AIMAGEM

A MENSAGEM FOTOGRÂFICA
A fotogralia jomaHstica é uma mcnsagcm c. como tai, é constituîda por uma fonte emissom. um canalac tmnsmissao c um mcio
rcceptor. A fonte cmis;ora é a redaçiio do jomal. scu grupo de técnicos. dos quais alguns fa7.em a foto. out ros a selecionam. a compôem ~ retocam e outros. enlim, a intitulam, a legcndam. acomentam.
0 meio reccpwré o publico que 1(! o jo mal. E o canal de transmissao
éo pr6prio jontal. ou.maisexnt:mtcnle. um complexa de mensagens
concorrentes cujo cemro é a fotogralia; os complcmcntos que a circundam sàoo texto, o tltulo, a legenda, adiagramaçâo e. de maneira
mais abst l'ata mas n~o mcnos "informantc". o pr6prio nome do jornal (esrc nome consr ituindo um sabcr que podc cxel'cer grande inOuência sobre a leicunt da mensagcm prO]>riamcnte di ta: uma fotogt1tfi:t podc ter senti dos difercntcs sc publ icad;t no /' Aurore ou no
l' Humani1é). Estas constat açôcs s~o ]>cr·t incntcs, pois vcmos que as
très panes trad icionais da mcnsagcm comportam métodos de interprctaçào diferentes; a emissfio ca rccc,>çilo d<l mcnsagem sào de
ordcm sociol6gica: cstudam grur>o> humanos. defïncm morivoscatitudes e tcnt<un rclacionar o comportumcnto destcs grupos à sociedadc total de que fazcm parte. Mas, no que sc refere à pr6pria mensagcm. o métododeve ser difercnte: quaisqucrque scjam sua origem
c linalidade. a fotogmlïa niio é apenas um produro ou um caminho.
é rambém um objcto. dotado de amonom incstnllural; sem prcrender
absolutamente scparare•tc objetode sua finalidade. faz-se necessârio
pre ver um método particular. ante ri or à pr6pria anal ise sociol6gica.
e que s6 podcr~ scr a anâlisc imanentc dcssa estrurum original que é
uma fotogralia.
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É evidente que. mc;,mo sob a 6tica de uma an~lise pttramente
imanente. acstnnurada fotografïa nàoé umaestnnura isolada: idenlifica-se. pelo mc nos. corn uma outra cstrutura. que éo texto (titulo.
legenda ou artigo) que acompanha toda fotOgrafïa jomalfstica. A
totalidacle da informaçào c>tâ, pois. apoiada cm du as estruturas diferentes (uma da~ quais lingüfstica); cssas du as cstruturas sâo concorrcntcs. mas. tcndo unidndes hctcrogêncas. naose podem confundir: no texto. a substância da mensagcm é constitufda por palavras:
na fotografia. por linhas. ~uperffcics. matizes. Além disso. as duas
estruturas da mensagcm ocupam e>paços separados. contfguos. mas
nâo "homogcneizados", como. porcxcmplo.cm um rébus que funde
cm uma unica linha de lciturn palavra~ c imagcns. Assim. embora
nâo haja fotografia jomalfsticn .cm comcntârioescrito. a an :!lise deve
focalizar. cm primciro lugar. cada cstrutura isolada; somente ap6s
ter-se esgotado o eMudo de cada cstrutura é que se poderâ comprccnder a mancira como as estruturas sc completam. Das duas
estruturas. umajâ éconhecida. a da lfngua (mas. é bcm vcrdade. nào
a da ''li teratura" que constitui a palavra do jomal: sobre esse ponro
M um i~1enso ll<!balho a scr fcito); a our m. a da fotografia propriame~te du a. é m~os ou .mcnos conhccida. Limi tar-nos-emos, aqui, a
defono r as pruneoras doficuldadcs de uma analise esrruLural da mensagem forograficu.

0 PARADOXO POTOGRÂFTCO

Quai o contcudo da mens<~gem fotogrMica? 0 que transmite a
fotografi;o? Por defïniçâo. a pr6pria cena. o literaimente real. Do
objcto à ~ua imagem M, na vcrdade. unw reduç~o: de proporçâo. de
perspcctova c de cor. No cntanto, cssa rcduçâo niio é. em momento
algum. uma transformaçlio (noscntido matcm~tico do tem1o): para
passar do real à ~ua fotogralia. nâo é absolutmnente nccessario dividir este real emtmidndcs c tran~formaressas unidades em signos
substancialmente diferentcs do objcto cuja leitura propôem: entre
esse objeto e sua imngcm nao é absolutamentc ncccssârio interpor
um re/ai<. isto é. um c6digo: é be rn vcrdadc que a image rn nâo é o
real. mas é. pclo menos. o seu mwlo,gon pcrfcito. e é prccisamente
esta perfeiçào anal6gica que. p:ora o senso comum. define a fotografia.
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Surgc. assim, oestatuto pr6pl'ioda imagcm forogrâfica: é uma mensagem sem c6digo: proposiçilo de que sc deduz imediatamente um
importante corol(lrio: a mcn;agcm fotOgralica é uma mensagem
continua.

