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1. RESUMO 

 As fotografias de arquitetura têm por objetivo divulgar a produção 

arquitetônica e por isto são geralmente caracterizadas pela ausência direta da figura 

humana ou de sinais de utilização quando publicadas em revistas e livros de 

arquitetura. A arquitetura na fotografia é apresentada de maneira “artificial” e “pura”, 

perdendo sua virtuosidade e deixando de mostrar sua funcionalidade, potencial de 

usos, habitantes e a própria utilização cotidiana dos espaços. O presente trabalho 

apresenta uma reflexão sobre a participação da figura humana na fotografia de 

arquitetura, considerando o papel da fotografia como representação da obra 

arquitetônica, do fotógrafo e do seu modo particular de interpretar uma obra, e, da 

escala humana. As conclusões procuram explicitar como a fotografia de arquitetura 

pode utilizar a escala humana a seu favor. 

Palavras-chave: arquitetura – fotografia – escala humana. 

 
2. INTRODUÇÃO 

  Não há dúvida quanto à importância do uso da imagem na arquitetura. Desde 

os primórdios, a fotografia esteve relacionada a ela. Porém, foi apenas no século 

XX, com o desenvolvimento da imprensa, que esta se tornou o principal meio de 

representação de arquitetura. Considerando a estética purista retratada sem a 

presença da figura humana, herdada dos modernistas, e pelas variáveis em que se 

dá o registro fotográfico, até que ponto a presença da escala humana é necessária 

na fotografia de arquitetura? E como esta pode utilizá-la a seu favor? 

Estas questões sobre o uso da escala humana servem de ponto de partida 

para o presente trabalho, que pretende aliar pesquisa e reflexão sobre o contributo 

da escala humana na fotografia de arquitetura, procurando entender o porquê de a 

arquitetura ser retratada de tal forma, uma vez que a participação da figura humana 

serve para dar noção não só de escala e espacialidade, mas também de potencial 

de usos do espaço. 

 
3. OBJETIVOS 

 O objetivo geral da pesquisa é explorar a utilização da escala humana na 

fotografia de arquitetura. Entre os objetivos específicos da pesquisa, busca-se 

entender a fotografia como ferramenta de representação da arquitetura, a definição 



da escala humana e a compreensão do papel da escala humana como 

representação não só de escala e espacialidade, mas também de potencial de usos 

do espaço na fotografia de arquitetura. 

 
4. METODOLOGIA 

 A principal metodologia proposta para o desenvolvimento do projeto foi a 

pesquisa bibliográfica. A partir dela foram realizadas análises dos textos 

selecionados no pré-projeto e de outras referências que surgiram no decorrer do 

trabalho. Tais referências proporcionaram uma visão geral e mais compreensiva 

sobre o assunto tratado, fundamentando as etapas seguintes do projeto. 

 Em seguida, apresentam-se fundamentos teóricos sobre a análise de 

fotografias de arquitetura que contenham, ou não, a presença da figura humana, 

buscando a compreensão do papel da escala humana na fotografia de arquitetura. 

As fotografias selecionadas foram analisadas quanto ao seu conteúdo visual, 

contexto e a sua relação com a fundamentação teórica.  

Por fim, foram relacionados os objetivos iniciais do trabalho com os resultados 

obtidos e efetuadas as considerações finais. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 
5.1 FOTOGRAFIA, UMA NOVA REPRESENTAÇÃO DE ARQUITETURA 

A relação da fotografia com o espaço construído, a arquitetura, esteve 

presente desde o início, sendo um ponto central para o desenvolvimento da 

fotografia. Na época das primeiras tentativas de se fixar uma imagem essa parceria 

se justificava devido aos longos tempos de exposição, e a arquitetura, pela sua 

imobilidade, era uma escolha óbvia para representação. Assim, não é surpresa que 

aquela que é considerada a primeira fotografia, de autoria de Joseph Nicéphore 

Niépce, é uma fotografia de arquitetura.  

