), quando a esses encontros se refere: 

“Sabe-se o que há de desconcertante na proximidade dos extremos ou, muito simplesmente na 

vizinhança súbita das coisas sem relação; a enumeração que as faz entrechocar-se possui, por 

si só, um poder de encantamento [...]”. 

Buscamos um sentido para esse “ordenamento”. Nosso trabalho, como um exercício 

de leitura, saiu à procura dos sentidos explícitos - amizades, objetos, mimos e presentes, e dos 

sentidos implícitos ao questionar que ordem e valor são dados ao que está à nossa vista. Em 

busca desse entendimento, de compreender essa proximidade dos extremos, para alcançar o 

objetivo proposto, percorremos etapas que viabilizaram identificar e tecer as relações 

pretendidas.  

A pesquisa bibliográfica, o estudo e sistematização do quadro teórico conceitual que 

fundamenta a pesquisa tornaram-se necessários no primeiro momento. Voltados para a 

história da fotografia, seus tempos epistemológicos, funções e usos sociais; a fotografia como 

imagem e documento; o papel do fotógrafo e a intencionalidade que subjaz a todo 

enquadramento; para os objetos/artefatos como representação da cultura material do sujeito. 

Estudos sobre a casa como espaço do homem, os registros fotográficos como evocadores de 

memória, aportes teóricos que referendam a fotografia como um elemento potencializador de 

mediação cultural. 

A pesquisa documental, em um segundo momento, constituiu-se na escolha da foto da 

sala, na identificação de cada figura/objeto14 exposta e fotografada. Para tanto elaboramos, 

numa terceira etapa, uma ficha técnica (APÊNDICE B), com categorias identificadoras de 

cada uma delas e que além da autoria, data e local e tipologia acrescentamos um resumo 

temático onde deveria conter qualquer tipo de informação que viesse enriquecer o estudo: 

uma dedicatória, um comentário tecido por membros da família, características peculiares da 

peça, ou dados que fossem pertinentes. 

                                                           
14 O termo figura/objeto será utilizado para identificar os registros fotográficos dos objetos no livro, mas também 

os próprios objetos que foram identificados no acervo da Casa do Rio Vermelho Jorge Amado e Zélia Gattai. 
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As figuras/objetos sistematizadas em fichas técnicas (APÊNDICE B), perfizeram um 

total de 52 (cinquenta e duas), fruto da pesquisa efetuada na sala de visitas, na identificação 

daquelas que, no livro Rua Alagoinhas, 33 Rio Vermelho, (RUA..., 1999) ocupavam lugar de 

destaque, quanto àquelas figuras/objetos que ficavam nas prateleiras, no alto da sala e foram 

fotografadas em conjunto. Dessas 52 figuras/objetos registradas, sobre as quais tivemos 

acesso às informações que as identificava, apenas 32 (trinta e duas) delas foram analisadas por 

serem assinadas pelo artista e outras, cujas autorias foram identificadas. 

Os dados referentes às peças expostas por não estarem, muitas vezes, explicitados nas 

legendas do livro tornou-se necessário que a pesquisa se estendesse até a casa do escritor, à 

Casa do Rio Vermelho de Jorge Amado e Zélia Gattai, que se fizesse uma averiguação in 

loco. Às vezes apelamos para outras fontes de informação, tais como os livros de memórias da 

família, catálogos de exposições e leilões, acervo da Fundação Casa de Jorge Amado, e bases 

de dados on-line. Muitas foram as visitas que fizemos à Casa do Rio Vermelho Jorge Amado 

e Zélia Gattai, em busca dessas informações, a cada manhã, de muitas segundas- feiras.  

No processo de identificação levou-se em conta não só as tipologias das 

figuras/objetos, os artistas, as coleções, suas datas, mas também a frequência/incidência com 

que artistas e obras marcam presença, tanto no acervo da sala, quanto em outros ambientes da 

casa, registrados nas fotografias do livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho. (RUA..., 1999) O 

Apêndice C – Presença de autores e objetos em outros espaços da casa – organizado por 

ordem de autor, numa ordem numérica, leva em conta o quantitativo das obras desses artistas 

em outros ambientes da casa. Nesse apêndice, a cada figura/objeto foi dado um número de 

ordem que remete para a página em que o mesmo se encontra no livro. 

A observação das obras assinadas que compõem o acervo da sala, e de outras obras 

dos mesmos artistas espalhadas por outros espaços da casa, nos levou a intuir a 

incidência/presença como fator determinante do estreitamento dos laços entre artista e 

escritor. Por considerarmos que as datas identificadas poderiam se constituir num subsídio 

para a pesquisa, o Apêndice D foi elaborado e apresenta os dados cronológicos coletados dos 

objetos.  

No decorrer da pesquisa os dados coletados foram organizados em Apêndices: 

Apêndice A - Roteiro da entrevista; Apêndice B – Acervo da Sala de Visitas: fichas técnicas; 

Apêndice C – Presença de autores e objetos em outros espaços da Casa e o Apêndice D, que 

identifica a Cronologia dos objetos. Como uma forma de apresentar os autores – artistas e 
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artesãos, cujas obras compõem as temáticas analisadas, compilamos sucinta biografia que se 

encontra no Apêndice E desta tese. 

A identificação, numeração e categorização das fichas técnicas nos possibilitaram a 

escolha das palavras-chaves, a constituição das temáticas, a realização da etapa do método 

correspondente à desmontagem, que nos permitiu ir visualizando os fios com os quais foram 

tecidas as distintas relações que favoreceram a construção da rede social e cultural do escritor 

Jorge Amado. 

 

6.1 O MODELO DO MÉTODO 

 

Eis o que talvez possa nos dar uma visão mais crítica acerca daquilo que 

Warburg entendia por imagens. Elas eram para ele, pistas, iscas, por vezes 

obsessivas e sempre necessárias construídas e reconstruídas, esquecidas e 

reencontradas no desenrolar do tempo humano. (SAMAIN, 2012a, p. 62)   

 

Como já afirmamos, a proposta metodológica para a leitura, categorização e análise 

das fotografias foi inspirada na desmontagem e remontagem de uma prancha do Atlas 

Mnemosyne, da Biblioteca Mnemosyne15 de Aby Warburb, a Prancha 79. Considerada como 

um sistema complexo de imagens, ela foi desmontada e remontada pelos editores da obra e 

usada como objeto de estudo por Etienne Samain (2012b), cujo modelo foi adotado e aqui 

apresentamos. 

Segundo Etienne Samain (2011, p. 36) Mnemosyne não foi apenas o nome que 

Warburg mandou gravar na entrada interna da Biblioteca de Hamburgo, criada por ele. Seria, 

também, o título do Atlas Mnemosyne de imagens, iniciado em 1924, e não concluído por 

força de sua morte. A intenção de Warburg era construir um projeto materialista da memória 

                                                           
15 Quanto à Biblioteca Mnemosyne não poderíamos deixar de discorrer, um pouco, sobre o relevo e a dimensão que lhe é 

atribuída por se tratar de uma proposta inovadora, revolucionária no que tange à organização do conhecimento, tema tão 

próprio ao ofício do profissional da informação. Inicialmente instalada em Hamburgo, com a ocupação nazista foi 

transferida para Londres onde se encontra até os dias atuais. Nela os livros obedeciam a uma disposição cronológica e não 

eram catalogados por nome dos autores. Warburg considerava o principio que a regia, como uma “Lei da boa vizinhança” 

devido à capacidade que os livros teriam de se relacionar uns com os outros e, sobretudo, de despertar no leitor 

perspectivas, cumplicidades, conivências e correspondências heurísticas cada vez mais ricas.“Lugar de pensamento 

(Denkraum), a biblioteca de Warburg, com sua grande arena elíptica, era um espaço de questionamentos, aquário, tanto 

como labirinto operacional do conhecimento, enorme reservatório de um líquido amniótico que hospedava, ao mesmo 

tempo, medusas e enguias, polvos e unicórnios.”(SAMAIN, 2011, p.35.) Era também um espaço rizomático “[...] no qual a 

história da arte enquanto disciplina acadêmica era submetida à prova de uma desorientação ordenada: lá onde existiam 

fronteiras entre disciplinas, a biblioteca procurava estabelecer vínculos.” (DIDI HUBERMAN, 2004, p. 41) 
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social, ao colecionar reproduções fotográficas de enorme variedade de práticas de 

representação. 

No Atlas, cada símbolo funciona como um arquivo de memória coletiva posto numa 

relação com todos os outros, formando grandes constelações que cruzam conceitos espaciais e 

temporais da história. Sobre esta obra, Didi-Huberman (2013, p. 383) afirma que “[...] Antes 

de mais nada, Mnemosyne é uma disposição fotográfica [que] forma um quadro sobretudo no 

sentido combinatório - uma “serie de séries”, pois cria conjuntos de imagens, os quais em 

seguida relaciona entre si.”  

Na obra Historia de fantasmas para gente grande, publicada no Brasil, em 2015, 

Warburg parte do princípio de que a constituição de imagens faz-se sempre em diálogo e que 

elas se reportam a outras, cujos percursos, perambulações e caminhos percorridos são frutos 

da ressignificação dada por artistas e mediadores, em tempos e espaços diferenciados.  

Por todas essas assertivas, escolhemos esse aporte teórico-metodológico. Por 

considerarmos também, a importância da identificação das forças atuantes na constituição das 

imagens, forças do passado que nelas permanecem; por acreditarmos que na figura/objeto 

permanece um sentido que pode ser perdido se não for observado, e que, ao longo do tempo, 

outros sentidos podem lhes ser atribuídos. Finalmente, por considerarmos que a memória é 

um aporte decisivo para a análise, admitirmos que as imagens nunca estão fechadas em si 

mesmas, porque podem estabelecer, entre elas,  diálogos possíveis.  

Ademais, considerarmos que o pensamento de Aby Warburg é oportuno por nos 

auxiliar no estabelecimento de diálogos espaço-temporais entre as imagens fotográficas da 

sala de visitas da casa da Rua Alagoinhas, 33. Nossa escolha foi motivada também pela 

aproximação dos conceitos waburguianos sobre a imagem fotográfica, enquanto documento, a 

sua potencialidade em mediar a informação, bem como a possibilidade de ser ressignificada a 

cada leitura e interpretação, em tempos e espaços diferenciados. 

A experiência vivenciada pelo antropólogo Etienne Samain (2012a), a utilização do 

modelo de desmontagem e remontagem da Prancha 79 e os procedimentos adotados pelos 

editores da obra de Warburg, procederam a uma tríplice operação heurística, apresentadas a 

seguir. 
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 a partir de uma sequência de imagens, que 

focalizam um mesmo motivo/objeto e constituem-

se em uma unidade de sentido claramente 

reconhecível; ora a partir de uma sequência de 

imagens, que dizem respeito e remetem a uma 

mesma temática; 

 ou ainda agrupamentos e vizinhanças de imagens 

que podem ser entendidas em função de uma 

associação; 

 ou em função de tensões e/ou oposições. 

Identificação que consiste em nomear a temática central de cada imagem, dando-

lhe uma legenda onde consta data, local, nome, dados técnicos, autoria. 
 

Numeração e ordenação das figuras, através da sua interpretação por meio de 

uma possível ordem numérica, de um sistema de numeração das figuras 

obedecendo aos seguintes parâmetros: agrupamento por temática, vizinhanças, 

associações, ordenação; 

1 

Resumo temático, onde constam título e palavras-chaves. 

2 

3 

A desmontagem visual se constituiu, essencialmente, das seguintes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A Prancha 79, como um sistema complexo de imagens, compõe-se de 21 figuras. 

Fotografias, pinturas, xilogravuras, grisailles, recortes de jornais, segundo declaração de 

Etienne Samain (2012a, p. 69), sendo, ao mesmo tempo, uma única imagem e, no entanto, um 

mosaico de imagens, que parecem guardar, nas entrelinhas, histórias esquecidas que esperam 

por narradores para lhes trazer à vida, memórias que interrogam o tempo presente.  
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Foto 1 – A Prancha 79 

Fonte: Samain (2011, p. 38) 

Nessa etapa, a proposta do autor é clara. Não propôs provar nada, mas a aprender a 

observar, a conhecer como as próprias imagens produzem um conhecimento. Foi 

desmontando com a “montagem visual” da Prancha 79 de Warburg, para depois poder 

remontar verbalmente um conhecimento nascido e veiculado por imagens, que Samain 

(2012a) chegou a uma “possível exegese”. Depois de identificadas, enumeram-se as figuras/ 

objetos - data, local, nome, dados técnicos, autoria -, com base nas aproximações e 

semelhanças temáticas; elabora-se um resumo temático do seu conjunto e, a partir desses 

dados, são definidas as palavras-chave, identificadoras dos temas tratados.  
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1 – Identificação e 2 - Numeração 

1¹ ² Cátedra de Pedro. Século 9. Roma, São Pedro; 

1³ Cátedra de Pedro (Revestimento de bronze). Gianlorenzo 

Bernini (1598-1680), Roma; 

2 A missa de Bolsena, de Rafael, afresco, 1512. Roma, Vaticano, 

Stanza de Eliodoro. 

3 – Resumo temático 

Missa. Consumação [manducação] de Deus. Bolsena, Botticelli. 

Paganismo na igreja. Milagre da hóstia sangrenta. Transubstanciação. 

Criminoso italiano recebendo a extrema-unção. 

Sobre a proposta metodológica adotada trazemos uma amostragem, um exercício de 

leitura das etapas que constituem a desmontagem – identificação, numeração e resumo - e a 

remontagem, baseada no resumo temático da Prancha 79. 

A desmontagem da Prancha 79. Uma amostragem. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A remontagem proposta por Samain (2012a) busca descobrir analogias e estabelecer 

novos trajetos, ao modificar a ordem em que as imagens da Prancha 79 se posicionam, ao 

provocar encontros inadvertidos e não habituais, entre as imagens que a compõem. 

Vejamos como se processa: 

As três primeiras figuras (1¹ ² ³) remetem à Cátedra de São Pedro e de seus 

sucessores, símbolo da primazia do Papa, pastor da Igreja Universal. 

Focalizando a “Instituição” eclesiástica em dois momentos de sua história, 

Warburg mostra como a humilde cadeira pontifícia presente nos começos da 

Igreja (1¹: cátedra do século 9, vista de frente e 1²: a mesma, em plano 

aproximado com suas incrustações de motivos pagãos) transfigurou- se, após 

longos séculos numa pomposa cátedra de Pedro,  obra de João Lorenzo 

Bernini (1598-1680), ao ser reconfigurada num trono (1³) majestoso de uns 

10 metros de altura. Questionamento de Warburg sobre a Igreja enquanto 

“potência” e “poder”. - Interrogação de Warburg, também, sobre as 

ambiguidades dogmatizantes a que, sempre, ela procura recorrer para 

aproximar e, no entanto, distinguir o céu da terra, o divino e o humano, o 

sagrado e o profano. Uma delas é precisamente a 
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eucaristia/transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de 

Jesus, “morto e ressuscitado”, um dogma proclamado somente no Concílio 

de Trento (1551), mas que remete a uma longa história de controvérsias e de 

lendas que lembra Rafael num afresco datando de 1512: A missa de Bolsena 

(fig.2). (SAMAIN, 2012a, p. 69)  

 

Como vimos as imagens 1.1 e 1.2 remetem à Catedral de São Pedro, ambas as imagens 

do século IX. A imagem 1.3 da mesma Catedral foi produzida por um autor reconhecido e em 

outro tempo. A exegese pretendida por Samain (2012a) consiste em analisar e estabelecer elos 

espaços-temporais entre as imagens, que apesar de não serem sincrônicas, propiciam uma 

descoberta ou mesmo um reencontro com a História, ressonâncias do passado que, sem 

dúvida, nos remetem para o futuro. 

Foi imbuída do mesmo propósito que vislumbramos a possibilidade de adaptar o 

modelo metodológico à leitura e tratamento das fotografias da sala de visitas da casa do 

escritor Jorge Amado. A tentativa foi descobrir, como Samain (2012a), as analogias, os 

encontros e elos possíveis de serem estabelecidos entre as imagens. Tecer enfim, ou mesmo 

descobrir, os fios que construíram a rede sociocultural do escritor, através de narrativas que 

apontem para novos trajetos. Ao modificar a ordem em que as imagens se posicionam no livro 

Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho (RUA..., 1999), provocamos encontros inadvertidos e não 

habituais, entre as imagens que o compõem. 

Para a análise do objeto investigado, seguimos procedimentos metodológicos que 

resumimos para dar uma visão de conjunto à metodologia: 

Quadro 1 – Síntese Metodológica 

MÉTODO ABORDAGEM E FINALIDADE 

Pesquisa bibliográfica e documental Para o estudo e sistematização do quadro teórico conceitual 

que fundamenta a pesquisa, através de um corpus de 

literatura nacional e internacional. 

Definição do recorte da pesquisa 

 

32 fotografias de obras de arte e mobiliário da sala de 

visitas. 

Técnicas de coleta e análise de dados Entrevista não estruturada com o fotógrafo e a observação 

direta dos objetos. 

Análise, leitura e decifração visual das 

fotografias do livro. 

Perspectiva de Pierre Bourdieu e colaboradores (2003), 

Bourdieu (2008) e Etienne Samain (2012a).  

Leitura, análise e decifração visual da Sala 

de Visitas da casa da Rua Alagoinhas, 33. 

(APÊNDICE B)  

Registro sistematizado dos objetos. 

 

Aplicação do método heurístico usado por 

Etienne Samain (2012a) (desmontagem e 

remontagem) através da leitura, 

categorização e análise das fotografias. 

Para a compreensão das figuras/objetos, buscar 

correspondências e homologias entre elas. Desmontando um 

discurso visual e montando um discurso verbal. Tecendo 

uma nova história. 

Fonte: Elaboração da autora. 
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6.2 TECENDO DISTINTAS RELAÇÕES: APLICAÇÃO DO MÉTODO 

Debato-me no sonho, reajo contra o libelo e a dúvida, os ritos da amizade 

são sagrados para mim. (AMADO, J., 1992, p. 627)  

 

Preparado o terreno, explicitado o percurso, partimos para a tarefa proposta. Aplicar o 

método ao objeto escolhido e seguir, criteriosamente, a nossa percepção, o que nos diz a 

intuição, recorrendo à erudição como sustento das leituras e análises. Alcançar o objetivo 

desejado. Em tal desafio estava implícito atentar para a mediação entre o olhar do fotógrafo e 

o objeto fotografado, a fim de desvelar quão distintas e com que fios foram tecidas as relações 

estabelecidas pelo escritor com artistas, mestres e artesãos. 

 

Foto 2 – A Sala de Visitas da casa Rua Alagoinhas, 33 – Ângulo 1. 

 

Fonte: Acervo Adenor Gondim 
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Foto 3 – A Sala de Visitas da casa da Rua Alagoinhas, 33 - Ângulo 2. 

Fonte: Acervo Adenor Gondim  

A desmontagem é o primeiro passo. No início do processo, reconhecemos que 

algumas analogias, parentescos temáticos, presenças que incidem e marcam tempos e 

geografias, apontavam para uma possível conexão existente entre as imagens, como se uma 

rede secreta fosse entre elas estabelecida, através de uma lei interior que as regesse. Na 

Introdução do livro As palavras e as coisas, Foucault (1992) nos adverte que essa rede secreta 

pode ser enunciada através do crivo de um olhar e da atenção que é dada ao objeto/coisa.  

[...] A ordem é ao mesmo tempo aquilo que se oferece nas coisas o como sua 

lei interior, a rede secreta segundo a qual elas se olham de algum modo umas 

às outras, e aquilo que só existe através do crivo de um olhar, de uma 

atenção, e uma linguagem; e é somente nas casas brancas desse quadriculado 

[a linguagem] que ela se manifesta em sua profundidade como já presente, 

esperando em silêncio o momento de ser enunciada. (FOUCAULT, 1992, p. 

11-12) 

De um contexto, aparentemente desordenado, regido por uma lei interior, 

possivelmente, selecionamos, como já nos referimos, 32 figuras/objetos cujas autorias foram 

identificadas. O mobiliário foi incluído sem a enumeração de todas as peças. Consideramos o 

conjunto. Adotamos para a identificação, a ordem alfabética. Para a numeração e ordenação 

das figuras/objetos, a ordem numérica de leitura, conforme o método utilizado por Samain 

(2012a), na desmontagem da Prancha 79. 
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O processo de numeração das peças foi conduzido levando-se em conta as 

vizinhanças, associações, similitudes, cronologias e como o método permite, a intuição e a 

percepção foram conduzindo e determinando os grupos temáticos e a escolha das palavras - 

chave que comporiam o resumo temático da sala. Nesse momento foi tomando forma e 

vislumbramos, com mais clareza, a possibilidade dos registros fotográficos delinearem o 

universo sociocultural do escritor, o que objetivamos demonstrar. 

O resumo temático usado pelo método e exemplificado por Samain (2012a) refere-se 

ao contexto como um todo. No caso da prancha 79, refere-se à Missa, tema que permeia toda 

a prancha. No presente estudo, por considerarmos insuficiente o resumo temático limitado ao 

contexto, à sala de visita, instituímos o resumo como um dos elementos da ficha técnica de 

cada figura/objeto, o que resultou num subsídio importante para a composição das temáticas e 

remontagem da sala.  

Na desmontagem, a observação, reconhecimento e análise dos registros fotográficos 

dos objetos foram feitos em três etapas, conforme o método adotado: 1 – Identificação; 2 – 

Numeração; 3 - Resumo temático. 

O Quadro 2 – Desmontagem, apresenta o resultado da pesquisa referente às etapas 1 e 

2, Identificação e numeração das figuras/objetos registrados, incluindo o resumo temático de 

cada um deles. A identificação, seguindo a ordem alfabética, conforme modelo utilizado por 

Samain (2012a) nomeia, dando a cada imagem uma legenda onde consta data, local, nome, 

dados técnicos, autoria (artista/artesão).  

A etapa da numeração e ordenação consiste na organização, por meio de uma possível 

ordem numérica, de um sistema em que as figuras/objetos obedecem aos seguintes 

parâmetros: agrupamento por temática, vizinhanças, associações. A ordem numérica instituída 

no Quadro 2, leva em consideração os fatores acima determinados, os quais nos auxiliaram na 

definição das palavras-chaves, por sua vez das temáticas. Ao estabelecimento de inter- 

relações entre as imagens e suas representações.  
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Quadro 2 - A Desmontagem 

NUMERAÇÃO IDENTIFICAÇÃO RESUMO 

1.1 

Bacia e gomil. Cerâmica policromada. José 

Franco. Aldeia Saloia/Sobreiro/Concelho 

de Mafra, Distrito de Lisboa-Portugal. 

Bacia e gomil em cerâmica, com flores, 

produzida no atelier do ceramista José Franco. 

2.1 

Baiana. Escultura em Cerâmica. Caribé. 

Salvador – Bahia. 

Escultura que representa a figura de uma 

baiana, carregando um tabuleiro, vestida com 

trajes típicos da cultura agro-baiana e brasileira. 

3.1 

Cabra. Cerâmica vitrificada. José Franco. 

Aldeia Saloia/Sobreiro/ Concelho de Mafra, 

Distrito de Lisboa - Portugal. 

Escultura em cerâmica representando uma 

cabra, animal presente na obra do ceramista e 

que sempre traz nas costas, tubos que a 

caracterizam. 

4.1 

Candomblé. Mural em óleo sobre madeira. 

Djanira. 1955. Rio de Janeiro. 

Representação de figuras do candomblé tendo 

ao fundo a entrada de um Terreiro. Oxossi no 

Centro, cinco Orixás, Iemanjá, Xangô e uma 

figura com opa xorô na mão. 

2.2 

Cangaceiros. Pintura a guache. Carybé. 

1962. Salvador- Bahia. 

Representa cangaceiros vestidos a caráter, 

empunhado armas. No quadro lê-se uma 

dedicatória “Para Jorge e Zélia e para João e 

Paloma.” “Pela porta de madeira vazada 

entramos na sala. Os Cangaceiros de Caribé 

montam guarda [...]” p. 24 

5.1 

Castiçal. Cerâmica vitrificada na cor verde 

José Franco. Aldeia Saloia/Sobreiro/ 

Concelho de Mafra, Distrito de Lisboa - 

Portugal. 

Peça em cerâmica, sem assinatura. Peça em 

formato de cabra, com 4 orifícios que se 

assemelham a locais para colocação de velas, 

sustentados nas costas do animal, com alça e 

tubos, característica presente em obras do 

artesão. 

3.2 

Coruja. Cerâmica. Picasso. Figura/objeto que representa uma coruja, com 

grandes olhos e que inspirou o artista a criar e 

produzir  inúmeras peças no Atelier Madoura, 

na Itália. 

1.2 

A Dormideira. Cerâmica. Vasco Prado. 

Porto Alegre – Rio Grande do Sul. 

Figura humana volumosa, na posição sentada, 

com a cabeça inclinada e apoiada nas pernas 

como se as tivesse abraçando.“Além da 

maestria apresentada no manejo da pedra e do 

bronze, também foi um grande gravador, 

ceramista e desenhista. Tem obras espalhadas 

tanto pelo Brasil quanto pelo exterior” Relações 

com Jorge Amado por afinidade política. 

1.3 

Estatueta miniatura de Jorge Amado. 

Cerâmica. Zé Andrade, 1994. 

Estatueta de Jorge Amado com livro na mão, re 

presentando o escritor com os cabelos já 

brancos e camisa estampada. 

6.1 

Flores e Capitães de Areia. Flores com 

livro “Capitães de areia.” Óleo sobre tela 

policromada. Pancetti. 1944. Rio de Janeiro 

– Rio de Janeiro.

Tela colorida que dá um destaque especial ao 

livro Capitães de Areia do escritor Jorge 

Amado, pintado ao lado de uma flor. A 

assinatura do autor encontra-se no lado inferior 

direito da tela. 

6.2 

Flores na tampa do Baú. Óleo sobre 

madeira com motivos florais. Floriano 

Teixeira. Salvador-Bahia. 

Com motivos florais o artista pintou a tampa do 

baú. “A linda pintura faz parte de sua tampa.” 

“Terminada a sessão de trabalho, retirado o 

material, o baú pode ser aberto para se apreciar 

a linda pintura que Floriano fez na parte interna 

de sua tampa. Dentro são guardados livros de 

arte.” (p. 25) 

3.3 

Gato 1. Cerâmica policromada. Aldemir 

Martins. Fortaleza-Ceará. 

Em uma inscrição no fundo da peça encontram-

se as letras P.JIMDN. Peça de grande 

proporção, colorida e apresenta motivos 

fitomórficos (flores e animais). 

3.4 

Gato 2. Cerâmica policromada. Aldemir 

Martins. 1965.  Fortaleza-Ceará. 

Gato malhado, em forma de vaso. Com grandes 

olhos. Na parte inferior da peça encontra-se a 

assinatura do artista e a data de execução. 

1.4 Guerreiro. Escultura em madeira e bronze. Escultura que representa um guerreiro, tema 
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Stockinger. 1983. Porto Alegre – Rio 

Grande do Sul. 

explorado pelo artista que o apresenta em várias 

modalidades. Essas obras são espalhadas tanto 

pelo Brasil quanto pelo exterior... Relações com 

Jorge Amado, provavelmente por afinidade 

política. 

1.5 

Homem com livros, manto e chapéu. 

Escultura em cerâmica cozida. 1981. Aldeia 

Saloia/Sobreiro/ Concelho de Mafra, 

Distrito de Lisboa - Portugal. 

Inscrição na peça: “Para Jorge Amado com um 

abraço do José Franco  23/5/81.” 

4.2 

Iemanjá. Escultura em madeira. Mario 

Cravo. Salvador-Bahia. 

Simbolizando a rainha das águas, essa 

divindade do candomblé, esculpida em 

madeira, inicialmente ficava no lago, no jardim 

da casa. Anos depois foi trazida para a sala de 

estar, colocada num lugar de destaque, no alto, 

junto ao telhado, no sentido de preservá-la das 

intempéries: chuvas, excesso de sol, umidade. 

6.3 

A Jaca. Guache. Aldemir Martins. 

Fortaleza-Ceará. 

Doada pelo artista ao escritor J. A. “[...] ela 

parece que tem visgo como a jaca que Aldemir 

Martins pintou, tão amarela e apetitosa, chega 

dar água na boca.” (p. 41) 

1.6 

Jarro em forma de ânfora. Cerâmica 

vitrificada verde musgo. José Franco. 

Aldeia Saloia/Sobreiro/ Concelho de Mafra, 

Distrito de Lisboa - Portugal. 

Uma peça que representa uma cabra, com tubos 

nas costas, figura reincidente na obra do autor.  

7.1 

Marinha. Óleo sobre tela. Jenner Augusto. 

Salvador-Bahia. 

Figura/objeto que traz nenhuma inscrição que 

identifique a data de execução ou se foi uma 

doação ou compra.  

5.2 

Menino Jesus na manjedoura. Cerâmica 

policromada cozida. José Franco. Aldeia 

Saloia/Sobreiro/ Concelho de Mafra, 

Distrito de Lisboa -Portugal. 

Representação de uma manjedoura em formato 

de prato, com apoio no fundo. O menino Jesus 

está deitado sobre um manto bordado e um 

travesseiro. Nele está inscrito J.H.S. Flores e 

frutos ao redor além de forragem de feno. 

 

8.1 

Mobiliário. Cadeiras, poltronas e mesa. 

Lev Smarcevisk. Salvador-Bahia 

Moveis da sala de jantar e de estar. “[...] o 

arquiteto Lev Smarcevisk projetou os moveis da 

sala, a grande mesa com suas cadeiras sem 

espaldar, o sofá e as poltronas.”( p.125) 

4.3 

Oxossi. Escultura em chapa de latão. Tatti 

Moreno. 1981. Salvador-Bahia. 

Figura do candomblé. Placas de latão 

superpostas pintadas de verde e dourado 

Assinatura: Tatti Moreno-Ba-81- Oxóssi. 

2.3 

Paisagem com moça na janela. Óleo 

sobre tela. Di Cavalcanti. 1960. Rio de 

Janeiro - Rio de Janeiro. 

Aquarela com mulata e casario. Traz  

dedicatória:“ Jorge Amado, Zélia Amada, um do 

outro e os dois meus, o Rio de Jorge, Bahia de 

Zélia Amada, que também são terras minhas, 

graças aos dois, graças a Deus, Di Cavalcanti.” 

3.5 

Porco. Cerâmica vitrificada. José 

Franco.Aldeia Saloia/Sobreiro/ Concelho 

de Mafra, Distrito de Lisboa- Portugal. 

Porco em cerâmica vitrificada, originária do 

atelier do artista, no formato de jarra com alça e 

tubo elementos constantes na obra do ceramista. 

5.3 

Santa Bárbara. Escultura em cerâmica. 

Osmundo. 1977. Itabuna - Bahia. 

A imagem é em cerâmica e carrega em cada 

mão elementos que remetem à Santa Barbara. A 

técnica usada por ele é chamada de casa de 

abelha, uma técnica de origem romana que 

dispensa o uso de fôrmas. 

5.4 

São Francisco. Pintura a óleo 

policromada. Volpi. 1958. São Paulo, São 

Paulo. 

São Francisco no centro da tela, com pássaros. É 

uma réplica. No verso vem a assinatura e um 

atestado de autenticidade do Instituto VOLPI.  

Doação ou compra não identificadas.  

3.6 

Sapo. Escultura em madeira pintada.  

Ignacio Ojeda. Sam Martin - México. 

Sapo em madeira pintada Grandes olhos. 

Círculos que se assemelham a sóis por todo o 

corpo. 

7.2 

Saveiros. Talha policromada. Calasans 

Neto. 1967. Itapuã -Salvador-Bahia. 

Representados numa talha em madeira tendo ao 

fundo um grande sol. Traz no verso uma 

dedicatória: “O dia em que do casamento de 

Jorge e Zélia. Quando fiz essa matriz não.... a 

data em que dediquei porém 15 de maio de 1981 

( acho que ele e de 66 ou 67. Porém ela foi 
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oferecida de coração e guardo assim não tem 

data com todo carinho – Calá. Itapuã 15/V/81.” 

4.4 

Sereia vestida de noiva. Óleo sobre tela. 

Carlos Bastos. Salvador-Bahia. 

Tela que retrata uma sereia vestida de noiva 

montada num cavalo, acompanhada de um 

cavaleiro em trajes de festa. Traz assinatura. 

Remonta à religiosidade e à mitologia. 

2.4 

Sobrados. Óleo sobre tela. Willys. 1968. 

Salvador-Bahia. 

Tela em estilo primitivo que retrata um casario. 

A assinatura do autor encontra-se no lado 

inferior direito da tela. 

3.7 

Tête de chevre de profil. Cerâmica em 

relevo queimada, pintada e vitrificada. 

Picasso. 1952. Vallauris- França. 

Peça com formato arredondado que representa 

uma cabeça de cabra, de perfil. No verso a 

numeração- 78/100, e uma inscrição: Empreite 

original Picasso, Atelier Madoura – Plein Feu. 

6.4 

Vaso com motivos florais. Cerâmica. 

Brennand. 1964. Recife-Pernanbuco. 