Ex.istirao outras mcnsagcns sem c6digo'l À primeira vista. sim:
~ào prccisamente todas as reproduçôcs an:ol6gicas da realidade: de-

senhos. pinturas. cinema. tcatro. Mas. na vcrdadc. cada uma dessas
mensagensdcsenvolve, de mane ira imcdiata c evidente. além do prOprio conteudo anal6gico (ccna. objcto. paisagem). uma mensagem
suplementar. que é o que comumcntc sc chama oestiloda rcproduçâo:
tr.ua-se de um senti do scgundo. cujo significantc é um ccno "tratamcnto" da imagem sob a açlio de seu criador e cujo significadoesrét.ico ou ideol6gico- rcmctc a uma ccna "cultura" da socicdadc
que recebé a imagcm. Em suma. !2Qas cssas "anes·· imitativas componam duas mensagens: uma mcnsagcm dcno10da que é o pr6prio
analogon e uma mensagem conmada que é a maneira pela quai a
sociedade oferece à lcitura. dcntro de uma cena medida, o gue ele
pensa. Essa dualidadc de mcnsagcns é evidente cm todas as reproduçôes nao fotograficas: nüo hâ dcsenho, por mais "cxat.o" que seja.
cuja ex:u idâo nao represente, ela pr6pria, um est ilo ("verista"); niio
ha cena fi lmadacuja objetividadc nâo scja lidacomoo pr6priosigno
da objet.ividade. 0 cstudo dcssns mcnsagens conotadas esta ainda
por fazer(scria fundamcntal c nccessâl'io dcc id ir seo q ucchamamo~
obra de ao1e pode ser reduzido a um sistcma de signi fïcaçàes); poelesc apenas l>rcvcr que, pm·a todas cssas anes imitai ivas. qu<Uldo ~ào
comuns. o c6d igo dos istema conotado é prova vclmcnte conslitufdo,
scja por uma simbologi<.luni vcrs:o l, scja por uma rct6rica de época.
em suma. porurna reserva clcestcrc6t ipos (csqucmas. cores, grafïsmos. gestos, expressôes. agrupamentos de clcmcntos).
Ora. cm prindpio. nûo é o caso da fotOgralia, pclo mc nos no que
diz respcito à fotografia jornalrsticn. que nunca é uma fotografia
.. anfstica'·. A fotografia. considcr:o ndo-sc como um analogo
mecfmico do real. traz unm mcnsagcm primci ra que. de ce no modo.
preenchc plenarncntc su:o substância c nao deixa lugar ao dcsenvolvimcnto de uma men~agcm 'egunda. Ern suma, s!tJ..odas as
estruturas de infonnaçào,' a fotografin seria a ûnica aser exclu~ïvamente constitufda poruma mensagem "denotada .. que esgotaria
totalmente seu scr: diante de uma fotografia. o scntimento de "de13

notaçào". ou de plenitude onal6gica, é tao fone. que a dcscriçào de
uma fotografia é. ao pé da letrn, impossivd; pois que descrever
consiste prccisamcme cm :tcrcsccmar à mcnsagcm denotada um re/(lisou uma segunda men~agcrn. cxtrafclade um c6digoqueé a lingua.
e queconstitui, fatalmeme. qualqucrque seja o cuidado que se tenha
para ser cxato. uma conotaçâo cm rclaçào ao am\logo fotogrâfico:
~screver. pon:mto. nào é somemc ser inexato ou incompleto; é
~de estrutura~ é signilicar uma coisa difcrcmc daquilo gue é
lllOStr:ldO.'
Ora. esse cstatuto puramcntc "clenotantc" da fotogralia, a perfciçào e a plenitude de sua analogia, isto é. ~ua ·'objctividade·•. tudo
isso corre o ri.co de ser mitico (<ilo as caractcrfsticas que o senso
comum atribui à fotogralia): pois h:i. de fato. umagrande probabilidade(e isto ser:i umahip6tcscde trabalho)dequca mensagem fotogr:ifica (pelo meno; a rncnsagem jomal1stica) seja. ela tanl bém.conotada. A conotaçào nào 'e dcixa aprccndcr imcdiatamcnte ao nivel
da pr6pria mcnsagem (é. ao mC>mOtempo. invisfvel e at iva. clara c
implfcita). mas j~ J>Odemos atribuir-lhc ccrtos fenômenos que se
passam ao nfvcl da produçiio c da rcccpçào da mcnsagem: por um
lado.uma fotograliajomalistica é mn objcto trabalhado, escolhido,
composto. construfdo, t l"lttHdOscgundo nom1as profissionais. estéticas ou ideol6gic:ts, que sfio outros tnmos fatores de conotaçào: por
omto lado.cssa mesma fotografïa naoé apcnas pCI'Cebidae recebida.
élida, vinculada, mais oumcnosconscicmcmente. pelopublicoque
a consome, a umat·csc,·vH trad icional de signos; ora , todo signo
prcssupoc um c6digo. cé csscc6digo (de conotaçâo) que se deveria
tentar estabcleccr. 0 paradox<J fotogr~fico consistiria, entào. na coexistencia de du11s mcnsagcns: uma sem c6digo (seria o aml loeo
fotogrâfïco)c a outm codi lïcaciH (o qucscria a "arre" ou o tratamento.
ou a "escritura". <) LI a ret6rica da fatografïa); cstruturalmente, o
pa.radoxo
nào
é. sem duvida. a conjunçao de uma mensaoern
cono,
•
0
tada: a• esto ocstatutoprovavclmcnte fmnl de toclasascomunicaçôes
de massa: é que a mcnsagem conotnda (ou coclificada) desenvolvesc. aqui. a panirde uma mcnsagcm sem c·OdiJIO. Esse paradoxoestrumral coïncide corn um paradoxo ético: quando qucremos ser "neutros. objctivos". esforçamo-nos por copiar minuciosamente o real,
como sc o anal6gico fos-;e um fator de rcsistência ao invcsùmento
dos val ores (é. pelomeno~. adcliniçàodo "rcalismo'" estético): como
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poele, pois. a fotografia ser. ao mcsmo tempo. ·'objcti va" c "investida'" (deoutros signilicados). natural ecultural? Écaptando omodo
de imbricaçào das mensagcns clcnotacla c conotada que se podera.
talvcz. responder a essa pergunta. Mas, para cmpreender esse trabalho. é necessario lcmbrar que. na fotogralia. a mcnsagem denotada. sendoabsolutamcntc anal6gica. istoé. impossibilitada de recorrer a um c6digo. sendo contfnuo. niio cabc procurar as unidades significativas da primeira mcnsagem: aocontr:irio. a mcnsagcm conotada compona um piano de cxprcssào e um piano de comeudo, sigoilicantes esignilicados: obriga. a.~im. a uma vcrdadeiradecifraçào.
Essa decifmçào seria ainda prcmatum. pois. para isolar as unidades
significames e os ternas (ou valorcs) signilicados. seria necessmo
proceder-se (tai vez por testes) a Ici tu ras di ri giclas. fazendo variar artificialmente ce nos elememos da fotogralia. de mane ira a observar
see;sas variaçôcs de fonna conduzem a variaçôcs de scnrido. Pelo
menos. poclemos, dcsdc j:l. prcver os principais pianos de anal ise da
conotaçâo fotogrâlica.
OS PROCEDIMENTOS DE CONOTAÇÂO

