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 DVD
ANTONIO SAGGESE: arqueologia da imagem

 Ficha técnica

Gênero: Documentário com depoimentos do artista.

Palavras-chave: Códigos de representação; arte contempo-
rânea; história da fotografia; textura; fotografia; procedimen-
tos técnicos inventivos; poética pessoal; exclusão social.

Foco: Saberes Estéticos e Culturais.

Tema: O trabalho do fotógrafo, seus temas e processo de criação.

Artista abordado: Antonio Saggese.

Indicação: Ensino Médio.

Direção: Cacá Vicalvi.

Realização/Produção: Rede SescSenac de Televisão, São Paulo.

Ano de produção: 2002.

Duração: 23’.

Coleção/Série: O mundo da arte.

 Sinopse
O trabalho do fotógrafo paulistano Antonio Saggese é focali-
zado neste documentário que mostra seus temas mais freqüen-
tes e as mudanças ocorridas em seu processo de criação. Ima-
gens em seu estúdio revelam suas narrativas visuais, elabora-
das a partir de imagens pré-existentes por meio de mudanças
nos contextos e abordagens em função das necessidades ex-
pressivas do fotógrafo. À frente das fotografias de Antonio
Saggese, somos surpreendidos com a descoberta de algo co-
mum a todas elas: a presença, dentro de cada uma, de uma
outra fotografia; a imagem de um rosto ou de um corpo que nos
olha enquanto nós os olhamos. São fotos que nos põem sob a
mira do mirado e, portanto, sob o risco do jogo espetacular.
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 Trama inventiva
Há saberes em arte que são como estrelas para aclarar o caminho
de um território que se quer conhecer. Na cartografia, para pensar-
sentir sobre uma obra ou artista, as ferramentas são como lentes:
lente microscópica, para chegar pertinho da visualidade, dos signos
e códigos da linguagem da arte, ou lente telescópica para o olhar
ampliado sobre a experiência estética e estésica das práticas cultu-
rais, ou, ainda, lente com zoom que vai se abrindo na história da
arte, passando pela estética e filosofia em associações com outros
campos de saberes. Por assim dizer, neste documentário, tudo
parece se deixar ver pela luz intermitente de um vaga-lume a brilhar
no território dos Saberes Estéticos e Culturais.

 O passeio da câmera

A câmera nos leva ao estúdio do fotógrafo paulistano Antonio
Saggese. A narração é do próprio Saggese em fusão com suas
imagens fotográficas que vão preenchendo a tela do vídeo, nos
oferecendo lições sobre o campo conceitual da fotografia, no
qual desenvolve sua obra.

No primeiro bloco, Saggese abre trabalhos que estão empaco-
tados e conta sobre seu início na fotografia e sobre seu concei-
to de fotografia como construção. Em seqüência, o artista
mostra e comenta seus temas de trabalho: as séries Oficinas

mecânicas: mecânica do desejo (1988) e Eros e Tanatos –

marcenaria e cemitérios.

No segundo bloco, o fotógrafo fala sobre as séries: Ex-votos,
fotografada em 1992 e exposta em 1995 com o título: A sua

imagem e semelhança; Trecheiros e pardais (1998) e Galo na

sopa (1996), feita no Viaduto do Glicério em São Paulo, onde
há distribuição de sopa para moradores de rua.

Saggese aborda, no terceiro bloco, seu interesse pela difusão
de imagens nos sites eróticos da internet e, em decorrência
desse interesse, a produção da instalação Meus olhos (2001)
no Centro Universitário Maria Antonia da USP/SP. Na instala-
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ção, Saggese funde e/ou alterna centenas de imagens de sei-
os, recolhidas na internet, com tomadas de seus próprios olhos.
Saggese fecha o documentário falando da sua intenção de in-
terrogar o mundo das imagens por meio de seu trabalho.

O texto visual do documentário oferece potencialidades para
impulsionar diferentes percursos de proposições pedagógicas.
Em Linguagens Artísticas, a fotografia, a computação gráfica;
Forma-Conteúdo, a textura, a ampliação das imagens de
Saggese e seus temas; Materialidade, a poética da matéria
imagem fotográfica e sua deterioração pelo tempo; Processo

de Criação, a poética do artista, suas escolhas de imagens pré-
fabricadas e seu procedimento técnico inventivo; Conexões

Transdisciplinares, as imagens técnicas, a geografia humana e
a exclusão social. Neste material, disparamos um flash sobre o
território de Saberes Estéticos e Culturais, como modo de
estudo sobre o signo fotográfico enquanto imagem e expansão
do código de representação nas obras de Saggese, criadas a
partir de imagens pré-fabricadas.

