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1. INTRODUÇÃO 
As primeiras fotografias no Brasil surgiram no II Reinado e foram daguerreótipos 

(processo inventado por Louis Daguerre). Fotógrafos faziam viagens periódicas ao 

interior do país, retratando paisagens, senhores de engenho, fazendeiros de café, 

suas famílias e escravos. Este trabalho contribuiu para o estudo de hábitos, 

indumentária e costumes deste período.  

No mundo, cientistas e entusiastas passaram a pesquisar novas maneiras de 

fotografar. Até que em 1888, o fundador da Kodak, George Eastman inventa o filme. 

Revolucionando e popularizando de vez a fotografia em todo mundo. (Site Areliquia: 

História da fotografia. 2016) 

Entre 1840 e 1860, a fotografia difunde-se pelo país com nomes como: 

Victor Frond (1821 - 1881), Marc Ferrez (1843 - 1923), Augusto Malta (1864 - 

1957), Militão Augusto de Azevedo (1837 - 1905) e José Christiano Júnior (18- 

- 1902) . Suas obras tem valor expressivo e documental, e são objeto de 

investigação de diferentes áreas do conhecimento. 

A fotografia como documento, em oposição à fotografia como arte, passou a ser 

discutida já no final do século XIX. Os anos 40 são considerados um momento de 

virada no que diz respeito à construção de uma estética moderna na fotografia 

brasileira. 

Em São Paulo, no interior do Foto Cine Club Bandeirantes, observa-se a 

experimentação de uma nova linguagem fotográfica, em trabalhos como os de 

Thomaz Farkas (1924) e Geraldo de Barros (1923 - 1998). 

 

2. OBJETIVO 
Analisar fotografias paulistanas, segundo parâmetros da Gestalt do Objeto. 

 

3. MÉTODOS 
Por meio de levantamentos bibliográficos, selecionamos três fotógrafos: Cristiano 

Mascaro, Francisco Albuquerque, Mario Restiffe, que trabalham a temática do centro 

da cidade de São Paulo.  

Realizamos uma breve pesquisa biográfica sobre cada um deles. Em seguida, 

escolhemos fotografias destes profissionais e procedemos a análise destas 

imagens, a partir de critérios estabelecidos do livro “Gestalt do objeto - Sistemas de 

leitura visual da forma”. Utilizamos como referências de análise os seguintes tópicos: 



Unidade; Semelhança; Harmonia; Equilíbrio; Peso & Direção; Complexidade; 

Clareza; Contraste; Profundidade; Movimento; Sobreposição; Distorção;Opacidade; 

Arredondamento; Continuidade; Espontaneidade. 

 
4. DESENVOLVIMENTO e RESULTADOS 
Breve perfil dos fotógrafos selecionados e análise das imagens 
 

4.1 CRISTIANO ALCKMIN MASCARO (Catanduva SP 1944) 
Fotógrafo, formado em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo (FAU/USP), é um dos mais importantes fotógrafos da 

capital paulista, documentando sistematicamente sua arquitetura, há mais de duas 

décadas.  

Seu trabalho caracteriza-se, portanto, pelo registro da transformação das paisagens 

urbanas, da arquitetura - permanente e sólida - em contraponto a vida cotidiana - 

fugaz.  

 
Estação da Luz 

 
A imagem possui equilíbrio tanto no seu lado esquerdo como no direito, pois 

ambos estão com muitos elementos (como os prédios, torres, luzes ...), apesar 

do seu equilíbrio o peso influencia na imagem a partir da localização do centro 

da imagem onde se situa a estação da luz, os trilhos e as luzes principais da 



estação. Há semelhança nas torres da estação, são quase idênticas em tamanho, 

estrutura, e cor. Há complexidade visual, pois em algumas partes os elementos não 

podem ser visualizados por estarem próximos uns dos outros, sem uma organização 

formal. A profundidade da imagem é observada a partir dos prédios no fundo da 

imagem e os coqueiros do lado esquerdo em forma diagonal. A opacidade está 

presente em alguns pontos da imagem, ocultando alguns elementos. 

 

Viaduto do Chá (Anhangabaú) 

 
 

A sobreposição é evidenciada a partir das arvores que estão como primeiro 

plano na imagem, apesar de não bloquear os outros elementos através dele. Há 

presente a técnica de segregação onde podemos facilmente separar cada 

elemento da imagem (viaduto, arvores, prédios, lâmpadas ...). A composição 

possui um ligeiro desequilíbrio pois o peso da imagem está focado no seu lado 

direito onde se evidencia o viaduto do chá, apesar da arvore está em primeiro 

plano. A harmonia do conjunto fotográfico, no entanto se mantem inalterada. 