A conotaçiio, isto é, a imposiçào de um scmido scgundo à mensagcm fotogr:lfica propriamentc dita, elabom-sc nos difcremes nf''eis
de produçao da fotogntfia (cscolha. proccssamcnto técnico, enquadmmemo, diagramaçîio): é, em suma, uma codific~çilo do *ln!llogo
fotogrnfico; é. pois, possfvcl dcprcendcros procedimcntos deconotaçao: mas. é neccss~rio lcmbrarquccsscs procccl imentos nada têm
a vet· corn as unidades de signi ficaçao que uma anal ise posteriordo Liposemântico- possibi litarii. talvcz um dia. definir: nâo fazcm
propriamente parte da estru tura f'otogd lica. Esses procedimentos
sao conhccidos: limitar-nos-cmos a traduzi-los cm rem1os estrururais. A rigor. seria nccessiirio scparar os três primeiros (trucagem.
pose, objetos)dos trés ullimos (foLOgcnia, cstcticismo.simaxe). uma
vez que. nesses três primeiros procedimemos. a conotaçao é produzida por uma modificaçào do proprio real. isto é. da mensagem
denotada (nào é. evidemcmcntc. um procedimento especîlico da
fotografia): se os inclu[mo;. porém. nos procedimentosdeconoraçao
fotogr'.Wca, é porque também se bcneliciam do prestfgiodadenota15

çao: a fotografia pcrmitc ao fot6grnfo cvitar a preparaçào que ele
impôe à cena que vai reproduzi r: mesmo :tSsim, do po mo de vista de
uma anâlisc cslnllural postcrior, nào é cc no <1ue se pos.sa levar em
conta o materialtrazido por esses procedimcmo;,.
1. Trucagem

Segundo sc conta, cm 1951. umu fotogmfia largamemcdifundida
na imprensa ame ricana custou o cargo ao Sc nador Mi liard Tydings:
a fotografia rcprescntava o scnador convcrsando corn o Ifder comunista Earl Browder. Tr.uava-~c. na rcalidade, deum truque fotognifico que aproximava anificiahnemc os dois rostos. A rrucagem
caracteriza-se porimcrvir, sem prevenir, no pr6prio imeriordo piano
dcdcnotaçao: utilit.a acredibi lidade incremc à fotografia. que.como
vimos, consiste cm seu extraordin~rio poder de denotaçao, para
apresemar como simplesmcntc dcnotada uma mensagem que. na
verdade, é fonememe conotada; cm nenhum outro procedimemo a
conotaçao incorpora tao complctamcmc a mascara "objetiva" da
denotaçao. Naturalmente. a significaçào s6 sc toma possfvel quando
M reserva de signo~. csboço de c6digo; aqui. o significamc é a atitude de conversaçao dos dois personagcns; notnr-se-a que esta atirude
s6 sc torna signo para uma ccna socicdadc. isto é, someme sob a
in fluência de ccrtos v;L io•·cs: é o ant icomunismo intransigeme do
cleitorado americano que 1r:msforma os gcstos dos interlocutores em
signo de uma fami li;u·idadc condcn~vcl; o que significa queo c6digo
dcconotaçao naoé nem artificial (co mo cm uma lrngua vcrdadeira},
nemnatural: é hist6rico.