Sobre Antonio Saggese
(São Paulo/SP, 1950)

Eu acho que existe um jogo muito interessante que seria essa coi-
sa da construção. Por um lado é uma mentira; por outro lado é uma
mentira que todo mundo acredita. Dentro disso é que eu tenho
tentado me manter. Um pouco nesse fio da navalha de nem des-
montar o truque, mas simplesmente explicitá-lo sem tentar tirar a
magia, sem tentar tirar a poesia que a fotografia possa ter.

Antonio Saggese

Antonio Saggese, arquiteto de formação, fotógrafo por paixão.
Empenhado em restituir à fotografia uma outra possibilidade
de ser, o olhar de Saggese parece querer reenquadrar o mundo
das imagens contemporâneas, interrogando-o com suas fotos,
ao mesmo tempo em que tenta desalojar a tradição que a foto-
grafia vem carregando desde sua invenção: a sua aderência ao
referente, a fotografia como espelho de um real.

Em suas imagens é constante a presença de fotografias den-
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tro de outras: figuras que olham para o espectador, em um

jogo de espelhos. A série Mecânica do desejo (1988), por exem-
plo, apresenta fotos eróticas pregadas nas paredes de oficinas
mecânicas. “Eu sempre fui um fã incondicional dessas mulheres
de papel. Com o tempo, eu fui percebendo que essas mulheres,
enfim, ficavam nessas oficinas nesses lugares de trabalho e elas
conviviam com os mecânicos de uma forma eventualmente mais
intensa do que qualquer mulher real pudesse conviver”, explica
Saggese sobre a interiorização das fotos eróticas em suas fo-
tos, enfatizando a construção de um imaginário erótico.

Suas fotos de paredes de marcenaria, série Eros e Tanatos –

marcenaria e cemitérios, registram objetos reunidos por pesso-
as simples, imantadas pela fuligem de pó da madeira que adere
às paredes, modulando um imaginário que consagra igualmente
o erotismo, o dinheiro e a religião. As fotos dedicadas a lápides
de cemitérios, realizadas sob luz natural, apresentam uma força
e estranheza provocada pela procissão estática de rostos envol-
tos numa atmosfera pálida e grave à maneira de emblemas na
face das pedras. O acabamento das fotos desnuda a ação

contínua do tempo e sua inclemência de deterioração que

penetra nas coisas. “As fotos dos cemitérios são todas azuis

e as fotos da marcenaria são todas amarelas. Tem a coisa do
quente e do frio e a própria passagem do tempo vai amarelando;
uma foto velha é amarelada”, comenta Saggese.

Para a série Ex-votos, fotografada em 1992 e exposta em 1995,
com o título A sua imagem e semelhança, Saggese viaja o Brasil
inteiro procurando as salas de milagre, numa espécie de viagem
pela fotografia das pessoas comuns. O sociólogo José de Souza
Martins1  comenta que as composições dessa série nos falam de

uma fé esmaecida pelo tempo, devorada pelo suceder dos dias (...). De
verdade, Saggese nos fala da pobreza cotidiana da fotografia que se
deixa consumir pelo tempo muito depressa. Nela o contemporâneo se
torna obsoleto — o produto fotográfico não resiste à corrosão que lhe
impõe a obra de arte e o sagrado. Saggese nos fala da fotografia como
banalização da imagem desprovida de dimensão estética.

Na série Trecheiros e pardais (1998), Saggese segue os caminhos
dos sem-teto pelos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
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Na expedição, o fotógrafo encontra e acompanha dois tipos de
andarilhos: os “trecheiros”, que percorrem grandes distâncias e não
permanecem por muito tempo em nenhum lugar, e os “pardais”, que
habitam territórios restritos e perambulam pelas ruas das cidades.

Em 1996, Saggese instala um pequeno estúdio debaixo do Viadu-
to do Glicério em São Paulo e convida moradores de rua a coloca-
rem suas sacolas e pertences sobre o pedaço de lona que serviria
de fundo para as fotos. Aqueles que aceitam a proposta fazem
arranjos livres com seus objetos, sem interferência do fotógrafo.
Essa experiência resulta na série Galo na sopa: vinte e oito fotos
em preto-e-branco que mostram sacos, bolsas, sacolas e objetos
variados: sapatos, peças de roupa, fotografias, brinquedos, latas,
um caderno de caligrafia, pedaços de giz, um canivete... Todas as
fotos foram tiradas às quartas-feiras, dia em que entidades
assistenciais fazem um “sopão” para os moradores de rua.