 

4.2 FRANCISCO AFONSO DE ALBUQUERQUE  (Fortaleza 1917 – 2000) 
Seu primeiro contato com a fotografia ocorreu em 1932, ao auxiliar seu pai em um 

documentário. Em 1942 já trabalha como fotógrafo still do filme It ́s All True , de 



Orson Welles. Muda-se para São Paulo em 1945, e associa-se ao Foto Cine Clube 

Bandeirantes (FCCB). Atuando inicialmente como retratista, fotografa 

personalidades como Juscelino Kubitschek (1902 - 1976), Victor Brecheret (1894 - 

1955) e Burle Marx (1909 - 1994). Destaca-se por meio de enquadramentos 

fechados e olhares expressivos, que flagram emoções reforçadas por uma 

iluminação teatral. (Site Itaú Cultural: Chico Albuquerque. 2016) 

 
 Vale do Anhangabaú 

 
 

Na foto há uma unidade em destaque, um edifício, que devida as suas 

proporções de grande escala torna-se a unidade central. Há semelhanças 

distintas entre o foco (unidade central) e as fragmentadas na imagem, pois são 

edifícios, apesar do desalinhamento. A desarmonia é clara, principalmente em seu 

lado superior direito, pois há um foco em alto edifício contrabalanceando as outras 

unidades menores fragmentadas. 

A fotografia vista desse ângulo indica uma falta de equilíbrio, pois a parte 

superior direita está em destaque perante as outras unidades menores 

fragmentadas; está pendendo para o lado direito do eixo vertical. A imagem tem 

muitos elementos visuais e é complexa; suas unidades visuais baseiam-se em um 

alto edifício, e detalhes abaixo que alteram sua configuração, aumentando sua 

irregularidade. Assim que observamos a imagem deparamo-nos com um conjunto 



arquitetônico em primeiro plano; seguido por outros abaixo, fazendo o observador 

decair o olhar, notando as diferenças entre eles; apesar do croma reduzido, o prédio 

está em destaque numa escala de tom cinza diferenciando-se das outras 

subunidades além do conjunto arquitetônico. Na fotografia fica clara a profundidade, 

graças a perspectiva; é possível ver prédios ao fundo, evidenciando esta 

característica. Há carros se locomovendo e pessoas andando indicando movimento 

na imagem. É possível perceber a sobreposição na imagem na forma como as 

árvores estão dispostas, sobrepõe-se à calçada, aos prédios; os veículos 

sobrepõem-se as ruas. Já a exageração está presente na imagem em seu canto 

superior direito, onde é possível perceber as dimensões protuberantes do prédio. A 

sequencialidade encontra-se na barra que sustenta a cobertura na rua de baixo. A 

continuidade na imagem está perceptível devido a movimentação dos carros, que 

estão andando um atrás do outro continuamente. 

 

Avenida São João 

 
Há um conjunto arquitetônico em que se segregam cinco unidades principais: 

três edifícios laterais, um alto do lado esquerdo e um maior com um menor do 

lado direito, além da avenida que os separam. As semelhanças são notáveis, por 

serem prédios e também por terem quase a mesma configuração compositiva. 

A desarmonia fica evidente, pois além de possuir muitos elementos compositivos 



aleatórios, os edifícios, apesar de serem semelhantes, possuem proporções de 

tamanho muito distintas. Observada sob essa perspectiva a imagem encontra- 

se em desiquilíbrio, pois o lado superior direito contém um prédio que cobre 

grande parte do horizonte atrás; já do lado esquerdo, é possível ter uma melhor 

visualização, pois o edifício é menor. 

A imagem é muito complexa, pois seu número de unidades compositivas é 

extenso. A perspectiva é evidente na imagem, pois a avenida divide a fotografia. 

A profundidade na foto é notória, visto o panorama da imagem ao fundo; já o 

movimento é perceptível devido os veículos em movimento na avenida. Os 

prédios estão sobrepostos um sobre o outro; assim como o anuncio publicitário 

no canto esquerdo superior da imagem, e também os veículos sobre a avenida. 

A continuidade está nos edifícios; apesar de sobrepostos, é possível perceber. 

 
4.3 MAURO DE PAIVA RESTIFFE (São José do Rio Pardo SP 1970). 
Formou-se em cinema na Faculdade de Comunicação da Fundação Armando 

Álvares Penteado (1993).  