2. Pose
Um;~ fotogralia jornalrstica foi amplamcmc difundida por ocasiào das ultimaseleiçôes amcric:mas: o busto do Presidente Kennedy.
visto de pcrlïl. olho~ vohados para o céu. maos postas. É a pr6pria
pose do modela que sugere a Ici tura dos significados de conotaç1io:
juvemude. espiritualidadc. pureza; a fotografia, cvidemememe. s6
é significamc porque ne la el\istc um comeudo de atitudes estereo-
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ti padas gucconstituem elementos cristaliza?osdc signifi:aça~ (o!~os
vohados para o céu. màos po~ras): uma · grama11ca h1st6nca da
conotaçiio iconogr{tfica dcvcria. pois. procurar seu material na pintura. no teatro. nas a~sociaçôcs de idéias. nas metaforas usuais etc.,
isto é. precisamcntc na "cultura". Como j:l foi dito. a pose nào é um
procedimcnto especifi~amcnte foto&r:âfi~o_. mas é d!ficil nào mencionâ-la. jaque seu efcno resulta do pnnc1p10 anal6g1coqueé a base
da fotografia: a mcnsagcm. aqui, nào é ··a pose'', mas ·'Kennedy
re7.ando··, o lei tor rccebe como uma simples denotaçào o que é. na
verdade. uma est ru tura dupla, denotada-conotada.

3. Objetos
É neccssario atribuir uma irnponância especial ao que se poderia
cham ar a pose dos objetos, pois o senti do conotado surge, entao. dos
objetos fotografados (seja porque esses objetos tenham sido arti.ficialmente dispostos diante da objctiva- seo fot6grafo dispôs de
tempo para isso - scja porque, entre v~rias fotos, odiagramadorrenha cscolhido a foto de tai ou ral objeta}. 0 interesse esta no faro de
que esses objetos sao indutores comuns de associaçôes de idéias
(biblioteca = intelectual} ou,de mm1..:ira mcnos evidente, verdadciros
simbolos (a po11a da câmara de grts de Chcssmann remere à pona
funebre das antigas mitologias}. Esses objetos constituem excelentcs elementos de signi ficaçao: por um lado, silo descontlnuos e
complcros cm si mesmos, o que, para um signo, é uma qualidade
tïsica: e. por outro lado. re me rem a significuntes claros, conhecidos:
sâo, pois.elemcntos de um vcrdaclciro léxico, estavcis a ponto dese
podcr faci lmente estabelecer sua sintaxe. Aqui est{t, por el\emplo,
uma "composiçâo" deobjctos: umajancla aberta sobre um relhado,
uma paisagcm de vinhcdos: di ante da jancla. um rtlbum de fotografias. uma lupa, um vaso de flores: c~tnmos, portanto, no campo.
ao sul do Loire (vinhedos e tclhas). cm um:t rcsidência burguesa
(flores sobre a mesa). cujo morador idoso (lupa) revêsuas lembr.lllças
(album de fotografias}: é Fronçois Mauriac em Malagar(em ParisMatch): a conotaçâo "emerge" de aigu ma mane ira de rodas essas
unidades significantcs. "captadas'', no cntanto, como se se muasse
de uma cena imcdiata c cspomânea. isto é, in~ignificante: esta ex17

plicitadu no tcxto, que dcscnvolvc o tema clas ligaçôcs terrcnas de
Mauriac. 0 objeto talvez niio possua mais umaforça. mas possui.
certamente. um sent id o.
4. Forogenia
A teoriada fotogeniaj4 foielaborada(Edgar Morinem Le Cinéma
ou/'Homm~imaginaire).enaocabe.aqui.analisarosignificadototal

desse procedimento. Bru.tarndcfinir a fotogenia em tennosde estrutura infonnativa: na fotogenia. a mcnsagem conotada esta na pr6pria
imagem. "cmbcle~ada .. (isto é. cm gerai. sublimada) por técnicas
de iluminaçao. impressào e tiragem. Essas técnicas deveriam ser
recenseadas. pois que a cada uma del as corresponde um significado
de conotaçào suficientemcnte con~tante para ser incorporado a um
léxico cultural dos .. efeitos.. técnicos (porexemplo, ojlou de mou•·emem ou filé. lançaclo pela equipe do Dr. Steincn para significaro
espaço-ternpo). Esse rcccnscament o seria, alias. uma excelente
ocasiao para distinguir os efeitos estét icos dos efeitos significames
-coma condiçiio de rcconhcce~. talvez, que, cm fo!Ografia,contra•·iru,ncnte às pretensôes dos fot6gral'os de exposiçâo, nunca Marte,
mas, sem pre, um Sl'lllido- g_guc oporiu, finulmentc. segundo um
~itério prcciso, 11 bo" pintura (ainda que fortememc ligurati va1l.,
fotogra na.