A instalação Meus olhos (2001) também parte do acúmulo de
imagens que não são de sua autoria – no caso, imagens de seios
retirados de sites eróticos e fotos de seus próprios olhos, reti-
radas de álbuns de família. A obra propõe a discussão sobre a
ideologia que envolve uma simples fotografia e as normatizações
que geram imagens capazes, ao mesmo tempo, de seduzir e
banalizar milhões de consumidores.

O trabalho de Saggese consiste em defender e demonstrar a vi-
sibilidade da fotografia. Em suas proposições fotográficas não há
nenhum esteticismo vazio, mas sim o olhar de um fotógrafo que
se ocupa com o exame de como e onde as imagens se mostram.

Os olhos da arte
De alguma forma eu estou querendo mostrar às pessoas que isso é
uma fotografia. Que o que elas estão vendo não é uma mulher porque
essa mulher não existe. Se você olhar, você vai ver uma foto de minha
autoria, mostrando duas mulheres. Não são duas mulheres. São duas
mulheres; é o olhar do fotógrafo; é a ampliação que está feita; é o
tamanho da ampliação; é a graduação de tons... Enfim, tem toda uma
construção que é feita que apresenta alguma coisa, mais do que re-
presenta alguma coisa.

Antonio Saggese
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Os olhos de Saggese se
movimentam sobre a
matéria das imagens. A
fotografia fotografada
se revela fotografia. Do
fragmento que o fotó-
grafo escolhe e sua câ-
mera fisga, a imagem se
sujeita a um labor de
(re)enquadramento e é
submetida a um outro
fluxo visual. As imagens
de Saggese, sempre am-
pliadas e texturizadas
pela reprodução técnica,
evidenciam a materia-
lidade da própria foto-
grafia, dotando suas fo-

tos de uma espessura material e imaginária muito particular.

Roland Barthes2  diz que “no fundo a fotografia é subversiva,
não quando aterroriza, perturba ou estigmatiza, mas quando é
pensativa”. As fotos de Saggese são altamente pensativas:
reagem contra a questão da figuração, da representação foto-
gráfica. Saggese trabalha no pensamento das imagens.

Dentre os tipos de imagens com que lidamos cotidianamente, a
fotografia é certamente uma das mais presentes, seja no
fotojornalismo, em publicidade, livros, revistas, outdoors, web
sites, etc. Essa profusão de imagens figurativas enfatiza uma
tendência de caracterizar a fotografia em seu aspecto de regis-
tro de um dado real, ou seja, na conexão física entre a imagem e
seu referente. Porém, nem sempre o fato de ser um registro do
real é o que se sobressai em uma foto. Ou seja, antes de ser uma
fotografia sobre algo, algo é uma fotografia. “As pessoas olham
para as imagens e não vêem a fotografia, enquanto ela é
construída, não vêem que ela passa por uma ideologia social e
pela cabeça de quem está fotografando”, como diz Saggese.

Antonio Saggese - Sem título
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Antonio Saggese - Sem título

Para Philippe Dubois3 ,
Se quisermos compreender o
que constitui a originalidade da
imagem fotográfica, devemos
obrigatoriamente ver o proces-

so bem mais do que o produto
e isso num sentido extensivo:
devemos encarregar-nos não
apenas, no nível mais elemen-
tar, das modalidades técnicas
de constituição da imagem (a
impressão luminosa), mas igual-
mente, por uma extensão pro-
gressiva, do conjunto dos dados

que definem, em todos os ní-

veis, a relação desta com sua si-

tuação referencial, tanto no mo-
mento da produção (relação
com o referente e com o sujei-
to-operador: o gesto do olhar
sobre o objeto: o momento da
“tomada”) quanto no da recep-
ção (relação com o sujeito-es-

pectador: o gesto do olhar sobre o signo: o momento da retomada –
da surpresa ou do equívoco).

É, nesse sentido, que Saggese afirma que “tem toda uma cons-
trução que é feita, que apresenta alguma coisa, mais do que
representa alguma coisa”. Daí o alcance de suas proposições
fotográficas como modos de feitura de mundos, de apresenta-
ção de mundos imagéticos que partem do acúmulo de imagens
que não são de sua autoria.