Vaso em cerâmica colorida com motivos 

abstratos que remetem a flores. Dentro de um 

dos desenhos encontram-se as iniciais do artista 

FB e a data 1964. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

A terceira etapa da desmontagem implica na elaboração de um resumo temático da 

sala de visitas, a partir de informações colhidas nas etapas anteriores e em especial nos 

resumos temáticos elaborados de cada figura/objeto analisada. Foram compostas oito 

temáticas, compreendendo cada uma delas a relação de figuras/objetos que formam um 

conjunto por analogias, semelhanças, parentescos: Objetos diversos. Figuras da cultura baiana 

e brasileira. Animais. Candomblé. Flores e frutos. Marinha. Catolicismo. Mobiliário.  

 
Quadro 3 - Resumo Temático da Sala de Visitas 

SALA DE VISITAS - PALAVRAS – CHAVE 

 

OBJETOS DIVERSOS. FIGURAS DA CULTURA BAIANA E BRASILEIRA. ANIMAIS. 

CANDOMBLÉ. FLORES E FRUTOS. MARINHA. CATOLICISMO. MOBILIÁRIO. 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

A definição e composição das temáticas é a etapa que abre o caminho para a 

remontagem da sala de visita. Através da seqüencia de imagens das figuras/objetos que 

focalizam um mesmo motivo ou com ele podem ser estabelecidas aproximações e 

semelhanças, buscamos uma unidade de sentido que nos permitisse tecer as relações 

pretendidas.  

A etapa metodológica que implica remontagem busca dar um sentido verbal à 

desmontagem visual que fizemos. A remontagem da sala de visitas foi realizada a partir das 

temáticas definidas na etapa anterior, da análise e escolha dos registros fotográficos de objetos 

que remetem a um mesmo tema, da identificação das autorias das figuras/objetos da sala de 
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visita, (QUADRO 4), da observação de obras desses autores em outros espaços da casa, ou 

seja, a incidência com que marcam presença em outros ambientes, e na observação dos dados 

cronológicos.  

O Quadro 4 apresenta a composição das temáticas. Reapresenta a numeração e 

identificação de cada figura/objeto e sua autoria, compondo os conjuntos por tema que foram 

definidos pelas palavras-chave. Por já estarem apresentados no Quadro 2, consideramos 

desnecessária a reapresentação dos resumos de cada figura/objeto. 

Quadro 4 - Temáticas – Composição 

NUMERAÇÃO IDENTIFICAÇÃO ARTISTA 

TEMÁTICA 1: OBJETOS DIVERSOS 

1.1 Bacia e gomil José Franco 

1.2 A Dormideira  Vasco Prado  

1.3 Estatueta miniatura de Jorge Amado Zé Andrade 

1.4 Guerreiro  Stockinger  

1.5 Homem com livros, manto e chapéu José Franco 

1.6 Jarro em forma de ânfora José Franco 

TEMÁTICA 2: FIGURAS DA CULTURA BAIANA E BRASILEIRA 

2.1 Baiana Carybé 

2.2 Cangaceiros Caribé 

2.3 Paisagem com moça na janela  Di Cavalcanti 

2.4 Sobrados Willis 

TEMÁTICA 3: ANIMAIS 

3.1 Cabra José Franco 

3.2 Coruja Picasso 

3.3 Gato 1 Aldemir Martins 

3.4 Gato 2  Aldemir Martins 

3.5 Porco José Franco 

3.6 Sapo  Ignacio Ojeda 

3.7 Tête de chevre de profil Picasso 

TEMÁTICA 4: CANDOMBLÉ 

4.1 Candomblé Dejanira 

4.2 Iemanjá Mario Cravo 

4.3 Oxossi Tatti Moreno 

4.4 Sereia vestida de noiva Carlos Bastos 

TEMÁTICA 5: CATOLICISTMO 

5.1 Castiçal José Franco 

5.2 Menino Jesus na manjedoura José Franco 

5.3 Santa Bárbara Osmundo 

5.4 São Francisco Volpi 

TEMÁTICA 6: FLORES E FRUTOS 

6.1 Flores e Capitães de Areia Pancetti 

6.2 Flores na tampa do Baú Floriano Teixeira 

6.3 A Jaca Aldemir Martins 

6.4 Vaso com motivos florais Brennand 

TEMÁTICA 7: MARINHA 

7.1 Marinha Jenner Augusto 

7.2 Saveiros Calasans Neto 

TEMÁTICA 8: MOBILIÁRIO 

8.1 Mobiliário Lev Smarceviski 

Fonte: Elaboração da autora 
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Como parâmetros e seguindo a proposta do método, esses indícios nos conduziram a 

avaliar e perceber, ou mesmo intuir, o nível e o aprofundamento da relação mantida entre 

artistas, artesãos e o escritor, baseados nas afinidades refletidas nas escolhas e nas 

apropriações. Representados nas imagens fotográficas e materializados nas figuras/objetos 

expostos e analisados, indícios que nos permitiram tecer as distintas relações estabelecidas 

pelo escritor.  

O que não podemos deixar de ressaltar, nesse percurso, é que a linha que dirige a 

montagem dessa casa se alicerça na cultura baiana e brasileira. Que a mesma é miscigenada 

pela diversidade cultural advinda de povos de outras terras, representada também nos hábitos, 

no discurso e na literatura do escritor Jorge Amado e seus familiares. Como declara Gattai 

(2004, p. 87):   

Nunca é demais rememorar os detalhes da reforma desta casa, [...] falar dos 

objetos espalhados por estantes e mesas, cada qual com sua história, muitos 

do Brasil, a maior parte trazida de vários recantos do mundo, cada qual com 

seu valor ou importância apenas afetiva, desde os de cerâmica popular, os 

mais rústicos, até os de Picasso, Caribé, Aldemir Martins, Mario Cravo, 

Poteiro [...]. 

Para proceder a remontagem da sala, apelamos para o conhecimento tácito que 

dispúnhamos, para a criatividade, intuição, a percepção e a erudição propostas pelo método. 

Para os fundamentos que construíram a nossa base teórica aliados aos dados levantados e às 

declarações que colhemos.  

A partir de agora, através da análise das temáticas instituídas, demonstramos como 

foram puxados os fios históricos e memoriais que nos permitiram reconstituir uma história e 

tecer uma rede sociocultural do escritor através da mediação das imagens fotográficas da sala 

de visitas, registradas no livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho. (RUA..., 1999) Suas 

distintas relações.  
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TEMÁTICA 1 - OBJETOS DIVERSOS 

1.1 1.2

1.3 1.4

1.5 1.6
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Os registros fotográficos de números 1.1, 1.5 e 1.6 nos remetem à figuras/objetos cujo 

autor é José Franco (1920-2009). Ceramista português, este nutria por Jorge Amado uma 

amizade incondicional. Como ilustre visitante e amigo Jorge Amado frequentava o atelier do 

ceramista todas as vezes que estava em Portugal. Ia a Mafra, à aldeia do Sobreiro, onde 

morava José Franco e família. Não só para usufruir da companhia, mas para adquirir objetos 

produzidos pelo artesão.  

Estas visitas foram estreitando os laços afetivos que os unia, amizade que pode ser 

comprovada nas declarações de Jorge Amado e de José Franco, no Catálogo da Exposição de 

Cerâmica de Mestre Jose Franco, realizada na Galeria de Arte do Casino Estoril, em julho de 

1978. “[...] ficamos amigos e fiz-me visitante habitual da casa e do atelier, vi o artista criando, 

assisti a esse ato de amor que é o seu trabalho de artesão. Levei dezenas de peças, as mais 

diferentes, para várias partes do mundo e para minha casa na Bahia.” Quanto a José Franco, 

no mesmo catálogo, declara:  

O Jorge Amado já o conheço há uma quantidade de anos. A Beatriz Costa é 

que o trouxe cá, ele veio aqui, começou a gostar das minhas coisas... depois 

começou a comprar muitas peças... ele comprava mais aquela arte rústica... 

acaba por arranjar uma amizade... é um homem extraordinário... ele é um 

homem que percebe a arte, eu admiro-o muito. Arranjamos uma amizade 

por causa do meu trabalho. Jorge Amado é um grande amigo. 

Depoimentos dão conta da relação estabelecida e da apreciação das obras do ceramista 

pelo escritor e sua família. Zélia Gattai, ao referir-se às obras de José Franco, tece elogios, 

declara-se encantada e confessa que o encantamento resultou na aquisição de peças rústicas 

que enfeitam a casa do Rio Vermelho. 

As esculturas de madonas, santos e tipos populares que Jose Franco esculpia, 

moldadas no barro por suas mãos de artista, eram a maior perfeição, a maior 

delicadeza. Nos encantaram as grandes peças rústicas e não resistimos, 

compramos vários... que trouxemos pra Bahia e até hoje enfeitam nossa casa 

do Rio Vermelho. (GATTAI, 1999a, p. 227) 

Outra prova dessa relação está gravada na porta da casa da Rua Alagoinhas 33. Nela 

há dois pequenos azulejos nos quais estão gravados os nomes dos casais Jorge e Zélia, José e 

Helena. Obra executada pela esposa do ceramista português numa demonstração dos laços 

afetivos que os unia.  

A figura/objeto 1.1, Bacia e gomil, em cerâmica branca com flores azuis, cor que 

predomina nos azulejos portugueses, em determinada fase, nos seus primórdios, remete ao 

século XIX quando este objeto passou a ser utilizado em penteadeiras ou toucadores, no 
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quarto de dormir, dispensando à burguesia, a ida aos banheiros. Neste século os artefatos e 

objetos utilizados nos banheiros começam a ter uma estética própria, uma fabricação com 

materiais representativos do gosto, comodidade e poderio econômico de seus usuários. Objeto 

representativo da cultura burguesa que no espaço da sala de visitas, convive com expressões 

artísticas bastante populares.  

Homem com livros, manto e chapéu, a figura/objeto 1.5, é uma pequena escultura 

em cerâmica cozida, monocromática, na qual os elementos que a compõem, como indícios, 

nos levam a fazer uma leitura associada à figura do escritor Jorge Amado. Os livros nos 

remetem ao seu oficio. O manto ao status de imortal da Academia Brasileira de Letras. 

Quanto ao chapéu, como usuário, muitas vezes a imagem do escritor é registrada com esse 

acessório. Essa escultura pode ser considerada como uma representação identitária do status, 

do gosto e das escolhas do escritor, características e atributos, provavelmente reverenciados 

pelo ceramista José Franco. Nela está cunhada a inscrição: “Para Jorge Amado com um 

abraço de José Franco”, datado de 23/5/81.  

A figura/objeto 1.6, também de autoria de José Franco, Jarro em forma de ânfora, de 

cerâmica vitrificada, pode ser enquadrada dentro de uma estética adotada pelo ceramista que, 

segundo Jorge Amado (1978), “[...] nasceu pra criar beleza para tornar mais rico o patrimônio 

do povo português com suas imagens, suas figuras de barro, seus vasos utilitários.” 

Considerando que, na sua trajetória, as peças vão sofrendo alterações e tendo a impressão de 

que é do convívio com as pessoas que sua produção passa a sofrer influências, Jose Franco 

também atribui sua evolução às idas ao Convento de Mafra, ao contato com a grandeza da arte 

ali exposta, que remonta a um tempo histórico, como as ânforas, originárias da cultura grega e 

romana.  

Como ancestrais do povo português, os romanos deixaram, como legado, profundas 

marcas na cultura portuguesa, dentre elas, nos utensílios domésticos, as ânforas. 

Confeccionadas em barro ou terracota, com alças simétricas, serviam para o transporte e 

armazenamento de bebidas e gêneros alimentícios. Em Portugal, das pesquisas arqueológicas, 

têm sido descobertos inúmeros fragmentos deste tipo de recipiente, cuja produção remonta a 

lugares tão distantes como o mediterrâneo oriental, o mundo grego.  

As influências da cultura erudita e popular, visivelmente encontradas na obra de Jose 

Franco, o acato por essa convivência sem fronteiras por parte de Jorge Amado, e a relação de 

afeto cultivada entre o escritor e o ceramista, fizeram com que espaços significativos na casa 
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do escritor, fossem ocupados por vasos, santos, galos, figuras do povo que, no livro Rua 

Alagoinhas 33, Rio Vermelho, ganharam destaque, além das peças expostas na sala de 

visitas.16  

Encontramos na figura/objeto 1.3, Estatueta miniatura de Jorge Amado, elementos 

representativos da figura do escritor que, na nossa leitura, reincidem na figura/objeto 1.5 

Homem com livros, manto e chapéu. A estatueta em cerâmica é uma obra de Zé Andrade, 

ceramista popular, como José Franco, que ganhou notoriedade por moldar figuras humanas, 

habilidade que se manifestou quando ainda menino no interior da Bahia. A tradição da 

escultura popular em barro, que tem em Mestre Vitalino seu grande expoente, ganhou 

sofisticação e um toque erudito em suas mãos. 

Com o propósito de homenagear os grandes nomes da literatura brasileira, Monteiro 

Lobato, Manuel Bandeira e dentre eles Jorge Amado, o artesão os esculpiu em miniaturas 

coloridas que têm em média, 12 cm de altura. Ao afirmar que "Meu trabalho também pode ser 

visto como uma louvação," e quando diz "Procuro retratar aqueles que admiro”, Zé Andrade  

nos leva a pensar que a presença dessa miniatura na sala da casa da Rua Alagoinhas, 33, 

adquirida por doação ou compra, não se sabe, é representativa da admiração que o artista 

nutria pelo escritor, assim como a presença maciça de obras de Jose Franco assim se justifica. 

A estatueta de Jorge Amado o representa com os cabelos já brancos, camisa estampada 

com um livro na mão, elemento reincidente na figura/objeto 1.5. Ao vesti-lo de branco e 

amarelo, cores que remetem a Oxalá e Oxum, ao candomblé, professado por Amado, ao 

representá-lo com elemento sempre presente, um livro, podemos ver, nessa conjunção de 

signos, elementos simbólicos que reafirmam a visão do escritor alimentada pelo imaginário 

coletivo. Quanto aos cabelos já estarem brancos, remete-nos essa figura/objeto a uma 

temporalidade estancada no ano de 1994, época da execução da estatueta, quando Jorge 

Amado já tinha 82 anos, um escritor consagrado. 

Convivendo com o popular, obras de artistas com formação acadêmica, compunham o 

acervo da sala. A Dormideira de Vasco Prado, figura/objeto 1.2 e o Guerreiro de Francisco 

Stockinger, figura/objeto 1.4, ornavam a sala de visita e marcavam com as suas presenças, as 

afinidades políticas cultivadas pelo escritor com esses artistas. Vasco Prado foi um escultor, 

gravador, ceramista e desenhista gaúcho que, nos anos 50, fundou o Clube da Gravura com 

16 Ao artesão José Franco é dedicada uma seção especial de fotos, no livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho, 

páginas146-149, que representam obras de sua autoria. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clube_de_Gravura_de_Porto_Alegre
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Carlos Scliar, Danúbio Gonçalves, Glênio Bianchetti e Glauco Rodrigues, um dos marcos na 

história da arte gaúcha. Realizando uma obra de cunho social e politicamente engajada, dava 

ênfase à temática regionalista do gaúcho, à vida no campo, fruto de suas convicções políticas 

libertárias. Arte e vida, como Jorge Amado, engajado nas lutas sociais. 

Em 1946 tenta eleger-se como deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro. 

Nesse mesmo ano Jorge Amado assume mandato na Assembleia Constituinte pelo mesmo 

partido. No ano de 1956 Jorge Amado lança o livro, Cavaleiros da esperança. A capa é uma 

gravura executada por Vasco Prado. A Dormideira na sala de visitas tem, por tantos motivos, 

uma cadeira cativa. Mas, não só essa escultura marca a presença do artista na casa do escritor.  

Os laços que os unia também podem estar representados em outras peças espalhados 

pelo Jardim, como uma Cabeça em pedra (n. 46)17, uma Cabeça talhada em pedra (n. 47), 

e uma Iemanjá (n. 48) que, “[...] esculpida por Vasco Prado vive nua à beira da piscina”, 

conforme declaração de Paloma Amado (p. 150).18 Diante dos fatos e como se apresentam, 

motivos de sobra não faltam para que essas obras de arte tenham sido fotografadas, para que 

façam parte do museu imaginário construído pelo escritor Jorge Amado, abrigadas sob o teto 

da casa da Rua Alagoinhas, 33. 

Outro gaúcho ocupa espaço na sala do escritor. Francisco Stokinger. Desenhista, 

caricaturista, xilógrafo, escultor, gravador e professor, austríaco, radicado no Rio Grande do 

Sul, que, em 1956, naturaliza-se brasileiro. Foi um artista reconhecido pela grandeza de sua 

obra não só pelos pares, mas por intelectuais e escritores como Erico Veríssimo, Millor 

Fernandes e Luis Fernando Veríssimo.  

Teve reconhecida a sua atuação como militante, envolvido com as questões do 

universo profissional, tanto é que fundou o Atelier Livre da Prefeitura e foi duas vezes diretor 

do Museu de Artes do Rio Grande do Sul (Margs). Em 1961, redigiu o manifesto dos 

intelectuais em favor da Legalidade, por considerar que os artistas tinham que ter opinião em 

assuntos de gravidade política e social. Seria esse um dos motivos pelo qual Jorge Amado 

teria escolhido, dentre as obras de Stockinger, exatamente um Guerreiro? Nesse mesmo ano 

de 1961, Jorge Amado entra para a Academia Brasileira de Letras.  

17 As figuras /objetos produzidas pelos artistas e artesãos que compõem as temáticas e que se encontram em 

outros ambientes da casa da Rua Alagoinhas, 33, estão contidas no Apêndice C e um número de ordem que as 

identifica, no texto. 
18 Os comentários/legendas sobre as figuras/objetos que se encontram no livro Rua Alagoinhas 33, Rio 

Vermelho, são feitos por Paloma Amado. Quando citados, o número da página é indicado, entre parêntesis. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Scliar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%BAbio_Gon%C3%A7alves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%AAnio_Bianchetti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Glauco_Rodrigues
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%BAcho
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Tais circunstâncias que enveredam pelas vidas desses dois sujeitos nos levam a 

deduzir que uma apreciação pela obra e pelo homem foi nutrida por Jorge Amado, 

materializada na escultura Guerreiro, datada de 1983, que não sabemos se foi adquirida por 

doação ou compra. Nesse ano, ao escritor é outorgada a comenda da Legião da Honra pelo 

presidente Francois Miterrand, ressonâncias espaço/ temporais que observadas jogam luzes 

sobre as circunstâncias que vão definindo a construção do capital sociocultural de Jorge 

Amado, a sua distinção. Não haveremos de admirar se as figuras/objetos 1.2 e 1.4 reforçam a 

reafirmam a nossa observação.  

TEMÁTICA 2 – FIGURAS DA CULTURA BAIANA E BRASILEIRA 

2.1
2.2

2.3

2.4
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Os registros fotográficos de número 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, compõem um conjunto 

temático de figuras/objetos que representam elementos da cultura baiana e brasileira presentes 

nas obras de Caribé, Di Cavalcanti e Willys. Como se os olhares desses artistas se voltassem 

para a mesma direção do olhar do escritor Jorge Amado. Para a Baiana, figura/objeto 2.1, e 

os Cangaceiros, 2.2, de Carybé, para a Paisagem com moça na janela 2.3, pintada por Di 

Cavalcanti e para os Sobrados 2.4, de Willys, obras que representam tipos e cenários que 

povoam o imaginário de artistas e escritores, que encenam pessoas, moradas e as ladeiras, não 

só da Bahia, mas de dezenas, centenas de ruas e cidades desse país. Mulheres, homens e 

cenários que povoam e compõem as páginas dos inumeráveis romances do escritor Jorge 

Amado, cujas visões imaginárias, construídas por brasileiros e estrangeiros sobre a Bahia e o 

Brasil, são alimentadas pela vida e obra do escritor.  

Executadas na década de 60, entre os anos de 1960 (2.3), 1962 (2.2) e 1968 (2.4), 

(APÊNDICE D), essas obras estão inseridas num tempo de ebulição e dinamismo cultural em 

que “[...] o país vive um processo de modernização técnica e de renovação cultual 

manifestada pelo surgimento de diversos movimentos artísticos que atingiram profundamente 

a sociedade brasileira”. (CARVALHO, 1992, p. 47) Anos efervescentes no plano da cultura, 

anos da contra cultura, da recuperação do exótico, do diferente, da valorização do outro, de 

povos distantes, orientais, da cultura negra e indígena. É o tempo do Brasil de JK, da chegada 

da televisão, da Bossa Nova, do Teatro de Arena, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB) que inspiram um clima de euforia desenvolvimentista no Brasil e amplas 

transformações sociais.  

A Bahia de Juracy Magalhães (1959-63), também respirava os ares de modernização 

movida pelos ecos do discurso modernizador do governo Kubitschek. Na Universidade, os 

reflexos se fazem sentir nas transformações vividas sob a égide do Reitor Edgar Santos que a 

insere nesse processo, através da implementação de ações renovadoras que favorecem uma 

ambientação propicia à geração de artistas e intelectuais.  

Muitos deles, e Jorge Amado, Carybé, Mário Cravo, Willys, Calasans Neto e tantos 

outros, ao verem sua terra buscando a afirmação da identidade, imprimem às manifestações 

culturais fortes características de “baianidade”. (SÁ, 2010) A busca pelas raízes, pela origem, 

pela identidade, aflora na classe média e na intelectualidade cujo anseio era o de representar a 

cultura de sua terra e de seu povo através do exotismo e da exuberância, da sua diferença. Por 

meio das expressões culturais que lhes eram próprias. Projeto nacional de recuperação das 
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origens que remetem à Bahia, desde quando “Os artistas plásticos afro-baianos ou seus 

simpatizantes arregimentaram-se para dar visibilidade aos impulsos criadores [...]” conforme 

declaração do pesquisador Benedito Veiga (2006, p. 112).  

São desses anos as músicas cantadas por Elis Regina - Arrastão de Ruy Guerra e Edu 

Lobo -, Canto de Ossanha de Vinicius e Baden, tempos do cinema Novo, do Pagador de 

Promessas, da literatura de Jorge Amado, das artes de Carybé, de Mário Cravo e tantos outros. 

Na perspectiva de Prandi (1990) estes são anos de produção de uma nova forma de cantar, em 

que elementos do candomblé vão se firmando, em que as mães de santo vão sendo 

reverenciadas por artistas e intelectuais, tais como Olga de Alaketo e mãe Menininha do 

Gantois. Vale ressaltar que foi no início dos anos de 1960 que Jorge Amado e Carybé foram 

agraciados com o mais alto título do candomblé, o de Obá Orolu, pelo Axé Opô Afonjá o que 

veio reforçar a presença das mitologias do candomblé na produção de suas obras. 

Nesse contexto, propício à criação de afinidades e aproximações, Jorge Amado 

transitava e mantinha com pintores/artistas, artesãos uma relação que ultrapassava o plano da 

amizade, a qual era ungida por afetos, identidades e especialmente com Carybé, por uma 

religiosidade professada nos terreiros de candomblé. Muitas páginas por ele foram escritas, 

louvando a relação que mantinha com artistas e artesãos das artes da Bahia.   

Não se furtava o escritor de sobre eles tecer elogios, de cobrir as paredes da casa com 

suas obras, muitas vezes inspiradas nos personagens de seus romances, obras que se alojavam, 

muitas delas, na sua sala de visitas. Tanto é que um painel de Calasans Neto, formado pelas 

talhas originais que compunham as ilustrações do romance Tereza Batista Cansada de Guerra, 

cobre uma das paredes do quarto de hóspedes.  

Confessa Zélia Gattai (2004, p. 44) que muito “Teria o que falar dos quadros que 

embelezam nossa casa, iluminando suas paredes, trazendo ao nosso convívio artistas ainda 

vivos e outros que já se foram. Lá estão Caribé, Di Cavalcanti “[...] Calasans Neto, Willis, 

Djanira, Lev Smarcevisky [...]” sujeitos que, privando da intimidade da casa, participaram 

como artífices, colaborando com a sua construção. Gattai (2004, p. 19) volta a reconhecer os 

préstimos dos amigos ao declarar que:  

Entusiasmados com a vinda de Jorge para Salvador, amigos, artistas e não 

artistas, alguns deles residentes no próprio Rio Vermelho, ofereceram seus 

préstimos. Colaboraram para transformar o que era feio em bonito, num 

recanto aprazível que prenderia o amigo para sempre na terra.  
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E o próprio Jorge Amado (1992, p. 68) ao referir-se à participação e entrega dos 

amigos na construção e embelezamento da casa, afirma, no livro Navegação de cabotagem, 

que precisaria “[...] vender à empresa ianque os direitos autorais de cinema de outro livro se 

devesse pagar as doações, as dádivas.” E como diz Amado, foi para prender o amigo para 

sempre, que Carybé tomou de instrumentos, da goiva, do formato, do macete, dos materiais 

mais nobres, a madeira, o cimento, o barro e, armado com a força dos Orixás, fixou para 

sempre a face verdadeira da Bahia em tantas pranchas e telas, superfícies e dentre elas, na 

casa do Rio de Vermelho, 33, que dessa terra representava uma porção. 

Carybé foi aquele que, descrito por Gattai (1999b), depois de ter nascido na Argentina, 

aportou aqui na Bahia, com malas e bagagens, para comprovar que tudo o que Jorge Amado 

tinha escrito em Jubiabá, era pura verdade. Pintor, desenhista, escultor, muralista, escritor e 

jornalista, integrou-se à Bahia, à sua cultura e tradição, professou o candomblé, dançou 

capoeira, tocou berimbau, misturou-se à terra e ao povo, miscigenou-se. Para Jorge Amado, 

Caribé foi o mais baiano de todos os baianos, aquele que 

[...] plantou raízes fundas na terra baiana como nenhum cidadão aqui nascido 

e amamentado. Bebeu avidamente essa verdade e esse mistério, fez da Bahia 

carne de sua carne, sangue de seu sangue, porque a recriou a cada dia com 

maior conhecimento e amor incomparável. (AMADO, J. apud BARRETO; 

FREITAS, 2009, p. 13) 

A amizade que os unia era estreitada pelos laços do candomblé. Eram filhos de Oxossi 

e Oxum, Obás de Xangô. Uma amizade reverenciada em eventos, palestras, exposições 

dedicadas a aclamar a relação fraterna que entre eles existia,19 expressa também em livros 

produzidos pelo escritor onde encontramos nas suas páginas e capas, ilustrações e desenhos 

executados pelo artista.20 Amizade declarada nas palavras do escritor, cuja força e a crença, na 

vida e obra do artista são projetadas para um futuro apocalíptico, para o qual, ele é alçado a 

redentor. Assim acredita Amado: 

19 A exposição “100×100 Carybé Ilustra Jorge Amado” foi uma realização do Instituto Carybé com a apoio da 

Fundação Casa de Jorge Amado através da Lei Rouanet. Os objetivos da exposição, nascida em meio à 

comemoração do centenário de ambos artistas, são os de promover uma reflexão sobre a importância da 

relação entre Carybé e Jorge Amado, e tornar este legado mais acessível à população. A exposição teve a 

curadoria de Solange Bernabó, filha de Carybé, que no dia 27 de junho, às 17h, na Academia de Letras de 

Ilhéus fará uma palestra sobre “Carybé e Jorge, uma amizade centenária. 
20 ABC de Castro Alves - Capa, O amor do soldado – Capa, Bahia de Todos os Santos – Capa, Capitães da Areia 

– Capa, O compadre de Ogum - Capa e ilustrações, Dona Flor e seus dois maridos – Capa, Gabriela, cravo e

canela – Capa, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá - Capa e ilustrações (todas as edições), Jubiabá - Capa e

ilustrações (Edições: 23, 28, 52, 53,54/ sendo que as demais edições que possuímos no acervo, Carybé é autor

apenas das ilustrações), Mar morto – Capa. Os pastores da noite - Capa, São Jorge dos Ilhéus – Capa, Seara

vermelha – Capa, Os subterrâneos da liberdade - Capa, O sumiço da santa - Capa e ilustrações, Tenda dos

Milagres – Capa, Terras do sem fim – Capa, Os velhos marinheiros – Capa. Fonte: Casa Fundação Jorge

Amado.
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Quando nada mais restar de autêntico, quando tudo se fizer apenas 

representação, mercadoria e transformar-se em dinheiro na sociedade de 

consumo, a memória perdurará pura, pois o filho de Oxóssi e de Oxum, o 

obá de Xangô, guardou a verdade íntegra na criação de uma obra sem igual 

pela autenticidade, pela beleza, feita com as mãos, o talento e o coração.” 

(AMADO, J., 2012, p. 177) 

Marcado pela presença de Carybé, pelas figuras/objetos 2.1 Baiana e 2.2 

Cangaceiros, o grupo temático Figuras da cultura baiana e brasileira longe está de 

representar a intensa relação que unia o escritor ao artista. Cantada em prosa e verso, a 

presença de Caribé ultrapassa a geografia da sala de visita e pode ser medida, ao alojar-se 

além dos seus muros e paredes. Aloja-se com vigor e exuberância em outros espaços da casa 

da Rua Alagoinhas, 33 e comparece em todos os seus ambientes, desde a porta de entrada aos 

lugares mais íntimos. 

A presença de Carybé nessa casa é uma evidência. Numa escala numérica a qual 

agregamos um valor afetivo, peças de sua autoria (APÊNDICE C, n. 1-19) entre azulejos que 

recobrem escadas, orixás, frutas, bichos, peixes, estão as portas, figuras do candomblé, 

janelas, vigas que em forma de pássaro, sustentam os telhados da casa. Suas obras estão 

presentes nas varandas, na piscina, nos quartos, na entrada da casa, no bar, nos fundos. Em 

bronze, terracota, cimento, tinta, madeira, como lembra Gattai (2004, p. 49-50) quando 

descreve sobre os elementos que comporiam a entrada da casa. “[...] Caribé não perdeu tempo, 

desenhou um portão de ferro, largo, que em seguida foi feito e colocado: uma beleza! [...] O pórtico de 

entrada foi, então, revestido de azulejos com desenhos de Caribé.”  

Na sala de visitas fica a figura/objeto 2.1, Baiana, em cerâmica que, em relevo, são 

realçadas as vestes, os adereços e os instrumentos de trabalho - o tabuleiro -, características 

identitárias da mulher negra da Bahia, da tradição africana herdada dos ancestrais, um 

símbolo da cultura baiana. Nesta sala também fica a figura/objeto 2.2, os Cangaceiros, uma 

pintura a guache que representa sujeitos participantes de um fenômeno social do Nordeste, no 

qual a Bahia está incluída - o Cangaço. Esse tema tem ocupado e alimentado o imaginário de 

escritores, artistas, e poetas, ao qual não se furtou Carybé, que chegou a ser, nos anos de 1950, 

o diretor artístico do filme O Cangaceiro, de Lima Barreto.

Com um traçado leve, característico do artista, os quatro cangaceiros são 

representados vestidos a caráter, com chapéu e indumentária de couro, empunhando armas, as 

espingardas, cartucheiras cruzadas no peito e míticos chapéus que remontam à saga de 

Lampião. Paloma os tem em boa conta. Quando se refere a esse quadro do artista, ressalta que 
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“[...] pela porta de madeira vazada que entramos na sala. Os Cangaceiros de Caribé montam 

guarda [...].” (p. 24) Ausente da casa por um período, esse quadro foi emprestado para compor 

uma exposição retrospectiva da obra de Carybé na Alemanha, segundo ainda declaração de 

Paloma: “O quadro foi, ficou fora por mais de um mês, a sala parecia vazia. Sorte a nossa, que 

hoje ele já está aqui de novo.” (p. 33) Como prova da doação, no quadro está inscrita uma 

dedicatória: “Para Jorge e Zélia e para João e Paloma”, dedicatória singela que longe está de 

representar a visceral relação que unia Carybé à família Amado. 

Paisagem com moça na janela, figura/objeto 2.3, representa uma mulata tendo ao 

fundo sobrados e igrejas que sobem ladeiras de uma cidade imaginária. Salvador ou São 

Paulo. Mulatas e não negras povoam as telas de Di Cavalcanti, tais quais as mulatas nas 

páginas dos romances amadianos. Nos anos 50 e 60 a busca por uma identidade baiana e 

brasileira, vai confluindo para a imagem de uma mulher híbrida, não uma mulher negra, para 

um modelo, um tipo ideal de mulher, símbolo de identidade nacional. Vai deslizando para a 

imagem de uma mestiça, para Gabriela, por exemplo, com cor de cravo e sabor de canela, 

cuja reincidência se configura, posteriormente, tanto em personagens de romances amadianos, 

como Dona Flor, Tereza Batista, Tieta do Agreste, quanto nas telas do artista. 

Como Amado, os temas que Di Cavalcanti aborda são tipicamente brasileiros e em 

suas telas os temas sociais como festas populares, figuras do povo, movimentos sociais são 

representados, refletindo a posição política que ambos assumiam. Por serem membros do 

Partido Comunista Brasileiro, primavam por temas inspirados na cultura popular. (RUBIM 

1995, p. 221) Em sintonia, a sensualidade da mulher mulata é enfatizada nos matizes das 

cores tropicais que colorem as telas do pintor e no desejo de Jorge Amado (1992) de 

representá-la, como o fez, ao criar a personagem Gabriela.  