5. Esteti.1mo
Poi~. se podcrnos falur de cstctismo cm fotogr:1fia, sera, ao que
parccc. de rnmtciru :tmblguu: quundo a rorogra lia se fuz pintura. isto
é, composiçào ou substância visual cle li beradamcnte tratada "na
palheta... é para signilicar-sccla pr6pria co mo "ane" (casodo ·'pictorialismo" do inlcio do sécu lo}. ou pRra impor um significado habilualmente mai; quil e mais complexa do que uqueles permitidos
poroutros proccdimemos de conowçao; Canicr-Bresson assim construiu a reccpçào ao C:trdeal Pace IIi pelos fiéis de Lisieux. como um
quadrode ami go me;tre: cs;a fotografia. porém. nâoéabsolutameme
um quadro: por um lado. sua CMética exposta remete (maliciosa-
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mente) à pr6pria idéia de quadro (o que é contrario a toda verdadeira
pinturo). e. poroutro lado, acomposiçaosignifica, aqui. de mancira
clara. uma ce na espiritualidade est at ica, traduzida precisamenteem
tem1os decspetaculoobjetivo. lstono.lcva àdifcrcnçaentre a fotografia c ~intura: no <tua~ro.dc um Primitivo, a ·'espiri.tualida~e ..
"nâo é absolutamente um >•gmficado. mas, se poclemos d1zcr ass1m,
0 pr6prio ser da imagcm: reahncntc. poele haver. em ccnas pinturas.
elememos de c6digo. figuras de rct6rica. slmbolos de época; mas
ncnhuma unidade significante remcte à cspiritualidadc, que é uma
mane ira de ser. nào o objeto de uma mensagem cstruturada.