Seu trabalho é conhecido pela temática em torno de questões urbanas de relevância 

histórica, política e arquitetônica.  Afastando-se de tendências, Restiffe não faz 

retoques em suas fotos, sejam analógicas ou digitais. (IMS: Fotografias Mauro 

Restiffe. 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praça Roosevelt 

 
Nesta imagem há cinco unidades compositivas; o conjunto arquitetônico logo 

atrás, as árvores, as escadas, as pessoas e os postes de luz; há semelhança na 

parte da escada, na praça, em ambos os lados há a mesma quantidade de 

degraus, que, vista por esse ângulo, torna-se simétrico. A desarmonia nesta 

imagem manifesta-se por irregularidades, desalinhamentos e exagerações 

dimensionais (o conjunto arquitetônico desiquilibra a imagem com suas 

extensões). A praça Roosevelt deste ponto de vista apresenta uma 

descompensação no seu equilíbrio visual, devido ao conjunto arquitetônico logo 

atrás da praça, este, por sua vez, com suas dimensões protuberantes, acaba 

pendendo do eixo central da imagem para o lado direito. A imagem é complexa, 

apesar de não ter muitos elementos compositivos; o que a torna complexa é a 

disposição na qual se encontram. Há desarmonia, irregularidades. O contraste 

está em uma escala de tons entre o preto e o branco (croma reduzido). Com 

esses tons intercalados, é possível perceber planos na imagem, prédios-árvores- 

praça. A disposição das árvores possibilitou sombras nas escadas. O caminhar 

das pessoas nos dá a noção de movimento na imagem. O conjunto arquitetônico 

é sobreposto por árvores que são sobrepostas pela praça que também é sobreposta 

por pessoas. A exageração é vista no próprio conjunto arquitetônico; há uma 

diferença discrepante entre os edifícios e a escala humana na imagem. 



A opacidade surge nas árvores, sendo que estas sobrepõem-se aos prédios. A 

continuidade está mais uma vez no conjunto arquitetônico, logo atrás das árvores, e, 

apesar de não serem iguais, os prédios definem uma configuração de continuidade. 

A sequencialidade na imagem pode ser observada pelos postes de luz, que seguem 

pela praça linearmente. 

 

Nova Luz 

 
Há sete unidades compositivas nesta imagem, dentre elas um conjunto 

arquitetônico, os postes de luz, veículos, árvores, pessoas, sinalizadores e um 

campo logo ao fundo. Um conjunto de prédios do lado esquerdo superior da 

imagem, possuem forte semelhança entre si, suas janelas e altura são semelhantes; 

além dos dois extremos da fotografia serem parecidos, pois ambos os lados 

possuem árvores dispostas da mesma forma. A imagem está harmônica; há um 

equilíbrio visual perceptível devido à disposição dos elementos na figura. Há uma 

distribuição dos pesos visuais. Observada por este ponto de vista, o bairro da Luz, 

no centro de São Paulo, apresenta considerável equilíbrio na imagem, que se 

manifestam através das árvores, ruas e prédios, assim como as pessoas 

caminhando sobre as calçadas; o equilíbrio encontra-se equitativo; pois o que está 

pesando de um lado pesa igualmente do outro; no centro da imagem é possível 

perceber uma quantidade maior de elementos juntos. A imagem é complexa, pois há 



um número de elementos compositivos grande, e apesar da mesma se encontrar 

equilibrada, é complexa; sua organização formal é perceptível e há clareza na 

imagem. O contraste se manifesta numa escala entre o preto e o branco (e semitons 

entre as duas cores); as árvores se destacam, contrastando assim também com o 

ambiente, os veículos, um prédio e um poste de luz, do lado direito da imagem. O 

caminhar das pessoas juntamente com os veículos nos dá a percepção de 

movimento na imagem. Há clara sobreposição na imagem; as árvores de ambos os 

lados se sobrepõem ao campo e aos prédios; os postes de luz sobrepõem-se à rua 

(alguns “cortam” a imagem), pessoas e veículos sobrepõem-se às ruas. Há um 

leve arredondamento na imagem, que se encontra no canto das ruas. No canto 

esquerdo da imagem é possível perceber logo na esquina da calçada; no centro 

da imagem também é perceptível, tanto no campo como em todos os cantos 

presentes na imagem. A continuidade desta imagem encontra-se nos prédios no 

canto superior esquerdo, os postes de luz e também nos veículos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com os resultados obtidos, compreendemos que as fotografias apresentadas tem 

valor documental, pois revelam , não só os projetos arquitetônicos , mas sutilezas do 

cotidiano em diferentes períodos da vida paulistana, enfatizando o crescimento e a 

evolução econômica da cidade. 

Relacionando as fotos de Cristiano Mascaro, Francisco Afonso de Albuquerque e 

Mauro Restiffe, também pudemos observar diferenças e semelhanças estéticas no 

trabalho de cada um destes fotógrafos autorias. 

O uso da luz, os recursos de representação e tratamento das imagens obtidas e a 

expressividade de cada um deste trabalhos, contribuindo para a ampliação e 

aprimoramento de nosso repertório visual. 
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