McGrath (2009) acredita que a arquitetura exista em dois níveis: no local, para 

alguns verem e experimentarem, dependendo da localização e circunstância; e na 

impressão, para que todos possam ver. Hoje, praticamente todos os grandes 

trabalhos de arquitetura são documentados por meio da fotografia ficando 

“congelados” no tempo para avaliação e referência. 



A Primeira Guerra Mundial produziu um impacto significativo no 

desenvolvimento da fotografia e da imprensa, que chega ao seu auge nos anos 20. 

Percebendo que esta tinha se tornado um meio fundamental de comunicação, capaz 

de difundir novas ideias de forma eficaz, o Modernismo a elegeu como o principal 

meio para a difusão de seus ideais.  

Neste contexto, com a proliferação através das revistas e jornais, a fotografia 

de arquitetura se tornou um dos principais meios de difusão, promoção e 

representação da arquitetura Moderna. Seu sucesso esteve associado à inclusão da 

fotografia para ilustrar os projetos apresentados substituindo os desenhos, que 

prevaleciam até então. 

Nestes registros os fotógrafos buscavam por maior claridade e definição dos 

elementos a serem fotografados, nas quais referências à máquina e ao seu 

funcionalismo eram uma das principais características. A luz rasante sobre as 

edificações proporcionava uma melhor compreensão da volumetria, se tornando 

indispensável ao se enfatizar a arquitetura. Essa construção da imagem por meio de 

linhas e/ou volumetrias dos objetos é uma das principais características da fotografia 

de arquitetura moderna, que está intimamente ligada ao ideal da máquina e ao da 

perfeita reprodução da forma dentro de uma estética purista. Essa linguagem, que 

enfatiza a visão objetiva, predomina até hoje em obras fotográficas de registro 

arquitetônico. 

 A medida que a fotografia vai se tornando o principal instrumento de 

divulgação de arquitetura, passa a ser perceptível, por parte dos arquitetos, que ela 

não é apenas uma representação da obra construída, como coloca Mesquita, mas, 

que acima de tudo ela pode ser trabalhada de forma a transformar-se numa 

narrativa visual das suas intenções e concepções.  

O fotógrafo profissional de arquitetura deve incorporar e transmitir o 

pensamento e a filosofia do arquiteto em seu registro fotográfico. Muitas pessoas 

podem se familiarizar com um projeto específico somente através dos olhos do 

fotógrafo. E, geralmente, a fotografia é a imagem duradoura que as pessoas 

carregam em suas mentes se elas nunca viram o sujeito, e às vezes, até mesmo se 

o tiverem visto. Em grande parte, é o fotógrafo que controla a percepção dos prédios 

que ele fotografa. 

Portanto, a fotografia de arquitetura se coloca no limiar entre dois campos de 

atuação distintos: o técnico e o artístico, oscilando constantemente entre ambos. 



Segundo Vieira, no campo técnico busca-se reproduzir as vistas ortogonais 

baseadas na geometria euclidiana, assim como o desenho técnico. Nesta 

representação predomina-se a objetividade, na qual as imagens devem ser 

desprovidas de todos os impulsos subjetivos. Já, no campo artístico, predomina-se a 

interpretação subjetiva do artista/fotógrafo. Tais fotografias também podem ser 

classificadas como “abstratas” devido ao grande grau de imprecisão que nos 

impossibilitam de obter informações.  

                    No entanto, há um fator inibidor que se interpõe entre a obra e o 

fotógrafo. Submetido a um mercado de trabalho que encomenda fotografias, o 

fotógrafo é remunerado, como todo profissional, pelo serviço que executa. Desta 

forma, é o cliente que, muitas vezes, dita o que e como o trabalho do fotógrafo deve 

ser feito, fazendo com que o fotógrafo, pressionado pelas expectativas do editor e 

do arquiteto, opte por um registro puramente descritivo do edifício, devido às 

exigências limitadoras impostas pelas publicações especializadas em fotografia de 

arquitetura. “Nesta fotografia de arquitetura, o artista é o arquiteto e espera-se que 

o fotógrafo seja apenas um competente tradutor”. (MASCARO, 1994. p. 72) 