6. Simaxl!
J3 falamos aqui de uma leitura discursiva de objetos-signos no
intcrior da mesma fotografia: natumlmeme. varias fotografias podem forrnar uma seqüCncia (caso comum nas re'•istas ilustradas); o
significantcdeconotnçâo. neste caso. nilo se cncomra mais ao nfvel
dequalquer dos fragment os da scqüência. mas ao nfvel (supra-segmentai, di ri am os lingü istas} do encadcamcnto. Eis quarro instantâneos de uma caçada prcsidencial cm Rambouillet; a cada tiro,
o caçador (V incent Auriol) a1>onw sun arma para uma direçao imprcvista, com grande riseo )l(lra os guardas, que fogcm ou se jogam
ao chào; a s~qiiênci a (es6 ascqUência) d~ à Icitura uma comicidade,
que r •·ovém.segundo um proceclimcnto bem conhccido, darepetiçâo
e da variaçao das mitudes. Observarnos, a esse rcspeito, que a fotogra lï a so litaria é mui to rara mentc (iSIO é. dificilmcnte) cômica,
contmriamentc ao desenho; ~ comicidndc é ncccss6rio omo vimento,
istoé, a rcpct içâo (o qucé posslvel. no dcscnho). sendo impossfveis
cssas duas "conotaçôcs .. na fotogralïa.
OTEXTOEA IMAGEM
Sào esse; os principais métodos de conotaçào da imagem fotogrâfica (rcpito.tmta-se de técnicas, nao de unidades). A eles podemos acresccntar. de uma mancira con\tantc, o pr6prio texto que
acompanhaa fotografiajomallstica. Cabcm. aqui.trêsobservaçôes.
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Em primeiro lugar: ~ é uma mensagem paras ira. destinada
a conorar a imagem. isto é, .. insuflar-lhe ·· um ou v4rios significados
..egundos. Melhor dizendo (e !rata-se de uma imponame inversào
hisr6rica), !!_imagem ja naojjustra a p_alavra: é a palavrn que. esr~
ralmeme. é parasita da im~~rn.; essa inver~âo rem 'eu prcço: nos
mol des rradicionaisde .. ilustraçiio.., a imagem funcionava como uma
voila cpis6dica il denoraçiio. a parr ir de uma mensagem principal
(o tex ro), que era sentido como conorado, j~ que neccssi rava prccisamenle de uma ilustraçâo: J)a relaçiio arua l, a imagem ja tl®
vem esclarcce,· ou "rçalizar" a palavra: é a palavra que venlM!.blimat, pmcrizarou raci~lizara imagcm; mas, como cssaopetaçiio
é fcita a rtrulo acess6rio. o novo conjunro infonnm ivo patecc fundamcnr ado sobrctudo numa mcnsagem objcriva (dcnorada), da
quai a palavra nào émaisdoque uma espécicdc vibraçàosecundaria.
quase inconseqüeme: onlem. a imagem ilusrrava o rexto (tomava-o
mais claro): hoje, o rexto toma a imagem mai; pcsada. impôe-lhe
umacullura, uma moral. uma imaginaçâo: nopa!>sado, havi a reduçào
do ICXIO à imagem: no preseme. ha uma amplificaçâo reciproca: a
conoraçâo nào significa mais uma ressonância narurnl da denotaçào
fundamemal, constituida pela analogia forogmfica: esramos. pois.
di ame deum processo caracterizado de n:uuralizaçào cuhural.
Outra observaçiio: o cfeito de conotaçno é provavelmente diferelllc conforme o modo de apresentaçào d:~ palavra; quanro mais
pr6xima csr~ a palavra da imagem. mcnos parccc conorâ-la; devomdu. de uma ce11a forma. pela mensagem iconogr{l fica. a mcnsagem
verbal pm·ece panicip;u· de sua objet ividadè: a conowçao da 1inguagcm"purifica-se" atravésdadenolaçâodil forografia:é bem ''erdade
que nunca scd4 uma incorporaçao verdaddra, poi~ que as substiincias
das dua< esrruturas (aqui grafica, la icônica) siio irredurfveis: mas,
provavehneme, havera umagradaçào na amâlgama: a legenda tcm.
provavclmente. um efeito de conoraçào mcno' evidente do que a
manchctc ou o anigo: litulo c anigo separam-•e sensivelmcme da
imagem. o rfrulo por seu desraque. a imagem por \ua distância: um
porque delimita, ou1ro porque afasta o comcudo da imagem: a
legenda. ao conrr4rio, porsua pr6pria disposiçào, por <ua cxrensao
limirada. para duplicar a imagem. isroé. panicipardc ~ua dcnoraçâo.
É.noenlanlo, impossivel (eesraser.ta ullima observaçiio sobre 0
rexro) ~ palavra ..duplicar" a imagem: pois, n:t passagcm de uma
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e<>!flllura à outra, elaboram-se. faralmeme. significados ~gundos.
Quai a relaçao desscs significados de conotaçào corn a 1magem?
Tmra-w aparenrememe de uma explicitaçào. istoé. dent~ de cenos
limite'-. de uma ênfase; na maioria das vezes o ICXIO lmura-se a
ampliar um conjumo de conoraçôes ja inclufdas ~a foto~rafi.a; ~as,
por vet.es, r:unbém o rexto produz (uwcnla) um s1gmfic.1d0 mlelramcnle novo, que é. de ceno modo, projerado rerroarivan~eme na
image m. a J>Onlo de ne la parecer denotado: ·•t:.<~ivcram 11111110 per1o
da morle. suas ji.l'ionomias o demonstram", diz a ':'anchere, e. na
fowgrntïa, v~-se Elisabeth e P}1ili~ d~scendo do av~~o: no entant~,
110 111 omcnroem que a forograha fm fena. os dOISpe1sonagcns mnda
ignoravam tudo sobre o acidenle aéreo do quaJ _acab;~vam de escapar. Por vezcs. a palavra podechegar a contrachzcr a 1magem, produ.dndo uma conoraçaocompensadora; uma anâl1sedc Gerbner (Tite
social ana/Omyofthe romance confession cover-girl) most rou que.
em ccna~ revistas româmicas. a mensagcm verbal das mancheres
da c:1pa (de comeudo dramatico.e angustiante.> vinha_sempre acompanhada da imagem de uma rad1an1e cot•er-g1rl: aqu1. as duas mensag~ns entram cm acordo: a cono!aç~o r.em uma fu~tçào reguladora,