Saggese não só realiza uma criação poética, mas também faz
uma arqueologia das imagens contemporâneas, derrubando
determinadas concepções sobre a própria imagem fotográfica.
As investidas do artista em direção à fotografia se tornam,
portanto, pensamento sobre o próprio signo fotográfico e a
presença das imagens no mundo contemporâneo, apresentan-
do uma investigação poética sobre a memória e o esquecimen-
to, sobre os efeitos da passagem do tempo e o papel perecível
da fotografia, terminando por propor uma espécie de
(re)significação conceitual sobre a questão da representação
visual da fotografia.
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No universo singular do fotógrafo Saggese, as fotos não represen-

tam, mas sim apresentam um determinado modo de ser ou existir
como imagem fotográfica. Seus trabalhos abrem o caminho para a
subjetividade do nosso olhar sobre a fotografia tanto enquanto
visualidade pura, quanto no plano das associações imaginárias. Muito
provavelmente é por esse motivo que Saggese considere que seu
trabalho “cada vez mais se destina a fazer perguntas muito mais do
que a dar respostas. Eventualmente gostaria de fazer as pessoas
se colocarem essas questões também”.

 O passeio dos olhos do professor
Ao assistir ao documentário sobre Saggese, é interessante que
você vá anotando suas impressões numa espécie de diário de
bordo, o qual poderá ajudá-lo em seus pensamentos sobre o
planejamento da exibição em sala de aula. Para instigar a sua
leitura do documentário, oferecemos uma pauta do olhar:

O que o documentário desperta em você?

Como Saggese conceitua a imagem fotográfica? Você con-
corda ou discorda do artista?

Das falas de Saggese durante o documentário, qual lhe cha-
ma mais a atenção?

Qual dos temas trabalhados por Saggese mais lhe impressi-
ona? Por quê?

Quais novas perguntas sobre fotografia o documentário lhe
faz? O que você gostaria de pesquisar?

Para os seus alunos, quais passagens do documentário po-
dem causar atração ou estranhamento?

O que seus alunos sabem sobre fotografia? Quais aspectos
podem ser aprofundados?

Tendo o documentário três blocos, qual deles você selecio-
naria para o início da exibição em sala de aula?

Quais experiências artísticas você poderá desenvolver com
seus alunos a partir do documentário sobre Saggese?
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 Percursos com desafios estéticos
Explorando a leitura do texto visual do documentário, encontra-
mos potencialidades que podem impulsionar diferentes trilhas
ou percursos de proposições pedagógicas. Neste material, dis-
paramos um flash sobre o território de Saberes Estéticos e

Culturais, como modo de estudo sobre o signo fotográfico. Mas,
no mapa potencial, você poderá encontrar outros territórios que
sua “máquina-pedagógica” pode clicar junto com seus alunos.

 O passeio dos olhos dos alunos

Algumas possibilidades:

Que histórias são possíveis de inventar a partir de retratos
de pessoas? Os alunos podem levar à sala de aula retratos
de pessoas fotografadas na rua ou retirá-los de revistas.
Proponha que escolham também imagens de roupas, obje-
tos, ambientes, etc., nos quais verifiquem relação com as
pessoas retratadas. Com as imagens escolhidas, o desafio
é realizar uma colagem, recortando e colando as imagens
no ambiente escolhido. Junto à colagem, os alunos deverão
elaborar um texto, inventando uma história sobre a pessoa
retratada, os seus pertences, o lugar onde mora, etc. Ex-
pondo a produção e conversando sobre os resultados esté-
ticos e sobre as narrativas construídas, você pode
problematizar: vivemos num mundo em que a identidade das
pessoas é dada em grande parte pelos objetos, pelas coi-
sas que elas têm, como a marca do carro, a grife da roupa...
Quais seriam os pertences de quem não tem nada, como,
por exemplo, os moradores de rua? Onde os moradores de
rua conseguem seus objetos? Seriam objetos utilitários ou
simbólicos? Após recolher os pontos de vista dos alunos
sobre as questões propostas, é interessante a exibição do
segundo bloco do documentário, a partir do momento em
que Saggese fala e mostra a série Galo na sopa, feita no
Viaduto do Glicério/São Paulo, onde há distribuição de sopa



 qual FOCO?

 qual CONTEÚDO?

 o que PESQUISAR?

