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A história da fotografia começa com uma ilusão. Ainda que George 

Eastman, criador da Kodak nº 1, tivesse encontrado na fotografia “a mais 

perfeita identidade de aspecto com a coisa representada”, não foi assim 

que tudo começou. A primeira fotografia, feita em 1827, pelo francês 

Joseph-Nicéphore Niepce, foi produzida de sua janela e consistia em uma 

cena tomada do quintal de sua casa. A ilusão produzida é a aparência de 

uma simultânea irradiação da luz, à direita e à esquerda da foto, como se 

existissem dois sóis. É o seu próprio autor que explica o efeito não 

premeditado. É que o material, sensível à luz, exigia uma longa exposição 

e foi preciso oito horas de sol, entre a manhã e a tarde para a realização 

da fotografia. Por isso, o efeito não calculado, mas enganoso da imagem. 

Ao nascer, a fotografia trás consigo o recorrente problema do 

conhecimento no pensamento ocidental. Com uma foto em mãos, em 

relação à “coisa retratada”, é possível acreditar na percepção que 

proporciona nossos sentidos, no conhecimento que nos dá a experiência 

ou a razão? Desta vez, com um material novo para a questão. A 

impressão fotográfica, que pretende duplicar o real, guardando a memória 

de um acontecimento (o daguerreótipo foi chamado também de espelho 

com memória), do instantâneo de uma vista ou da identidade de 

personagem, é um testemunho verídico, um retrato fidedigno daquilo que 

se pretende copiar? Original ambição da cópia, na história da fotografia, 

prematuramente declarada em um folheto, escrito por outro de seus 

inventores, o inglês Henry Fox Talbot, Notas sobre a Arte do Desenho 

Fotogênico, ou Processo pelo qual os Objetos Naturais podem-se Delinear 

a si mesmo sem ajuda do Lápis do Artista. 
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A pretensão do automatismo no engenho fotográfico, liberto da 

subjetividade do artista, proporcionou, na verdade, uma inusitada 

aventura entre a vontade de bem capturar uma imagem – ser fiel à coisa 

retratada – e o abandono da naturalidade no olhar. Ver é um ardil. Entre a 

multidão de linhas, volumes, cores e afinidades que uma cena qualquer 

poderá nos proporcionar, e sua aderência em um papel fotográfico, será 

um olhar-maquínico a fonte de toda encenação (montagem e 

representação). Henry Peach Robinson, fotógrafo que viveu no século XIX, 

defendia a fotomontagem e sua argumentação é didática para esta 

consideração sobre a arquitetura fílmica do olhar. Para Robinson, a melhor 

maneira de ser fiel à natureza é combinar diferentes negativos, feito 

materiais autônomos. Aproveitando-se da parte mais perfeita de cada um, 

igualaria a perfeição da natureza. Com a ressalva: “o fotógrafo não deve 

permitir que sua criatividade o leve a representar, por nenhum tipo de 

truque, qualquer cena que não exista na natureza”. 

Entretanto, diante da justeza em relação à natureza querida por 

Robinson, a captação fotográfica é, antes de tudo, criação na medida em 

que criação é tudo aquilo que não existia antes de ser produzido. E toda 

criação traz implícitas as marcas dos seus criadores. A pluralidade da 

autoria da imagem fotográfica estende-se, ao menos, entre aquele que 

fotografa e aquele que vê a fotografia, quando o objeto da imagem não é 

um terceiro personagem que, consciente ou não do ato fotográfico, 

sempre é autor dos elementos que compõem sua própria imagem. Muito 

embora, não possa administrar totalmente a leitura da composição que 

veicula, ou seja, o que resulta dos elementos que seleciona e maneja na 

criação de sua própria imagem: o que oferece ao olhar do outro. Assim a 

fotografia se distanciou da mimesis ideal aventada em sua criação para 

depender cada vez mais das tramas das subjetividades enredadas aos 

afetos coletivos para acontecer como imagem de algum possível “real”. 
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