Privando da intimidade do escritor, Di Cavalcanti visita, muitas vezes, a Casa do Rio 

Vermelho cultivando uma amizade iniciada nos tempos em que o escritor morava em São 

Paulo, segundo depoimento da museóloga da Casa do Rio Vermelho. Foi nesse tempo que o 

quadro Paisagem com moça na janela, figura/objeto 2.3 chega às mãos do escritor, cuja 

trajetória é narrada por Gattai (2004) no livro Memorial do amor. Diz-nos a autora que no 

tempo em que Jorge Amado morava em São Paulo, um dos quadros de Di Cavalcanti o 

impressionava pela beleza e do qual muito gostava – Mulata deitada no divã.  
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Diante do entusiasmo do amigo pelo quadro, generoso, Di Cavalcanti lhe 

disse: ‘É teu.’ Jorge adotara uma teoria, repetida sempre por um jornalista 

seu amigo: ‘Ao te oferecerem uma obra de arte, não faça cerimônia, aceite 

sem discutir’. Foi o que ele fez. A Mulata deitada no divã embelezava a sala 

do apartamento em São Paulo, quando certo dia, Di todo afobado: Vim 

buscar o quadro. Apareceu um cliente querendo um trabalho meu e eu não 

tenho nenhum pra remédio. Levo este e pinto outro pra você. (GATTAI, 

2004, p. 47) 

Cumprida a promessa, esse outro, Paisagem com moça na janela, figura/objeto 2.3 

passou a fazer parte da coleção amadiana no qual uma dedicatória amorosa, demonstra o afeto 

que os unia: “Jorge Amado, Zélia Amada, um do outro e os dois meus, o Rio de Jorge, Bahia 

de Zélia Amada, que também são terras minhas, graças aos dois, graças a Deus, Di 

Cavalcanti.”21 Essa tela se junta a outras obras do pintor que embelezam as paredes da casa, 

tais como Gabriela, (n. 61) um guache sobre papel, que foi o primeiro estudo para capa da 

primeira edição brasileira do romance (1959) e outra Gabriela, (n. 62) óleo sobre tela, com 

assinatura do artista e datada do ano de 1972. Telas que ficam no Bar e no Quarto do Casal. 

Os sobrados e as ladeiras são elementos reincidentes na pintura de Willys, na 

figura/objeto 2.4, Sobrados. A força das cores que lhes caracterizam são as mesmas 

encontradas na obra literária de Jorge Amado que os expõe, tanto como espaço representativo 

do fausto, da herança arquitetônica portuguesa, quanto reduto das desigualdades sociais. A 

presença marcante dos sobrados na obra do escritor, como cenário revelador de relações 

sociais, é representada no livro Suor, no qual o número 68, da Ladeira do Pelourinho, 

transmuta-se em sobrado/personagem. Justifica-se, portanto, que a tela Sobrados, 2.4, ocupe 

na sala de visitas, um lugar de destaque e que ela traga a assinatura e uma dedicatória do 

artista: “Para Amado, 1968.” 

Para que se perceba o afeto e a apreciação pela obra de Willys nutrida pelo escritor, 

bem como as afinidades que os aproximava, torna-se válida a transcrição de alguns excertos 

que sobre ele foram escritos no livro de autoria de Jorge Amado, Bahia de Todos os Santos: 

guia de ruas e mistérios. A começar pelo título que os identifica: Willis envolto nas cores da 

Bahia.  

Na manhã domingueira o pintor Willis desce a Ladeira do Papagaio envolto 

nas cores da Bahia, vai distribuindo-as em seu caminho, valerão para a 

semana toda. [...] Casas de esperança verde, românticas cor de rosa, azuis-

celeste, corações, violentos azuis marinhos de noivos em ânsia, o amarelo do 

ciúme e o vermelho da paixão, de todas as paixões. Quem sabe as cores da 

21 Dados sobre a obra coletados no site de Soraia Cals Escritorio de Arte (contato@soraiacals.com.br). 
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cidade e de seu lugar exato é o pintor Willis e mais ninguém. (AMADO, J., 

1986, p. 282) 

O primitivismo da obra do artista e a profusão das cores que utiliza nos seus quadros 

iluminam a intimidade do escritor e ocupam espaços nas paredes da casa da Rua Alagoinhas, 

33, tanto é que no Quarto está exposta a tela Atelier de Alfredo Santeiro (n. 50) cujo 

momento da doação representa o nível do afeto e consideração do artista pelo escritor. A 

declaração de Paloma Amado comprova o acontecido: “Willys tirou o quadro Atelier de 

Alfredo Santeiro de sua parede, para dar a Jorge, pouco antes de morrer.” (p. 68) Repousa na 

parede da Varanda Fechada o quadro Os Vendedores (n. 51), tela datada de 1968 e a tela 

Casario (n. 49) que pode ser apreciada no ambiente do Bar. Como seu admirador e amigo, 

Jorge Amado (1986, p. 282) propaga a quatro ventos que na Bahia: “Quem sabe das cores do 

mar, cada um em sua hora exata é o pintor Willis e mais ninguém.” 

TEMÁTICA 3 – ANIMAIS 

3.1 3.2

3.3
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 “O cachorro Fadul, de Jorge Amado e Zélia Gattai, morreu nesta quarta-feira (11), em 

Salvador. Ele tinha 16 anos, era da raça pug e morreu de causa natural.”22 Tal morte não poderia 

deixar de ser assim, anunciada. Porque a relação de Jorge Amado com os animais, a sua entrega e 

paixão, declaradamente amor, assim se expressa: “Entre os seres que amei estranhamente, deles 

tenho saudades todos os dias, com alguns sonho repetidas noites, estão gatos, cachorros, um 

papagaio, um pássaro sofrê.” (AMADO, J., 1992, p. 530) 

Conviviam com o escritor, privando da sua intimidade e afeto, por anos, Mister Pickwick, 

Capitu, Chacha, Dona Flor, Siri, Pituco, o currupião e Brabolino Fadul Abdala e Floro, Fusca e 

Belair, Gabriela, Nacib e Vadinho, Ofélia e Hamlet, Gipsi e Ventania, os Irmãos Karamazov. Eram 

gatos, cachorros, papagaio e siriemas, marrecos e pássaros que, nominados e como símbolos, 

devotos e não devotos ao seu dono, estavam sujeitos à vida e à morte. 

Ao render-se diante da irreversível finitude à qual estavam sujeitos os seus animais de 

estimação e culto, Jorge Amado arreia as malas e confessa: “Depois da morte de Capitu e Pickwick 

decidi não ter mais nenhum bicho em minha companhia, quando um deles se finava meu 

sofrimento era por demais terrível, igual ao que sinto com a morte do amigo mais querido.” 

22 Notícia divulgada no site da Rede Bahia. Disponível em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/04/morre-

cao-de-estimacao-de-jorge-amado-e-zelia-gattai.html>. Acesso em: 6 ago. 2016. 

3.4 3.5

3.6 3.7
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(AMADO, J., 1992, p. 536) Eternizados nas obras de amigos queridos, de artistas primorosos, nas 

pinturas, esculturas, azulejos, cerâmicas dentre todas as de José Franco, Picasso, Ignacio Ojeda e 

Aldemir Martins, cabras, corujas, porcos, sapos e gatos vindos de quatro cantos do mundo, 

ornavam as paredes, se aninhavam nos móveis, embelezavam a sala de visitas do escritor. 

A figura/objeto 3.1, Cabra, de José Franco, é uma escultura em cerâmica vitrificada, 

saída dos fornos do artesão, da aldeia do Sobreiro, do Concelho de Mafra, em Portugal. Nesse 

mesmo fogo foi cozido o barro que deu forma à figura/ objeto 3.5, Porco que, em cerâmica 

vitrificada e em formato de jarra, com alça e tubo, reafirma elementos identificadores da obra 

do ceramista.  

A sua rusticidade encantava o casal Amado, bem como as tradições que inspiravam o 

artesão a criar as suas peças. Quanto ao porco, a tradição da matança é muito antiga em 

Portugal. Ela era representativa do status social dos sujeitos, desde quando, aquele que mais 

porcos matasse durante o ano e oferecesse os melhores jantares da matança, quem oferecesse 

a maior quantidade de pedaços de carne, mais bem situados estariam na hierarquia social. 

Tradição mantida e cultivada pelo artesão.   

Reza a lenda que Jorge Amado, convidado para uma matança do porco na casa de José 

Franco, onde todos os preparativos e rituais estavam à espera do ilustre convidado, ao chegar, 

não permite que a matança seja executada por pena e dó do animal que seria sacrificado. O 

Porco, figura/objeto 3.5, talvez simbolize e represente a esperança e o direito à vida dos 

animais, bandeira levantada pelo escritor. 

Vindos de longe e intercambiados com a moeda do afeto, esses objetos, cabra e porco 

e tantos outros que saiam das mãos de José Franco e que ocupam os espaços da casa do 

escritor,23 chegavam à casa do Rio Vermelho vindos de Lisboa, pelo Porto de Salvador, como 

podemos saber através da declaração de Gattai (1999a, p. 227):  

Tínhamos a tranqüilidade de comprar o que bem quiséssemos, sem nos 

preocupar com o peso. Embarcaríamos tudo no navio, em Lisboa, e 

desembarcaríamos tudo no porto de Salvador, a bem dizer, na porta de casa, 

sem problemas. [...] Voltamos sempre ao Sobreiro em nossas visitas a 

Portugal. No entanto, o que nos atraia já não era tanto as cerâmicas como o 

encontro com nosso amigo José Franco. Homem de bem, grande artista, 

grande amigo. 

23 No livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho, as obras do artesão José Franco ocupam as páginas 146-149, 

numa demonstração do apreço e valor que lhe foi dado pelo escritor Jorge Amado. 
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Transitando e cultuando “mestres das artes” e “criadores da cultura popular,” Jorge 

Amado (1992), ao cultivar a lei da boa vizinhança, as cumplicidades e conivências, agrupava 

e fazia conviver, no mesmo espaço, obras de artistas de origens as mais diversas, tal qual vivia 

a própria vida, como a canta em prosa e verso: “Privei com alguns dos mestres das artes, dos 

verdadeiros, no universo da ciência, das letras e das artes: Picasso, Sartre, Frederic Joliot-

Curie, meu privilégio foi tê-los conhecido. Não menos apanágio de ter merecido a amizade 

dos criadores da cultura popular [...].” (AMADO, J., 1992, p. 95) 

Foi em Paris, nos idos de 1948, quando do exílio voluntário ao qual se submeteu, após 

a cassação do registro do seu mandato de deputado pelo Partido Comunista Brasileiro, que o 

escritor conheceu a vanguarda artística europeia que o ajudou a tornar o exílio menos amargo. 

Por afinidade política, deu-se a aproximação com Picasso que, filiado ao Partido Comunista 

Francês, em 1944, foi um artista comprometido com os acontecimentos de sua época.  

Em torno da mesa de jantar questões políticas eram discutidas.  Uma prova do nível da 

intimidade que Jorge Amado mantinha com o artista o que nos faz intuir e justificar a 

presença, na sua casa, de obras produzidas por Picasso. Um desses momentos é relembrado 

por Amado em Navegação de cabotagem:“Paris, casa de Picasso, em torno à mesa de jantar, 

somos uns poucos na tentativa de convencê-lo a comparecer ao Congresso de Intelectuais pela 

Paz que vai se reunir em Wroclaw, na Polônia. (AMADO, J., 1992, p. 275) 

Encontramos na sala de visitas da casa do escritor dois objetos significativos, 

produzidos por Picasso. Adornam o ambiente uma escultura em formato de Coruja, 

figura/objeto 3.2, um animal que traz consigo o significado do mistério, da inteligência e da 

sabedoria. Por ser possuidor de grandes olhos que enxergam além da escuridão, inspirou 

Picasso a pintar, esculpir e conceber inúmeras cerâmicas.24 Uma delas, de grandes olhos, e em 

forma de jarro, abanca-se no grande móvel de madeira da sala de visitas da casa de Jorge 

Amado e faz companhia aos gatos de Aldemir Martins e ao sapo mexicano de Ignacio Ojeda. 

A figura/objeto 3.7, Tête de chevre de profil, em cerâmica e em relevo, queimada, 

pintada e vitrificada, cunhada no Atelier Madoura- Plein Feu compõe também essa temática. 

É uma obra de Picasso, uma peça com formato arredondado, representando uma cabeça de 

cabra, de perfil, com inscrição no verso que identifica a numeração - 78/100, e a sua 

autenticidade: “Empreite original Picasso, Atelier Madoura – Plein Feu.” Segundo a descrição 

24 As corujas de Picasso. Disponível em: <https://www.facebook.com/Atelier-Fazendo-Arte-DMC-

374215092592188/photos/?tab=album&album_id=1134220643258292>. Acesso em: 28 ago. 2016. 
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do Escritório de Arte Soraia Cals, é uma faiança branca, parcialmente esmaltada, do Atelier 

Madoura Plein Feu, edição de 100, impressão original de Picasso.  

Espalhadas, outras obras de Picasso embelezam a casa. “Pelas paredes, desde a 

entrada, Jorge mandou fixar azulejos e placas de arte. No terraço estão os de Picasso, de 

Caribé e mais artistas estrangeiros”. (GATTAI, 2004, p. 53) Reproduções de azulejos persas 

(n. 57) e uma peça em cerâmica (n. 58) que orna a parede do Quarto do casal, testemunham 

os laços afetivos e a admiração que o escritor nutria pelo artista. São peças produzidas no 

Atelier Madoura, fundado em 1938, na cidade de Vallauris, na Cotê D’Azur francesa, onde, 

nos anos de 1950, Picasso produziu mais de 600 peças em cerâmica e terracota.  

Do Ceará vieram os gatos de Aldemir Martins. Artista plástico, ilustrador, pintor e 

escultor, autodidata cujo expressionismo lírico matizado de cores fortes, inspirado na 

natureza, com seus animais, flores e frutos encantavam Jorge Amado. Desde os idos de 1959 

que a sua relação com Amado pode ser considerada. O nacionalismo representado na 

exuberância das cores e dos temas de certo o aproximou do escritor, que também o esbanjava 

em sua literatura. 

Dessa sintonia e admiração resultou o Prêmio Jabuti, na categoria capista, recebido por 

Aldemir Martins por ter sido ilustrador das obras do escritor: Os pastores da noite, A bola o 

goleiro e Navegação de cabotagem, bem como a capa do livro Capitães de Areia. Em 

contrapartida, o mesmo Amado fez a apresentação do livro Balaio: as frutas brasileiras de 

Aldemir Martins, ou o mistério cearense, publicado em 1964. 

O artista moldou o Gato 1, figura/objeto 3.3, peça de grande proporção, colorida, 

coberta com desenhos de flores e animais, motivos fitomórficos, trazendo, no fundo iniciais 

que não conseguimos decifrar - P.JIMDN. O Gato 2, figura/objeto 3.4, é um gato malhado, 

em forma de vaso, cuja assinatura do artista encontra-se na parte inferior da peça, bem como a 

sua data de execução - 1965. Peças que pela exuberância não deixam de ser percebidas, 

chamando a atenção daqueles que adentram a sala de visitas da casa do escritor.  

Não é preciso que se faça muito esforço para compreender a apreciação de Jorge 

Amado pelos gatos. De mãe para filho, a paixão pelos gatos foi herdada, como fica 

explícitada nessa confissão: 

Lalu era fanática por gatos, teve sempre um bichano ao seu lado, eu sou até 

hoje, gato é meu animal preferido. Zélia e eu, memórias sagradas em nosso 

afeto. Sacha, mestiça persa e siamês de caráter indomável, emprenhou jovem 
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[...] Nacib era-me devoto quanto Sacha o foi de Zélia, as horas que concedia 

ao convívio dos humanos guardava-as para mim. (AMADO, J., 1992, p. 532) 

Para completar a ninhada, declarar a linhagem e confirmar a devoção de Nacib pelo 

escritor, Zelia Gattai (1999a, p. 116) acrescenta: 

Tínhamos três gatos siameses: Gabriela, Nacib e Vadinho, filho do casal. 

Apegadíssimo a Jorge, Nacib tornara-se a sua sombra. Mais de um romance 

foi escrito com Nacib servindo de peso de papel. Era ver Jorge sentar-se a 

máquina que ele num salto, subia a mesa e acomodava-se sobre as páginas 

dos originais. [...] Nem pêlo duro, nem felpuda, Chacha era escura de olhos 

amarelos, olhar penetrante. [...] Não posso esquecer, isso não posso, de falar 

de três gatos manx, trazidos da ilha de Man, [...] gatos raros, quadris 

levantados, corpo e andar de coelhos, lindos [...] já batizados: Ofélia e 

Hamlet, que eram filhotes e Gipsy, já adulta. 

Não é de estranhar e até louvar que o escritor, em Paris, sem recursos e exilado, 

quando seu filho completa 1 ano de idade, o presenteia com um conto para criança, o seu 

primeiro: O Gato malhado e a Andorinha Sinhá. Nele o bardo canta: "O mundo só vai prestar. 

Para nele se viver. No dia em que a gente ver. Um gato maltês casar: Com uma alegre 

andorinha. Saindo os dois a voar. O noivo e sua noivinha. Dom Gato e Dona Andorinha.” 

(AMADO, J., 2008, p. 11) 

A apreciação do escritor pelos bichos não se resumia aos gatos. Como um 

colecionador, Jorge Amado povoou a casa e seus cantos com sapos das mais variadas origens, 

das mais diversas formas e feituras. Povoou, com suas representações, páginas do livro Rua 

Alagoinhas 33, Rio Vermelho, no qual lhes deu um lugar de destaque. Suas páginas iniciais. 

Simbolizando a fertilidade, a abundância, a riqueza, a prosperidade, a boa sorte, o êxito, a 

força, a coragem, a morte, a bruxaria e a magia, “que tem no olhar algo que fascina” 

(CIRLOT, 1984, p. 511) os sapos da coleção do escritor, espalhados pela casa, recepcionavam 

àqueles que a ela se achegavam. 

Não se contentando com a sua representação, em madeira, ferro, acrílico, pedra-sabão, 

um sapo cururu de carne e osso frequentava o ambiente da casa para deleite do escritor e 

alvoroço dos amigos. De Carybé surripiou e tomou para si um grande sapo de cerâmica que se 

sobressaia dos demais por carregar, às costas, um pequeno filhote. Aventura que assim se 

sucedeu como nos conta o escritor: “O sapo enorme, de cerâmica, abandonado no jardim da 

casa de Caribé, exposto a chuva, coberto de limo. Os donos da casa não estão, não posso 

perder a viagem [...] transportamos o sapo para o carro. [...] o grande sapo carrega nas costas 

um filhote pequenino, lindo.” (AMADO, J., 1992, p. 16) 
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A esse sapo, tirado da casa do amigo, o escritor deu-lhe um destino certo: 

Colocado no parapeito do janelão da sala de jantar, sobre os azulejos de 

Caribé, as armas de Oxossi e as de Oxum, o sapão assumiu presidência da 

confraria de sapos que se espalha pelos jardins, sob a piscina, ao lado da 

varanda, em cima dos móveis, nas estantes, em todas as partes da casa [...] 

(AMADO, J., 1992, p. 16) 

Como mais um membro da confraria, vindo de longe, do México, esculpido em 

madeira, a figura/objeto Sapo, 3.6, que traz gravado o nome Ignacio Ojeda, é pintado, com 

grandes olhos e por todo o corpo círculos que se assemelham a sóis. A exuberância dos 

desenhos que cobrem o corpo desse sapo o destaca dos demais e o aproxima do mundo 

pintado pelo escritor nas páginas dos seus romances. Assemelha-se também à exuberância das 

telas e murais do amigo do escritor, o mexicano Diego Rivera. 

TEMÁTICA 4 – CANDOMBLÉ 

4.1

4.2

4.3

4.4
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“Em verdade sou um obá – em língua iorubá da Bahia obá significa ministro, velho, 

sábio: sábio da sabedoria do povo.” (AMADO, J., 1992, p. III) 

Da roda de amigos frequentadores da casa e moradores do coração do escritor Jorge 

Amado, não só Carybé levava para a tela, dava forma e esculpia a riqueza e a beleza dos 

rituais do candomblé, das tradições da Bahia. Djanira, Mário Cravo, Tatti Moreno, Carlos 

Bastos reverenciaram nas suas obras, figuras míticas, orixás, práticas do povo de santo, a 

ancestralidade afro- descendente. 

Telas e esculturas que davam vida ao ambiente da casa do escritor são encontradas, 

muitas delas, sobre os móveis, no teto e nas paredes da sua sala de visitas. Ao lado e muitas 

vezes, santos católicos, cangaceiros, paramentos e amuletos, ferramentas dos orixás, 

harmoniosamente juntos, compunham o universo sincrético do escritor. Prova das afinidades? 

Admiração mútua? Sincretismo cultivado? Vejamos! 

Católica por formação, itinerante, Djanira (1914-1979) viajava por todo o país, queria 

conhecer seus costumes e o povo. Pintora autodidata e de espírito libertário, foi convidada e 

pinta, em Salvador, no ano de 1955, o mural Candomblé, figura/objeto 4.1, em óleo sobre 

madeira, para a residência do escritor Jorge Amado que por ela nutria uma especial admiração 

ao ponto de declarar que Djanira: 

Sendo uma dos grandes pintores de nossa terra, ela é mais do que isso, é a 

própria terra, o chão onde crescem as plantações, o terreiro da macumba, as 

máquinas de fiação, o homem resistindo à miséria. Cada uma de suas telas é 

um pouco do Brasil. (AMADO, J. apud FÉLIX, 2014) 

Nesse discurso podemos perceber um entrecruzamento de olhares, de Djanira e Jorge 

Amado, direcionados para as coisas da terra e da cultura do povo, do qual faziam parte. 

Tinham visões que se assemelhavam e que os fizeram padecer das mesmas dores. Ambos 

foram perseguidos por defenderem ideias e professarem a fé na arte como uma bandeira de 

luta. Djanira foi uma artista apreciada por intelectuais e políticos, muitas deles, admiradores 

do seu estilo, genuinamente nacionalista, admiração que não a livrou, nos idos de 1964, de ser 

presa por algumas horas, tanto quanto Jorge Amado que, como militante esquerdista, exila-se 

do país em busca da liberdade que lhe prometiam cercear. 

Vaticinando o futuro das artes no Brasil, Jorge Amado afirma que, no dia em que se 

escrever a história da arte brasileira vai-se dizer de Djanira que sua pintura nasceu do povo, 

cresceu com ele, com ele se tornou poderosa, densa de drama e de pura alegria. Palavras que a 
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Amado sempre foram dirigidas por uma infinidade de sujeitos que sobre sua vida se 

dedicaram a estudar. Diz-nos o escritor: 

[...] Estou convencido de há muito, não existir na pintura brasileira 

contemporânea, mais que sejam autenticamente as mãos do povo criando 

arte do que essa pintora Djanira, que as mãos dessa pintora de tristezas e 

ternuras, de trabalhadores e operários, de gente simples e de paisagens 

brasileiras. (AMADO, J., 1961) 

Assinado e datado, o mural Candomblé, figura/objeto 4.1, segundo descrição de 

Gabrielle Martins, filha de santo do Terreiro Ilê Axé Odè Yeyé Ibomin,25 representa quatro 

orixás com suas ferramentas: Oxalá, com o opaxorô, ferramenta que simboliza a criação do 

mundo, orixá da doença, da saúde e da cura; Oxóssi, orixá da caça, Iemanjá e Xangô, com seu 

"machado," o orixá da justiça e da sabedoria. Logo atrás a “ekedi” ou a mãe de santo, 

cuidando do "yawo", filha de santo e três ogans com seus atabaques, responsáveis por tocar e 

evocar os orixás que se perfilam ao lado de filhos da casa ou visitantes. Representando 

pescadores, no Quarto do casal, uma Puxada de rede (n. 63), em guache, é mais uma tela da 

artista que compõe o rico acervo de obras de arte brasileira que enriquece a casa do escritor. 

Nesse cenário, uma Iemanja,26 figura/objeto 4.2, de Mário Cravo (1923-), alça vôo e 

vai se fixar junto ao telhado da sala, vindo transportada da piscina, seu lugar primeiro. 

Simbolizando a rainha das águas, essa divindade do candomblé esculpida em madeira e 

pintada de vermelho, inicialmente ficava no lago, no jardim da casa, como nos conta Gattai 

(1999a, p. 84). 

A Yemanjá vermelha de madeira, de Mario Cravo, estava à espera que fosse 

feito o laguinho do jardim. A bela sereia ficaria no centro, refleteria a água. 

Nesse lago seriam colocadas plantas aquáticas, nenúfares, conhecidas na 

Bahia como baronesas, haveria sapos, muitos sapos. 

Anos depois ela foi trazida para a sala de visitas, colocada num lugar de destaque, no 

alto, junto ao telhado, no sentido de preservá-la das intempéries, das chuvas, do excesso de sol 

e umidade, segundo declaração da museóloga Milena Santos que cadastra e zela pelo acervo 

da Casa do Rio Vermelho Jorge Amado e Zélia Gattai. Ao encontrar um lugar seguro declara 

Paloma: “A grande Iemanjá de Mário Cravo, no alto da sala, é iluminada pelo sol; a cada hora 

uma luz diferente, uma nova visão.” (p. 150) Aquele que instintivamente desvia o olhar e a 

25 Sediado em Portão, município de Lauro de Freitas, Bahia. 
26 Iemanjá, a grande mãe dos orixás e da humanidade, se confunde com da Conceição Nossa Senhora, mãe de 

Deus e mãe dos homens. Nossa Senhora O mar aproxima o orixá e a santa, igualmente padroeiras dos 

navegantes dos Navegantes e pescadores. (PRANDI, 2009, p. 48) 
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descobre no alto, depara-se com “[...] a divindade do mar cujo reino encantado fascina os 

pescadores que a chamam também de Janaína e senhora Soberana”. (SANTOS, F., 2007) 

Sobre Mário Cravo e a relação que o artista mantinha com Jorge Amado, páginas já 

foram escritas, declarações de afeto e admiração que ultrapassam as linhas do discurso e 

aportam com profusão nas obras de arte que embelezam e nas grades forjadas que protegem a 

casa do escritor. Sobre a força e o vigor do artista e artesão, sobre a sua forma de ser e viver, a 

influência que exerceu sobre jovens de sua geração e o compadrio estabelecido entre eles, 

Jorge Amado professa: 

Já escrevi que compadre Mário é uma força da natureza por capricho dos 

deuses desencadeada na Bahia, ferreiro de Exu saído dos infernos, bigodes 

arrogantes, devassos, a boca de gargalhadas, um dos pais da arte moderna da 

Bahia. A arte moderna da Bahia começou com ele, com Genaro de Carvalho 

e Carlos Bastos [...] Mario foi o mestre principal da geração que se seguiu a 

primeira leva revolucionária, influiu sobre jovens plenos de talento e de 

vocação [...] mas os artistas baianos, quase todos nasceram em seu atelier, de 

seus ensinamentos. Mario foi fundamental e definitivo. (AMADO, J., 1992, 

p. 297-298)

Como ferreiro de Exu, o mestre Mário Cravo forjou santos, ferramentas, orixás que se 

postam na entrada da casa, nos muros que a cercam. No alto da entrada, São Lázaro (n. 20) e 

seu cachorro vigiam a casa. Um santo que no sincretismo é Omulu (PRANDI, 2001), 

considerado, nos terreiros, como médico dos pobres, estudioso das plantas e conhecedor de 

todas as suas qualidades curativas. O mestre Mário ainda forjou um Pássaro de ferro e a 

arma de Oxóssi, (n. 21) orixá que usa como ferramenta o arco e a flecha, orixá da caça, e que 

no pórtico da casa funciona como um para-raios. Todos eles símbolos do candomblé que 

próximos “[...] do céu, misturando-se com as nuvens protegendo a casa do seu filho.” (p. 8) 

Como os considera Paloma Amado, filha do escritor. 

Jorge Amado, obá de Xangô, do terreiro do Axé Opô Afonjá, filho de Oxóssi,27 que 

nas festas do terreiro sentava-se ao lado de Mãe Senhora, cercava-se da proteção dos orixás, 

saídos das mãos de quem como ele, os reverenciava. Na entrada da casa da Rua Alagoinhas, 

33, um altivo Xangô, orixá da justiça e da sabedoria, permite a exibição de seu Machado (n. 

22) moldado em ferro pelas mãos e pelo fogo no atelier do artista. Acolhendo amigos e

visitantes, protege o filho e entre as duas escadas que dão acesso à casa, o machado está 

fincado, como se a testar o visitante, a sua sábia escolha do caminho a seguir. 

27 Afirmação dada pelo escritor quando em Navegação de cabotagem (AMADO, J., 1992, p. 76) ao comentar 

sobre o casamento da filha, declara: “a noiva filha de pais ateus, criada á margem de qualquer religião - 

inclusive das religiões populares, de origem africana, apesar do pai ser obá de Xangô.” 
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Encontramos obras de Mário Cravo em outros aposentos da casa. Na Varanda 

Fechada, esculpido em madeira, um estudo para os Cangaceiros (n. 24) está próximo da 

Virgem abstrata, (n. 23) que na Varanda Aberta repousa esculpida em madeira envernizada. 

E ainda, confessa Paloma Amado (p. 112): “[...] Sobre a porta que abre passagem para o 

corredor que leva ao quarto de hóspedes e à cozinha, está uma grande Arraia de ferro (n. 25), 

de Mário Cravo,” com longa cauda e largas barbatanas. A incidência de obras do artista, a sua 

presença constante na casa e na vida do escritor, deixa a entrever o grau de aproximação e 

afinidade que unia o ferreiro de Exu ao filho de Xangô. 

Ambos também desfrutavam de projeção social e acadêmica, no meio da 

intelectualidade baiana e brasileira. Não só no plano nacional como fora do país, Mário Cravo 

alçou vôos. Andou por lugares e paragens percorridos pelo escritor. Conforme declaração do 

pesquisador Benedito Veiga (2006, p. 110): “Mário Cravo Junior, diretor do Museu de Arte 

Moderna e do Museu de Arte popular, é o primeiro em vendas de esculturas para o exterior 

tem trabalhos nos EUA, Alemanha e outros países.” 

Saído das mãos de um discípulo de Mário Cravo, do ferreiro de Exu, mestre de uma 

geração de artista, como o vê Jorge Amado, a figura/objeto 4.3, Oxóssi, foi esculpida por 

Tatti Moreno (1945-), com placas de latão superpostas, datada de 1981. Como um guardião, 

com suas armas, Oxóssi foi colocado no pórtico da janela da sala projetada pelo mestre 

Carybé. Representa o orixá que, sincretizado com São Jorge, é “[...] protetor, por excelência, 

dos caçadores, traz sempre a sua lança em riste contra o dragão da maldade do mundo” 

(PRANDI, 2001), Orixá que gravado nos azulejos de Carybé, recobre paredes e muros, 

grandes espaços da casa da Rua Alagoinhas, 33. 

Como mais um integrante de uma confraria que reverencia e expressa, através da arte, 

a religiosidade afro-brasileira, Tatti Moreno transitou pela Academia. Estudou na Escola de 

Belas Artes, da Universidade Federal da Bahia, nos idos de 1967 e como aluno de Mário 

Cravo, aprendeu a esculpir em ferro, latão e aço. Interessou-se pela historia da arte, bebeu na 

fonte de Romano Galeffi, e como professor, ministrou um curso de escultura em metal, 

estreando na mostra coletiva Artistas Baianos da Nova Geração, do Museu de Arte Moderna 

da Bahia, em 1970. 

Em uma entrevista publicada no site do jornal A Tarde, dia 16 de maio de 2016, ao ser 

questionado se era ou não religioso, acaba por confessar o sincretismo que o caracteriza e 

assim como Amado, expresso na sua produção artística. 
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Sou sim, católico. Todo mês vou à igreja, a do Bonfim ou a da Vitória e, 

como bom baiano, tenho duas religiões. O candomblé, eu descobri nas 

minhas pesquisas sobre a cultura afro. Hoje tenho um respeito muito grande 

por essa religião. Acho que a grande questão da religiosidade é a fé. A fé 

move montanhas. Eu, quando peço a Oxalá, o Deus que enxergo como a 

natureza, é a mesma fé que eu rezo para o Senhor do Bonfim.28 

Fascinado pelo ritmo dos atabaques, pela indumentária, pela dança da capoeira, pelas 

cores das vestes, motivado pela religião tradicional yorubá, pelas armas e símbolos dos orixás, 

chegou ao candomblé e se tornou o escultor dos orixás. Sete deles flutuam no Dique do 

Tororó. Oxum, Iemanjá, Nanã, Oxóssi, Ogum, Xangô e Oxalá, enquanto outros, ao longo de 

seus 42 anos de produção artística, marcam a paisagem da cidade com a sua escultura 

poderosa, como a considera Jorge Amado. 

Na apresentação da obra Orixás, publicada pelo artista, em 1987, Jorge Amado (1987, 

p. 8) ressalta características da vida e da obra de Tatti Moreno, dignas de serem aqui

mencionadas: “Eis um artista baiano que continua a grande tradição, que nasce da força da 

cultura popular e recria com força e talento realmente incomum, com paixão e alegria de viver 

do povo baiano.” 