Zarpando

poética da materialidade

procedimentos técnicos

procedimentos técnicos inventivos, transformação

poética da fotografia,
poética do efêmero

Materialidade

Forma - Conteúdo

elementos da
visualidade

relações entre elementos
da visualidade

luz, cor, textura

composição, enquadramento, tempo

temáticas 
contemporânea: erotismo,
religião, memória, identidade

Saberes
Estéticos e
Culturais

sistema simbólico signos, imagem,
códigos de representação

arte contemporânea,
história da fotografia

história da arte

Linguagens 
Artísticas

fotografia, instalação,
computação gráfica

artes
visuais

meios
novos

Processo de
Criação

ação criadora

poética pessoal, escolhas, séries

percepção, observação sensível, pensamento visual,
pesquisa em arte, atitude crítica, leitura de mundo

estúdio, laboratório

potências criadoras

ambiência de trabalho

Conexões
Transdisciplinares

arte e ciências
humanas

geografia humana, migração,
exclusão social

arte, ciência
e tecnologia

ótica, química, imagens técnicas, internet,
informática, aparelhos fotográficos 



12

para moradores de rua. O que surpreende os alunos em
relação à colagem que fizeram e as fotos de Saggese? Como
eles percebem o modo de fotografar de Saggese? O que
imaginam ser os objetos retratados para os moradores de
rua: utilitários ou simbólicos?

Uma outra idéia é a construção de um mapa que descreva
a rota que os alunos fazem de sua casa para a escola. A
construção do mapa pode ser feita com fotos, desenhos,
imagens retiradas de revista e palavras, expressando tam-
bém os sentimentos e as sensações vividas pelos alunos
durante o trajeto. Como cada aluno construiu a narrativa
visual do seu trajeto? A conversa sobre a produção pode
puxar outra conversa: será que existem pessoas que têm
um modo de vida que se constrói em trânsito, na estrada,
num ir e vir só de passagem? Quem seriam essas pessoas?
Por que elas ficariam circulando desse modo? Depois da
escuta dos pontos de vista dos alunos, a exibição do
documentário pode partir do segundo bloco, quando
Saggese fala sobre a sua série Trecheiros e pardais. Quais
questões os alunos levantam após a exibição?

Partindo do xérox de duas ou mais fotografias, compostas
por vários elementos, você pode propor aos alunos que fa-
çam um corte em cada imagem, literalmente, com a tesou-
ra. Uma das partes cortadas deve ser colada em folha de
papel branco, a ser posteriormente complementada com
outros cortes, criando-se uma composição fotográfica inu-
sitada. Na exposição da produção, estimule uma conversa
para que os alunos falem sobre o processo de seleção: a
escolha de quais elementos cortar, de como organizá-los
na folha de papel e daqueles que ficaram de fora da com-
posição. Uma pergunta pode levar ao documentário: para
tirar uma foto, o fotógrafo também seleciona o que vai fo-
tografar? O que é uma foto? A exibição do primeiro bloco
do documentário provoca um diálogo com essas questões,
a partir da fala de Saggese sobre o seu conceito de foto-
grafia como construção, e mostra seus temas de trabalho:
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as séries Oficinas mecânicas: mecânica do desejo e Eros

e Tanatos – marcenaria e cemitérios. Que inquietude, que
atração ou estranhamento as imagens de Saggese provo-
cam nos alunos? O que eles percebem de diferente nes-
sas imagens?

 Desvelando a poética pessoal
Neste percurso, o importante é instigar o aluno ao desenvolvi-
mento de uma atitude investigativa em relação ao seu próprio
modo de expressão. Produzir um trabalho com fotografias ou
fotos de revistas pode ajudá-los no aprofundamento da pes-
quisa de sua poética pessoal.

A proposta é que cada aluno possa criar um ensaio fotográfico,
isto é, uma série de fotos que tenham um fio condutor. Propo-
nha um levantamento de temas nos quais tenham interesse,
buscando instigar um novo olhar sobre o seu entorno.

Algumas idéias de fios condutores para esses ensaios:

edifícios antigos da cidade;

detalhes da arquitetura da cidade (casarios, varandas, te-
lhados, janelas e portas, arcos, torres, etc.);

paisagem;

a água no espaço urbano;

pessoas transeuntes nas ruas;

solidão;

poluição;

movimento do corpo;

contraste.