A fotografia de um edifício é sua imagem gravada sobre um pedaço de 
papel que tem a capacidade, quando é obra de talento, de revelar o espírito 
criador do arquiteto e o significado de seu trabalho em tempos passados ou 
no presente. Esperar da fotografia de uma obra de arquitetura um registro 
fiel do que ela é ou do que se imagina que ela seja ou ainda do que se 
gostaria que ela fosse é um grande equívoco que em nada contribui para a 
compreensão de seu verdadeiro valor. (MASCARO, 1994. p. 72) 

 
 Desta forma, a fotografia de arquitetura que, assim como todas as outras, é 

resultante de uma observação da realidade, deixa de ser realidade pura e passa a 

ser um outro objeto transformado por um olhar. O fotógrafo como profissional, ao 

contrário do que acontece com um pintor que executa seu trabalho a partir de 

impulsos próprios e independentes, realiza trabalhos sob encomenda e caso queira 

realizar projetos pessoais, deve reservar um tempo entre um trabalho profissional e 

outro para desenvolvê-los, coloca Mascaro. (1994, p. 64) 

Ao fotografar para revistas ou jornais, o fotógrafo altera seu estilo para se 

adequar ao da revista ou jornal ou, já é selecionado para o trabalho devido ao seu 

estilo complementar o da publicação.  

 Fernando Guerra, fotógrafo português de arquitetura, se refere aos seus 

trabalhos como “uma encomenda, uma prestação de serviço”. (BANDEIRA, 2008) 

Assim, Guerra se atenta primeiramente em agradar seus clientes, tentando, 



simultaneamente, atribuir sua própria “marca”, que dê a seu trabalho fotográfico uma 

condição artística. Para ele a fotografia não deve ser um humilde documento 

fotográfico, mas sim “uma mensagem sempre pessoal que pode por vezes ser criada 

ou quase romanceada”, o que é dificultado devido ao compromisso comercial que 

representa. Sua visão artística pode ser caracterizada, por exemplo, pela presença 

encenada de vultos e sombras ou pelo dramatismo “pós-fotográfico” de alguns céus. 

 Assim, é importante ressaltar que há vários fatores que podem influenciar 

uma fotografia, tais como: o seu objetivo; a maneira que será usada, o gosto do 

cliente, o humor desejado (caso seja importante), a quem se destina (espectador), a 

qualidade do sujeito, o tempo disponível para realizar o trabalho e manipulação de 

pós-edição analógica ou digital com o auxílio do computador e seus programas 

específicos.  

 Contudo, não se pode afirmar que toda fotografia que tenha uma edificação 

ou uma parcela de ambiente alterado pelo homem se trata de uma fotografia de 

arquitetura. Para Vieira, pode-se dizer que é a intenção do registro que define sua 

aplicação. Mas, é possível encontrar informações relevantes sobre arquitetura em 

fotografias históricas que tiveram a intenção de registrar outro motivo e não os 

prédios que envolviam a cena. Como também, é possível encontrar fotografias 

classificadas como fotografia de arquitetura onde a linguagem artística predomina, 

oferecendo pouquíssima informação arquitetônica, mas que foram feitas por 

fotógrafos especializados em arquitetura.  

Quando se propõe a fotografia como meio de representação da arquitetura 
pode-se usar o pré-requisito de oferecer alguma informação, a mais 
precisa possível do ente arquitetônico, como determinante para que uma 
fotografia seja classificada como uma fotografia de arquitetura. (VIEIRA, 
2002. p. 234) 

 

5.2 ESCALA HUMANA  

É sabido que a arquitetura faz uso de medidas para a elaboração e definição 

de seus espaços e elementos construtivos. Os primeiros sistemas de medidas 

conhecidos e utilizados na arquitetura foram criados a partir das partes do corpo 

humano, já que, qualquer pessoa carregava-o em si mesma.  

O primeiro estudo sobre as proporções humanas foi encontrado no tratado de 

arquitetura de Marco Vitrúvio Pollione, no século I a.C., no qual indica medidas 

equivalentes para a altura e a envergadura do homem, e relaciona cada parte do 

corpo humano como proporcional ao todo.  