Para Amado, os orixás da Bahia, os deuses que vieram da África e que aqui se fizeram 

mulatos na mistura com os santos católicos e os caboclos da selva, foram fixados na madeira e 

no ferro pelos artesãos, desde os tempos da escravidão, até os dias de hoje. Considerando que 

a obra de Tatti Moreno nasce da sua condição baiana e do seu amor à vida, e o colocando no 

rol daqueles que o precederam, artesãos da qualidade de Mário Proença e Manu, e escultores 

da grandeza de Mário Cravo, Agnaldo, Mirabeau, Antonio Rebouças, Manuel Bonfim, Jorge 

Amado (1987, p. 8) ressalta características que o difere dos demais: 

Diferente de todos eles nascidos da mesma tradição da cultura e de criação 

popular, Tati Moreno restabelece mais uma vez a imagem dramática, 

luminosa e mágica dos Orixás [...] conservando ainda o fogo da juventude - 

suas mãos arrancaram do fundo do mistério o clarão dos encantados, nossa 

verdade fundamental. 

Não é de estranhar que, na casa de Jorge Amado, a luminosidade e a magia dos Orixás 

sejam sentidas e emanadas das obras do artista. Além do Oxóssi, que se posta à janela da sala, 

“Em torno desta piscina de borda amarela, estão sapos, peixes, baleias, iemanjás. Mas quem 

manda mesmo neste pedaço é Maria Padilha, mulher de Exu, que Tatti Moreno esculpiu, em 

ferro, com as mãos na cintura.” (p. 106) conforme declaração de Paloma Amado, a filha do 

28 Entrevista disponível em:<http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1771072-dar-50-do-seu-trabalho-aos-

galeristas-e-taca>. Acesso em: 6 ago. 2016. 
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escritor. Conhecida como Pombagira, um exu feminino, Maria Padilha ficava próxima de 

Exu, o orixá escolhido pelo escritor para ser o guardião da casa, que enfeitava o jardim, 

forjado em ferro e latão pelo mestre Manu. 

Exu foi também o Orixá escolhido pelo escritor, como guardião da Fundação Casa de 

Jorge Amado, sendo assentado antes mesmo de a casa ser inaugurada. “Sob a grande placa 

das três raças que se misturaram os índios, os negros e os brancos, arte de Caribé, erguido 

diante da Casa, Exu preside o destino da Fundação, ali foi plantado o fundamento na noite da 

inauguração”. (AMADO, J., 1992, p. 350) 

Na casa do Rio Vermelho, 33, Maria Padilha e Exu, Tatti Moreno e mestre Manu, 

harmoniosamente explicitam a convivência entre o erudito e o popular cultivada e apregoada 

pelo escritor que, na Bahia, representou o papel de catalizador das expressões artísticas, 

regado à generosidade que lhe era peculiar e ao respeito e amor que dedicava à terra e seu 

povo. 

A figura/objeto 4.4, Sereia vestida de noiva remete-nos ao mesmo universo mítico 

dos artistas e artesãos aos quais já nos referimos nessa temática. Ao universo literário de Jorge 

Amado povoado de homens, deuses e seres cuja existência, real ou imaginaria, sincretizados, 

representam a cultura e a religiosidade do povo baiano. Montados num cavalo e tendo ao 

fundo o contorno de uma cidade com suas casas, igrejas e torres, a sereia vestida de noiva e 

seu provável noivo, são representados em um quadro pintado a óleo e assinado por Carlos 

Bastos (1925-2004). 

De formação acadêmica, tal qual Mário Cravo e Jorge Amado, Carlos Bastos era 

considerado pelo escritor como um príncipe que da Renascença fugiu para a Bahia, um 

fidalgo erudito, cujo refinamento era visível nas telas que produzia. Da Bahia foi para o Rio 

de Janeiro onde concluiu os estudos na Escola Nacional de Belas Artes, sendo aluno de Santa 

Rosa, Iberê Camargo, Candido Portinari e Carlos Oswald, quando por lá estava. 

Em Nova York, nos idos de 1944, estudou no Arts Students League, e em Paris, em 

1949, fez cursos de pintura mural e afresco na École Nationale Supériere dês Beaux – Arts e 

aulas de desenho na Académie de La Grande Chaumière. Monta Atelier na Bahia, e em 1965 

publica Igrejas, santos e anjos da Bahia, cujo prefácio é escrito por Jorge Amado, uma 

verdadeira ode à elegância, à delicadeza, ao amor à arte, que na visão do escritor, são 

características que marcaram a vida e a obra do artista. 
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Há em torno dele certa atmosfera que faz recordar a Renascença, como se 

Carlos Bastos, em sua casa sobre o mar, tão bela e tão sua casa fosse uma 

espécie de governador das belezas da cidade da Bahia, de mandatário das 

ruas e ladeiras, praias e das águas negras da Lagoa de Abaeté. Sobretudo 

como se fôsse ele, Dom Carlos da Bahia, o capitão dos anjos e dos santos de 

todas as Igrejas da cidade. (AMADO, J., 1965) 

Distante das denúncias sociais, sua arte era figurativa e mística onde a beleza se 

sobrepunha a estilos e escolas. Aproximava-se do povo da Bahia por usar cores fortes, 

pinceladas barrocas, o dourado dos santos, a mística dos anjos, o enigma das sereias. Apesar 

de gravitar, em torno do escritor Jorge Amado, como muitos de sua geração, como Carybé, 

Jenner Augusto, Floriano Teixeira, Mário Cravo, artistas e escritor que faziam da arte uma 

expressão identitária ou um discurso de resistência, Carlos Bastos usava seu pincel e tinta para 

louvar a vida, o prazer, a cidade da Bahia, encantando os amigos com seus retratos29 e grandes 

painéis. Fotografou e ilustrou páginas e capas dos romances do escritor Jorge Amado o qual 

não se cansa de louvá-lo. 

Não creio ser possível a Carlos Bastos trabalhar senão sobre aqueles temas 

que não sua carne e seu sangue. Por exemplo, a cidade da Bahia, aquela que 

circunda sua cama e está a seus pés, dele enamorada. [...] Ele e a cidade são 

como dois inseparáveis amantes, falar de Carlos é falar da Bahia. E como 

conhecer a Bahia sem conhecer a obra do pintor e desenhista que todas as 

manhãs a retrata em sua obra, todas as tardes outra vez a constrói, na 

montanha e no mar? (AMADO, J., 1965) 

O mar que a cada dia era construído, como o canta Jorge Amado, provavelmente o 

inspirou a pintar a tela que se encontra no acervo da sua sala de visitas. Uma Sereia vestida 

de noiva, figura/objeto 4.4, que montada num cavalo e ao lado de um noivo, deixa a entrever 

que um caminho a seguir, lhes foi aberto. Esse noivo foi seduzido pelo canto? Em terra firme? 

No Dicionário de símbolos de Juan-Eduardo Cirlot (1984, p. 519) a Sereia é descrita como 

uma 

Figura simbólica que aparece sob dois aspectos principais, como mulher-

pássaro ou como mulher-peixe. [...] são também símbolos do desejo, em seu 

aspecto mais doloroso e que leva a auto-destruição pois seu corpo anormal 

não pode satisfazer os anseios que seu canto e beleza de sua face e do se 

busto despertam. Parecem, essencialmente símbolos das “tentações.” 

Na Odisséia, Ulisses é alertado sobre esse canto sedutor: 

29 Em 1973 pintou retratos de Di Cavalcanti, Jorge Amado, Djanira e Vinicius de Morais. Em 1972 vários 

retratos de Jorge Amado. Fotos de Carlos Bastos e Zélia Gattai ilustram as obras ABC de Castro Alves e 

Pastores da Noite.  
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Mas, se tu mesmo quiseres ouvi- Ias, é preciso que eles te amarrem em torno 

do mastro da ligeira nave, de pé, com possantes cordas, para que possas 

ouvir com prazer as duas Sereias. Se, porém, lhes pedires ou ordenares que 

te soltem as cordas, mais fortemente eles te devem amarrar o corpo 

(HOMERO, 2009) 

A Sereia, na cultura ocidental dos tempos modernos, é bem diferente das Sereias 

metade pássaro, metade mulher da antiguidade homérica. A metade pássaro de seu corpo foi 

substituída pela cauda de peixe, uma figura que no candomblé é alusiva à Iemanjá, à 

divindade das águas. Não só a tela Sereia vestida de noiva, de Carlos Bastos, integrava-se ao 

ambiente da casa. Na Varanda Fechada uma tela sobre óleo representa uma Festa em 

Salvador (n. 56), enquanto no Bar da casa, um óleo sobre tela, datado do ano de 1979, recebe 

do artista o nome de Brinzélia, (n. 55) uma delicada brincadeira com a esposa daquele que no 

Prefácio da obra Santos e anjos da Bahia: guia de ruas e mistérios, lhe deu o cognome de 

“Dom Carlos, príncipe fugidio da Renascença para as ruas da Bahia.” 

TEMÁTICA 5 – CATOLICISMO 

5.1
5.2

5.3 5.4
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Dona Lalu, a mãe de Jorge Amado, não poderia ter criado filhos desatrelados da 

religião católica. A herança judaica cristã, portuguesa, norteava a família brasileira, desde os 

idos do século XVI. Na infância, Jorge Amado professava a fé católica. Estudou em colégio 

de padre. Na juventude dela abdicou. Tornou-se comunista. Na maturidade perdeu a fé, “[...] 

nem sentimento de ser ateu eu tenho”,30 confessa. Trilhou outros caminhos até a divindade, 

dando explicações para tal feito: 

Tornei-me obá em 1961, há vinte e cinco anos. Obá é um cargo vitalício, 

agente é obá para sempre [...] foi escolhido obá, porque sou um homem que 

toda vida lutei para defender os direitos dos negros, do povo, dos 

candomblés. [...] por que o candomblé é uma religião popular, 

completamente independente de qualquer vínculo que pressuponha uma base 

reacionária, como é o caso do catolicismo, onde ainda uma grande parte da 

igreja se posiciona com o partido dos ricos contra o dos pobres... [...] Além 

do mais o candomblé é uma religião alegre, que não esmaga as pessoas; o 

pecado não existe, nem a noção de pecado. É vida é alegria. Os deuses vêm 

cantar e dançar com os homens e as cerimônias são de confraternização entre 

deuses e homens que dançam e cantam juntos. (RAILLARD, 1990, p. 81-84)  

Essa confissão nos faz entender melhor a relação tão dita, decantada e mantida por 

Jorge Amado com o culto e a religião do candomblé. Saber de sua origem católica, também 

nos fez compreender a possível e harmoniosa existência e convivência dos santos com os 

orixás, da presença de santos e objetos, instrumentos e ferramentas de mundos tão diversos, 

aproximados pelo sincretismo cultivado pelo escritor. O que buscamos aqui é entender a 

existência e o porquê de na sala de visitas do escritor um Castiçal e um Menino Jesus na 

Mangedoura, uma Santa Bárbara e um São Francisco estão ali expostos. Quem os deu 

forma, os esculpiu e os pintou. 

Na história de Portugal, a pátria de José Franco (1920-2009), o artesão de Mafra, sobre 

o qual tantas vezes já nos referimos, fomos buscar razões que justificassem a profusão de

santos, madonas, castiçais, objetos representativos da fé católica, tão presentes na obra do 

artista.31 A Igreja Católica, atuante, teve um papel importante na construção do sistema 

identitário do povo português, cujos reflexos não poderiam deixar de ser vistos e sentidos nas 

suas expressões artísticas, no Castiçal, figura/objeto 5.1, que ilumina a sala de visita do 

escritor Jorge Amado, na singeleza e adoração representadas na imagem esculpida do Menino 

Jesus na Manjedora, figura/objeto 5.2.  

30 Numa entrevista concedida aos Cadernos de Literatura Brasileira, n. 3 de 1997, ao ser questionado “O Sr. é 

agnóstico?” dá a referida resposta. 
31 Consta da biografia do artista que obra de sua autoria pode ser encontrada no Vaticano. Bem como a sua 

participação como membro de Conferências Religiosas tais como a Conferência de São Vicente de Paulo do 

Sobreiro e Achada. 
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Encontramos em um texto de José Eduardo Franco, um pesquisador da Universidade de 

Lisboa, algumas reflexões que lançaram luzes sobre a nossa curiosidade. Diz-nos o autor que 

[...] desde a historiogénese e da sociogénese de Portugal, e mesmo nas suas 

raízes anteriores à proclamação do nosso país como povo e reino livres, a 

Igreja e as suas diferentes instituições, com particular destaque para as 

ordens religiosas, tiveram um papel importante na afirmação deste território 

auto-determinado, com uma língua, uma cultura, uma governação própria e 

estruturada, assim como um sistema simbólico identitário que bebe na Igreja 

e no Cristianismo a sua legitimação. (FRANCO, 2011, p. 11) 

O papel importante da Igreja, a legitimação da identidade religiosa através da arte 

talvez esteja também representada na obra de Osmundo (1954- -), um ceramista de Itabuna, 

na Bahia, que faz santos desde os 10 anos de idade. Santos católicos. Cresceu assim. Nascido 

na mesma região da família Amado, desde cedo dava forma ao barro, esculpindo além de 

santos - Jesus Menino, São Francisco, Nossa Senhora - oratórios e presépios, tão barrocos 

quanto aqueles que se via em Portugal. Em Lisboa foi bolsista da Fundação Gulbenkian e fez 

estágio na Fábrica de Cerâmica Viúva Lamego. Na cidade de Salvador, formou-se em Artes 

Plásticas na Universidade Federal da Bahia e ali, somando a herança barroca ao culto 

africano, imprimindo à sua arte um sincretismo representado nos Xangôs, Oxuns, Iemanjás. 

Tal qual o escritor. 

Santa Bárbara, figura/objeto 5.3, esculpida em cerâmica e datada de 1977, a mesma 

que Iansã,32aquela que invocada protege o homem dos raios e do trovão, não só foi esculpida 

pela artista e pode ser encontrada numa prateleira da sala de visitas da família Amado, como 

andando pelas ruas da cidade de Salvador, incorporada na personagem do romance o Sumiço 

da Santa, uma ficção do escritor, dos anos de 1988. 

[...] O sumiço da santa, que narra o desaparecimento de uma estátua de santa 

Bárbara. Jorge Amado chama santa Bárbara pelo epíteto “a do Trovão”, 

como é chamada Iansã nos terreiros de candomblé. “Eparrei!” é o brado com 

que se saúda Jorge Amado e o obá Camafeu de Oxóssi Jorge Amado, o orixá 

das tempestades nos rituais afro-brasileiros. “Eparrei, Santa Bárbara!”, 

gritam com solene respeito os personagens de Jorge Amado. (PRANDI, 

2009, p. 56) 

32 A correspondência dos santos católicos com os orixás pode ser observada nas obras do pesquisador Reginaldo 

Prandi, professor, pesquisador da Universidade de São Paulo. 
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Ao lado de obras de arte produzidas pelo artesão José Franco, vindas de Portugal, da 

santa de Osmundo, artesão nato que cursou a Universidade, encontra-se um quadro, têmpera33 

sobre tela, de boa proporção, do ano de 1958, representando São Francisco, figura/objeto 5.4, 

pintado por Volpi (1896-1988). E “Lá estão, São Francisco e, ao seu redor, os bichos que 

tanto estima,” assim a ele se refere, Paloma Amado, quando apresenta as obras de arte que 

ficam na sala de visitas representadas no livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho. (RUA..., 

1999, p.38) Bichos/pássaros emolduram a figura do santo que, segundo a tradição católica, 

paravam de voar e de cantar diante do santo e seus sermões. 

Não é um desafio se estabelecer elos entre o escritor Jorge Amado, José Franco e 

Osmundo. A cultura popular, artesanal e sacra de José Franco, a amizade cultivada e a 

reciprocidade entre eles, a convivência que ultrapassava o Atlântico,34 o sincretismo 

estampado na arte de Osmundo, presente na vida e na literatura de Amado, se constituem em 

pistas que dão a ver os motivos pelos quais as obras desses artistas e artesãos ocupavam 

espaço na casa de morada do escritor. Afinidades.  

Presenteadas ou adquiridas por compra ou doação, essas obras lá estavam. Buscamos 

encontrar na vida e obra de Volpi elementos indiciários que, mesmo por vias indiretas, nos 

possibilitasse compreender a presença do artista no conjunto de obras que compunha o museu 

imaginário de Jorge Amado. O porquê da escolha ou do acato, objeto da nossa investigação. 

Tentativas nos levaram a buscar, na biografia do pintor, acontecimentos ou mesmo 

características que pudessem ter sido alvo de apreciação, por parte do escritor, e que 

justificassem um São Francisco, rodeado de pássaros, estar plantado nas paredes da sala da 

sua casa. Opção tomada depois de exaustiva pesquisa nas memórias do escritor e da família, 

publicadas e acessíveis ao público leitor.  

No entanto, nesse percurso, nos deparamos com uma justificativa mais que 

convincente, uma resposta provável à elucidação da nossa pergunta. Uma declaração de 

Paloma Amado encontrada na obra Coleção Jorge Amado: leilão novembro de 2008, no ano 

de 2008, nos fez entender o que movia Jorge Amado a cercar-se de objetos de arte como se 

33 A têmpera é um método de pintura no qual os pigmentos de terra são misturados uma emulsão de água e 

gemas de ovo ou ovos inteiros (às vezes também se usa cola ou leite). Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/napead/repositorio/objetos/glossario-tecnicas-artisticas/tempera.php> Acesso em: 24 set. 

2016. 
34 “Helena e Jose Franco possuem casa no Rio Vermelho, com placa de cerâmica na porta da rua, são baianos. 

Zélia e eu possuímos casa e ateliê em Sobreiro, somos saloios.” (AMADO, J., 1992, p. 566) 

A amizade cultivada entre o escritor e o artesão já foi exaustivamente exposta na Temática I, por também 

conter obras de José Franco. 
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fossem imprescindíveis à sua vida e quem sabe, acercar-se do São Francisco rodeado de 

pássaros  

Ele se apaixonava perdidamente por uma peça [...] Mil vezes escutei o 

mesmo diálogo: Mas, Jorge, você vai comprar isso para colocar onde? A 

casa está cheia, não há mais lugar. E papai respondia sempre igual: Zélia, 

minha filha, eu compro não para colocar... Eu compro porque não 

suportaria viver sem isso mais um instante da minha vida. (AMADO, P, 

2008) 

Volpi, provavelmente! Sem ele o escritor não suportaria viver? Intuímos! 

TEMÁTICA 6 – FLORES E FRUTOS 

6.1

6.2

6.3 6.4
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Flores, frutos, sabores e perfumes deixam rastros no caminho trilhado por Jorge 

Amado. Na casa, nos quadros, nos livros, personagens, nos amores. Nas últimas páginas da 

obra Navegação de cabotagem, ao confessar o seu último desejo, o de morrer com as mãos 

repousadas sobre o órgão sexual feminino, a ele lhe dá nomes, uma taxonomia, onde as flores 

proliferam como num erótico jardim.   

Queria coroá-la com as flores do poema, falta-me a inspiração do bardo [...] 

Flor de cactos, trago de aguardente, cratera de vulcão [...] Pasto de miosotis, 

campo de papoulas, chão de prazeres [...] Não direi rosa chá, marulho, fogo 

do inferno [...] Irei buscá-la onde um dia coloquei para resguardá-la, a 

escondi lá onde sabes, no xis de Dona Flor [...]. (AMADO, J., 1992, p. 635-

636) 

Como um glutão, também se apraz ao saborear frutos, jacas e cocos. Com prazer relata 

um momento vivido numa viagem à ilha do Ceilão, na companhia de Zélia, Matilde e Neruda: 

Obtive dois triunfos na excursão cingalesa, causei sensação, recolhi 

aplausos: quando rasguei a jaca e expus os bagos e quando dei de beber a 

água de cocos secos. [...] apalpei a fruta enorme, e perfumada, jaca-mole no 

ponto de ser comida: sou conhecedor, papa-jaca desde a infância nas roças 

do cacau. [...] Botei a jaca de pé sobre o caixão, com a mão esquerda segurei 

o cabo do bagunço, com a direita rasguei-a de alto abaixo como se faz na

zona grapiúna [...] expondo os bagos amarelos: o mel escorria, dava água na

boca. [...] sendo descomunal a jaca permitia generosidade (AMADO, J.,

1992, p. 475-476)

As frutas colorem e perfumam os romances amadianos. “[...] comida barata nas 

cidades, de graça nos quintais, fazendas e interiores do país, na obra do escritor elas criam 

ambientes dão cor e aroma aos mercados e feiras, aproximam personagens [...]” e como 

declara Paloma Amado (1997, p. 76) “[...] se fosse possível eleger uma fruta para representar 

a obra de Jorge Amado - excluindo o cacau – [...] essa fruta seria a jaca.” 

A visão hedonista da vida que caracteriza o capitão de longo curso, o navegador de 

cabotagem, o baiano romântico e sensual, escritor de putas e vagabundos se expressa não só 

na literatura que produz, na vida vivida, como na representação exuberante, sensualizada, das 

flores e frutas pintadas e expostas nas obras de arte que elege para compor o cenário que o 

circunda, especialmente a sua sala de visitas. Flores e Capitães de Areia, figura/objeto 6.1, 

de Pancetti; Flores na tampa do baú, 6.2, pintadas por Floriano Teixeira; a Jaca, 6.3, tão 

colorida e apetitosa que saiu das mãos de Aldemir Martins e o Vaso com motivos florais 

figura/objeto 6.4, moldado pelo ceramista Brennand, todos elas são figuras/objetos que 

compõem essa temática, um conjunto representativo do que acabamos de considerar. 
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Não há como deixar de lembrar a profusão de sabores dos pratos e sobremesas, odores 

das especiarias que emanam dos corpos e saem das mãos de seus personagens. Das mãos de 

Gabriela, a dos bolinhos e das moquecas, do cheiro de cravo e canela; de Dona Flor e suas 

sobremesas, ministradas na Escola de Culinária Sabor e Arte; do mestre Manuel das comidas 

preparadas e oferecidas aos orixás; das frutas prediletas expostas por sua filha, nas páginas do 

livro As frutas de Jorge Amado:ou o livro de delícias de Fadul Abdala. (AMADO, P., 1977) 

Amante de uma boa mesa, seja ela farta de frutas e mesmo frutos do mar, gabava-se o 

escritor de ser paparicado pelos amigos por tal predileção: “Recebo presentes de comer e de 

beber, guloseimas de amigos espalhados pelo mundo, mimos de bem-querer: excitam o 

paladar e o coração.” (AMADO, J., 1992, p. 219)  Há que se lembrar também e como 

esquecer, recorda Gattai (1999a, p. 77) do tempo em que o jardim da casa da Rua Alagoinhas 

ia se enchendo de mudas, “[...] um mundo de mudas, plantadas uma ao lado da outra: 

mangueiras, cajazeiras, pitangueiras, jambeiros, jaqueiras, caramboleiras [...],” quase todas 

elas plantas frutíferas. 

Quanto ao terreno dos fundos, este foi transformado em jardim de rosas, com roseiras 

trazidas de São Paulo “[...] Caribé jurava que o clima da Bahia não se prestava para roseiras, 

mas teve que entregar os pontos ao vê-las, meses depois, floridas das mais belas rosas do 

mundo.” (GATTAI, 1999a, p. 77) Recorda-se ainda que a 

[...] floresta ia crescendo com árvores escolhidas por nós e outras que 

surgiam, para nossa surpresa. [Foi quando] um aroma inebriante acusou de 

repente a presença de jasmineiros silvestres, perfumando com suas 

minúsculas flores a escuridão da noite [...]. 

Flores e frutos que prometiam fartura e aromas aos moradores daquela casa. 

Não perfumando a noite, por ser uma representação pictórica, as flores pintadas por 

Pancetti (1902-1958), figura/objeto 6.1, Flores e Capitães de Areia, numa tela e em óleo, 

flores foram representadas ao lado de um exemplar do livro Capitães de Areia, do escritor 

Jorge Amado. É uma natureza morta, gênero no qual, desde a Idade Média, os objetos 

inanimados eram representados revestidos de um cunho religioso, tornando-se um gênero 

artístico reconhecido em meados do século XVI, por articular os mesmos temas à vida 

cotidiana: frutas, flores, animais e objetos. 

Já no século XVII, como ilustração científica, por conta do cientificismo que 

proliferava, da figuração documental exigida pelas ciências naturais, o gênero natureza morta 
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ganha relevo como uma arte que almeja representar os objetos e a natureza tais como, 

empiricamente, são observados: 

[...] exemplarmente representada pelos artistas holandeses do século XVII e 

seus temas domésticos, figurados com riqueza de detalhes. Os objetos 

freqüentemente escolhidos para compor as naturezas-mortas são: mesas com 

comidas e bebidas, louças, flores, frutas, instrumentos musicais, livros, 

ferramentas, cachimbo, tabaco etc, todos referidos ao âmbito privado e à 

esfera doméstica, às vocações e aos hobbies, à decoração e ao convívio no 

interior da casa. (NATUREZA-MORTA, 2001) 

Inspirando-se em Cézanne e nas suas conquistas formais do final do século XIX e 

inicio do século XX, segundo Miracco e Bandera (2006), Pancetti, aquele marinheiro que tão 

bem pintava o mar, marinheiro por paixão, no ano de 1944, assina o quadro que passa a 

pertencer a Jorge Amado. Uma representação do livro publicado em 1938 que, juntando-se às 

flores e a um jarro, foi doado ao escritor, como declara o próprio Amado: “[...] em começos 

de 1945 venho viver em São Paulo, alugo apartamento na Avenida São João, penduro nas 

paredes telas de Pancetti, Graciano, Flavio de Carvalho [...] ofertas dos artistas.” (AMADO, 

J., 1992, p. 188) 

O romance retratado foi escrito e publicado no ano de 1937, pouco antes do 

recrudescimento governamental que implantaria a ditadura do Estado Novo, livro que 

queimado em praça pública, no mesmo ano de sua publicação, só veio a ser reeditado em 

1944.35 Coube a Pancetti, o mesmo Pancetti que em 1944 pintou Flores e Capitães de Areia, 

ilustrar a capa, da 20ª edição do livro Cavaleiro da esperança, o emblemático livro do escritor 

Jorge Amado, editado em 1979. 

Vale ressaltar que nos idos de 1950, o pintor instala residência na Bahia, na cidade de 

Salvador e à melancolia peculiar às telas que pintava, às suas marinhas, dá lugar a luz e a cor 

com que sua paleta tinge as praias da cidade e a Lagoa do Abaeté. Pancetti foi agraciado, em 

1952, com a medalha de ouro no Salão de Belas Artes da Bahia, tempo em que, distante e 

exilado na Tchecoslováquia, Jorge Amado vivia. Treze anos ainda seriam transcorridos, antes 

que o escritor, como Pancetti, viesse residir na Bahia e que o quadro que lhe foi doado pelo 

artista, fosse fixado nas paredes da casa tão sonhada. 

35 A 2ª edição, 1944, saiu pela Livraria Martins Editora, São Paulo, com ilustrações de Poty. Disponível em: 

<http://www.jorgeamado.org.br/?ja_obras=capitaes-de-areia>. Acesso em: 10 set. 2016. 



192 

Flores também dão cor e vida à sala da casa, como num “jardim de inverno”. Flores 

que foram pintadas por Floriano Teixeira (1920-2000) que se desgarrou da terra de onde 

nasceu, um índio do Maranhão, que migrou para o Ceará e aportou na Bahia. Vindo pelas 

mãos de Lina Bo Bardi, aqui se fixou atendendo ao chamado de Jorge Amado e amigos. Aqui 

seu sangue indígena mesclou-se à tradição africana, integrou-se, foi reconhecido e com o aval 

do conjunto de artistas que gravitavam em torno de Amado, alçou voos. Conta Jorge Amado, 

(1992, p. 81), em Navegação de cabotagem, que 

Floriano Teixeira nasceu no Maranhão há mais tempo do que demonstra, na 

Bahia engordou mas não envelheceu, patriarca jovial [...] o sangue indígena 

predomina na mistura brasileira do maranhense. Morou no Ceará onde viveu 

e conviveu, fez e desfez na Universidade, fundou Museu.[...] Lina Bob Bardi  

e a pintura desabrochou no atelier do Rio Vermelho, ali labuta o artista na 

criação quotidiana da beleza. 

Como desenhista, gravador, ilustrador, cenógrafo, pintor, escultor autodidata, ele foi 

reconhecido e admirado estabelecendo, com o escritor Jorge Amado, uma relação de amizade 

e admiração cujos laços tecidos podem ser mensurados pela profusão de telas espalhadas 

pelos quatro cantos da casa e pelas ilustrações e capas que embelezam os livros de Zélia 

Gattai e do próprio Jorge Amado.36 Sobre essa relação e sua gênese, como tudo começou, 

confessa Floriano: 

Jorge é responsável por estar morando aqui e por uma virada completa na 

minha vida. Era um pintor de abstratos e foi ele quem orientou e me 

incentivou para voltar à figuração. Em 1966, vim como minha família do 

Ceará para a Bahia. Aqui não conhecia ninguém, e ele me deu Dona Flor e 

Seus Dois Maridos para ilustrar. Isto abriu as portas para mim, tornei-me 

conhecido em todo o país e até mesmo fora daqui. Foi uma abertura de 

portas. Mas esta influência de Jorge na minha obra veio muito antes, quando 

li Capitães de Areia. E, esta convivência com ele é tão importante, é tão 

fraterna que a gente não tem mesmo palavras para explicar. (BRITO, 2010) 

Dentre tantas memórias que marcam esse encontro, entre artista e escritor, Zélia Gattai 

(1999b, p. 147) narra o período em que o artista com eles conviveu sob o mesmo teto: 

Em nossa casa do Rio Vermelho, Floriano viveu cerca de dois meses, 

pintando, organizando sua vida para trazer Alice, sua mulher e os filhos que 

haviam ficado à espera, em Fortaleza. Numa casa rústica, na Amaralina, [...] 

Floriano alojou a família [...] Mudou-se para o Rio Vermelho, numa casa 

próxima à nossa, pinta e vende seus belos quadros e cria netos. 

36 “Floriano ilustrou vários livros de Jorge: Dona Flor e seus dois maridos, Quincas Berro D’Água, O milagre 

dos pássaros, O Menino grapiúna, e Tocaia grande. É autor das capas dos meus cinco livros de memórias.” 

(GATTAI, 1999b, p. 147) 
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Dos seus belos quadros e obras, As Flores na tampa do baú, figura/objeto 6.2, 

pintadas sobre madeira, compõem um pequeno painel, um jardim, no qual a exuberância das 

flores e das suas formas enfeita a tampa de um baú que na sala de visitas da casa do escritor, 

ocupa um lugar de destaque. Nele são guardados preciosos livros de arte, expostos aos olhares 

dos donos da casa e dos seus visitantes. Cumpre informar que esse mesmo baú, quantas vezes 

transmutou-se em bureau e sobre ele, fechada a tampa, óculos, lupas, papéis, repousavam, 

enquanto Jorge Amado e sua secretária, Rosane Rubin, colocavam em dia a agenda do 

escritor. 

Pelas páginas do livro Rua da Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho, encontram-se 

representados óleos sobre tela, azulejos pintados, desenhos em nanquim, obras de Floriano 

nas quais estão expressas as características que marcaram a sua presença nos altos escalões da 

arte, nas galerias, exposições que aconteciam, não só na Bahia, mas no país e no exterior. Sem 

abdicar dos traços originais, das redes, pássaros, dos galos, das pequenas janelinhas que 

abrigavam quadros dentro do quadro, singularidade que o notabilizou, o artista desenhou 

em nanquim, pintou azulejos, telas, ilustrou livros, capas, agregando uma sensualidade 

ingênua às mulheres e em especial àquelas que representavam as personagens dos 

romances amadianos, como confessa o escritor: 

Ilustrou livros de alguns amigos, inclusive meus, deu a Dona Flor a 

formusura cabo-verde e os modos serenos de Alice, a secreta 

sensualidade, deitou-se com Lívia, Gabriela, Tieta e Tereza Batista na 

imaginação e as reinventou, sou seu devedor. (AMADO, J., 1992, p. 80) 

Para Jorge Amado, foi Floriano que deu rosto a Dona Flor e a interpretou com 

perfeição, ao criar a série de desenhos e telas (n. 39) que ilustraram a primeira edição do 

livro, podendo uma delas ser apreciada no Escritório do escritor. A mesma Dona Flor, 

num azulejo pintado (n. 38), é representada com seus dois maridos, e pode ser admirado 

na Varanda Aberta da casa enquanto a tela Menina de chapéu com bandeira e pomba 

branca (n. 40), pintada em óleo, marca presença na parede do Quarto de hóspedes 

Talvez por ser Jorge Amado, filho de Oxóssi, que na religião católica corresponde a 

São Jorge, “Porque São Jorge matou o dragão da maldade e Oxóssi matou o pássaro maléfico 

[e ] os dois heróis se fizeram um” (PRANDI, 2001, p. 53), talvez por isso é que no livro Rua 

Alagoinhas 33, Rio Vermelho, uma seção especial é dedicada a representações das duas 

divindades. São Jorges e Oxóssis espalhados pelo jardim. 
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São entalhes em madeira, esculturas em cerâmica, mosaicos em alto relevo e dentre 

eles, um painel de Floriano, representando o santo São Jorge (n. 41), painel que faz 

companhia a uma arma de Oxóssi, cunhada por Carybé. Zélia Gattai (2004, p. 53) relembra 

que “Uma parede, na parte da piscina, foi dedicada a São Jorge, onde até uma bandeja de 

prata, lavrada com traços ressaltando o santo e seu dragão, trazida da Rússia, encontra-se 

entre ícones e outras peças.” 