O ensaio fotográfico pode ser concretizado com qualquer tipo
de câmera: câmera pinhole, ou seja, câmeras com buraco de
agulha, câmeras digitais, de celulares, ou outras. Porém, mes-
mo sem contar com esses recursos, os alunos podem fazer seu
ensaio com desenhos e texto ou, ainda, com imagens captura-
das da internet.
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 Ampliando o olhar
Revendo o documentário e congelando as imagens das sé-
ries mostradas por Saggese, os alunos podem perceber e
discutir melhor sobre o signo fotográfico e a presença das
imagens no mundo contemporâneo. É interessante propor
aos alunos um olhar demorado, de lentidão sobre as ima-
gens, como um modo de refreamento da velocidade do olho
acostumado a consumir as imagens que fluem dentro do
cotidiano. Desse modo, é possível um aprofundamento so-
bre a investigação poética do artista: a memória e o esque-
cimento; os efeitos da passagem do tempo e o papel pere-
cível da fotografia; o peso da representação; a fotografia
como espelho do real.

Rosângela Rennó é uma fotógrafa brasileira que não foto-
grafa, não usa câmera, nem filme, nem nada. Ela apenas
recoloca em circulação as fotos já existentes, sobretudo
aquelas que foram descartadas pelo fluxo interminável de
imagens industriais no mercado de massa. Para propor esse
diálogo entre Saggese e Rennó, consulte o documentário
As imagens de Rosângela Rennó, disponível na DVDteca
Arte na Escola.

A maneira de usar a câmera fotográfica e de explorar recur-
sos na projeção de imagens faz grande diferença na abor-
dagem da fotografia como objeto estético. Saggese cria ima-
gens inusitadas fotografando em close-up ou usando ima-
gens veiculadas na internet para criar instalações. Proponha
aos seus alunos a criação de imagens com o uso de proje-
ções a partir da pesquisa de objetos e instrumentais alter-
nativos, como por exemplo:

a pesquisa de sombras nas paredes com o uso da luz de
uma vela em sala completamente escura;

a construção de imagens fixas a partir do uso de
fotogramas, como é descrito no livro Fotografia pensante

de Luiz Guimarães Monforte, apontado na bibliografia;
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a construção de imagens a partir da projeção de silhue-
tas sobre acetatos de cores diversas, fazendo uso de
sobreposição, justaposição de formas, elementos vaza-
dos, papéis celofanes de cores diversas, com o apoio de
um retroprojetor.

Há uma passagem literária de Italo Calvino4 , na qual um
personagem do texto Uma aventura de um fotógrafo resol-
ve fotografar um jornal de maneira que se vejam duas par-
tes de uma foto.

Queria, enfim, que em sua foto pudessem reconhecer as imagens
meio emboladas e despedaçadas. Queria também que ao mesmo
tempo se sentissem sua irrealidade de sombras casuais de tinta e
sua concretude de objetos carregados de significado... Enfim,
Antonino entendeu que fotografar fotografias era o único caminho
que ele havia obscuramente procurado até então.

Quais relações podem ser estabelecidas entre Saggese e o
personagem Antonino, percebendo a fotografia como um lugar
de efetuar uma experiência do pensamento e dos sentidos?

 Conhecendo pela pesquisa
Saggese, sobre a sua série Galo na sopa, comenta no
documentário:

Eu procuro, quando trato desses assuntos, retirar sempre essa ques-
tão de que o outro é coitadinho; mas, trazer uma coisa que estamos
todos vivendo dentro de uma mesma sociedade que está doente, e
que essa doença da sociedade nos pega também. Uma série de
comportamentos que a gente tem, uma série de coisas que a gente
faz está ligado a isso que está em nós, não está no outro.

No documentário Sebastião Salgado: cidadão do mundo, dispo-
nível na DVDteca Arte na Escola, Sebastião Salgado comenta:

Eu acho que uma discussão mais ampla tem de ser realizada, a
propósito da cidadania, da ética, da repartição das riquezas no
mundo, da desintegração das comunidades humanas. (...) Eu te-
nho uma esperança, pequena, de que estas fotos possam ajudar.
(...) Há quase 30 anos eu sou fotógrafo, eu sinto uma responsabi-
lidade, que meu trabalho tem que servir para alguma coisa.

Partindo da fala e das obras desses dois fotógrafos, o que
os alunos podem perceber, descobrir e discutir sobre os
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“despossuídos”, os migrantes refugiados; os sem-teto; a
vida dos trabalhadores; as crianças exploradas etc? Qual a
importância da fotografia ao retratar esses temas?

Como Saggese, outros artistas investigam a questão da
identidade por meio da fotografia. Uma pesquisa sobre isso,
a partir do retrato fotográfico, pode envolver: as personali-
dades como máscara social nas personagens de Andy
Warhol; os painéis na Estação Sumaré do Metrô/São Pau-
lo de Alex Flemming; a identidade como ficção nas obras de
Cindy Sherman e Cristina Guerra; a construção fisionômica
em Rosângela Rennó; entre outros.

