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Resumo: 

Este trabalho é o resultado parcial de minha iniciação científica no Centro 

Interdisciplinar de Pesquisa da Faculdade Cásper Líbero. Pretendo analisar três 

correntes de pensamento sobre a imagem fotográfica: André Rouillé, Roland Barthes 

e François Soulages. Verificaremos as ideias de autoria, verdade e subjetividade e 

como elas permeiam o fotojornalismo em três diferentes momentos: na revista Life, 

na agência Magnum e na Farm Security Administration. 

Introdução: 

Roland Barthes (1915-1980) afirmava em seu livro “A Câmara Clara” (2012) que “a 

essência da fotografia consiste em ratificar o que ela representa” (Barthes, 2012, p. 

79), o que nos leva a entender que a fotografia é uma espécie de “prova” do real. A 

justificativa deste trabalho é justamente identificar as motivações e problemáticas 

deste pensamento, assim como mostrar a alternativa, que é o pensamento de 

encenação. 

Objetivos: 

Com este trabalho, pretendo investigar e contrapor as correntes de pensamento de 

Roland Barthes, sobre o “isso foi”, e François Soulages, em relação ao “isso foi 

encenado”, em paralelo com as ideias desenvolvidas por André Rouillé, sobre a 

fotografia-documento e a fotografia-expressão, a fim de aplica-las ao fotojornalismo.  

Metodologia: 

O método principal utilizado no trabalho é a pesquisa bibliográfica, a partir da leitura 

de “A Fotografia: Entre documento e arte contemporânea”, de André Rouillé, “A 

Câmara Clara”, de Roland Barthes, e “Estética da Fotografia: Perda e Permanência”. 

Desenvolvimento: 

Roland Barthes (1915-1980), em seu livro “A Câmara Clara”, postula que a fotografia 

é um sistema de produção de imagem o qual comprova que o referente existira; em 

suas palavras: “A essência da fotografia consiste em ratificar aquilo que ela 

representa.” (Barthes, 2012, p. 79) Ela é considerada simplesmente uma cópia de seu 

referente, sem nenhuma interferência humana; as ideias de “autoria” e “estilo” de um 

fotógrafo  são completamente refutadas por Barthes. A esta fotografia que mostra o 



real sem interferências é conferida a categoria de “documento” pelo professor francês 

André Rouillé, em seu livro “A fotografia: entre documento e arte contemporânea.” 

A fotografia-documento teve grande expressão na reportagem clássica (1920-1975), 

que valia-se da concepção de que a imagem fotográfica era a reprodução exata de 

um referente preexistente, o que é a essência do conceito de “isso foi”, de Barthes. 

Esta ideia contribuía para a propagação da ideologia de que a fotografia mostrava 

apenas a realidade, sem filtros. 

Mas será que a fotografia-documento pode ser tomada como testemunha? Para 

François Soulages, professor-doutor na universidade Paris VIII: 

Em que ela [testemunha] transforma, voluntariamente ou não, o fenômeno que quer 

fotografar? Um acontecimento existe não só em função de seu reconhecimento por 

uma testemunha, mas principalmente em função de sua constituição como 

acontecimento por essa testemunha, seja ela fotógrafo ou historiador. Não há 

acontecimento preexistente a seu reconhecimento. (Soulages, 2010, p. 35) 

Disso podemos inferir que o fotojornalismo, ao reconstituir os acontecimentos em suas 

páginas, é parte fundamental para seu reconhecimento. Mas este reconhecimento 

colocava o acontecimento sob a ideologia de quem o reconheceu, no caso, os veículos 

de informação: 

As fotos de tais reportagens não só praticamente inventam um mundo de sonhos, mas 
também participam da produção de uma ideologia massificante e alienante que, como 
toda ideologia, se pretende portadora de verdade. Tal fotografia produz um engodo que 
faz sonhar e não pensar. (Soulages, 2010, p. 36) 

A alternativa a estas problemáticas está na fotografia-expressão, que, para Rouillé, é 

quando a fotografia-documento compreende uma expressão, ou seja, reconhece a 

autoria do fotógrafo sobre sua imagem. A partir disso, podemos inferir, ao analisar 

uma imagem, que ela não representa o real, mas sim uma versão mediada por um 

autor. Além disso, a fotografia pode ser posada, encenada ou manipulada 

posteriormente em laboratório, alterando a ideia de “isso foi” pensada por Barthes. 

Mas, com tantas evidências de que a fotografia não é prova do real, quais as 

consequências desta crença no “isso foi”? Soulages nos responde esta pergunta 

dizendo que, devido à necessidade que temos de acreditar, acabamos caindo na 

ilusão de que existe uma prova graças à fotografia e, portanto, somos enganados 

(mais uma vez): “o isto se deixou enganar: nós fomos enganados.” (Soulages, 2010, 

p. 26) 



A alternativa para o “isso foi” é a proposta de Soulages na teoria do “isso foi 

encenado”: a ideia é interpretar a fotografia como passível de encenação, 

reconhecendo que tanto o fotógrafo quanto o fotografado estão em posição de 

encenação perante a fotografia, ao reconhecer que ambos imprimem suas visões de 

mundo, impressões e ideologias na fotografia. 

É a partir destas ideias que surge a fotografia-expressão, que não se desliga 

totalmente do documento, mas sim admite suas ambiguidades, suas múltiplas leituras, 

enfim, a fotografia como uma forma de representação. 

A fotografia-expressão se apoia em uma tripla afirmação: a da subjetividade do 

fotógrafo, o que significa que o fotógrafo interfere na representação da cena e produz 

o sentido da imagem de acordo com o que acredita e com seu repertório individual; a 

das relações sociais e subjetivas com os modelos, o que contesta a ideia do repórter 

exterior ao acontecimento; e escrita fotográfica, que é justamente a afirmação de que 

a fotografia produz sentido. 

Além disso, a fotografia pode ser manipulada posteriormente ou encenada pelos 

modelos antes da tomada da imagem. Mas não é apenas isso que pode ser 

considerado encenação. Para Soulages: 

Talvez seja – poder-se-ia dizer numa perspectiva humanista -- a especificidade da 
encenação que manifesta o estilo do autor. Diante da foto de um anônimo, nunca 
podemos saber se essa foto é realmente de um anônimo espionado ou a de uma 
pessoa prevenida (que, portanto, representa): o “isso existiu” é impossível de dizer 
porque o “isso foi encenado” foi pronunciado uma vez. (Soulages, 2010, p. 76) 

Resultados preliminares: 

Esta parte do trabalho a ser apresentada no CONIC busca formar um panorama 

histórico da influência do conceito de autoria no fotojornalismo a partir de uma 

contraposição entre os conceitos de “isso foi” e fotografia-documento, propostos por 

Barthes e Rouillé, e “isso foi encenado”, proposto por François Soulages. 
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