Posteriormente, outros estudos se ocuparam das “medidas dos homens”, 

como por exemplo, o matemático grego, Euclides, no século III, e Leonardo da Vinci, 

no século XV, com seu estudo sobre as proporções humanas. Em 1946, Le 

Corbusier, criou um instrumento de medidas modulares em série baseado nas 

proporções do corpo humano associadas à Seção Áurea e aplicáveis à arquitetura: o 

Modulor.  

A escala humana entra não só como importante unidade de medida e de 

referência de escala e proporção da edificação, como também de conhecimento da 

dinâmica de movimento e comportamento do homem, imprescindível ao projeto 

arquitetônico, na busca de uma melhor relação entre o edifício e aquele que fará uso 

do espaço edificado, como coloca Kenchian (2005, p. 28).  

Embora existam diversas maneiras diferentes de se criar um espaço 

arquitetônico, grande parte dos arquitetos concorda que para um projeto ser bem 

sucedido o ser humano deve ser priorizado. A arquitetura é percebida através de 

nossos sentidos, interpretamos sua escala em comparação ao nosso corpo. Por 

estas razões, é comum os arquitetos incluírem figuras humanas em seus desenhos 

e fotografias, trazendo, assim, um sentido melhor de escala e atmosfera para o 

projeto. 

 
5.3 A PRESENÇA DA ESCALA HUMANA NA FOTOGRAFIA 

 A ausência da figura humana na fotografia pode ser entendida de duas 

formas. A primeira pode ser entendida como resultante da impossibilidade técnica, 

uma vez que no início da fotografia eram necessários longos períodos de exposição 

para se capturar uma imagem. A segunda forma está relacionada com o caráter 

proposital dos fotógrafos de retirar o homem da fotografia. 

 Como já apresentado, a produção fotográfica de arquitetura do século XX, a 

qual se constitui como expressão dos ideais modernistas, buscava por um registro 

mais próximo ao real. Com enfoque documentarista, era empregada uma linguagem 

fotográfica que valorizasse a volumetria e a nitidez e o contraste dos elementos. 

Acontece que essa linguagem defendida pelos modernistas ainda predomina entre 

os registros de arquitetura. E, até hoje obras arquitetônicas são, em grande parte, 

retratadas sem a participação da figura humana, num ideal de isolamento do objeto 

enfatizando a visão objetiva e prezando pela pureza das formas.  



Na contemporaneidade a fotografia de arquitetura não serve para promover 
o espaço doméstico, o abrigo, mas como é um campo flexível contribui 
antes para a domesticação das vistas, num propósito claro de servir os mais 
diversos poderes e interesses. (GADANHO apud FIGUEIREDO, 2012. p. 
26) 
 

 Figueiredo coloca que a fotografia atual de arquitetura tem como objetivo 

principal a divulgação da produção arquitetônica, acompanhada pela promoção e 

exibição pessoal do arquiteto. Exemplificando a citação acima, ele aponta para o 

fato de essas fotografias são feitas logo após a conclusão da obra e antes da 

ocupação do edifício, ou seja, são marcadas pela ausência direta da figura humana 

ou de sinais de utilização, procurando que nada se coloque entre o assunto e o 

observador.  

 Contudo, é nos momentos de apropriação, que pressupõem ação e a 

presença humana, que o registo de imagens se singulariza e nos traz uma nova 

percepção - o tempo, o espaço e o significado transformam-se. (AUGUSTO, 2016, p. 

34) Muito além de servir para dar noção de medidas e escala, a apropriação nos 

permite perceber os espaços, suas dimensões e seus usos. Para Augusto, a 

apropriação do espaço pode indicar-nos e mostrar-nos novas formas de olhar e 

compreender a paisagem e as suas representações políticas, sociais e econômicas.  

Fuão reconhece que a ausência da figura humana se apresenta em 

praticamente todas as imagens contidas em revistas e livros de história da 

arquitetura. E chega a constatação de que o isolamento entre a arquitetura e a figura 

humana é responsável pela criação da representação de uma cidade imaginária 

onde não se existem pessoas. 