A admiração e amizade cultivada entre Jorge Amado e Floriano Teixeira, moradores 

do Rio Vermelho, quase vizinhos, foi uma relação baseada no gosto, na estética, alicerçada 

por valores cantados pelo escritor, como podemos constatar em um texto escrito para compor 

o Catálogo da exposição Homenagem a Floriano Teixeira, organizado pela Galeria de Arte

Paulo Darzé: “Tem sutileza do índio, o sangue indígena nas veias e na face [...] na inteligência 

voltada para a natureza e os bichos, nos pés andejos. [...] Enriqueceu a humildade baiana, 

engrandeceu nossa arte, deu-lhe a dimensão, o gosto do detalhe [...].” (AMADO, J., 2013, p. 

8) Diante de tanta reverência fica explícita não só a apreciação do escritor pelo homem que

era Floriano Teixeira, mas pela sua obra considerada como de comovente beleza. 

Voltemos às frutas, à jaca, ao sabor tão apregoado pelo escritor nas suas andanças pelo 

Ceilão, tão apreciada por uma infinidade de personagens que, em inúmeros dos seus 

romances, dela se apeteceram, fizeram uso com os mais exdrúlos fins. Desde Cacau, dos seus 

primeiros anos, que a fruta se faz presente na obra do escritor: “Jaca! Jaca! os garotos 

trepavam nas árvores como macacos. A jaca caia – tibum – eles caiam em cima. Daí a pouco 

restava a casca e o bagunço [...] barriga enorme, imensa de jaca e de terra que comiam,” 

(AMADO, J., 2010, p. 87) 

Em Pastores da noite, no qual “[...] de todo entregue ao espetáculo de melosa e 

amarelada visão de uma jaca mole [cujos] bagos recendiam perfumados,” o cabo Martim 

acaba por reconciliar-se com Curió, um desafeto, tendo a jaca como pretexto “[...] Senta ai 

mano, vem comer uns bagos de jaca. Tá suculenta. E a jaca fazia-se irresistível, era a fruta 

predileta de Curió.” (AMADO, J., 2009, p. 131-132) 

Sobre o quadro, “[...] a grande jaca a bico de pena, desenhado pelo mestre Aldemir 

Martins, inspirado numa cena de Pastores da noite, lá está [na sala de visitas] na sua grande 

beleza”. (GATTAI, 2004, p. 47) A Jaca, a pintada por Aldemir Martins, a figura/objeto 6.3, é 

um guache que, na sala de visitas, expõe seus gomos amarelos. Uma representação do fruto 

predileto e decantado do amigo escritor. 
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Considerando que a Sala de Visitas da casa da Rua Alagoinhas, 33 é envolvente e 

aconchegante, e que dela não se tem vontade de sair, Paloma Amado, a compara ao visgo da 

jaca pintada pelo artista: “[...] ela parece que tem visgo como a jaca que Aldemir Martins 

pintou, tão amarela e apetitosa, chega dar água na boca.” (p. 41) No entanto, não só a jaca 

pintada e os gatos em cerâmica pintados pelo artista, que já foram apresentados e que se 

encontram sobre os móveis da sala, são suas criações presentes na casa da Rua Alagoinhas, 

33. 

Os animais, os galos, os peixes, os cangaceiros, os cavalos, as flores e frutas, o seu 

figurativismo e fidelidade aos temas nordestinos, o aproximaram do Jorge Amado que 

buscava a convivência e a aproximação com aqueles que da vida comungavam e da arte 

faziam o espelho dos prazeres e das dores. Desde a entrada da casa, no muro que a circunda, 

que uma placa em cerâmica, estampando folhagens, marca a presença do artista. Uma 

cerâmica com folhagem (n. 32) fica incrustada no muro que a circunda. Alguns azulejos 

enfeitam as paredes da Varanda Aberta e o entorno da Piscina. (n. 35). Uma Filha de Santo 

(n. 31), em nanquim e aguada de nanquim sobre tela, em destaque, foi colocada no Quarto do 

casal. Próprio ao artista, representativa, uma enorme Flor em acrílico (n. 36) recepciona os 

hóspedes no seu quarto. Profusão de obras que se não dá conta, representa uma relação 

firmada nos propósitos, dos dois, de retratarem o lugar, a natureza e o povo, suas origens. 

Com uma aguda percepção das possibilidades da imagem, numa sociedade que se 

modernizava e em que vivia, mesmo nos anos 30, Jorge Amado, segundo Machado (2006), se 

deixa contaminar por técnicas que valorizam os elementos visuais. Seus livros são repletos de 

ilustrações produzidas por amigos37 nos quais confiava que o personagem idealizado tomasse 

corpo, se transformasse em matéria e vida. 

Avançou e estabeleceu um diálogo com a linguagem cinematográfica, conviveu em 

harmonia com os meios de comunicação de massa, o que favoreceu que alguns de seus 

romances fossem adaptados para o teatro, para musicais, levados à tela do cinema e da 

televisão, como Gabriela, cravo e canela, no ano de 1975. 

Tal qual Amado, sem barreiras e preconceitos, ao largo da crítica, Aldemir Martins é o 

responsável pela abertura da telenovela do romance homônimo do escritor. Ilustra livros, 

37 No site da Fundação Casa de Jorge Amado pode-se acessar a lista dos ilustradores das obras de Jorge Amado 

com suas respectivas mini-biografias. Disponível em:< http://www.jorgeamado.org.br/>. Acesso em: 20 set. 

2016. 
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livros de Jorge Amado, como já citamos na Temática 3 - Animais, e desenha pratos, 

embalagens, cria estampas para tecido, para azulejos, papel de parede, outdoors, idealiza 

cenários para peças de teatro. 

Como homem do seu tempo, apreciador da arte e do modo de ser do artista, Jorge 

Amado (2006) escreve um texto sobre ele publicado no Diário do Nordeste, em 7 de fevereiro 

de 2006. Nesse texto o escritor exalta o artista e de forma encomiasta, procura dar conta da 

sua missão, dos motivos pelos quais Aldemir Martins nasceu no Nordeste. Torna pública a 

admiração, a amizade e o respeito que nutre pelo artista. 

Talvez por ser assim tão violento o sol, tão áspera a terra, tão cruel a seca, 

tão devastadoras as enchentes, tão pobre o homem em chão tão rico, talvez 

para compensar tanta dificuldade e enfrentar e a vencer, sofrida (não porém 

vencida) humanidade do Nordeste, nasceu os grandes criadores, os poetas, os 

romancistas, os músicos, os pintores. Nasceu para criar a terra e os seus 

animais e homens, as plantas, o umbuzeiro e os cactus, a palmeira, o 

mandacaru, o beato e o cangaceiro, o mar e o sol. Nasce Aldemir Martins, 

mais do que Nordeste, o próprio Nordeste. 

Do mesmo Nordeste de Aldemir Martins e de Floriano Teixeira, Francisco Brennand 

(1927-), pernambucano, marca presença na sala de visitas do escritor com a beleza estampada 

na figura/objeto 6.4, Vaso com motivos florais, em cerâmica pintada e queimada na Oficina 

Brennand, erigida nos idos de 1971, das ruínas de uma antiga olaria da família, instalada nas 

terras do Engenho São Cosme e Damião, no histórico bairro da Várzea, da cidade do Recife. 

Oficina e não Atelier. No ato da escolha, a pretensão do artista: 

Recordo-me de ter encontrado a velha Cerâmica São João em ruínas. 

Inclusive, cabe salientar que não havia necessidade de um anteprojeto, pois 

as antigas paredes já indicavam aquilo que devia ser refeito: as ruínas 

balizavam tudo. Portanto, toda e qualquer ideia chegava à medida do 

trabalho em progressão. Talvez, por isso, eu resolvi chamar o lugar de 

oficina, baseado na origem da palavra oficio (officium, em latim), que quer 

dizer trabalho; local de trabalho, evitando o francesismo atelier. Ao mesmo 

tempo, há a ideia de uma comunidade, à maneira das coletividades de ofício 

medievais e renascentistas, em que o mestre e os discípulos trabalhavam em 

conjunto, a serviço de um só desígnio. (BRENNAND, 2011, p. 115) 

Escultor, desenhista, pintor, tapeceiro, ilustrador, gravador, considerando-se mestre 

dos sonhos (BRENNAND, 2011, p. 113), escreve um texto narrando historias e trajetórias e 

assim se apresenta: “Nasci Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brennand, no dia 11 

de junho de 1927, na cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, segundo filho 

do casal Ricardo Lacerda de Almeida Brennand e Olímpia Coimbra de Almeida 

Brennand.” Este ceramista estudou em Paris, na Itália aprimorou a arte cerâmica, inspirou-se 
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em Picasso, Miró e Gaudi, e num processo criativo e ininterrupto faz dessa Oficina, ainda 

hoje, um lugar onde a vida e a morte, o mito, o erotismo, a religião e o prazer pulsam nas 

peças que produz e ocupam espaço nesse universo abissal por ele criado. 

Frequentou, como Amado, rodas de intelectuais, ocupou cargos públicos, ganhou 

prêmios, internacionalizou-se. Em que momento e lugar o escritor e Brennand se 

encontraram? Em que momento a obra do artista encheu os olhos e o coração do escritor? O 

que justifica a presença na sala de visitas do Vaso com motivos florais, figura/objeto 6.4? E 

na Varanda fechada da casa da Rua Alagoinhas, 33, um Pássaro com pés humanos (n. 59) 

ali tenha pousado, com assinatura do artista, com data marcada no peito? Fomos à cata dos 

indícios. 

Jorge nutria uma paixão pelo Recife declarada pela pintora e poeta Tânia Carneiro 

Leão. No texto Jorge e a paixão pelo Recife amigo,38 recorda-se da amizade com o escritor e 

das suas inúmeras vindas à cidade para visitar os amigos. O poeta Carlos Pena Filho, Paulo 

Loureiro, o escritor Gilberto Freire com o qual mantinha longos e produtivos diálogos. Não se 

refere a Brennand. Mas na carta39 que Jorge Amado endereça ao poeta Carlos Pena Filho, 

quando da sua morte, justificando a ausência por conta da dor que o atormenta, e relembrando 

fatos e memoráveis momentos vividos no Recife, Brennand está presente: 

Eras o seu poeta, o irmão mais moço de Joaquim Cardozo, o amigo do 

general e do pobre da esquina, da aeromoça e do folião do Carnaval, do 

prefeito e da rainha do maracatu, do poeta Ascenso, do compositor Capiba, 

do pintor Brennand e do fabuloso Ariano, do ateu e do católico, do 

protestante e do espírita, do rico e do pobre, era a solta fantasia e a densa 

realidade, o ar, a chuva e o sol dessa cidade, seu cotidiano de beleza, eras o 

seu poeta. 

Podemos intuir que em algum momento, apesar da dessemelhança de suas formas de 

representação do mundo, apesar de ferramentas tão diversas, o barro, o pincel e a pena, uma 

via de acesso tenha sido trilhada entre o artista e o escritor. Busquei encontrá-la pela via 

dionisíaca de viver. De um e de outro. E para que pudesse trilhar esse caminho, precisava 

entender “O que significa dionisíaco?” Essa mesma pergunta Nietzsche (2007) faz a si mesmo 

no livro Nascimento da tragédia. 

38 Clipping produzido pela Ascom/UFPE fornece à Administração Central as notícias publicadas nos jornais 

locais (DP, JC e Folha de Pernambuco), em jornais nacionais (FSP, O Globo e o Estado de São Paulo) e em 

sites noticiosos sobre a Universidade e assuntos correlatos. Disponível 

em:<https://www.ufpe.br/agencia/clipping/index.php?>. Acesso em: 9 set. 2016.  
39 Enviada pouco depois da morte do autor, essa carta virou prefácio da obra Livro geral, de Carlos Pena Filho. 

Disponível em:<http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/literatura/noticia/2012/08/05/carta-de-jorge-

amado-a-tania-carneiro-leao-51545.php>. Acesso em: 13 set. 2016. 
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A resposta de um iniciado, como o próprio Nietzsche se considera, nos levou à 

compreensão das prováveis e possíveis afinidades entre Amado e Brennand. Ele parte do 

principio de que é fundamental para encontrar a resposta, saber- se a medida da subjetividade 

do sujeito diante do sofrimento, seu grau de sensibilidade, “[...] saber se seu desejo, sempre 

mais ansioso por beleza, festas, diversão, cultos novos, não é feito de carência, de miséria, de 

melancolia, de dor? (NIETZSCHE, 2007, p. 17) 

Na perspectiva do autor, mesmo que esse sujeito seja dotado de uma sensibilidade 

artística, ele se comporta diante da realidade da mesma maneira que o filósofo. Ele sonha. No 

entanto, diante da realidade apresentada, não se desvia, interpreta e se exercita para a vida. Na 

biografia do artista e do escritor, de Jorge Amado e Brennand, nas suas obras, o onírico, o 

fantástico, a festa, o mistério, a gênese, o sexo, o prazer, a dor estão representados como 

partícipes do sonho, sem deixar, no entanto, de serem componentes da dura e crua realidade - 

o sofrimento humano. Em Amado, a luta pela sobrevivência, em Brennand a perpetuação da

espécie quando dá forma ao barro e molda figuras que saltam de um passado mitológico e 

projetam o futuro. 

Para Nietzsche (2007, p. 29), no viver do homem dionisíaco 

Não são somente as imagens, agradáveis e alegres que experimenta em si 

[...] mas também o severo, o sombrio, o triste, o sinistro, os obstáculos 

repentinos, as brincadeiras do acaso, as esperas angustiantes agradáveis e 

alegres que experimenta em si com essa absoluta  lucidez, numa palavra, 

toda a Divina Comédia da vida com seu Inferno, se desdobra também diante 

dele. 

Brennand cria um mundo povoado de seres imaginários, de pássaros protetores que 

migram da mitologia e da história, e como guardiões, quebram a casca do ovo, a forma 

primeva da vida, o mistério. Sonha.40 Cria esculturas e pinta quadros que retratam a faina e o 

destino humano em direção à morte. Da Divina Comédia ao Inferno. Jorge Amado o “baiano 

romântico e sensual,”41cria personagens politizados, sincréticos, sensuais que fazem da vida 

uma festa, carnavalizam-na, que morrem e ressuscitam, sofrem, amam, e em paralelo, temem 

e reverenciam os deuses, das mais diversas origens e credos.  

Quanto à obra de Brennand, segundo Bueno (2011, p. 25), essa se caracteriza por ser 

40 Brennand (2011) escreve um artigo sobre ele mesmo intitulado Francisco Brennand: mestre dos sonhos. 
41 Jorge Amado: um baiano romântico e sensual é o título do livro de autoria de João Jorge Amado, Paloma 

Jorge Amado e Zélia Gattai Amado, publicado pela Editora Record, no ano de 2002, após a morte do escritor. 
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[...] uma simbiose atávica e milenar entre a arte e o sagrado, entre o artístico 

e o religioso. Pode-se encontrar facilmente um artista sem religião, mas nem 

tanto um artista sem religiosidade, ou seja, essa intuição que nos liga a algo 

maior que nós, para além da realidade em seu sentido mais comezinho e 

rasteiro, independentemente do que seja esse algo, e isso se percebe em toda 

a obra brennaniana [...].  

Partindo dessas considerações sobre o hibridismo e a religiosidade caracterizados na 

obra de Brennand, vimos a possibilidade de encontrar a via que aproximava o artista e o 

escritor. O Dionísio que em cada obra de arte, em cada página de livro se manifestava, 

vislumbrava-se. O prazer, o sexo, o erotismo, o encantado e o mistério, sempre presentes nas 

obras do artista, passou aos nossos olhos, a justificar a presença das obras de arte, saídas das 

suas mãos do artista, na sala de visitas da casa do escritor Jorge Amado, representadas nas 

fotografias que compõem o livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho. 

Acrescentamos a essa dedução um texto de Jorge Amado (2011), publicado no livro O 

universo de Francisco Brennand no qual tece elogios à obra do artista, como mais uma prova 

de que o artista fazia parte do universo simbólico e particular que definia o gosto estético do 

escritor. 

No Brasil, nos artistas principais, apenas o tema e a cor são brasileiros, o 

demais se repete a Escola de Paris. [...] Ora, dá-se que se a pintura de 

Brennand existe marca, ainda que longínqua, da Escola de Paris, sua 

cerâmica é toda brasileira na imensa aventura criadora, nada nela é cópia ou 

imitação. Brasileira do barro à concepção, da técnica ao sonho, do forno à 

inventiva: a arte de Brennand nada deve ao que se faz em outras plagas. Por 

isso mesmo, por não ter copiado nem imitado, o pernambucano Francisco 

Brennand é hoje o único – ele e somente ele- artista brasileiro de lugar 

assegurado no citado clube dos principais da arte contemporânea [...]. Tão 

importante que sozinho proclama a universalidade da arte brasileira, 

universalidade que decorre da originalidade nacional. Francisco Brennand, 

universal por não ser um pastiche, universal porque pernambucano, 

brasileiro. (AMADO, J., 2011, p. 319) 
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TEMÁTICA 7 – MARINHA 

O azul do mar da Bahia foi retratado com intensidade nas telas do pintor Jenner 

Augusto (1922-2003), “[...] um fiel retratista do azul em suas variantes que emite mensagens 

que nos inclinam a olhar para o alto, a alcançar o céu, a ganhar o mar, especialmente o mar da 

Bahia, manancial do azul fremente no genial trabalho deste sergipano universal.” Este texto 

foi publicado no jornal A Tarde, do dia 29 de novembro de 2008, divulgando uma exposição 

na Sala de Arte Contemporânea (SAC), do Palacete das Artes Rodin - Bahia, quando foram 

expostos 92 quadros daquele que pintou a tela Marinha, figura/objeto 7.1, exposta na parede 

da sala de visitas da casa do escritor Jorge Amado.  

Antes que esse evento acontecesse, Jenner Augusto já havia peregrinado pelo Rio de 

Janeiro e se inspirando nas obras de Portinari e Pancetti. Vem de Sergipe para a Bahia e 

integra-se ao grupo modernizador da arte baiana que, segundo Jorge Amado (1992), foi 

liderado por Mário Cravo, Genaro de Carvalho e Carlos Bastos. Quem bem o conheceu como 

o escritor Jorge Amado (2012), conta que ele chegou de Sergipe marcado pelo caráter feudal

da sociedade agrária da terra de origem, pela infinita pobreza, trazendo na bagagem como 

heróis, os cangaceiros, os coroinhas e vaqueiros.   

Aqui na Bahia esses heróis se misturaram, miscigenaram-se e aos poucos foram 

contaminados pela complexa e original maneira de ser do povo da cidade da Bahia. Juntou-se, 

o artista, a Mário Cravo e no atelier foi seu assistente. Vale a pena saber sobre essa história

7.1
7.2
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contada por Jorge Amado. O escritor carrega a narrativa de metáforas, traça com cores fortes 

e fortes palavras a saga do sergipano aqui chegado: 

Trazia nos olhos a paisagem e a figura, a alegria nua e a tristeza, vestidas de 

cinza, todas aquelas cores de céu e mar, do rio e prado, de canaviais e 

caatingas e um casario pobre. Na Bahia aprendeu a humildade da criação. 

[...] aqui saiu rua a fora pela cidade grande para conquistar a luz, a cor, o 

ritmo, essa doçura e saber profundo. Cresceu na Bahia o pintor Jenner 

Augusto um mestre brasileiro e universal em seu ofício. (AMADO, J., 2012, 

p. 105)

O mar e a paisagem encantaram o pintor. O azul mesclado às cores da natureza e do 

mar passou a ser a cor que, com seu pincel, retratou a beleza e a miséria das palafitas 

alicerçadas no mar da Bahia e a exuberância das cores e do povo da Feira de Água de 

Meninos. Para Jorge Amado (2012, p. 103) que o considerava um sergipano universal, “[...] 

na obra de Jenner, a influência da cultura popular, apesar das raízes sergipanas, se faz baiana, 

a cor e o drama dos Alagados e o fogo que devorou a Feira d Água de Meninos consumiram o 

coração do pintor [...],” Essa Feira, segundo o escritor, foi para Jenner a sua Universidade, 

uma escola poderosa onde o humanismo foi apreendido com a gente simples do lugar. 

Mas, em outras instâncias, o pintor também transitava. Vale lembrar o tempo em que o 

pintor Jenner Augusto, e seus amigos Carybé e Mário Cravo receberam um convite, do 

educador Anísio Teixeira, Secretário da Educação e Cultura da Bahia, do Governo de Otávio 

Mangabeira, para realizarem painéis no Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Uma nova 

proposta de educação, uma nova escola estaria sendo gestada, na qual o painel elaborado pelo 

pintor, cujos afrescos descreviam a Evolução do homem, “[...] abarcava todos os elementos 

que descrevem a trajetória do homem na terra. Esta obra, na qual é visível a influência de José 

Clemente Orozco, com sua virulência expressionista, colocou Jenner Augusto entre os cinco 

promissores artistas baianos”. (COLEÇÃO..., 2008b) 

Em todas as declarações de Jorge Amado sobre os homens/artistas com os quais 

conviveu, sobre obras comprometidas com a cultura popular e suas expressões, seu tempo e o 

social, ao lado de Calasans Neto, Floriano Teixeira, Mário Cravo, Carybé, Carlos Bastos, o 

nome do pintor Jenner Augusto nunca deixou de ser citado. Quando depõe em Navegação de 

cabotagem (AMADO, J., 1992, p. 68) sobre os artistas que contribuíram para a construção e 

embelezamento da casa da Rua Alagoinhas 33, lá está o nome do pintor; quando lembra que 

só em 1945 após a guerra, a arte moderna vence dura batalha na Bahia e aponta os artistas que 
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compunham o esquadrão que a defendia, dentre todos eles considera “[...] o mais ativo, o 

jovem Jenner Augusto da Silveira, vindo de Sergipe.”  

Quando prescreve uma Receita de Jenner Augusto para fazer um quadro e a publica 

no livro Jenner Augusto: desenhos, Jorge Amado (2002b, p. 107) assim se expressa:  

Não quis a arte vazia, luxo de classe, a paisagem sem a palpitação do 

homem, não quis o isolamento, jogou-se inteiro numa verdade vista e vivida, 

olhos fundos, boca de pouco riso, por vezes, igual a um cangaceiro com a 

repetição e inesperada violência. Teria que ser fatalmente o pintor dos 

Alagados, dessa outra classe da Bahia, das casas mais pobres entre as mais 

pobres, das pontes orientais sobre a lama, dos saveiros mortos e dos meninos 

sem jeito. Entrou no mar adentro, atravessou as águas do golfo, mas foi parar 

logo adiante na tragédia da palafita, na explosão dos azuis e dos vermelhos, 

realizando essa pintura onde a emoção cresce num ofício como bem poucos 

o possuem, pleno domínio da arte.

Privando da intimidade da casa do escritor e mesmo de acontecimentos de cunho 

social, o pintor era agraciado com o apreço do compadrio de Zélia Gattai, como podemos 

atestar nesta declaração: “Jenner Augusto, o pintor dos alagados, nosso compadre, ilustrador 

de livro de Jorge, com Luisa, sua musa e companheira, são do nosso bem-querer desde que 

aqui aportamos.” (AMADO, João; AMADO, P.; AMADO, Z., 2002, p. 75) Reconhecido 

como amigo e respeitado como pintor, Jenner Augusto foi escolhido por Jorge Amado para 

ser o ilustrador do romance Pastores da noite, publicado em 1964, bem como da capa, da 

primeira edição, do livro Farda fardão camisola de dormir:fábula para acender uma 

esperança, datado do ano de 1979.  

Jenner pinta os vidros da Porta do Quarto do casal (n. 45) e os Basculantes do 

banheiro (n. 43) como comprova Gattai (2004, p. 57) quando se propõe a escrever sobre 

artistas e amigos que fizeram da sua casa, uma Casa sincera:42 “Os vidros da porta de nosso 

quarto e dos basculantes de nosso banheiro, voltados para a varanda, foram pintados por 

Jenner Augusto, flores e pássaros coloridos.” A mesma porta, a mesma arte é lembrada por 

Paloma, quando discorre sobre sua representação na fotografia impressa no livro Rua 

Alagoinhas, 33, Rio Vermelho (RUA..., 1999, p. 138): “A porta de vidro pintada por Jenner 

Augusto liga a varanda fechada com o quarto do casal e a janela basculante ilumina o 

banheiro deste quarto. Nela estão retratados os pássaros sofrê, que vieram do Rio de Janeiro 

quando o casal mudou-se para a Bahia.”  

42 Titulo que a autora da ao capitulo, no livro Memorial do amor, publicado em 2004, pela Editora Record. 



203 

No Quiosque, um óleo sobre tela, Duas flores brancas (n. 44) esbanjam luz e cor 

enquanto na Varanda fechada Baianas dançando (n. 42) fazem com que o pintor Jenner 

Augusto, seja visto pelo escritor Jorge Amado, como um dos artistas baiano e brasileiro que 

carrega uma carga pesada da vida, a qual soube transformar em arte o seu mais puro 

humanismo. 

O mar e o sol da Bahia que Jenner tanto amava, também foram entalhados em madeira 

por Calasans Neto (1932-2006), mestre Calá, assim o chamava Jorge Amado. Os Saveiros, 

figura/objeto 7.2, navegam sob um sol, descomunal, nas paredes da sala de visitas, trazendo 

no verso uma dedicatória representativa dos profundos laços de afeto que uniam o artista a 

Jorge Amado. Laços extensivos à família, como podemos comprovar: “O dia em que do 

casamento de Jorge e Zélia. Quando fiz essa matriz não... a data em que dediquei, porém 15 

de maio de 1981 (acho que ele e de 66 ou 67.) Porém ela foi oferecida de coração e guardo 

assim não tem data com todo carinho – Calá. Itapuã 15/V/81.”  

Não levemos em conta as datas. A amizade não se mede pelo tempo, desde quando a 

relação cultivada entre os dois foi alimentada pelo sal da vida, condimento que Jorge Amado 

considerava necessário à existência humana, à receita do bem viver. Devoto da amizade, 

considerando que a amizade é partidária, fermentando as relações, o escritor cercava-se de 

amigos por onde passava. Calasans não deixava por menos. Superando as adversidades, a 

deficiência física acometida na infância por uma poliomielite que o impediu de crescer e 

locomover-se com facilidade, encantava a todos com a sua alegria, inteligência e bom humor. 

Fazia amigos com facilidade. E assim foi. 

No exercício de semear a generosidade e compreender as pessoas, [que] 

Calasans Neto encontra pelo caminho o escritor Jorge Amado. Aconteceu 

em 1962, quando Jorge decidiu fixar residência em Salvador. Sem pretensão, 

o autor de Gabriela, cravo e canela acabou iniciando uma agitação cultural

na cidade. Jorge gostava de promover reuniões com artistas em sua casa, no

Rio Vermelho. Num desses encontros, Calasans entrou na casa e no coração

de Jorge. Nunca mais saiu. (NAVARRO, 2010, p. 121)

Juntou-se à confraria liderada por Amado da qual faziam parte Mário Cravo, Carybé, 

Jenner Augusto, Genaro de Carvalho, Floriano Teixeira, Mirabeau Sampaio, Carlos Bastos e 

tantos outros. Alguns deles foram mestres que participaram da sua formação artística, como 

Genaro de Carvalho que o inebriou com as cores dos tapetes e murais e com o qual Calasans 

estudou pintura. Mário Cravo foi seu mestre da arte de gravar, na Universidade Federal da 

Bahia, no tempo em que era professor da Escola de Belas Artes.   
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Nessa história, no entanto, não se pode omitir um encontro que bem antes, marcou a 

vida do jovem Calasans. Depara-se, no Porto da Barra, alheio ao mundo e ao redor, com 

Pancetti, que pintou Flores e Capitães de Areia. Pintava o mar que se descortinava à sua 

frente. Cavalete e paleta, tintas e pincel encheram os olhos e o coração do jovem Calasans que 

aspirante, sonhou em ser um dia, um pintor de paisagem.  

Eclético, desde a juventude, Mestre Calá foi pintor, gravador, ilustrador, entalhador e 

cenógrafo e destacava-se dos demais confrades por ter tido uma formação literária advinda, 

no final da década de 1950, do convívio, no Colégio Central da Bahia, com o grupo de jovens 

artistas, os futuros intelectuais que fundaram a Jogralesca, a Revista Mapa, a Editora 

Macunaíma: Glauber Rocha, Fernando Peres, Paulo Gil Soares, João Carlos Teixeira Gomes, 

Florisvaldo Matos. 

Calasans foi participante ativo do Grupo do Caderno da Bahia, movimento modernista 

que eclodiu entre os anos de 1948 a 1951 que, não circunscrito à literatura, expandiu-se pelas 

artes plásticas, promoveu exposições, leilões, fundou editoras. Nos idos de 1957 e 1958 o 

grupo lança a revista Mapa e liderados, segundo João Carlos Teixeira Gomes (1978), por 

Glauber Rocha, era composto por jovens poetas, escritores intelectuais, pelo próprio João 

Carlos, e dentre eles o gravador e artista Calasans Neto. Integrado aos movimentos literários e 

como um leitor voraz, o artista constrói uma bagagem que lhe favoreceu o estabelecimento de 

uma relação simbiótica entre a gravura e o livro consumada ao conhecer Jorge Amado. 

Passa a conviver com o escritor, a ilustrar seus livros, a ser considerado como um 

valoroso “co-autor,” como podemos constatar nessa declaração de Jorge Amado (1992, p. 

293): “No dia do lançamento de Tereza Batista Cansada de Guerra em São Paulo [...] está 

comigo Calazans Neto que cavou na madeira vinte e cinco talhas para ilustrar a história da 

moça sertaneja, o livro é tanto dele como meu.” Para Jorge, Calasans Neto soube traduzir nas 

gravuras o cerne de cada personagem, a sua alma, e de tal forma que acabou por despertar em 

Tereza, uma séria dose de ciúmes de Tieta, de cujas matrizes saíram as cabras, areias e o mar 

do Mangue Seco, onde pastava a personagem que dali partiu para plagas, as mais distantes. 

Passa a ser amigo da casa e não só Amado a ele se refere como um grande artista a 

quem devotava respeito e carinho. A família Amado, sem deixar de reconhecer a veia 

humorística que o caracterizava, comunga do mesmo sentimento de respeito e admiração, 

como vemos na declaração de Paloma Amado (COLEÇÃO..., 2008) quando se refere a um 
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fato ocorrido na época em que o artista preparava as ilustrações do livro Tereza Batista 

Cansada de Guerra. 

Calasans Neto, o querido Calá, gravador extraordinário, ilustrou Tereza 

Batista Cansada de Guerra e Tieta do Agreste. Quando mamãe viu as 

gravuras do Tereza ficou assombrada. Mas Calá você fez o doutor com a 

cara de Jorge, olha ele aí na água se agarrando com a Tereza... Isso não fica 

bem... Calá deu uma bela risada, mas a Tereza é você Zélia [...]. 

(COLEÇÃO..., 2008) 

Quando Jorge Amado (2012) escreve o livro Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e 

mistérios de Salvador, dedica páginas e mais páginas a poetas, escritores e artistas baianos. 

Para o "Rei de Itapuã", o "mestre Calá", assim o chamava, páginas são rasgadas de elogios 

ressaltando o valor de sua arte: “[...] sua luz em preto e branco, explodindo vez por outra em 

vermelho, com luz cavada na madeira, retirada do seu cerne, Mestre Calasans Neto que 

amamos todos de chamar Calá, simplesmente Calá, o bom Calá, ilumina nossa beleza e a 

engrandece.” (AMADO, J., 2012, p. 46) Porém, quando se volta para o homem e suas 

qualidades, ressalta que o mestre já nasceu artista, mas para cumprir a sua missão 

[...] com tanta consciência, força e sensibilidade, foi-lhe necessário somar ao 

talento e à vocação, os dotes de um caráter sem concessões, de um coração 

de homem generoso e alegre. Ah! a alegria de viver do mestre Calá é uma 

lição de vida e esse homem de pequena estatura se mede por sua coragem, 

sua fibra, seu sentimento vital, seu amor aos seres e as coisas; e que grande 

homem! (AMADO, J., 2012, p. 46) 

A alegria que irradiava e o humor que incutia na obra e na vida, cativava os amigos 

que faziam da sua companhia uma festa. Jorge Amado não limitava o convívio ao Condado de 

Itapuã, como era apelidada a casa em que morava o artista, na Rua da Amoreira. Programava 

viagens, eventos, encontros para ter o amigo mais próximo, privar da sua companhia. Os 

casais Jorge e Zelia, Calasans e Auta Rosa estiveram em Paris, Casablanca, Tchekoslovakia, 

Alemanha, Dinamarca, Argentina. Viajavam. 