Jornais e revistas são um excelente material de pesquisa so-
bre fotografia. Aguçando os olhos dos alunos para que perce-
bam de que forma a fotografia é utilizada na mídia impressa,
você pode chamar a atenção sobre a posição da imagem na
página par ou ímpar (esta última mais nobre), se está destaca-
da ou não, acompanhada de legenda que reforça ou contradiz
a imagem. A análise de anúncios publicitários merece desta-
que especial nesta proposição, envolvendo, também, revistas,
jornais e outdoors. A fotografia publicitária influencia nossa
escolha de produtos de consumo? Quais semelhanças e dife-
renças existem entre a foto publicitária e a jornalística?

Saggese fabrica suas imagens a partir de uma outra ima-
gem pré-fabricada. Vik Muniz também, porém utilizando
outro procedimento técnico inventivo. O que difere os pro-
cedimentos desses artistas? Para início da pesquisa, pode
ser exibido o documentário Ilusões fotográficas de Vik Muniz,
disponível na DVDteca Arte na Escola.

Eva Saro é uma artista plástica suíça que introduz a ques-
tão de uma educação visual em seus trabalhos, lançando
mão de anúncios de outdoors, que se utilizam da imagem
fotográfica. O que os alunos podem descobrir sobre a artis-
ta e sua proposta de provocação de nossa percepção?

No documentário, Saggese comenta sobre seu processo de
criação, dizendo:
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Passo muito tempo remoendo as coisas que estou para fazer.
Conforme você vai fazendo, as coisas começam a se encaixar ou
não. Às vezes tem idéias que não dão certo e você passa a traba-
lhar, vamos dizer assim, uma instância um pouco mais interior da
qual você não tem muita consciência.

A partir de uma pesquisa sobre os fotógrafos existentes na
cidade ou comunidade, os alunos podem convidar, por exem-
plo, dois fotógrafos para falarem sobre o seu trabalho e pro-
cesso de criação, instigados pela fala e pelo documentário
sobre Saggese. Como os fotógrafos convidados percebem
o trabalho de Saggese?

 Amarrações de sentidos: portfólio
O portfólio é um modo de provocar nos alunos o exercício de
registro sobre o que foi pensado, pesquisado, produzido durante
o estudo. Para esse registro, um desafio estético é sempre uma
brecha para a invenção e busca de outros modos de organiza-
ção do material para além das comuns pastas de plásticos. A
idéia aqui é o portfólio no formato de uma narrativa visual,
apresentando o trajeto que foi realizado, através das fotos,
desenhos, textos e palavras que expressem também os senti-
mentos e as sensações vividas durante o projeto. Como
Saggese, que apresenta suas fotos em grandes tamanhos, a
narrativa visual pode também ganhar grandes dimensões.

 Valorizando a processualidade

Como professor-propositor, conversar sobre a processualidade
dos alunos no projeto é um modo interessante de mapear o que
e como eles percebem aquilo que estudaram; o que foi mais
significativo; o que poderia ser de modo diferente; o que gos-
tariam de saber mais... Retomando o seu diário de bordo, você
pode (re)olhar a sua experiência, percebendo os novos modos
de fazer pedagógico que surgiram, as novas idéias que apare-
ceram e não eram previstas; os rumos por onde enveredou o
projeto... O que você percebe ser interessante desencadear em
seguida com os alunos na sala de aula?
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 Glossário
Enquadramento – trata-se do conteúdo da imagem a ser fotografada, o que
significa não apenas a inclusão selecionada de objetos, paisagens e persona-
gens, mas as formas pelas quais todos se relacionam e se organizam entre si
e em frente às câmeras. Fonte: CUNHA, Newton. Dicionário Sesc: a lingua-
gem da cultura. São Paulo: Perspectiva: Sesc São Paulo, 2003, p. 141.