prc.crva o jogo irracional da proJcçao-1denuficaçao.
A JNSJGNIFICÂNCIA FOTOGRAFlCA
Vimos qucoc6digo de conotaçllo nilo em, na rcal.idade,.ncm "nalu,·aJ", ncm "arrificial'', mas hisr6rico, ou "cultural': c6<.ilgo em que
os signos siio gcstos. aritudes, exprcssôcs. cores ou efciws. dorados
de ccrto> scnr idos cm virtude dos usos de uma deiCI'Illlnada sociedadc: u 1igaçiio entre o signific<mle e o significado. islo é. a sig?ilicaçào propriamenre di ta. é aqui se nào imotivada. pelo menos mlciramenrc hist6rica. Tudo o que podemos dizeréque o homem modemo projeta na Jeirura da forografia semi~cm~s e valores ~arac
teriai,, ou "cremos", isro é. infra- ou trans-h1st6ncos. que a Slgmficaçào é ..cm pre claborada por uma sociedade ou por uma hist6ria
dclinida~: a significaçâo é, cm suma, o movimenlo dialético que
resolve a conrradiç.ïo emre o homem eullural e o homem naruraL
Graças a seu c6digo de conotaçào. a leilura da forografia é, po1s,
scmrtc hisr6rica; depende sempre do "saber.. do Jciro,·. tai como se
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fosse uma verdadeira Hngua, inteligfvcl apenas pam aqueles que
apn:ndcrnm ;eus signos. Afinal, a ··Jinguagcm., fotogr:llica nào dei xa
de rccordar algumas lfnguas ideogr:lficas em que se mesclam
~nidades ana_J6gicas e signaléticas. com uma pequena difercnça: 0
•deogrnma é mterpretado como um signo. cnquanto a ··c6pia" fotogrnlïca podc scrconsideradaa dcnotaçào purac simples da real idade.
Rccncomrar esse c6digo de conotaçiio seria, pois. isolar. rccensear
c cstnnurar todos os elememos "hist6ricos" da fotogralïa. todas as
P<lrtcs da supcrllcie fotografica que re ti mm sua pr6pria descontiouidudc deum ce1to saber do Jeitor, ou de sua cond içâo cult uml.
. ~ra. ncssatarefa,serâ. talvcz, ~ecess~rioir muitomai s longe. Nada
md1ca que cx1stam, na fotograf1a, partes "ncut ras": pelo mcnos. a
tota l ins ignificância da fotografia ta lvez scja absolutamente
cx~cpcional: para resolver esse problcma. seria nccessario. em prime•ro lugar. esclarecercompletamente os mccanismos de Ici tura (no
scmi~o ffsicoe maissemànticodo renno). ou. se dcsejarmos. de perccpçao da fotografia: ora. sobre esse assunto. nào sabemos muita
coi sa: como lemos uma fotografia? 0 que percebemos? Em que
ordem. scgundo que ilinerario? Se. segundo ccrtas hip6teses de
Bnmcr e Piaget, nào hâ percepçao sem categorizaçào imediata, a
fotografHI é verbalizada no exato momcmo cm que é perccbida: ou,
melhor ainda: s6é percebida se verbali7.1da (ou, scgundo a hip6tcse
deG. Cohen-Séat sobre a percepçâo ffl mica. se a verbalizaçiioé lema.
hd dcso•·dem de percepçào, interrogaçüo. angûstia do sujeiro. traumat ismo). Nessa pers~ecti~a. a imagem.captada imed iatamente por
uma metalmguagem mtenor. que é a Hngua. 11 iio conhecc•·ia, real mCIItC. nenhum estado denotado: s6 existiria socia lmente. se
imcrsa .. pclo menos, em sua primeira conotltçùo. a conotaçào das
catcgonas da llngua: e sa bernos que toda ling ua impôe-se às coi sas.
conota o real. ai nd a que mais nâo fosse para recon(t-lo: as conotaçôes
da fotografia coincidiriam. pois, grosso modo. corn os grandes planos de conotaçào da linguagem.
, As.<,im. além da conotaçao "percepliva", hipotética. porém pos>~vel. ~ncomrarfamos. emao, modos de conotaçào mais paniculares.
E~ pnmc•ro lugar, uma conotaçâo "cognitiva". cujos signilïcantes
sc nam cscolhidos. localizados em ccnas partc;doanalogo11: di ante
C!c ~ctcrminada vista de uma cidade. sei que cstou em um pals da
Afnca do Norte. porque vejo, à esquerda. um cartaz cm caractcrcs
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ar:tbcs, ao centro um homem de gandoura etc.: a lcitura. aqui. depende de minha cuhura. de meu conhecimcnto do mundo: e é
prodvel que uma boa fotografia jomalfstica (rodas o sào. porque
sclccionadas) joguecorn o suposto saberde seus Ici tores. escolhendo
as c6pias que tragam a maior quantidade possfvcl de informaçôes
desse ti po. de modo a tom ar a lei tura mais agradrtvcl: sc fotografarmos Agadi rdcstrufda. sem melhordispormos de alguns sinais cantcterlsticos de "urabicidade.., cm bora a "arabicidadc" nada tenha propriamcntc a ver corn o desastre; pois a conotaçaoquc dcl'i va do sa ber
6 sempre uma força tranqüil izadora: o homcm ama os signos e os
qucrcl;~ros. ev identes.
Conotaçiio percepüva. conotaçâo cogn it iva: resta o problcma da
conotaçao ideol6gica (no seoüdo mais amplo do tcrmo) ou éüca.
aqucla que introduz na leitura da imagem razôes ou va tores. É uma
conotaçào fone. exige um significante muito elaborado. freqüentementc de ordem sintâtica: encontro de pcrsonalidadcs (como vimos
a respeito da trucagcm). deseovolvimento de atitudes. constelaçào
de objetos: o lïlhodo xa do lrâacaba de naseer. vê-se na fotografia:
realeza (berço adorado por uma multidâo de scrvidorcs que o cercam). riqueza (varias amas), higienc (unifom1cs brancos. teto do
bcrço cm plax.iglas). e a condiçao irremediavelrncntc humana dos
reis (o bcb.;chora). enlïm.todos os elementos contradit6rios do mito
principcsco, tai como hoje é consumido. Trata-se, aqui, de valores
apolrticos. cujo léx ico é rico e transparente; é possrvel (mas é apenas uma hip6tcsc) que. ao coorrario, a conomçao polrtica seja. mais