Em contrapartida, Calasans aceitava os convites do escritor, chegando a declarar, num 

vídeo do acervo da Fundação Casa de Jorge Amado, que “[...] viajar com Jorge Amado é uma 

alegria, porque coisas incríveis acontecem.” Por tanta afinidade cultivada não é de se 

estranhar a presença de obras do artista pelos quatros cantos da casa. Uma declaração de amor 

do escritor ao mestre Calá, seu amigo e ilustrador de romances. Nas paredes uma profusão de 
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talhas. Tudo começa no Muro de entrada onde uma delas, cunhada, representa o Caboclo 2 de 

Julho43 (n. 26). 

Substituindo a porta original da casa, pintada de azul e muito simples, outra porta foi 

oferecida pelo artista ao casal. Conta-nos Gattai (2004, p. 52), que “[...] alguns anos mais 

tarde, quando Jorge escreveu Tereza Batista e Calasans Neto ilustrou o livro, foi que Mestre 

Calá nos ofereceu uma porta, [...] em cuja madeira o artista entalhou a figura da heroína do 

romance.” Tieta, (n. 27), nesta porta, representada nos braços do amor, Januário Gereba, está 

cercada por elementos reincidentes na obra do artista. Os saveiros, as baleias e as flores. 

Não distanciada dos credos e crenças professadas pelo povo da Bahia, pelo amigo e 

dono da casa, uma talha em madeira representando uma Figura feminina e uma Iemanjá (n. 

28) pode ser vista na Varanda Aberta. Por não haver uma identificação precisa, pode-se intuir

que a figura feminina, com um longo vestido e um ramo de flores na mão, encimada por uma 

sereia que flutua, pode representar Iemanjá ou Nossa Senhora, pois santos católicos e orixás 

estiveram presentes nas expressões artísticas de Calasans, bem como na literatura de Amado. 

Não só Tereza Batista, mas Tieta do Agreste também saiu das páginas do romance 

para as talhas de Calasans. No Quarto do casal fica a talha Tieta do Agreste com suas 

Cabras e a Lua Negra (n. 29). Nela a pastora é representada nua, sob uma lua imaginária, 

onde cabras pastam ao lado de baleias emolduradas por folhagens e arabescos. O sol nessa 

tela é tão descomunal quanto o sol que ilumina os Saveiros, figura/objeto 7.1 que fica na sala 

de visitas. No Escritório da casa, um Casario sob o sol (n. 31) foi talhado pelo artista.  

Já havíamos falado sobre o Mestre Calá como ilustrador de romances amadianos. 

Falemos das matrizes. Parte do conjunto de Matrizes das gravuras que ilustraram o 

romance Teresa Batista Cansada de Guerra (n. 28), como um grande painel, se espalha 

pela parede do Quarto de Hóspede. Com um alerta para aqueles que diante delas se deparem, 

Paloma, a filha do escritor, as apresenta: “Aqui estão as talhas originais de Calasans Neto para 

as ilustrações de Tereza Batista Cansada de Guerra. Não se apressem, gastem seu tempo, vale 

a pena olhar cada detalhe.” ( p. 118) E como cada detalhe é preciso ser visto, partimos para o 

mobiliário da casa, aquele que acolhe a família e amigos dando o conforto necessário à sala de 

visitas da casa da Rua Alagoinhas, 33. 

43 Essa peça tornou-se a marca da Casa do Rio Vermelho, impressa nos uniformes e nas peças gráficas. Hoje ela 

se encontra no Hall de entrada. 
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TEMÁTICA 8 – MOBILIÁRIO 

A madeira tem seu odor, envelhece, tem mesmo suas parasitas, etc. Enfim, 

esse material é um ser. Tal é a imagem do “carvalho maciço” que vive em 

cada um de nós, evocador de sucessivas gerações, de móveis pesados e de 

moradas de família. Ora o “calor” desta madeira (assim como da pedra de 

cantaria, do couro natural, do linho cru, do cobre batido, etc, de todos estes 

elementos de um sonho material e maternal que alimentam hoje uma 

nostalgia), conserva hoje o seu sentido? 

Com essa questão, formulada por Baudrillard (2009, p. 44) quando discorre sobre o 

Sistema dos objetos, começamos a refletir sobre o valor de uso e o valor simbólico agregado 

aos móveis de madeira, quase todos, da casa do escritor Jorge Amado, realçando àqueles que 

ocupavam a sua sala de visitas. Foram desenhados por Lev Smarceviski, plainados muitos 

deles por mestre Manu com madeira trazida pelos saveiros que singravam o mar da Bahia de 

Todos os Santos, vindos da península de Itapagipe ou do interior. 

Dizemos valor simbólico desde quando os móveis, e em especial os assentos, são 

considerados como os objetos que melhor indicam a relação de ambiência. Porque, na 

perspectiva de Baudrillard (2009), é neles que sentamos para comer, para descansar, para 

receber e conversar. Esses hábitos fazem deles testemunhas de um sistema sociocultural 

instituído pelos sujeitos que habitam uma casa, lógica a qual não só os assentos, mas nenhum 

objeto pode subtrair-se. 

8.1
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Para a construção da casa da Rua Alagoinhas, 33, juntaram-se os amigos do escritor. 

História que já nos foi contada. Cada um com sua arte e habilidade, nela deixou marcas e 

préstimos. Com a madeira Carybé também deixou seus rastros. Nas vigas que terminam em 

forma de pássaro, nas portas vazadas, no forro de madeira entrelaçada de alguns ambientes. 

Mas foi o arquiteto Lev Smarceviski, originário da Rússia, um sujeito eclético, que construía 

barcos, montava carros, pintava quadros e fabricava móveis, que se ofereceu para desenhar o 

mobiliário da casa, figura/objeto 8.1. E foi assim: 

De mangas arregaçadas, Lev chegou com Caribé, disposto a dar a sua 

contribuição na reforma da casa. Vira e estudara a planta nas mãos de 

Gilberbet, tomara nota das medidas da sala principal, nos oferecia agora 

fazer os móveis. Gostamos dos desenhos que trazia, era um privilégio ter 

móveis desenhados por Lev. (GATTAI, 1999a, p. 84) 

Quando Zélia Gattai escreve Memorial do amor, no ano de 2004, livro que narra 

acontecimentos vividos pelo escritor e a família, volta a relembrar dos companheiros de Jorge 

Amado, amigos da família que, com sua arte, e generosidade, engalanaram as paredes com 

suas obras, mobiliaram a casa em que moravam. Descreve com minúcias a marcenaria: 

Lev Smarceviski encarregou-se de mobiliar a sala principal. Além da mesa e 

das cadeiras, colocou um longo aparador entre duas portas; ao fundo dois 

pequenos móveis ligados por um sofá sob um janelão com grade de ferro, de 

Mário cravo, dando para o jardim. Móveis pousados sobre uma base de vinte 

centímetros de alvenaria, revestida de azulejos, com desenhos de Caribé – 

sempre Caribé [...]. (GATTAI, 2004, p. 63)  

Não só Zélia Gattai a ele se refere de forma elogiosa, como vimos. Dele também se 

lembra Jorge Amado (1992, p. 68), em Navegação de cabotagem, quando reconhecido, cita os 

amigos que erigiram com ele a sua casa de morada na Bahia. Dentre eles “Lev Smarceviski, 

pintor, arquiteto, mestre de saveiro, navegador, industrial, baiano de Odessa, [aquele que] 

desenhou e realizou os móveis [...]”, um artista que segundo o escritor, foi um dos jovens 

talentos vocacionados para as artes que recebeu a influência de mestres da geração de Mário 

Cravo, Genaro de Carvalho, Carlos Bastos. 

Esse jovem integrou-se ao grupo que vivia no entorno do escritor e passou a conviver 

com seus amigos e familiares. Tanto é que pode ser encontrado, como personagem, nas 

páginas de romances de Jorge Amado como o foi no Sumiço da Santa.44 Não nos surpreende 

desde quando, em quase todos os romances que escreveu, Jorge Amado fez dos seus amigos 

                                                           
44 Lev Smarcevisk é citado no referido romance, nas páginas 140, 141 e 241. 
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personagens, fossem eles artistas, intelectuais, jornalistas, religiosos e principalmente aqueles 

originários do povo.  

Além de carregar tantos predicados, pintor, arquiteto, navegador, industrial, fabricante 

de móveis, Lev Smarceviski como mestre de saveiro, sua paixão maior, ganhou notoriedade 

ao escrever um livro. Graminho: a alma do saveiro (SMARCEVISKI, 1996), um clássico da 

literatura náutica, cujo prefácio foi escrito pelo amigo e admirador Jorge Amado. Vale 

ressaltar que em homenagem ao navegador, pela importância e valor atribuído aos saveiros 

como meio de transporte e como patrimônio histórico e naval da Bahia, o dia do seu 

aniversário, 19 de janeiro, através da Lei Municipal n.º 7008/2006, foi instituído como o Dia 

do Saveiro.  

Pressupomos que o mar da Bahia também se encarregou de aproximar o homem que 

fabricava móveis, do escritor Jorge Amado. Não se pode abstrair a idéia, quando nos 

referimos à obra amadiana, da marcante presença do mar nos romances que escreveu.  

Também não se pode omitir tal presença na arte de Carybé, Calasans Neto, Carlos Bastos, 

Jenner Augusto, contexto no qual circulava integrado, Lev Smarceviski, o baiano de Odessa, 

alcunha que lhe foi dada pelo amigo Amado, pelo escritor. 

Juntando-se à galeria dos pintores, escultores, artesãos cujas obras conviviam sob o 

teto do escritor, não só as cadeiras, os móveis que foram por Lev Smarceviski desenhados, 

marcam presença e se encontram representados nos registros fotográficos do livro Rua 

Alagoinhas 33, Rio Vermelho, na seção dedicada aos Detalhes. Como pintor também se faz 

presente. Nas paredes da casa encontraram lugar quadros de sua autoria nos quais navegam 

embarcações imaginárias, peixes, barcos que sobre telas são pintadas a óleo. No Bar, um 

Peixe (n. 52), no Quarto do casal navega um Barco (n. 53), que priva da intimidade da 

família Amado. 

Ressaltamos, aqui, o mobiliário da casa e em especial da sala de visitas da casa da Rua 

Alagoinhas, 33 (n. 54), como a participação de Lev Smarcevisky no projeto amadiano de ter 

uma casa na Bahia. Nessa casa, como vimos, amigos, com suas artes, contribuíram para a 

realização do sonho do escritor e dentre eles “o baiano de Odessa” que, inspirado, projetou os 

seus móveis.  

Ao final dessa caminhada na qual buscamos dar uma nova ordem, construir um 

discurso verbal, e tecer com outros fios a história das relações sociais e culturais do escritor 
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Jorge Amado, através do caminho metodológico que escolhemos e seguimos, almejamos que 

o mesmo venha contribuir para os estudos sobre a fotografia como mediadora cultural e que 

sobre ela sejam lançados novos modos de observação, novos modos de ver, conforme 

preconiza Michel Foucault (1992, p. 11-12), quando aponta as alterações que podem incidir 

sobre as palavras e as coisas quando ditas. 

Não que a razão tenha feito progressos; mas o modo de ser das coisas e da 

ordem que, distribuindo-as, oferece-se ao saber, é que foi profundamente 

alterado. [...] Assim, em toda cultura, entre o uso do que se poderia chamar 

os códigos ordenadores e as reflexões sobre a ordem, há a experiência nua da 

ordem de seus modos de ser. 

Confessamos, no próximo item sobre como urdimos, tramamos e entrelaçamos os fios 

dessa história, como experimentamos dar-lhe uma nova ordem e um novo modo de ser.  

 

6.3 URDINDO E ENTRELAÇANDO FIOS 

 

Por milênios o homem foi caçador. [...] aprendeu a farejar, registrar, 

interpretar e classificar pistas infinitesimais como fios de barba. Aprendeu a 

fazer operações mentais complexas com rapidez fulminante no interior de 

um denso bosque ou numa lareira cheia de ciladas. (GINSBURG, 1999, p. 

150) 

 

Quem quiser ‘aprofundar’ o significado e restituir as dimensões abstraídas, 

deve permitir à sua vista vaguear pela superfície da imagem. (FLUSSER, 

2011, p. 22)  

 

Consideramos que sempre é enriquecedora a busca pelo entendimento das nossas 

próprias escolhas. Por que Tecendo distintas relações? Por que Urdindo e entrelaçando fios? 

Para entendê-las, às vezes, é preciso recorrer-se às fontes: “Tecer v.1. Entrelaçar 

metodicamente (fios) v. 2 produzir (tecido), manipulando fios pela urdidura e a trama [...].” 

(HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1821) 

Tecer fios e entrelaçá-los nos remonta a Ariadne, figura mitológica. Nesse momento, a 

evocação de sua presença deve-se ao fato de ter, ao longo da história e do tempo, 

possibilitado, generosamente, àquele que se depara com labirintos, o encontro do fio condutor 

que o permite trilhar caminhos desconhecidos, às vezes temerosos. Deve-se também à certeza 

de que explorar labirintos é a saga do pesquisador porque questões, teorias, objetos, idiomas, 

como Minotauros, lhes são apresentados, têm de ser enfrentados. Sair-se deles, é o desafio ou 

a escolha.  
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Todo fio requer que seja tecido. E tecer, como vimos, é urdir, engendrar, fabricar. 

Verbos e mitos dos quais nos apropriamos para esclarecer o percurso labiríntico que fizemos, 

quando nos propusemos, ao aplicar o método, demonstrar que a análise e a leitura da 

fotografia, como documento e potencialmente como mediadora, poderia nos dar a conhecer as 

redes sociais e culturais que foram tecidas pelo escritor Jorge Amado. Puxar o infindável fio 

por ele tecido e que o aproximou dos amigos, de artistas e artesãos.  

Diante do desafio que nos foi colocado, que nós mesmos nos propusemos a vencer, do 

labirinto a ser percorrido, foi preciso saber urdir, engendrar, tecer. Para tanto, toda a 

fundamentação teórica sobre a fotografia, seus usos e apropriações e a sua caracterização 

como mediadora cultural, vieram à tona e nortearam a análise que fizemos. O método nos deu 

as armas necessárias. Permitiu que a nossa intuição, percepção e erudição nos guiassem.  

As etapas 1 e 2, Identificação e Numeração como partes do processo metodológico, 

nos propiciaram atingir os objetivos desejados. Favorecerem a constituição das temáticas que, 

em número de oito, abrangendo uma considerável gama de temas e envolvendo um grupo 

significativo de artistas e artesãos, representou a ponta do fio tecido pelo escritor Jorge 

Amado que, ao ser puxado, nos ajudou a entrelaçar e, às vezes, a tramar a rede pretendida. 

A análise das temáticas: Objetos Diversos; Figuras da Cultura Baiana e Brasileira; 

Animais; Candomblé; Catolicismo; Flores e Frutos; Marinha e Mobiliário, que implica 

remontagem da sala de visitas, configurou-se como o momento em que reconhecemos, 

efetivamente, a potência das imagens fotográficas como mediadoras culturais, a função da 

memória, o significativo papel do fotógrafo nesse processo. Ficou evidenciada também, a 

representação dos objetos como indiciadores das relações estabelecidas pelos sujeitos, as 

quais podem ser motivadas por questões emocionais, afetivas, por apreciação, pelo gosto, 

pelas técnicas.  

Funcionando como médiuns, as imagens fotográficas, nesse momento, não se 

configuraram como a coisa em si, mas como elementos discursivos, representativos da 

história e da memória que, inseridos na cultura do escritor e do seu contexto, deram margem a 

que criássemos outras narrativas. Também ficamos atentos ao desempenho do fotógrafo, com 

base nas inúmeras discussões que trouxemos em capítulos anteriores. Por mais que as 

imagens da casa tenham sido conduzidas por um roteiro pré-definido, no seu enquadramento e 

tomadas, a presença do fotógrafo é marcante. Ângulos, luz e cor as definem. Valores, estética, 

ideologia subjazem. Saberes que subsidiaram a nossa leitura, análise e decifração visual. 
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E, ademais, foi um momento em que o trabalho da memória nos reportou a tempos 

passados e presentes, a histórias e tempos singulares, a caminhos que, na perspectiva de 

Samain (2012a, p. 59) podem ser considerados “[...] caminhos e trajetos circulares, 

indefinidos e infinitos, policrônicos, transitórios e transterritoriais,” aos quais podemos 

acrescentar mais um trajeto àquele que nominamos de labiríntico.  

Nesse percurso, os objetos foram se configurando como veículos de qualificação 

social, como documentos da memória, suportes de informação que cruzam conceitos espaço-

temporais. No entanto, o isso foi de Barthes (2012) esteve presente em toda leitura que 

fizemos das imagens fotográficas, pois polissêmicas, por natureza, exigiram de nós uma 

escolha.  

Escolhemos uma leitura que nos conduziu aos indícios das relações afetivas, dos 

encontros, identidades cultivadas, apreciação por estilos, afinidades políticas, religiosas. Tais 

elementos foram identificados e percebidos pela pesquisa que fizemos sobre as figuras/objetos 

fotografadas, seus autores, sobre a técnica, origem, influências e trajetórias; sobre a vida e a 

obra dos artistas e artesãos em busca de roteiros que tangenciassem a vida de Jorge Amado e 

justificassem a presença daquelas figuras/objetos na sua sala de visitas. Demarcamos o 

momento, o como e o quando se deram os encontros, as descobertas.  

Do processo de desmontagem visual para uma montagem verbal das imagens 

fotográficas, como objetos do conhecimento e como mediadoras, almejamos dar a ver o que 

não estava à vista na superfície das imagens, os relacionamentos construídos pelo escritor, seu 

tempo e sua geografia.  Foi um momento em que os bastidores da cena cultural baiana e 

brasileira também foram descortinados, dando-nos a oportunidade de perceber o 

entrelaçamento da vida do escritor e daqueles que viviam em seu entorno, ao processo 

efervescente da produção cultural da Bahia. 

Nesse trajeto, levamos em consideração a sincronia temporal estabelecida entre Jorge 

Amado, os artistas e as obras. No entanto, das imagens fotográficas analisadas, como imagens 

“sobreviventes,” aparições, retornos, ressurreições, foram surgindo da superfície. Da remoção 

das camadas sobrepostas de informações acumuladas pelo tempo, vozes e silêncios passaram 

a ser ouvidos.  

Tal procedimento e acuidade nos permitiram reconfigurar a história, retrançá-la, rever 

o tempo dos acontecimentos que, na vida do escritor, firmaram as relações que buscamos 
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identificar nas imagens fotográficas dos objetos de sua casa, pintados, forjados ou esculpidos 

pelas mãos de artistas e artesãos. Buscamos a informação necessária relacionada aos 

esquemas culturais de quem a disponibilizava, desde quando, na perspectiva de Moraes e 

Almeida (2013), é ali que ela se encontra muito mais do que nos esquemas de quem as busca. 

Atentamos para a questão do tempo baseados na perspectiva de Samain (2012a, p. 58), 

pensador que vem nos guiando nesse percurso, por considerar que “[...] as imagens têm uma 

história e um tempo singulares, os quais não podem ser confundidos com o tempo de nossa 

história, enquanto seqüencia de acontecimentos. O tempo das imagens não é o tempo da 

história [...].” Para o autor, elas pertencem a tempos imemoriais, atravessam a história e a 

reconfiguram numa duração intemporal, colocando tensões entre o passado, o presente e o 

futuro dos sujeitos.  

Essas tensões foram percebidas a partir do momento em que passamos a encarar a 

fotografia como um recurso técnico/tecnológico, inserido no cotidiano dos humanos, que se 

excede na doação do visível e que, ao estancar o fluxo do tempo, é capaz de trazer o passado 

não vivido, torná-lo presente e projetar um futuro. E como resulta de um ato icônico, assim a 

vê Dubois (2012), não foi analisada fora de sua circunstância. 

As imagens fotográficas do livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho, cheias de 

histórias, compõem um cenário resultante do enquadramento e da técnica utilizada pelo 

fotógrafo, bem como, e já nos referimos ao fato, é fruto de um roteiro montado pela família. 

Mesmo assim, sabedores da circunstância em que foram produzidas, em virtude do poder de 

convicção que as imagens fotográficas convocam, procuramos reconstruir, reenquadrar, 

desocultar e mesmo reinventar a realidade a que elas, supostamente, se referem. Tramar, 

quando foi possível. 

No entanto, fica visível nas imagens fotográficas da casa do escritor, especialmente da 

sua sala de visitas − e não há que se fazer esforço para perceber − a faceta do perfil eclético e 

catalisador do escritor exposta na convivência harmoniosa entre o erudito e o popular, no 

trânsito pelas religiões, no sincretismo representado pela profusão de santos e orixás, na 

diversidade dos estilos e das origens dos objetos que compõem o seu museu imaginário, na 

riqueza e variedade das relações tecidas. A sua distinção. 

Para um melhor entendimento sobre o ecletismo decantado, sobre a diversidade dos 

objetos representados no livro e dispostos nas paredes da sala de visitas da casa do escritor, 
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recorremos a Bourdieu (2008) que vem nos referendando nesse percurso e elucidando 

questões que envolvem o gosto, os modos de apropriação de obras de arte, como fatores que 

definem a distinção entre os sujeitos.   

Sobre as escolhas apaixonadas do escritor, visíveis na análise das temáticas, passamos 

a compreendê-las a partir do momento em que Bourdieu (2008, p. 135) chama a atenção para 

a existência de estratégias de distinção que advêm tanto do produtor da obra, quanto do 

consumidor, estratégias que fazem com que “[...] o encontro com a obra seja freqüentemente 

vivido na lógica do milagre e da paixão súbita. E que a experiência do amor à arte se exprima 

e se viva na linguagem do amor.” Uma linguagem professada por Amado, como podemos 

constatar na declaração de sua filha Paloma, já mencionada anterirmente, ao se referir à súbita 

paixão do escritor pela aquisição de objetos e obras de arte. Não se importava com excessos,  

não os comprava e não os adquiria para colocar em algum lugar. Confessava: “Eu compro 

porque não suportaria viver sem isso mais um instante da minha vida. (COLEÇÃO..., 2008)  

Um dos fatores determinantes na análise das temáticas foi a efetiva demanda das 

relações estabelecidas por Jorge Amado com os artistas e artesãos, o nível de aprofundamento 

das relações que ultrapassavam o plano social e espraiavam-se pelo terreno da amizade, às 

vezes, incondicional. Para compreendê-la e explorá-la, buscamos em Bourdieu (2008, p. 225) 

o respaldo necessário. Na perspectiva do autor esse senso social vai encontrar as referências 

que lhes são próprias 

[...] no sistema de sinais indefinidamente redundantes entre si de que cada 

corpo é portador – vestuário, pronúncia, postura, forma de andar, maneiras – 

e que registrados inconscientemente, encontram-se na origem das 

“antipatias” ou “simpatias”: as afinidades eletivas. [...] O gosto é o que 

emparelha e assemelha coisas e pessoas que se ligam bem e entre as quais 

existe um mútuo acordo. 

Ainda sob a ótica do autor, compreendemos que as relações quando se caracterizam 

como duradouras, baseiam-se na decifração, às vezes inconsciente, de traços expressivos que 

lhes são comuns, oriundos do sistema e suas variações. O que determina as afinidades e a 

semelhança entre as coisas e as pessoas é o gosto que, mútuo, os aproxima, bem como 

concordâncias e cooptações. Para Bourdieu (2008, p. 225), 

O limite de todas essas coincidências de estruturas e de seqüencias 

homólogas pelas quais se realiza a concordância entre uma pessoa 

socialmente classificada e as coisas e pessoas – elas próprias, também 

socialmente classificadas - que lhe estão vinculadas é representado por todos 

os atos de cooptação da simpatia, amizade ou amor que conduzem a relações 

duradouras, socialmente sancionadas ou não. 
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Não poderíamos, nesse momento, deixar de trazer declarações das simpatias, dos 

afetos, dos amores, das vinculações cooptadas que conduziram as relações, mais que 

duradouras, do escritor Jorge Amado, às quais tivemos acesso, no decurso da pesquisa. 

Carybé, na vida do escritor, representou o mais perfeito ato de cooptação da simpatia, da 

amizade e do respeito como podemos ver na enfática declaração que o escritor lhe dirige. 

Quase uma ode: “Quando nada mais restar de autêntico, quando tudo se fizer apenas 

representação, mercadoria e transformar-se em dinheiro na sociedade de consumo, a memória 

perdurará pura, pois o filho de Oxóssi e de Oxum, o obá de Xangô, guardou a verdade íntegra 

na criação de uma obra sem igual pela autenticidade, pela beleza, feita com as mãos, o talento 

e o coração.” (AMADO, J., 2012, p. 177) 

Encontramos também, em Moraes e Almeida, (2013) noções que nos fizeram entender 

que as ações sociais e os conteúdos simbólicos, resultantes das conexões entre os sujeitos e os 

grupos sociais, são fomentadores dessas mediações e que “[...] em nenhuma hipótese se 

apresentam desnudas de interesses, sejam econômicos, políticos, culturais, etc.” Tal assertiva 

nos deu a devida clareza do processo de tessitura da rede social construída pelo escritor Jorge 

Amado, na qual estiveram presentes os fatores políticos e culturais, especialmente aqueles 

possibilitados pela função mediadora exercida pelas imagens fotográficas captadas pelo 

fotógrafo e registradas no livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho.  

Durante a pesquisa as inúmeras conexões firmadas entre o escritor e grupos sociais, 

artistas, artesãos, escritores, políticos, homens e mulheres voltados para a produção da cultura, 

para as artes foram se delineando. Vinham de origens as mais diversas, de credos os mais 

diferentes, visíveis na arte e no discurso que produziam. Nesse trajeto investigativo, também 

nos chamaram a atenção as situações em que os bens foram produzidos, bem como as 

diferentes maneiras sociais de apropriação por parte do escritor.  

Baseados na perspectiva de Bourdieu (2008, p. 225), compreendemos que o sujeito 

social, e no nosso caso o escritor Jorge Amado, distingue-se pelas escolhas e distinções que 

opera entre o belo e o feio, entre o que é distinto e o que é vulgar por abolir a “[...] fronteira 

sagrada que transforma cultura legítima em um universo separado”, e ainda segundo o autor, 

por se colocar ao encalço de relações que aproximam escolhas, às vezes, “incomensuráveis.” 

Abolir a fronteira sagrada entre o erudito e o popular foi uma das transgressões que 

marcaram a vida e a obra do escritor Jorge Amado, uma ação que para nós ficou evidente ao 

constatar que transitava livremente entre ‘mestres das artes’ e ‘criadores da cultura popular’. 



216 
 

Suas escolhas faziam com que convivesse e, no mesmo espaço estivessem reunidas e 

próximas, obras de artistas de origens as mais diversas. Das artes, das ciências, das letras, da 

cultura popular. (AMADO, J., 1992, p. 95) 

Depois de tantos fios tecidos, de termos percorrido um labirinto, ficou evidenciada a 

riqueza de possibilidades de leitura que nos foi dada pelos registros fotográficos da sala de 

visitas da casa do escritor Jorge Amado. A nossa busca efetiva, ao analisar as temáticas, foi 

confirmar o potencial mediador da fotografia e do fotógrafo. Não só vê-la como uma técnica, 

observar a sua apropriação e uso social, a função como instrumento de integração do grupo, 

seja ele familiar ou social, sua dimensão pragmática e simbolismo.  

Não só ver o fotógrafo como um manipulador da técnica. Mas demonstrar, também, a 

riqueza de sentidos que podem advir da fotografia sob o olhar de um receptor. A possibilidade 

de histórias serem narradas a partir da leitura e decifração, comprovando a sua potencialidade 

como mediadora cultural, como um modo de se conhecer o mundo.  

Urdir, tramar e entrelaçar os fios da rede sociocultural construída pelo escritor Jorge 

Amado foi o nosso objetivo. Alcançamos através da análise e leitura das figuras/objetos 

representados nas imagens fotográficas do livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho, da 

desmontagem e remontagem do acervo de obras de arte que compõem a sua casa/sala de 

visitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cecília Meireles

Capítulo 7

Eu não tinha este rosto de hoje,
Assim calmo, assim triste, assim magro,
Nem estes olhos tão vazios,
Nem o lábio amargo.
Eu não tinha estas mãos sem força,Tão paradas e frias e mortas;

Eu não tinha este coração
Que nem se mostra.
Eu não dei por esta mudança,
Tão simples, tão certa, tão fácil:
Em que espelho ficou perdida
a minha face?

Retrato
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7 UMA CONCLUSÃO  

  

Por isso minha cultura é tão irregular, repleta de enormes lacunas, como que 

construída com restos de belíssimos templos cujos pedaços se encontram 

entre detritos e plantas selvagens. Os livros que li, as teorias que frequentei, 

deveram-se a meus próprios tropeços com a realidade. (SÁBATO, 2000, p. 

17) 

 

Chegar ao fim de uma jornada, qualquer que seja, reveste-se de uma gama de 

sentimentos contrários. Alívio, prazer e saudade. Labiríntica, como foi considerada em 

determinado momento, a jornada que empreendemos longa e prazerosa, rendeu-nos frutos que 

aqui partilhamos. 

A tentativa foi, teórica e empiricamente, demonstrar que foi possível, por meio da 

leitura, análise e decifração visual dos registros fotográficos dos objetos da casa do escritor 

Jorge Amado, daqueles que compõem o livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho, e em 

especial da sala de visitas, identificar as relações socioculturais construídas pelo escritor Jorge 

Amado; narrar uma nova história, tecendo fios que entrelaçaram a vida e a obra do escritor, 

artistas e artesãos, deixando à mostra aquelas relações que foram construídas pela vida afora.  

Alcançamos esse objetivo, subsidiados pelos aportes teóricos advindos dos estudos 

sobre a mediação e, em particular, sobre a mediação fotográfica, desenvolvidos, na 

contemporaneidade, em distintas áreas do conhecimento, basicamente em estudos de teóricos 

e pensadores da Ciência da Informação, nos quais reconhecemos o potencial da imagem 

fotográfica no conjunto de mediadores participantes do processo de construção do 

conhecimento: a mediação não mais como um processo facilitador de travessias entre a 

realidade e o sujeito, como uma prática universalizante, mas como um processo em que as 

significações e os sentidos são gestados pelo compartilhamento objetivo e intersubjetivo dos 

sujeitos entre si, pelas técnicas, tecnologias e dispositivos. A fotografia se impondo nesse 

cenário, como aqui demonstramos. 

Foi partindo de premissas que vêm as ações sociais e os conteúdos simbólicos como 

resultantes das conexões entre os sujeitos e os grupos sociais, bem como a intencionalidade e 

a interferência que subjazem a esse processo, que mediadas pelo olhar do fotógrafo, 

encontramos nos registros fotográficos, considerados como documentos, um sentido que nos 

possibilitou a ultrapassagem do conceito de mediação cultural como um reflexo.  
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Encontramos, na leitura e análise dos registros fotográficos do livro Rua Alagoinhas 

33, Rio Vermelho, a possibilidade de entender a mediação como um ato de conhecer, fruto de 

um processo de produção de sentido, produto de uma representação social. No nosso caso, 

resultou do compartilhamento objetivo e intersubjetivo estabelecido entre o sujeito/fotógrafo e 

a realidade representada, entre as obras de arte da casa da Rua Alagoinhas, 33, e a nossa 

forma de ver e pensar essa realidade, do lugar de pesquisadora que ocupamos neste percurso. 

Através da relação estabelecida e a partir dela, foram gestadas as significações dadas às 

imagens fotográficas que analisamos.  

Reafirmamos que neste trajeto, foi relevante a evidência do processo de mediação que 

se deu entre o olhar do fotógrafo e o objeto fotografado. Não só os aportes teóricos nos deram 

a devida confirmação da sua existência, como a experiência empírica que vivenciamos 

quando da realização da entrevista não estruturada, da longa conversa que com ele 

mantivemos. Naquele momento, pelas preciosas informações sobre sua história de vida e 

opção profissional, ficou evidenciado o processo de interferência ideológica, cultural e social 

que subjaz a todo enquadramento da realidade. E, consequentemente, a forma de ver e pensar 

o mundo que pode ser identificada nas marcas deixadas nas imagens por ele registradas.  

O discurso do fotógrafo nos fez compreender as circunstâncias e a gênese nas quais 

foram gestadas as imagens representadas no livro, o que nos facilitou exercer, com 

propriedade, a sua leitura e decifração, bem como a liberdade para interpretá-las. As 

declarações do fotógrafo deixaram à mostra, também, a técnica empregada na captura das 

imagens, sua iniciação, valores, religiosidade, sincretismo presentes tanto no discurso, quanto 

na obra, dados que nos remontaram a proposições teóricas, a conceitos que definem o seu 

papel. Historicamente, operam a câmera, filtram a realidade e, mergulhados na cultura, nos 

circuitos sociais, dela participam como mediadores privilegiados.  