Fotografia – “O advento da fotografia na primeira metade do século XIX
revolucionou não apenas a possibilidade técnica de registrar ou de docu-
mentar visual e objetivamente a realidade, afirmando-se como testemu-
nho histórico, social, político e dos fatos prosaicos e cotidianos. Incenti-
vou também o memorialismo privado ou familiar (a voga dos retratos e
das recordações, que se tornou um rito social) e ainda influenciou, pode-
rosa e definitivamente, o desenvolvimento do jornalismo, da publicidade,
das ciências aplicadas (do infinitamente pequeno ao infinitamente gran-
de) e das artes plásticas tradicionais. Sob esse último aspecto, a fotogra-
fia causou uma verdadeira ‘crise de representação’ no âmbito da pintura,
pois muitos artistas plásticos sentiram-se incapazes de concorrer com a
exatidão ou a verossimilhança fotográfica, encaminhando-se então para
pesquisas ou experimentos formalistas que viriam desembocar nas cor-
rentes modernistas da pintura e da escultura. (...) ao longo da história, a
fotografia tem sido considerada: a) um espelho, mimese ou ícone da rea-
lidade, isto é, uma reprodução exata do que é objetivo. (...) b) uma modi-
ficação intrínseca do real, sob o argumento de que ela seria, na verdade,
uma impressão, forma de análise ou interpretação. (...) c) um traço do real,
ou seja, um índice ou representação singular que se faz por contigüidade
física com o real (nem reprodução, nem transformação, inteiramente)”.
Fonte: CUNHA, Newton. Dicionário Sesc: a linguagem da cultura. São
Paulo: Perspectiva: Sesc São Paulo, 2003, p. 290-292.

Ícone – são signos que trazem uma relação de semelhança ou de simila-
ridade com o referente. Podem ter a forma de imagens (semelhanças por
aparência visual, como uma escultura ou pintura figurativas, uma fotogra-
fia), de diagramas (a similitude não decorrer da aparência, mas de rela-
ções internas, como as fornecidas por gráficos) e de metáforas (que fa-
zem um paralelo entre dois significados justapostos). Vale notar que essas
representações icônicas tornam-se progressivamente convencionais. Ou
seja, a representação de uma imagem é dada pela semelhança de aparên-
cia; mas a do diagrama exige que, por meio de relações como as de quan-
tidade, freqüência, distribuição etc., a mente do intérprete produza uma
idéia subseqüente; e na metáfora, por fim, chega-se a uma imagem pura-
mente mental que engloba processos perceptivos e cognitivos dependen-
tes agora de um código, ou modelo convencional de comunicação (a lín-
gua), regidos por regras (e muito mais formalizado do que os anteriores).
Fonte: <www.videotexto.tv/representacao_imagem_simulacro_1.html>.
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Imaginário – designa um conjunto interligado de imaginações que, por
desvios ou compensações da realidade, procuram explicá-la ou justificá-
la. Trata-se, portanto, de uma referência construída socialmente, em que
se misturam imaginações reprodutoras e fabuladoras, em grande parte
irreais, mas cristalizadas. Caso seja aceita a existência do inconsciente

como estrato fundamental da vida psíquica, de maneiras subjetiva ou co-
letiva, assim como sua faculdade de exteriorização em sonhos e proces-
sos de sublimação cultural, deve-se admitir, por conseqüência, que a ima-
ginação não se reduza a uma faculdade da consciência. Fonte:
<www.videotexto.tv/imaginacao_imaginario.html>.

Índice – são signos afetados diretamente pelos referentes, mas neles in-
tervém uma relação física de causa e efeito. Por exemplo, a fumaça, que
nos induz à percepção do fogo; a oxidação, que pressupõe a existência de
reações químicas com o ar; a pegada, que nos leva a pensar no homem ou
no animal que a deixou impressa. Fonte: <www.videotexto.tv/
representacao_imagem_simulacro_1.html>.

Signo – para Charles Sanders Peirce, um signo pode ser entendido como
“alguma coisa (o representamen) que está para alguém (o intérprete) em
lugar de outra (objeto ou referente), sob algum aspecto ou capacidade” (o
interpretante, às vezes tido como o significado, às vezes como a garantia
da validade do signo). Este conceito de signo conserva-se, portanto, es-
treitamente vinculado à própria representação, que é o ato de selecionar,
substituir e criar por meio de signos (objeto-marca). Em conformidade ainda
com Peirce, e aqui de modo bastante sintetizado, os signos diferenciam-
se, relativamente aos seus objetos, em ícones, índices e símbolos. Fonte:
<www.videotexto.tv/representacao_imagem_simulacro_1.html>.

Símbolo – é o signo dependente de hábitos adquiridos, de uma lei, código
ou léxico estabelecidos, como os da língua, ou seja, de combinações rela-
tivamente abertas, mas convencionais e culturais. Fonte: <www.
videotexto.tv/representacao_imagem_simulacro_1.html>.
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