Retirar a figura humana da fotografia de arquitetura é retirar a alma da 
cidade e da própria arquitetura, é ver nelas somente a beleza e o caráter 
objetivo. A questão da fotografia de arquitetura deve ser colocada em dois 
níveis de reflexão: o nível específico da representação fotográfica e das 
atribuições da fotografia como representação arquitetônica, e o nível que diz 
respeito ao âmbito da filosofia da comunicação. (FUÃO, 1999. p. 12) 
 

 Nas palavras de Flusser:  
(...) os fotógrafos manipulam a cidade, retirando as pessoas. Mostram a 
cidade como desejariam que ela fosse. De qualquer modo, a cidade não é 
independente do observador. Ao contrário, é o alvo da flecha do 
observador. Obviamente, não existe a cidade sem as pessoas, nem a 
arquitetura sem os seus moradores. Não existe objeto sem sujeito, do 
mesmo modo que não existe sujeito sem objeto. Essa inversão da relação 
objeto-sujeito é totalmente anti-humanista, porque retira o homem da cena. 
Nesse sentido, as fotografias são documentos de uma intenção. (FLUSSER 
apud FUÃO, 1999. p. 13) 
  



 As representações de arquitetura, para Chiandotti (2011, p.11), integradas à 

atividade humana exploram as diferentes dimensões físicas da fotografia – 

espaço/tempo –, ampliando as possibilidades de compreensão dos cenários 

envolvidos, principalmente no que se refere à interação e à dinâmica social. 

Figueiredo (2012, p.55) diz que a inclusão da figura humana na imagem pode 

enfatizar determinados aspetos do edifício, sugerindo ao espectador que o edifício 

além de habitado, é confortável. Caso este espectador fosse um profissional 

(arquiteto), os objetos e as pessoas servem para dar noção de escala. Se por outro 

lado o receptor for o público em geral, as figuras humanas servem de indicador do 

estrato social. 

Desta forma, a presença da figura humana na fotografia de arquitetura não se 

limita apenas em servir como noção de escala e espacialidade, ela também permite 

que o espectador possua maior clareza e legibilidade para compreender o espaço, 

seus potenciais de usos, quem o habita e o ambiente social no qual está inserido. 

Ainda assim, a fotografia em si não pode ser considerada o documento principal da 

arquitetura e sim um “reflexo” do que se encontra lá fora. O verdadeiro documento 

da arquitetura continua sendo ela mesma.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Secretaria da Justiça e da          Figura 2 – 8-Tallet, Bjarke Ingels Group. Dinamarca, 2016. 

Defesa da Cidadania. São Paulo, 2017.     Fonte: fotografia do autor. 

Fonte: fotografia do autor. 

 

6. RESULTADOS 

 Como resultado final conclui-se que este trabalho, tendo alcançado grande 

extensão de pesquisa, possibilitou um melhor entendimento das variáveis que 

envolvem a produção da fotografia de arquitetura e os seus respectivos 



desdobramentos em relação a presença da escala humana na fotografia, conforme 

previsto inicialmente.  

Com isso, ao tratar a fotografia como um modo de representação de 

arquitetura e o fotógrafo como um mero interpretador, a presença da figura humana 

fica a critério do objetivo da foto, do campo de atuação, do gosto do cliente (caso 

haja um), do espectador, do tempo disponível para realização do trabalho e do 

momento em que se faz registro.  

Entretanto, a inserção da figura humana na fotografia de arquitetura vai além 

da representação da escala, proporcionando, também, melhor percepção de tempo, 

espacialidade e potencial de usos do espaço, servindo como documento histórico 

permitindo compreender a paisagem e suas representações políticas, sociais e 

econômicas.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            A difusão da arquitetura através da fotografia não foi determinante apenas 

para a sua promoção comercial, mas, sobretudo como forma de representação e 

propagação dos seus ideais. Por mais que a fotografia seja um dos meios de 

representações mais fiéis da realidade, não há como transmitir todas as sensações 

de um espaço em uma fotografia, seja ela impressa ou por meio digital. No entanto, 

a inserção da escala humana na fotografia não só transmite ao espectador noção de 

escala, como também o faz descobrir as infinitas variáveis do espaço projetado e, 

por consequência, contribui com a compreensão da obra arquitetônica fotografada.  
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