Foi a partir da compreensão que passamos a ter da relação das práticas sociais com as 

técnicas e as funções sociais que advêm dessa relação, que a fotografia se apresentou para nós 

como uma técnica social. Foi através de um conjunto diversificado de práticas relacionadas 

com mudanças epistemológicas, perceptivas, sociais e mesmo psicológicas, que ela se tornou 

um objeto discursivo, inserido na cultura e representativo da história. Tal percepção nos levou 

ao desenvolvimento da pesquisa, à sua realização nos moldes que a concebemos e a 

compreender a fotografia como uma prática que distingue os sujeitos e os grupos e encena a 

sua distinção.  
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No longo caminho percorrido, tivemos de optar por direções que nos levassem, com 

maior segurança, ao fim desejado. Para aprofundar o conhecimento sobre as imagens 

fotográficas e em particular sua potencialidade como mediadora cultural estruturamos um 

roteiro. Articulamos capítulos de tal forma que cada um, com sua especificidade, lançou luzes 

sobre o objeto de estudo. Com base na abordagem proposta, os princípios, aspectos e matrizes 

teóricas foram se constituindo, articulando-se e permitindo o acompanhamento das 

transformações históricas, sociais e ideológicas que interferiram nos fundamentos, 

paradigmas, usos e apropriações da imagem fotográfica pela sociedade e pelas ciências. 

Apesar de alguns capítulos não se constituírem em prioridade para o desenvolvimento 

do tema, consideramos necessário, para o reconhecimento do nosso objeto, que um estudo 

aprofundado sobre a história da fotografia fosse desenvolvida por considerar que saber sobre a 

sua gênese, o espaço e o tempo da sua criação e desenvolvimento, nos ajudaria a compreender 

as transformações epistemológicas pelas quais passou, até o momento em que, como 

documento e fonte de pesquisa, passou a ser utilizada por diversas áreas do conhecimento e, 

dentre elas, a Ciência da Informação.  

Assim, fomos reformulando o conceito e a forma de considerar a fotografia à medida 

que aspectos sociais, epistemológicos, culturais foram sendo abordados. De uma mera 

reprodução do real, da relação mimética estabelecida com o mundo, como a víamos, 

passamos a considerá-la como um documento, fonte de informação e sentidos.   

Construímos capítulos que verticalizaram os estudos sobre a fotografia como imagem, 

documento e representação, pois não poderíamos deixar de compreender todo o processo de 

mudança que fez com que os registros fotográficos passassem a ser considerados como um 

suporte documental pleno. De simples ilustração, postura que perdurou por quase um século, 

para um campo de pesquisas teóricas de abrangência multidisciplinar. Não poderíamos deixar 

também de aprofundar os estudos sobre a mediação e a mediação fotográfica além de dar 

relevo ao significativo papel do fotógrafo como mediador.  

Foi preciso que apresentássemos a casa da Rua Alagoinhas, 33, que abríssemos suas 

portas à visitação, à nossa e a dos leitores desta tese. Como um espaço cheio de vida e de 

simbolismo, foi a inspiradora da pesquisa. Percorremos todos os espaços pela representação 

das suas imagens. Buscamos, fora delas, informações que ampliassem o raio daquilo que 

nossos olhos captavam na sua superfície. Através dos livros de memórias do escritor, de 

membros da família, de depoimentos colhidos na Casa do Rio Vermelho Jorge Amado e Zélia 
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Gattai, de pesquisas realizadas na Fundação Casa de Jorge Amado e acesso a fontes de 

informação especializadas, fomos dando forma e vida ao universo da nossa pesquisa, 

considerando-a um ‘lugar de memória’.   

Culminamos a caminhada com a adoção do método, cuja riqueza de possibilidades nos 

permitiu, por meio da desmontagem e remontagem dos registros fotográficos da sala de 

visitas da casa do escritor, que a nossa intuição, percepção e erudição fossem urdindo, 

entrelaçando e, porque não, tramando e descortinando os fios com os quais foi trançada a rede 

de relações socioculturais construída pelo escritor Jorge Amado. Suas distintas relações. 

Essa escolha e aplicação favoreceram que os objetivos propostos fossem alcançados.  

O que pretendíamos exigiu de nós a escolha de uma abordagem metodológica que viabilizasse 

a leitura e análise de fotografias e que elas fossem, potencialmente, consideradas mediadoras 

culturais. Que pudéssemos reconhecer o papel exercido pelos objetos como indiciadores, que 

as relações que os sujeitos com eles estabelecem podem ser motivadas por questões 

emocionais, afetivas, por apreciação, pelo gosto, pelas técnicas. 

O método heurístico, pelas suas características, possibilitou-nos uma leitura e a 

decifração visual das imagens fotográficas, bem como responder às questões que levantamos 

no início da nossa caminhada. Construímos grupos temáticos, entrelaçamos afinidades, 

simetrias, encurtamos distâncias, trançamos os rumos e demos visibilidade a trajetos, 

fronteiras e geografias que aproximaram e permitiram ao escritor Jorge Amado ter uma vida 

rica e profícua de amizades e afetos que as figuras/objetos que o circundavam, como 

documentos, iluminaram o caminho da nossa pesquisa. 

O nosso trajeto, como pesquisadora, foi também enriquecido por experiências que 

ultrapassaram fronteiras. Teóricas, conceituais, geográficas. Buscamos ampliar o campo de 

visão que tínhamos do nosso objeto ao pleitear uma bolsa sanduíche para a Universidade 

Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Nesse momento, deu-se o 

encontro com o método, a escolha do recorte da pesquisa, a definição da rota e voltamos 

confiantes trazendo, na bagagem, novas ideias de pensadores que nos foram apresentados, que 

incorporamos como aportes teóricos para a nossa investigação. 

Procuramos, na oportunidade, rever lugares e pessoas, fios do tecido sociocultural do 

escritor Jorge Amado. Visitamos artesãos, intelectuais com os quais mantinha contato, 
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restaurantes dos quais era habitué, cidades portuguesas inseridas nos seus roteiros. Ir além da 

superfície das imagens, seguir alguns dos seus passos.  

No longo percurso da pesquisa, novas áreas do conhecimento foram exploradas. 

Trilhamos por caminhos da Antropologia, da História, da Sociologia, da Cultura numa 

simbiose quase perfeita com a Ciência da Informação, resultando, desta experiência, a crença 

de que a metodologia aplicada abre um leque de possibilidades para o uso da fotografia como  

documento e potencialmente como mediadora. Uma forma inovadora de considerá-la. 

Pela característica interdisciplinar da nossa pesquisa, pelo modo de concebê-la e 

realizá-la, esperamos ter contribuído para que novas apropriações dos estudos sobre a 

fotografia sejam incorporadas e que espaços sejam abertos para outras incursões no campo da 

Ciência da Informação. 
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APÊNDICE A - Roteiro da entrevista com o fotógrafo 

 

Entrevistado: Adenor Gondim 

Salvador, 6 de agosto 2016. 

 

1) Uma visão sobre o fotográfico 

2) A aprendizagem do ofício 

3) Os saberes iniciais e suas mediações: a figura do pai 

4) As circunstâncias e os lugares 

5) A técnica.  Processo e o produto 

6) A tecnologia. Assimilação e ação sobre o produto 

7) O olhar sobre a realidade. O enquadramento (o bote sobre a presa) 

8) Valores, crenças, ideologias. Interferências 

9) De onde olha? Sob qual perspectiva? De que lugar? 

10) Sobre a casa da Rua Alagoinhas, 33 

11) Relação com o espaço e com o escritor 

12) Interferências. Escolha de ângulos, espaços, objetos, intimidades. 

13) O que devia e não devia ser fotografado 

14) Que recursos foram utilizados 

15) Como considera o produto final 
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APÊNDICE B – Acervo da Sala de Visitas: fichas técnicas 

 

Nº 1  Nº 2  

Figura/Objeto: Ânfora Figura/Objeto: Animal-cabeça de dragão 

Artista/artesão: Desconhecido Artista/artesão: Desconhecido 

Local/Data: [S.l.], [19--]. Local/Data: [S.l.], [19--]. 

Tipo: Vaso em cerâmica  Tipo: Escultura em bronze 

Resumo temático: Vaso em cerâmica com formato de 

ânfora, com flores aplicadas. Sem identificação. 

Resumo temático: Pequena escultura em bronze. 

Nº 3  Nº 4  

*Figura/Objeto: Bacia e gomil *Figura/Objeto: Baiana 

Artista/artesão: José Franco Artista/artesão: Carybé 

Local/Data: Aldeia Saloia/Sobreiro/no Concelho de Mafra, 

Distrito de Lisboa, Portugal, [19--]. 

Local/Data: Salvador-Ba, [19--]. 

Tipo: Cerâmica Tipo: Escultura em cerâmica 

Resumo temático: Bacia e gomil em cerâmica produzida no 

atelier do ceramista José Franco. 

Resumo temático: Escultura que representa a figura de 

uma baiana, carregando um tabuleiro, vestida com trajes 

típicos da cultura afro-baiana e brasileira. 

Nº 5  Nº 6  

*Figura/Objeto: Cabra Figura/Objeto: Cão com corpo em formato de vaso  

Artista/artesão: José Franco Artista/artesão: Desconhecido 

Local/Data: Aldeia Saloia/Sobreiro/no Concelho de Mafra, 

Distrito de Lisboa, Portugal, [19--]. 

Data/Local: [S.l.], [19--]. 

Tipo: Cerâmica vitrificada amarela Tipo: Cerâmica 

Resumo temático: Escultura em cerâmica representando 

uma cabra, animal presente na obra do ceramista e que 

sempre traz nas costas tubos, uma característica da obra do 

artesão. 

Resumo temático: Peça híbrida, em cerâmica com cabeça 

de cão. Corpo em formato de vaso que se sustenta em 

quatro patas. Com orifício e alça. Desenho de sombras 

sobre o lombo no qual está jogada uma pequena manta.  

Nº 7  Nº 8  

*Figura/Objeto: Candomblé *Figura/Objeto: Cangaceiros 

Artista/artesão: Djanira Artista/artesão: Carybé 

Local/Data: Rio de Janeiro-RJ., 1955.  Local/Data: Salvador-Ba., 1962. 

Tipo: Mural. Óleo sobre madeira Tipo: Pintura a guache 

Resumo temático: Representação de figuras do candomblé 

tendo ao fundo a entrada de um Terreiro. Oxossi no Centro, 

cinco Orixás, Iemanjá, Xangô e uma figura com opa xorô na 

mão. 

Resumo temático: Representa cangaceiros vestidos a 

caráter, empunhado armas. No quadro lê-se uma 

dedicatória “Para Jorge e Zélia e para João e Paloma.” 

Nº 9  Nº 10  

*Figura/Objeto: Castiçal Figura/Objeto: Charrete 

Artista/artesão: José Franco  Artista/artesão: Desconhecido 

Local/Data: Aldeia Saloia/Sobreiro/no Concelho de Mafra, 

Distrito de Lisboa, Portugal, [19--] 

Local/Data: [S.l.], [19--]. 

Tipo: Cerâmica vitrificada na cor verde. Tipo: Artesanato 

Resumo temático: Cerâmica, sem assinatura. Peça em 

formato de cabra, com 4 orifícios que se assemelham a 

locais para colocação de velas, sustentados nas costas do 

animal, com alça e tubos, característica presente nas obras 

do artesão. 

Resumo temático: Charrete puxada por um animal que 

lembra um camelo. A peça não se encontra mais no 

acervo. 

Nº 11  Nº 12  

*Figura/Objeto: Coruja Figura/Objeto: Desenho revestido de acrílico 

Artista/artesão: Picasso Artista/artesão: Desconhecido 

Local/Data: Itália, [19--]. Local Data: [S.l.], [19--]. 

Tipo: Escultura em cerâmica Tipo: Desenho revestido numa chapa de acrílico 

Resumo Temático: Representa uma coruja, com grandes 

olhos e que inspirou o artista a criar e produzir inúmeras 

peças no Atelier Madoura, na Itália. 

Resumo Temático: Desenho abstrato em tons pastéis. 

Assinatura ilegível.  

 

Nº 13  Nº 14  

*Figura/Objeto: Dormideira  Figura/Objeto: Dragão e São Jorge  

Artista/artesão: Vasco Prado Artista/artesão: Desconhecido 

Local/Data: Porto Alegre-RS, [19--] Local/Data: [S.l.], 1981. 

Tipo: Escultura em cerâmica  Tipo: Escultura em cerâmica 

Resumo temático: Figura humana volumosa, na posição 

sentada, com a cabeça inclinada e apoiada nas pernas como 

se as tivesse abraçando. 

 

Resumo temático: Inscrição- VL -81-Portugal.  
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Nº 15  Nº 16  

*Figura/Objeto: Estatueta miniatura de Jorge Amado Figura/Objeto: Estátua Ombra Delta Ser 

Artista/artesão: Zé Andrade Artista/artesão: Desconhecido 

Local/Data: 1994. Local/Data: Voltera – Itália, [19--]. 

Tipo: Estátua em Cerâmica Tipo: Estatueta em madeira e ferro 

Resumo temático: Estatueta de Jorge Amado com livro na 

mão.. Representa o escritor com os cabelos já brancos e 

camisa estampada. 

Resumo temático: Arte etrusca originária do Museo 

Guarnaoci - Voltera. 

Nº 17  Nº 18  

Figura/Objeto: Figa *Figura/Objeto: Flores e Capitães de Areia  

Artista/artesão: Desconhecido Artista/artesão: Pancetti 

Local Data: [S.l.], 1961 Local/Data: Rio de Janeiro-RJ., 1944. 

Tipo: Entalhe em madeira Tipo: Óleo sobre tela.  

Resumo temático: Figa entalhada em madeira. Sem 

assinatura. Com três flores e data entalhada.   

Resumo temático: Tela colorida que dá um destaque 

especial ao livro Capitães de Areia do escritor Jorge 

Amado, pintado ao lado de uma flor vermelha. A 

assinatura do autor encontra-se no lado inferior direito da 

tela. 

Nº 19  Nº 20  

*Figura/Objeto: Flores na tampa do baú Figura/Objeto: Galo 

Artista/artesão: Floriano Peixoto  Artista/artesão: Desconhecido 

Local/Data: Salvador-Ba, [19--]. Local/Data: [S.l.], [19--]. 

Tipo: Óleo sobre madeira  Tipo: Cerâmica policromada,vitrificada 

Resumo temático: Com motivos florais o artista pintou a 

tampa de um baú, móvel utilizado pelo escritor Jorge 

Amado para guardar seus livros de arte.  

Resumo temático: Objeto em cerâmica. Formato do 

animal com desenhos e característica de vaso utilitário. 

Nº 21  Nº 22  

Figura/Objeto: Garrafa verde *Figura/Objeto: Gato 1 

Artista/artesão: Desconhecido Artista/artesão: Aldemir Martins 

Local/Data: [S.l.], [19--]. Local/Data: Fortaleza-Ce., [19--]. 

Tipo: Cerâmica vitrificada.  Tipo:Cerâmica policromada 

Resumo temático: Vaso de cerâmica com pescoço longo. 

Provavelmente adquirido em feira livre. 

Resumo temático: Em uma inscrição no fundo da peça 

encontram-se as letras P.JIMDN. Peça de grande 

proporção, colorida e apresenta motivos fitomórficos 

(flores e animais). 

Nº 23  Nº 24  

*Figura/Objeto: Gato 2 *Figura/Objeto: Guerreiro 

Artista/artesão: Aldemir Martins Artista/artesão: Stockinger  

Local/Data: Fortaleza-Ce., 1965.  Local/Data: Porto Alegre- RS., 1983.  

Tipo: Cerâmica vitrificada Tipo:  Escultura em madeira e bronze(ou ferro) 

Resumo temático: Gato malhado, em forma de vaso. Na 

parte inferior da peça encontra-se a assinatura do artista e a 

data de execução. 

Resumo temático: Escultura que representa um guerreiro, 

tema explorado pelo artista que o apresenta em várias 

modalidades. Assinatura na base da peça. 

Nº 25  Nº 26  

*Figura/Objeto: Homem com livros, manto e chapéu Figura/Objeto: Ícone 

Artista/artesão: José Franco Artista/artesão: Desconhecido 

Local/Data: Aldeia Saloia/Sobreiro/Concelho de Mafra, no 

Distrito de Lisboa, Portugal, 1981. 

Local/Data: Belgrado, Sérvia, [19--]. 

Tipo: Escultura em cerâmica cozida Tipo: Óleo sobre tela 

Resumo temático: Inscrição/dedicatória: “Para Jorge 

Amado com um abraço do José Franco 23/05/81.” 

Resumo temático: Figura feminina com coroa na cabeça 

e bandeja na mão com uma cabeça decepada. Ao lado um 

homem. Pressupõe-se que esteja lhe entregando o troféu. 

O homem degolado está postado no chão. 

Nº 27  Nº 28  

*Figura/Objeto: Iemanjá *Figura/Objeto: A Jaca 

Artista/artesão: Mário Cravo  Artista/artesão: Aldemir Martins 

Local/Data: Salvador –Ba, [19--]. Local/Data: São Paulo-SP, [19--]. 

Tipo: Escultura em madeira Tipo:Guache 

Resumo temático: Simbolizando a rainha das águas, essa 

divindade do candomblé, esculpida em madeira, 

inicialmente ficava no lago, no jardim da casa. Anos depois 

foi trazida para a sala de estar, colocada num lugar de 

destaque, no alto, junto ao telhado, no sentido de preservá-la 

das intempéries: chuvas, excesso de sol, umidade.  

Resumo temático: Representação de uma jaca aberta. 

Fruta predileta do escritor. Doada pelo artista ao escritor 

Jorge Amado.  
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Nº 29  *Nº 30  

Figura/Objeto: Jarro em cerâmica  *Figura/Objeto: Jarro em forma de ânfora 

Artista/artesão: Desconhecido Artista/artesão: José Franco 

Local/Data: [S.l.], [19--]. Local/Data: Aldeia Saloia/Sobrero, Distrito de Lisboa, 

Portugal, 1961. 

Tipo: Cerâmica Tipo: Cerâmica vitrificada verde musgo  

Resumo temático: Objeto em cerâmica rústica. Sem 

identificação.  

Resumo temático: Objeto em formato de ânfora com 

característica de vaso utilitário. Reincidente na obra no 

artesão. 

Nº 31  Nº 32  

*Figura/Objeto: Marinha Figura/Objeto: Matriosca 

Artista/artesão: Jenner Augusto Artista/artesão: Desconhecido 

Local/Data: Salvador-Ba, [19--]. Local/Data: [S.l.], [19--]. 

Tipo: Óleo sobre tela Tipo: Madeira policromada 

Resumo temático: Objeto que representa o mar da Bahia, 

tema explorado pelo pintor. Não tem nenhuma inscrição que 

identifique a data de execução ou se foi uma doação ou 

compra. 

Resumo temático: Boneco russo, em madeira pintada. 

Sem inscrição.  

 

 

Nº 33  Nº 34  

*Figura/Objeto: Menino Jesus na manjedoura *Figura/Objeto: Mobiliário 

Artista/artesão: José Franco Atista/artesão: Lev Smarcevisky e Caribé. 

Local/Data: Aldeia Saloia/Sobrero/ no Concelho de Mafra, 

distrito de Lisboa, Portugal, [19--]. 

Local/Data: Salvador-Ba, [19--]. 

Tipo: Cerâmica policromada cozida Tipo: Móveis e porta 

Resumo temático: Representa de uma manjedoura em 

formato de prato, com apoio no fundo. O menino Jesus está 

deitado sobre um manto bordado e um travesseiro. Nele está 

inscrito J.H.S. Flores e frutos ao redor além de forragem de 

feno.  

Resumo temático: O mobiliário da sala de visita foi 

desenhado por Lev Smarcevisky, a grande mesa com suas 

cadeiras sem espaldar, o sofá e as poltronas. A porta da 

sala em madeira é um trabalho de Carybé feito em encaixe 

para que a iluminação e a aeração do ambiente fossem 

possíveis. Construída em duas abas. 

Nº 35  Nº 36  

Figura/Objeto: Moringa Figura/Objeto: Moringa estilizada 

Artista/artesão: Desconhecido Artista/artesão: Desconhecido 

Local/Data: [S.l.], [19--]. Local/Data: [S.l.], 1961. 

Tipo: Vaso em cerâmica Tipo: Vaso em cerâmica 

Resumo temático: Nenhuma indicação da origem (data ou 

local). Pressupõe-se ter sido adquirida em feira livre.  

Resumo temático: Objeto em cerâmica. Desenhos 

geométricos. Inscrição da data no fundo da peça.  

Nº 37  Nº 38  

*Figura/Objeto: Oxóssi *Figura/Objeto: Paisagem com moça na janela 

Artista/artesão: Tatti Moreno  Artista/artesão: Di Calvacanti 

Local Data: Salvador-Ba., 1981. Local/Data: Rio de Janeiro-RJ., 1960. 

Tipo: Escultura em chapa de latão  Tipo: Óleo sobre tela  

Resumo temático: Figura do candomblé. Placas de latão 

superpostas. Assinatura: Tatti Moreno-Ba-81- Oxóssi. 

Resumo temático: Aquarela com mulata e casario. Traz 

dedicatória: “Jorge Amado, Zélia Amada, um do outro e 

os dois meus, o Rio de Jorge, Bahia de Zélia Amada, que 

também são terras minhas, graças aos dois, graças a Deus, 

Di Cavalcanti.” 

Nº 39  Nº 40  

*Figura/Objeto: Porco  *Figura/Objeto: Santa Bárbara  

Artista/artesão: José Franco Artista/artesão: Osmundo 

Local/Data: Aldeia Saloia/Sobrero/no Concelho de Mafra, 

Distrito de Lisboa, Portugal, [19--]. 

Local/Data: Itabuna-Ba., 1977. 

Tipo: Cerâmica vitrificada Tipo: Escultura em cerâmica.  

Resumo temático: Porco em cerâmica vitrificada, em 

formato de jarra com alça e tubo elementos constantes na 

obra do ceramista.   

Resumo temático: A imagem é em cerâmica e carrega em 

cada mão elementos que remetem a Santa Bárbara. A 

técnica usada pelo artesão é chamada de “casa de abelha”, 

técnica de origem romana que dispensa o uso de formas. 

Nº 41  Nº 42  

*Figura/Objeto: São Francisco   Figura/Objeto: São Jorge 

Artista/artesão: AlfredoVolpi Artista/artesão: Desconhecido 

Local/Data: São Paulo-SP., 1958. Local/Data: [S.l.], [19--]. 

Tipo: Pintura a óleo. Policromada. Tipo: Pintura sobre madeira 
Resumo temático: São Francisco no centro da tela, com pássaros. 
É uma réplica. No verso vem a assinatura e um atestado de 

autenticidade do Instituto VOLPI. Doação ou compra não 

identificada.  

Resumo temático: Representa um São Jorge. Pintura em 
madeira, emoldurada por uma camada de gesso. Originalmente 

ficava na sala. Hoje, encontra-se na área da piscina. Traz uma 

inscrição ilegível. 
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Nº 43  Nº 44  

*Figura/Objeto: Sapo *Figura/Objeto: Saveiros 

Artista/artesão: Ignacio Ojeda Artista/artesão: Calasans Neto 

Local/Data: San Martin-México, [19--]. Local/Data: Salvador/Itapuã-Ba.,1967 

Tipo: Escultura em madeira pintada Tipo: Talha policromada 

Resumo temático: Sapo em madeira pintada com grandes 

olhos  e  círculos que se assemelham a sóis por todo o corpo. 

Resumo temático: Talha em madeira tendo ao fundo um 

grande sol. Traz no verso uma dedicatória. “O dia em que 

do casamento de Jorge e Zélia., Quando fiz essa matriz 

não...a data em que dediquei porém 15 de maio de 

1981(acho que ele e de 66 ou 67 porém ela foi oferecida 

de coração e guardo assim não tem data com todo carinho-

cala. Itapuã 15/V/81.”  

Nº 45  Nº 46  

*Figura/Objeto: Sereia vestida de noiva *Figura/Objeto: Sobrados  

Artista/artesão: Carlos Bastos Artista/artesão: Willys  

Local/Data: Salvador-Ba, [19--]. Local/Data: Salvador-Ba., 1968. 

Tipo: Óleo sobre tela  Tipo: Óleo sobre tela 

Resumo temático: Tela que retrata uma sereia vestida de 

noiva montada num cavalo, acompanhada de um cavaleiro 

em trajes de festa. Traz assinatura. Remonta à religiosidade 

e à mitologia. 

Resumo temático: Tela em estilo primitivo que retrata 

um casario. A assinatura do autor encontra-se no lado 

inferior direito da tela.  

Nº 47  Nº 48  

*Figura/Objeto: Tête de Chevre de Profil Figura/Objeto: Um lagarto, um jacaré, um tatu? 

Artista/artesão: Picasso Artista/artesão: Desconhecido 

Local/Data: Vallauris-França, 1952. Local/Data: [S.l.], [19--]. 

Tipo: Cerâmica em relevo queimada, pintada e vitrificada. Tipo: Cerâmica cozida terracota 

Resumo temático: Objeto com formato arredondado que 

representa uma cabeça de cabra, de perfil. No verso a 

numeração- 78/100, e uma inscrição: Empreite original 

Picasso, Atelier Madoura – Plein Feu 

Resumo temático: Sem assinatura. Objeto em formato 

não facilmente identificado, com pinos no dorso e ligeira 

envergadura. Inscrição ilegível no fundo da peça. 

Nº 49  Nº 50  

Figura/Objeto: Vaso azul de vidro  *Figura/Objeto: Vaso com motivos florais 

Artista/artesão: Desconhecido Artista/artesão: Brennand 

Local/Data: [S.l.], [19--]. Local/Data: Recife-Pe., 1964. 

Tipo: Vaso de vidro na cor azul  Tipo:Cerâmica pintada e queimada 

Resumo temático: Não consta mais do acervo. Resumo temático: Vaso em cerâmica com motivos 

abstratos que remetem a flores. Dentro de um dos 

desenhos encontram-se as iniciais do artista FB e a data 

1964. Peça marcada com logotipo. Informações 

encontradas no site http://www.soraiacals.com.br/ 

Nº 51  Nº 52  

Figura/Objeto: Vaso pescoço longo Figura/Objeto: Vaso em forma de ânfora 

Artista/artesão: Desconhecido Artista/artesão: Desconhecido 

Local/Data: [S.l.], [19--]. Local/Data: [S.l.], 1961. 

Tipo: Cerâmica vitrificada Tipo: Cerâmica vitrificada 

Resumo temático: Objeto com inscrição ilegível, 

provavelmente adquirido em feira livre. 

Resumo temático: Objeto em forma de ânfora. estilizada 

com desenhos de figuras indígenas. Inscrição no fundo da 

peça constando o numero 199 e a marca REP S RRMO.   

Fonte: Elaboração autora. 

Legenda: O asterisco (*) remete para as Figuras/objetos que compõem as temáticas analisadas. 
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APÊNDICE C - Presença de autores e objetos em outros espaços da Casa. 

CARYBÉ 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

1 1 Azulejos que recobrem as escadas que dão acesso a casa. Bichos e 

frutas. p. 11 (Entrada) 

2 2 Cimento. Oxum e Oxossi. p.13 (A Entrada) 

3 3 Azulejos. Bichos e frutas. p.50 (O Bar) 

4 4 Azulejos. Oxum e Oxossi. p.62/63 (O Quarto) 

5 5 Aguada. Cães Pug. Com texto que explica com humor, a sua origem. 

p. 72 (O Quarto) 

6 6 Terracota. Peixe. p.109 (A Piscina) 

7 7 Esculturas em bronze. p. 109 (APiscina) 

8 8 Cerâmica. Baiana com tabuleiro. p. 110 (A Piscina) 

9 9 Óleo sobre tela. Figuras do candomblé. p.110 (A Piscina) 

10 10 Azulejos. Oxum e Oxossi. p.133 (Os Detalhes) 

11 11 Portas vazadas, janelas de guilhotina, treliça das janelas, tijolos 

dispostos em xadrez. p.134 (Os Detalhes) 

12 12 Portão de ferro desenhado. p.136 (Os Detalhes) 

13 13 Azulejos. Oxum, Oxossi, Tucanos, Cajus e Pássaros. p.137 (Os 

Detalhes) 

14 14 Oxum. Pintura sobre azulejo p.152 (Oxuns e Iemanjás.) (Sereia que 

representa Oxum) 

15 15 Iemanjá. Cerâmica (Oxuns e iemanjás) (Varanda Aberta, p. 153) 

16 16 Arma de Oxóssi. Pintura sobre azulejo. p. 155 (Oxóssis e São Jorges,) 

17 17 Terracota. p. 109 (A Piscina) 

18 18 Óleo mulheres e cabra. p.109 (A Piscina) 

19 19 Bronze. p. 109 (A Piscina) 

MÁRIO CRAVO 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

20 1 Escultura em ferro. São Lazaro e seu cachorro. p. 8 (O Muro) 

21 2 Escultura. Pássaro de ferro. p.9 (O Muro) 

22 3 Escultura em ferro. Machado de Xangô. p.11 (A Entrada) 

23 4 Escultura. Virgem abstrata.  Madeira envernizada. p. 48 (A Varanda 

Aberta) 

24 5 Estudo para a escultura em madeira Cangaceiro. p. 97 (A Varanda 

Fechada ) 

25 6 Escultura em ferro. Arraia. p.113 (O Escritório) 

 

CALASANS NETO 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

26 1 Talha em madeira. Caboclo 2 de Julho (dado fornecido pela família)  

p. 10 (O Muro) 

27 2 Talha. Porta de entrada. Tereza Batista nos braços de Januário Gereba, 

seu amor. p.12 (A Entrada) 

28 3 Talha em madeira representando uma figura feminina e uma Iemanjá. 

Faz parte do conjunto de matrizes de gravuras que ilustraram o 

romance Teresa Batista. p.46 (AVaranda Aberta) 

29 4 Talha em madeira. Tieta do Agreste com suas Cabras e a Lua Negra. p. 

67 (O Quarto) 

30 5 Escultura. Baleia de bolas de gude. p.108 (A Piscina) 

31 6 Talha em madeira. Casario sob o sol. p.114 (O Escritório) 
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ALDEMIR MARTINS 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

32 1 Cerâmic. Motivo folhagem. p.10 (OMuro) 

33 2 Plástico, relógio, azulejo. p.47 (A Varanda Aberta) 

34 3 Óleo sobre tela. Baiana. p.71 (O Quarto) 

35 4 Azulejo. Filha de Santo. p.109 (A Piscina) 

36 5 Flor em Acrílico. p.116 (O Quarto de Hóspede) 

FLORIANO TEIXEIRA 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

37 1 Baú de madeira.  p.27 (A Sala) 

38 2 Azulejo com a inscrição dos nomes de Jorge Amado e Zélia e a figura 

e inscrição de D.Flor e seus dois maridos. p.47 (A Varanda Aberta) 

39 3 Óleo sobre tela. Dona Flor. p. 112 (O Escritório) 

40 4 Óleo sobre tela. Menina de chapéu com bandeira com pomba branca. 

p.. 118 ( O Quarto de hóspedes) 

41 5 São Jorge. p.155 (Oxóssis e São Jorges.) 

 

JENNER AUGUSTO 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

42 1 Baianas dançando. p. 91 (A Varanda Fechada) 

43 2 Pintura sobre os vidros do Basculante do quarto do casal p.100. (A 

Varanda Fechada) 

44 3 Óleo sobre tela. Duas flores brancas. p.122 (O Quiosque) 

45 4 Óleo sobre vidro. Porta. p.138 (Os Detalhes) 

 

VASCO PRADO 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

46 1 Cabeça em pedra. p.59 (O Jardim) 

47 2 Cabeça talhada em pedra. p.107 (A Piscina) 

48 3  Iemanjá. p.150 (Oxuns e Iemanjás) 

WILLIS 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

49 1 Óleo sobre tela. Casario. p.53 (O Bar) 

50 2 Óleo sobre tela. Atelier de Alfredo Santeiro. p.68 (O Quarto) 

51 3 Óleo sobre tela. Vendedores. p. 92 (A Varanda Fechada) 

LEV SMARCEVISK 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

52 1 Óleo. Peixe. p.53 (O Bar) 

53 2 Óleo sobre tela. Barco. p.71(O Quarto) 

54 3 Desenhos dos móveis da casa. Incluindo os móveis da sala. p. 140/141 

CARLOS BASTOS 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

55 1 Óleo sobre tela. A Brinzelia. Representa uma berinjela aberta ao meio. 

p.52 (O Bar) 

56 2 Festa em Salvador. p.102 (A Varanda Fechada) 
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PICASSO 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

57 1 Azulejos. Reproduções de azulejos persas p.47 (A Varanda Aberta) 

58 2 Cerâmica, França. p. 68 (O Quarto) 

BRENNAND 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

59 1 Ave em cerâmica, num pedestal. Pássaro com pés humanos p.97 (A 

Varanda Fechada) 

60 2 Cerâmica. Peixe. p.108 (A Piscina) 

DI CAVALCANTI 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

61 1 Aquarela Gabriela. p.52 (Bar) 

62 2 Óleo sobre tela. Gabriela. p.67(O Quarto) 

DJANIRA 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

63 1 Guache. Puxada de redes. p.67 (O Quarto) 

TATTI MORENO 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

64 1 Maria Padilha, mulher de Exu. p.107 (A Piscina)  

OSMUNDO 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

65 1 São Jorge. p.154 (Oxóssis e São Jorges) 

JOSÉ FRANCO 

N° de 

ordem 

Quantidade 

Figuras/Objetos 

Identificação 

66 1 O número 33 que indica a localização da casa na Rua Alagoinhas foi 

colocado pelo ceramista Jose Franco, além de inúmeras obras que 

receberam um destaque especial no livro Rua Alagoinhas33, Rio 

vermelho. p.146-149 (José Franco) 

Fonte: Elaboração da autora baseado no livro Rua Alagoinhas, 33, Rio Vermelho. Com indicação do número de 

ordem da figura/objeto, do ambiente e da paginação. 
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APÊNDICE D - Cronologia dos objetos 

ANO IDENTIFICAÇÃO 

1944 Flores e Capitães de Areia. Óleo sobre tela policromada. Pancetti. Rio de Janeiro-RJ. 

1952 Tête de chevre de profil. Cerâmica em relevo queimada, pintada e vitrificada. Picasso. 

Vallauris-França. 

1955 Candomblé. Mural em óleo sobremadeira. Djanira. Rio de Janeiro. 

1958 São Francisco. Pintura a óleo policromada. Volpi. São Paulo-SP. 

1960 Paisagem com moça na janela. Óleo sobre tela. Di Cavalcanti. Rio de Janeiro-RJ. 

1962 Cangaceiros. Pintura a guache. Carybé. Salvador-Ba. 

1964 Vaso com motivos florais. Cerâmica. Brennand. Recife-Pe. 

1965 Gato 2. Cerâmica policromada. Aldemir Martins. Fortaleza-Ceará. 

1967 Saveiros. Talha policromda. Calasans Neto. Itapuã-Salvador-Ba. 

1968 Sobrados. Óleo sobre tela. Willys. Salvador-Ba. 

1977 Santa Bárbara. Escultura em cerâmica. Osmundo. Itabuna, Ba. 

1981 Oxóssi. Escultura em chapa de latão. Tatti Moreno. Salvador-Ba. 

1981 Homem com livros, manto e chapéu. Escultura em cerâmica cozida. AldeiaSaloia/Sobreiro/ 

Concelho de Mafra, Distrito de Lisboa, Portugal. 

1983 Guerreiro. Escultura em madeira e bronze. Stockinger. Porto Alegre-RS. 

1994 Estatueta miniatura de Jorge Amado. Cerâmica. Zé Andrade. 

Fonte: Elaboração da autora 
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APÊNDICE E - Artistas e artesãos: sucintas Biografias 
 

ALDEMIR MARTINS 

 

Aldemir Martins (Ingazeiras, CE, 1922 - São Paulo, SP 2006). Pintor, gravador, desenhista, ilustrador. 

Em 1941, participa da criação do Centro Cultural de Belas Artes, em Fortaleza produz desenhos, 

xilogravuras, aquarelas e pinturas. Em 1945, em São Paulo, realiza sua primeira individual e retoma a 

carreira de ilustrador. Entre 1949 e 1951, estuda História da Arte com Pietro Maria Bardi (1900-1999) 

e gravura com Poty Lazzarotto (1924-1998). Em 1959, recebe o prêmio de viagem ao exterior do 

Salão Nacional de Arte Moderna e permanece por dois anos na Itália. Sua produção é figurativa, e o 

artista emprega um repertório formal constantemente retomado: aves, sobretudo os galos; cangaceiros, 

inspirados nas figuras de cerâmica popular; gatos, realizados com linhas sinuosas; e ainda flores e 

frutas. Nas pinturas emprega cores intensas e contrastantes. 

 

BRENNAND 

 

Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brennand (Recife, PE, 1927-). Ceramista, escultor, 

desenhista, pintor, tapeceiro, ilustrador, gravador. Inicia sua formação em 1942, aprendendo a modelar 

com Abelardo da Hora (1924). No fim dos anos 1940, pinta principalmente naturezas-mortas, 

realizadas com grande simplificação formal. Em 1949, viaja para a França, incentivado por Cicero 

Dias (1907-2003). Frequenta cursos com André Lhote (1885-1962) e Fernand Léger (1881-1955) em 

Paris, em 1951. Conhece obras de Pablo Picasso (1881-1973) e Joán Miró (1893-1983) e descobre na 

cerâmica seu principal meio de expressão. Em 1971, inicia a restauração de uma velha olaria de 

propriedade paterna, próxima a Recife, transformando-a em oficina, onde expõe permanentemente 

objetos cerâmicos, painéis e esculturas. É publicado o livro Brennand, pela editora Métron, com texto 

de Olívio Tavares de Araújo, em 1997. Em 1998, é realizada a retrospectiva Brennand: Esculturas 

1974-1998, na Pinacoteca do Estado (PESP), em São Paulo. Desde os anos 1990, são lançados vários 

vídeos sobre sua obra, entre eles, Francisco Brennand: oficina de mitos, pela Rede Sesc/Senac de 

Televisão, em 2000. 

 

CARYBÉ 

 

Hector Julio Páride Bernabó (Lanús, Argentina, 1911–Salvador, BA, 1997). Pintor, gravador, 

desenhista, ilustrador, mosaicista, ceramista, entalhador, muralista. Entre 1941 e 1942, viaja por países 

da América do Sul. De volta à Argentina, traduz com Raul Brié, para o espanhol, o livro Macunaíma, 

de Mário de Andrade (1893-1945), em 1943. Em 1944, vai a Salvador, e se interessa pela religiosidade 

e cultura locais. No Rio de Janeiro, auxilia na montagem do jornal Diário Carioca, em 1946. Em 

1950, muda-se para Salvador para realizar painéis para o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, com 

recomendação feita pelo escritor Rubem Braga (1913-1990) ao secretário da Educação do Estado da 

Bahia, Anísio Teixeira (1900-1971). Na Bahia, participa ativamente do movimento de renovação das 

artes plásticas, ao lado de Mário Cravo Júnior (1923), Genaro (1926-1971) e Jenner Augusto (1924-

2003). Em 1957, naturaliza-se brasileiro. Publica, em 1981, Iconografia dos deuses africanos no 

candomblé da Bahia, pela Editora Raízes. Ilustra livros de Gabriel García Márquez (1928), Jorge 

Amado (1912-2001) e Pierre Verger (1902-1996), entre outros. 
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CALASANS NETO 

 

José Júlio Calasans Neto (Salvador, BA 1932-2006). Pintor, gravador, ilustrador, desenhista, 

entalhador e cenógrafo. Estuda pintura com Genaro de Carvalho. Na Escola de Belas Artes da 

Universidade Federal da Bahia, UFBA, tem aulas de gravura com Mário Cravo Júnior. Em Salvador 

funda, com outros artistas, a Jogralesca (teatralização de poemas), a revista Mapa e a Editora 

Macunaíma. Especializa-se em gravura em metal e madeira e empenha-se na relação da gravura com a 

cultura popular e o cordel. Entre 1956 e 1965, cria cenários para produções como Deus e o diabo na 

terra do sol, de Glauber Rocha, e Eles não usam black-tie, de Gianfrancesco Guarnieri. Ilustra 

romances como Tereza Batista cansada de guerra e Tieta do agreste, de Jorge Amado. Nos anos 80 

passa adedicar-se também à pintura. 

 

CARLOS BASTOS 

 

Carlos Frederico Bastos (Salvador, BA 1925-2004). Pintor, ilustrador, cenógrafo. Inicia sua formação 

artística na Escola de Belas-Artes da Universidade da Bahia, onde ingressa em 1944. Nesse ano, 

participa, ao lado de Mário Cravo Júnior e de Genaro, da 1ª Mostra de Arte Moderna da Bahia. Muda-

se para o Rio de Janeiro, em 1946, e conclui os estudos na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA). 

Estuda também na Sociedade Brasileira de Belas Artes e na Fundação Getúlio Vargas - FGV, aluno de 

Santa Rosa, Iberê Camargo e Carlos Oswald. Faz cursos particulares com Cândido Portinari e aulas de 

cenografia com Martim Gonçalves. Em 1947, de volta a Salvador, organiza sua primeira individual na 

Biblioteca Pública. Nesse mesmo ano, realiza especialização na Arts Students League, Nova York. 

Vai para Paris, em 1949, onde faz cursos de pintura mural e afresco na École Nationale Supérieure des 

Beaux-Arts e aulas de desenho na Académie de la Grande Chaumière. De volta ao Brasil, em 1951, 

participa do 1º Salão de Arte Moderna, 1952, e do Salão Preto e Branco, 1954, entre outros. Monta seu 

ateliê no Solar da Jaqueira em Salvador, fixando-se na cidade. Em 1962, edita Igrejas, santos e anjos 

da Bahia, com prefácio de Jorge Amado, em 1965. Ilustra diversos livros nas décadas de 1970 e 1980. 

 

DI CAVALCANTI 

 

Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Melo (Rio de Janeiro, RJ 1897-1976). Pintor, 

ilustrador, caricaturista, gravador, muralista, desenhista, jornalista, escritor e cenógrafo. Inicia sua 

carreira artística como caricaturista e ilustrador, publicando sua primeira caricatura em 1914, na 

revista Fon-Fon. Em 1917, reside em São Paulo, onde frequenta o curso de Direito no Largo São 

Francisco e o ateliê de Georg Elpons (1865-1939). Convive com artistas e intelectuais paulistas como 

Oswald de Andrade (1890-1954) e Mário de Andrade (1893-1945), Guilherme de Almeida (1890-

1969), entre outros. É o idealizador e o principal organizador da Semana de Arte Moderna de 1922, na 

qual expõe 12 obras. Em 1923, em Paris, frequenta a Academia Ranson, instala ateliê e conhece obras, 

artistas e escritores europeus de vanguarda como, Pablo Picasso (1881-1973), Georges Braque (1882-

1963), Fernand Léger (1881-1955), Henri Matisse (1869-1954), Jean Cocteau (1889-1963) e Blaise 

Cendrars (1887-1961). Volta a São Paulo em 1926. A estada em Paris marca um novo direcionamento 

em sua obra. Conciliando a influência das vanguardas européias com a formulação de uma linguagem 

própria; adota uma temática nacionalista e preocupa-se com a questão social. No ano de 1928, filia-se 

ao Partido Comunista do Brasil (PCB). Em 1931, participa do Salão Revolucionário e, no ano 

seguinte, funda em São Paulo, com Flávio de Carvalho (1899-1973), Antonio Gomide (1895-1967) e 

Carlos Prado (1908-1992), o Clube dos Artistas Modernos (CAM). Em 1933, publica o álbum A 

Realidade Brasileira, uma sátira ao militarismo da época. Em 1972, seu álbum 7 Xilogravuras de 

Emiliano Di Cavalcanti é editado pela Editora Chile. 
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DJANIRA 

 

Djanira da Motta e Silva (Avaré, São Paulo, 1914 - Rio de Janeiro, RJ, 1979). Pintora, desenhista, 

cartazista e gravadora. Muda-se para São Paulo em 1932. Em 1937, é internada com tuberculose em 

sanatório de São José dos Campos, no qual começa a desenhar. Muda-se para o Rio de Janeiro em 

1939 e abre uma pensão no bairro de Santa Teresa, onde convive com artistas modernos como Milton 

Dacosta (1915-1988), a portuguesa Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), o húngaro Arpad 

Szènes (1897-1985), o Carlos Scliar (1920-2001) e o romeno Emeric Marcier (1916-1990), com quem 

tem aulas de pintura. Em 1942, expõe pela primeira vez na Divisão Moderna do Salão de Belas Artes. 

Em 1943, participa da exposição Pintura Moderna Brasileira na Royal Academy of Arts, em Londres, 

Inglaterra. Participa da exposição de Arte Moderna no Museu Nacional de Arte Moderna, em Paris. 

Nos anos 1950 e 1960, além de participar de diversas exposições, realiza projetos como: o 

mural Candomblé (1957), para a casa do escritor Jorge Amado (1912-2001); os azulejos da Capela de 

Santa Bárbara (1958), Rio de Janeiro; e as ilustrações do livro Campo Geral (1964), do escritor 

Guimarães Rosa (1908-1967). Em 1977, o Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), no Rio de 

Janeiro, promove retrospectiva de sua trajetória. Após sua morte, seus quadros são expostos em 

diversas exposições nacionais e internacionais. No acervo do MNBA estão abrigadas 813 de suas 

obras. 

 

FLORIANO TEIXEIRA 

 

Floriano de Araújo Teixeira (Cajapió, MA, 1923 – Salvador, BA, 2000). Pintor, desenhista, gravador, 

cenógrafo. Inicia seus estudos de desenho, em São Luís, com Rubens Damasceno em 1935 e de 

pintura com João Lázaro de Figueiredo (1911-1981) em 1940. Em 1949, participa da fundação do 

Núcleo Eliseu Visconti. Dois anos depois, em Fortaleza, participa da criação do Grupo dos 

Independentes, com Antonio Bandeira (1922-1967) e Siqueira (1917-1997). Em 1962, organiza e 

dirige o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (UFCE). Ilustra vários livros, destacando-se 

entre eles: Dona Flor e seus dois maridos, A morte e a morte de Quincas Berro D'Água, O menino 

Grapiúna - todos de Jorge Amado (1912-2001) - e A terra dos meninos pelados, de Graciliano Ramos 

(1892-1953). 

 

JENNER AUGUSTO 

 

Jenner Augusto da Silveira (Aracaju SE, 1924-Salvador, BA, 2003). Pintor, cartazista, ilustrador, 

desenhista, gravador. Reside em diversas cidades de Sergipe. Em 1949, muda-se para Salvador, e 

trabalha como assistente no ateliê de Mário Cravo Júnior. Nessa época, participa com Lygia Sampaio 

e Rubem Valentim da polêmica mostra Novos Artistas Baianos, realizada no Instituto Histórico e 

Geográfico da Bahia. Desenvolveu na cidade alguns trabalhos plásticos sob encomenda, destacando-se 

o afresco Evolução do Homem, para o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, realizado entre 1953 e 

1954. Viaja ao Rio de Janeiro para expor individualmente, e conhece Candido Portinari e José 

Pancetti, que o recomendam à crítica e aos colecionadores. Conhece ainda James e Jorge Amado. Na 

década de 1960, pinta constantemente o bairro de Alagados e paisagens de Salvador. Ilustra o livro de 

Jorge Amado Tenda dos milagres. Há pelo menos três livros sobre sua obra: Jenner: a arte moderna 

da Bahia, de Roberto Pontual, editado pela Civilização Brasileira, Os alagados de Jenner, um álbum 

com cinco serigrafias e texto de Adonias Filho, editado pela Ranulpho Editora de Arte, e um livro-

álbum denominado Jenner, com reproduções de sua obra, em cores e preto-e-branco, desde os 

primeiros trabalhos, publicado pela Imprensa Oficial da Bahia. 
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JOSÉ FRANCO 

 

José Silos Franco (Sobreiro, Mafra, 19 de março de 1920 - Lisboa, 14 de abril de 2009) foi um oleiro, 

ceramista e escultor português. A família produzia cerâmica utilitária, comercializada na região: 

pratos, travessas, jarros para água e para vinho, vasos para flores e pequenas peças de decoração.  

Ainda jovem também começou a produzir e a vender à porta da sua pequena olaria e nas festas 

populares e feiras da região, transportando-as no lombo de um burro. Dedicou-se principalmente à 

arte-sacra, sendo por isso conhecido em todo o mundo, podendo encontrar-se obras da sua autoria no 

Vaticano. Sua obra mais conhecida e popular é a Aldeia típica, construção em miniatura de uma aldeia 

saloia do início do século XX. No final dos anos 60 conheceu o multiartista brasileiro Jorge Amado e 

tornaram-se amigos. Dessa grande amizade artística nasceram vários frutos. Entre eles, peças 

peculiares do artista português que decora a antiga casa de Zélia e Jorge em Salvador. Entre as 

diversas premiações pelo reconhecimento da sua obra, José Franco foi agraciado com o título de 

comendador pelo ex-Presidente da República, general Ramalho Eanes, foi-lhe atribuído o prémio na 

categoria de Arte pelo Rotary Club e foi ainda abençoado pelo Papa João Paulo II. 

 

LEV SMARCEVSKI 

 

Arquiteto, pintor, escultor, navegador e inventor nasceu na Ucrânia, mas considerava-se baiano de 

criação e dedicou sua vida inteira ao mar. Segundo Jorge Amado – “o baiano que nasceu mais longe 

do mar.” O Dia do Saveiro é comemorado dia 19 de janeiro, dia do seu aniversário.Também em sua 

homenagem, a Associação Viva Saveiro criou a Regata Lev Smarcevski, cuja primeira edição foi 

realizada em 24 de janeiro de 2009 e depois passou ser realizada em maio, encerrando a Semana do 

Saveiro. Lev Smarcevski foi dos primeiros que percebeu a importância e valor dos saveiros como 

barcos perfeitos em sua concepção e finalidade, verdadeiros patrimônios históricos e navais de nossa 

terra. Pesquisou, estudou sua origem e trajetória, sua adaptação e participação crucial no 

desenvolvimento econômico e cultural do Recôncavo. Desta paixão produziu o livro Graminho: a 

alma do saveiro, onde ilustra com clareza de detalhes como o barco é construído; da carangueja à 

caverna, do cabeço à cana de leme, cabos, rodilhas, calafetagem, ferramentas. Outros amigos famosos 

de sua geração também foram amantes, admiradores dos saveiros, e os eternizaram em seus ofícios: 

Jorge Amado, Floriano Teixeira, Carybé e Dorival Caymmi. 

 

MÁRIO CRAVO 

 

Mário Cravo Júnior (Salvador, Ba, 1923-). Escultor, gravador, desenhista, professor. Executou suas 

primeiras esculturas entre 1938 e 1943, período em que viaja pelo interior da Bahia. Em 1945, trabalha 

com o santeiro Pedro Ferreira, em Salvador, e muda-se para o Rio de Janeiro, estagia no ateliê do 

escultor Humberto Cozzo (1900-1973). Realiza sua primeira exposição individual em 1947, em 

Salvador. Em 1949, instala ateliê no largo da Barra, que logo se torna ponto de encontro de artistas 

como Carlos Bastos (1925-2004), Genaro (1926-1971) e Carybé (1911-1997). Em 1954, passa a 

lecionar na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Entre 1964 e 1965, mora 

em Berlim, patrocinado pela Fundação Ford. Retorna ao Brasil em 1966, ano em que obtém o título de 

doutor em belas artes pela UFBA e assume o cargo de diretor do Museu de Arte da Moderna da Bahia 

(MAM/BA), posição que ocupa até 1967. Em 1981 coordena a implantação do curso de especialização 

em gravura e escultura da Escola de Belas Artes da UFBA. Em 1994, doa várias obras para o Estado 

da Bahia, que passam a compor o acervo do Espaço Cravo, localizado no Parque Metropolitano de 

Pituaçu, em Salvador. Integrante da primeira geração moderna da Bahia e fomentador do modernismo 

na arte, Mário Cravo Júnior é um dos artistas que mais estimularam e promoveram a valorização dos 
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elementos culturais populares na produção de arte, notabilizando-se na escultura, na qual explora 

materiais diversos como madeira, pedra, metais e plásticos, mas tendo também desenvolvido rica 

produção em gravura, assim como em murais e esculturas dispostas em espaços públicos.  

 

OSMUNDO 

 

Osmundo Oliveira Teixeira Junior (Itabuna, Ba., 1954-) é dos gênios brasileiros da cerâmica. Ele 

nasceu em Itabuna-BA em 1954, onde mora até hoje. Ceramista desde os 10 anos de idade, seu 

trabalho representa o mais autêntico sincretismo religioso da Bahia. Sua obra é composta de santos 

católicos, no mais puro estilo barroco, oratórios e orixás. É formado em artes plásticas pela Escola de 

Belas Artes da UFBA e tem, no currículo, vários outros cursos como o de Xilografia (Bahia, 1972), o 

Curso de Escultura Barroca Bahiana (Bahia, 1974) e o Curso Artes do Fogo (Portugal, 1983). As suas 

obras se destacam pela perfeição e surpreendem pela delicadeza e pela elegância das formas. A técnica 

usada por ele é chamada de casa de abelha, uma técnica de origem romana que dispensa o uso de 

fôrmas. Participou de diversas exposições pelo Brasil e no exterior, dentre elas se destacam: o 1º Salão 

de Jovens Artistas (Itabuna, 1971), a exposição Santeiros do Brasil (Salvador, 1978); a Mostra de Arte 

do Nordeste (Salvador, 1981); a exposição Ceramistas Baianos (Brasília, 1985); a exposição 

Cerâmica Arte da Transformação (Recife 1986); a exposição Rio recebe a Bahia (Rio de Janeiro, 

1991), a exposição Milenium (Londrina, 2000) e a exposição O barroco no popular e o popular no 

barroco (Rio de Janeiro). Suas peças fazem parte do acervo de importantes museus e coleções 

particulares. 

 

PANCETTI 

 

Giuseppe Gianinni Pancetti (Campinas, SP, 1902 - Rio de Janeiro, RJ, 1958). Pintor. Em 1919, 

ingressa na marinha mercante italiana e viaja por três meses pelo Mediterrâneo. Em 1920, volta para o 

Brasil. Em 1921, em São Paulo, trabalha na Oficina Beppe, especializada em decoração de pintura de 

parede, como cartazista, pintor de parede e auxiliar do pintor Adolfo Fonzari (1880-1959). Em 1925, 

servindo no encouraçado Minas Gerais, pinta suas primeiras obras. No ano seguinte, para progredir na 

carreira, integra o quadro de pintores dentro da "Companhia de Praticantes e Especialistas em 

Convés". Sua obra é composta por paisagens, retratos, auto-retratos, naturezas-mortas e marinhas. 

Intuitiva, mas ainda assim de uma qualidade técnica aplaudida, a pintura de Pancetti é visivelmente o 

resultado de sua vivência solitária no mar, que veio a determinar sua preferência pela paisagem 

marítima. As marinhas revelam a face que trouxe maior reconhecimento a José Pancetti. O registro 

conciso das sensações que transmite o litoral brasileiro, segundo sua percepção, criou uma obra de 

beleza impactante e apuro artístico. É possível identificar a solidão na maior parte das obras em sinais 

refletidos de um histórico de vida conturbado e uma doença que o enclausurou durante longos 

períodos. Ele também produziu obras inspiradas na urbanidade brasileira, como as paisagens de Minas 

Gerais, registros da arquitetura colonial, presente em cidades como São João Del Rei. 

 

PICASSO 

 

Pablo Picasso (Málaga, ES, 1881- Mougins, FR, 1973) pintor espanhol, foi um dos criadores do 

"Cubismo", um dos maiores movimentos de arte do século XX. Nasceu em Málaga, Espanha, no dia 

25 de outubro de 1881. Logo cedo mostrou seu talento para as artes. Em 1896 a família muda-se para 

Barcelona, onde Dom José aluga um estúdio para o filho. Nesse mesmo ano, sua tela Primeira 
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Comunhão é aceita pela Exposição Municipal de Barcelona. Em 1897 Pablo Picasso ingressa na 

Academia Real de San Fernando, em Madrid, mas logo depois abandona o curso e volta para 

Barcelona. Em 1900 vai a Paris e em 24 de junho de 1901, inauguração sua primeira exposição. Toda 

a obra de Pablo Picasso atravessa diversos “estilos e fases”, rompe com as coloridas oscilações do 

momento captado ao vivo e sua pintura passa a ser monocromática, é a “fase azul” (1901-1904). Entra 

na “fase rosa” (1904-1906), são dessa fase: Nu Sentado (1905) e Boy Leading a House (1906), entre 

outras. Em 1906, sua obra entra em nova fase, marcada pela influência da arte grega, ibérica e 

africana. Durante a Segunda Guerra Mundial, Picasso vai para Roma, casa-se com a bailarina Olga 

Khokhlova, muda seu modo de vida e faz opção pelo neoclássico. Em 1937 Picasso começa a pintar o 

enorme mural em estilo impressionista Guernica. Foram dois meses de trabalho, onde ele expressa a 

violência e a crueldade do bombardeio usando imagens como o touro, o cavalo, o guerreiro caído, a 

mãe com seu filho morto e uma mulher presa em seu prédio em chamas. Além de pinturas, Pablo 

Picasso também trabalhou em centenas de litografias, cerâmicas e esculturas. Em 1968, com 87 anos, 

produziu em sete meses, uma série de 347 gravuras, retornando a temas como o circo, o teatro, as 

touradas e o erotismo. Seus 90 anos foram comemorados com uma exposição especial no Museu do 

Louvre, em Paris. 

 

STOCKINGER 

 

Francisco Alexandre Stockinger (Traun, Áustria, 1919 - Porto Alegre, RS, 2009). Escultor, gravador, 

desenhista, caricaturista, xilógrafo, professor. Vem para o Brasil em 1921. Em 1929, fixa-se em São 

Paulo e faz curso de desenho com Anita Malfatti (1889-1964) no Colégio Mackenzie. Em 1937, passa 

a viver no Rio de Janeiro e inicia estudos no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro em 1946. 

Realiza caricaturas e charges políticas para jornais. Em 1954, transfere-se para Porto Alegre, para 

trabalhar na diagramação do jornal A Hora. Nesse período, começa a realizar xilogravuras. Em 1956, 

naturaliza-se brasileiro e é eleito presidente da Associação Rio-Grandense de Artes Plásticas Francisco 

Lisboa, cargo que ocupa em 1957 e em 1978. É fundador e primeiro diretor do Atelier Livre da 

Prefeitura de Porto Alegre, em 1961, e diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - 

Margs e da Divisão de Artes do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura do 

Estado, em 1967. Ministra curso de escultura com modelo vivo com Vasco Prado (1914-1998), no 

Margs em 1985. Recebe, em 1994, o título de cidadão honorário de Porto Alegre e, em 1997, o prêmio 

do Ministério da Cultura na área de artes plásticas. Sua produção escultórica em metal revela 

inicialmente afinidade com uma tendência expressionista de teor arcaizante, com ênfase na produção 

de figuras sintéticas, por meio do uso dos mais diversos materiais e acabamento áspero. Certas formas 

retorcidas, concebidas pelo artista, acrescentam às figuras uma conotação de tensão ou dor. A partir 

dos anos 1970, ocorre uma grande modificação em sua obra, como aponta o estudioso Armindo 

Trevisan. O artista passa a trabalhar também com o mármore, o granito e outras rochas. Cria suas 

esculturas a partir de deformações sugeridas pelos próprios materiais. 

 

TATTI MORENO 

 

Octávio de Castro Moreno Filho (Salvador, Bahia, 1944-). Teve seu primeiro contato com a arte 

desde os treze anos de idade "quando manipulava bonecos de arame". Em seguida, foi estudar na 

Escola de Belas Artes de Salvador com o professor Mário Cravo Júnior. A partir daí, passou a fazer 

composições em latão, aço inoxidável e alumínio. No início da carreira, o artista baiano, fascinado 

pelo barroco, fez uma série de santos católicos, mas depois passou a criar esculturas retratando os 

orixás, símbolos e imagens ligados ao culto afro-brasileiro. As imagens, inicialmente, são modeladas 

em argila, repassadas para o gesso e as saias são feitas em formas de madeira. Mas os bonecos de 

arame sempre idealizados e realizados nas horas de folga ou em simples brincadeiras foram na 

realidade um pequeno passo para a afirmação do artista em esculturas de pequeno e grande porte 
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utilizando materiais que vão da madeira ao aço, passando pelo ferro, latão etc.com influência marcante 

da cultura baiana: o candomblé, a capoeira, o maculelê, o samba de roda, festas de largo, e a própria 

arquitetura da cidade. Ele é especial, como um dia definiu o escritor Jorge Amado: “As mãos de Tatti 

Moreno arrancam do fundo do mistério o clarão dos encantados, nossa verdade fundamental”. 

 

VASCO PRADO 

 

Vasco Prado Gomes da Silva (Uruguaiana, RS, 1914 - Porto Alegre, RS, 1998). Gravador, escultor, 

tapeceiro, ilustrador, desenhista, professor. Estuda por um breve período na Escola de Belas Artes de 

Porto Alegre, em 1940. Inicia pesquisas em escultura como autodidata. Em 1941, constrói seu 

primeiro ateliê e é assistido pelo pintor Oscar Boeira (1883-1943). Estuda em Paris, entre 1947 e 1948. 

Retorna ao Brasil em 1949, e, no ano seguinte, funda o Clube de Gravura de Porto Alegre, com Carlos 

Scliar (1920-2001). Leciona escultura no Ateliê Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em 

1966. Entre 1968 e 1969, faz estágio como artista convidado, viajando pela Europa. Integra a equipe 

de direção do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - Margs, entre 1987 e 1991. Possui 

esculturas e painéis murais instalados em espaços públicos no Brasil e no exterior. Sua residência em 

Porto Alegre é transformada em memorial, em 2000, com a finalidade de preservar documentos, 

objetos pessoais e obras do artista. São publicados livros sobre sua produção, em 1984, pelo Margs, e 

em 2001, pela editora Animae. Vasco Prado realiza obras em que se nota a influência dos trabalhos de 

Auguste Rodin (1840-1917) e nas quais já revela interesse por temas regionais, como o Negrinho do 

Pastoreio, reelaborado frequentemente em sua produção. 

 

VOLPI 

 

Alfredo Volpi (Lucca, Itália, 1896. - São Paulo, SP, 1988). Em 1897, a família Volpi emigra para São 

Paulo e se estabelece na região do Ipiranga, com um pequeno comércio. Volpi inicia-se em trabalhos 

artesanais e, em 1911, torna-se pintor decorador. Até os anos 30, elabora sua técnica e, principalmente, 

a partir da década de 1930, emerge um trabalho mais consciente, utilizando-se das cores para a 

construção de um equilíbrio muito próprio. Nesse tempo, Volpi aproxima-se de artistas como Fúlvio 

Pennachi e Francisco Rebolo Gonzales, integrando-se ao Grupo Santa Helena. A denominação do 

grupo, e a inserção de Volpi é oriunda mais de uma proximidade física dos pintores (que pintavam em 

uma sala do Edifício Santa Helena) e da sua origem comum do que de uma identificação estética. 

Volpi destoava do grupo especialmente por não ser um pintor conservador. Um acontecimento 

fundamental para a evolução de Volpi foi a sua “estada” em Itanhaém, entre 1939 e 1941. Sua esposa 

teve problemas de saúde e mudou-se para o litoral, a fim de se tratar. A tensão própria de situações-

limite possibilitou para Volpi uma liberdade gestual que imprimiria uma nova dinâmica à sua obra. A 

série de marinhas que pinta, a partir dessa época, evidencia uma obra muito própria que se 

desenvolveria gradualmente até atingir um ápice abstrato em que as composições eram compreendidas 

em termos de cores, linhas e formas. Cabe ressaltar que Volpi recusava teorizações estéreis, mas 

estava sempre muito bem informado das correntes artísticas do seu tempo, embora não se filiasse 

explicitamente a nenhuma delas, já que sua trajetória era extremamente pessoal. Esse é um dos pontos 

que fazem dele um grande pintor: Volpi é moderno e atual sem se importar com rótulos artificiais. A 

diferença é que ele não precisava ser moderno ou popular; simplesmente era. 

 

ZÉ ANDRADE 

 

José Andrade dos Santos, artesão, nasce 1952, em Ubaíra-Bahia. O caricaturista Zé Andrade é baiano, 

mas vive no Rio e faz bonecos de cerâmica que são o maior sucesso no Brasil e no mundo. Como 
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dizem as escrituras sagradas, o homem foi feito do barro à imagem e semelhança de Deus, Zé 

Andrade, que é artista plástico baiano, esculpiu do mesmo barro, miniaturas e máscaras à imagem e 

semelhança dos homens. Da cerâmica, ele faz nascerem figuras reais que fazem parte do universo da 

cultura brasileira e mundial. Zé Andrade conta que primeiro cria os personagens em argila ou barro. 

Faz uma fôrma da figura com gesso e preenche com barro. Depois de queimada no forno, a peça vira 

cerâmica e recebe uma detalhada pintura que dá alma e vida à figura. O trabalho é manual. Três 

assistentes ajudam na pintura e caracterização dos bonecos, que são vendidos em livrarias a 50 reais 

cada um. O trabalho de Zé Andrade valoriza a cultura popular. 

 

WILLYS TALES DE ARÁUJO  

 

Willys Tales de Araújo Porto (1893, Salvador, BA-19--). Pintor baiano. Transfere-se para o 

Rio de Janeiro e em 1924, faz parte do elenco da Companhia das Pequenas Revistas, como 

“pintor instantâneo”, no Teatro Rialto, no Rio de Janeiro. Ingressa na Companhia Folias 

Brejeiras, fazendo turnê pelo interior de Minas Gerais. Em 1924-26 se apresenta como “O 

Pintor Relâmpago”, improvisando telas dos temas sugeridos pela platéia, nos cinemas, 

praças e teatros do Rio de Janeiro. Em 1949 retorna a Salvador e torna-se pintor primitivista 

realizando exposições individuais na Galeria Oxumaré, Salvador, BA. Museu de Arte de São 

Paulo (1954), Galeria Querino, Salvador (1965). Participa de exposições coletivas: Salão 

Baiano de Belas Artes, Salvador (menção honrosa na edição de 1949 e medalha de bronze 

na de 1953). Participa da exposição 50 Anos de Paisagem Brasileira, no Museu de Arte 

Moderna de São Paulo. Em 1964 da exposição Artistas da Bahia na Galeria do Copacabana 

Palace, Rio de Janeiro. Em 1982 da exposição A Arte Brasileira da Coleção Odorico 

Tavares, Museu Carlos Costa Pinto, Salvador.  

 

 