frcq(icntcmentc, confiada ao texro. jaque as cscolhas pol((icas sao
s~mpre J'cims.seassim podemosdizer,dcma-fé: cada fotogralïa permitc-mc fa.œr uma leitum dedireita ou de csqucrda (ver a esse respcito uma (JC&quisa do IFOP. publicada em Les Temps Modemes,
1955): a dcnotaçào. ou sua aparência. é uma força impotente para
modilïcar as opiniôes pol fticas: fotografia aigu ma jamaisconvenceu
ou desmcntiu quem quer que seja (mas poele "conlïrmar''). na medi da cm que :t consciência polftica talvez inexista fora do lof(os;
polftica é aquilo que pcrmite codas as linguagcns.
Es,as obscrvaçôes conslituem um csboço. uma espécie de quadro
difercncial das conotaçôes fotogrâfica~; podcmos ver que a conotaçâo vai muito longe. lsto equivaleria a dizcr que uma pura dcnotaçilo. algoaquém dolinguagem,é impossivcl'! Sccxi>te. t:llveznao
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fosse uma verdadeira llngua. imeligfvel apena~ para aqueles que
aprendemm seus signos. Afinal, a ··Jinguagem" focogratica nào deixa
de rccordar algumas llnguas ideogrMicas cm que sc mesclarn
~midadcs ana_l6gicas e signalécicas, com uma pcquena difercnça: 0
1dcograma é mcerprecado como um signo. cnquanco a "c6pia.. focoj,'l'dlïca podc scrconsideradaa dcnotaçâo pu me simplcs da real id ade.
Recncontrar esse c6digo de conotaçào seria, pois. isolar. recensear
c es1ru1umr coclos os elemen1os "hisl6ricos'' dH focografia. rodas as
pa nes da superficie fotografica que rel imm sua pr6pria descominuidacle deum ce no sa ber do leicor, ou de sua cond içâo culluml.
. ~ra. nessa tarefa, serâ. tai vez, necess~rio ir muilo mais longe. Nada
md•ca que ex1s1am, na forograria, parres " ncu1 rns": pelo mcnos. a
101a l in significância da fotografia ta Ive?. seja absolutamentc
ex~cpcional: para resol ver esse problcma. seria necessârio. em prime•ro lugar. csclarecercompletamemeos mccanismos de Ici tura (no
sent i~o flsicoe mais semântico do tenno). ou. se dcscjarmos. de pcrccpçao da fotografia: ora. sobre esse assunto. nào sabemos muita
coi sa: como lemos uma focografia? 0 que pcrcebemos? Ern que
ordcm. scgundo que itinerario? Se. segundo ccnas hip6tescs de
Bnmcr ': Piaget, n~o bâ pcrcepçao sem catcgoritaçào imediaca, a
focografUI é verbahzada no exato momemoem qucépcrccbida: ou.
mclhorainda: s6é pcrcebida se verbalizada (ou, segundo a hip6tese
de G. Cohcn-Séat sobre a percepçao ffl mica, se a vcrbalizaçaoé lema.
hd dcso•·dem de pcrccpçâo, interrogaçùo. nngustia do sujeito. traumal ismo). Nessa perspecti~a. a imagem,caplada imedimamenle por
umu metalmguagem •nteno•·, que é a Hngua. nao conheceria, re~ l mcnlc. nenhum estado denotado: s6 cxistiria socia lmente, se
•mersa .. pelo menos, em sua primeira conotnçâo. a conotaçiio das
ca1cgonas da ling ua: e sabcmos que toda lingua impôe-se às coi sas.
conota o real. ai nd a que mais nào fosse para rccon{l-lo: asconotaçOes
da fotogmfia coincidiriam. pois.gro.s.romodo. com os grandes planos de conotaçào da linguagem.
• A~sim. além da conotaçao "perceptiva", hipotética. porém posSJvcJ. encomrarlamos. entâo, modos de conotaçào mais panicularcs.
E~ pnme1ro lugar, uma conotaçiio "cognitiva". cujos significames
sen am e~col hido~_. localizados em cenas pane~ do analogon: di ante
<!e ~clennmada v•sca de uma cidade. sei que cstou em um pals da
Afnca do ortc. porque vejo. à csquerda, um ca•1az em caracteres
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âr:tbe>. ao centro um homem de gondoura etc.: ~ lcitura. aqui. depende de mi nha cul tura. de meu conhecimento do mundo: e é
pro' ~vcl que uma boa focografia jomalfstica (codas o sào. porque
,elccionad~)jogue corn o suposto saberdc scus Ici cores. escolhcndo
a< c6pia' que tragam a maior quantidade posslvel de informaçôes
dc~sc 1ipo. de modo a corn ar a lei tura mais agrad!lvcl: ;,c fotografarmos Agad irdcstru ida. se râ melhor dispormos de a 1guns si nais cantclcrlsticos dc "urabicidade", cm bora a "arabicidadc" nada tenha propriamcntc a vercom o desastre; pois a conoraçâo que de ri va do sa ber
~sem pre uma força tranqliilizadora: o homcm ama os signos e os
qucr claros. evidentes.
Conotaçao J>ercetJtiva. conotaçao cogn it iva: rcs1a o problema da
cono1açào ideol6gica (no seotido mais amplo do termo) ou ética.
aqucla que introduz na leitura da imagem razôes ou valon~s. É uma
conotaç;io fone. exige um significante muito claborado. freqücntementc de ordem sim:!! ica: encontrode pcrsonalidades (como vimos
a respcico da rrucagem). desenvolvimento de :uitudcs. constelaçào
de objetos: o fil ho do xa do lrà acaba de nascer: vê-~ na focografia:
rcalcza (bcrço adorado por uma multidâo de scrvidorcs que o cercam). riqueza (vârias amas). higîenc (unifom1cs brancos. teto do
bcrço cm plax.iglas). e a condiçao irremediavelmcmc humana dos
reis (o bebêchora). enfim. todos os elementoscontradil6rios do mito
principcsco, tai como hoje é consumido. Trara-sc. aqui , de valores
apolf1icos. cujo léxico é rico e transparente; é possrvcl (mas é ape·
nas uma hip61csc) que. ao co•urârio, a conotaçào polftica sejn, mais
frcq(icntcmente, confiada ao texto. jaque as cscolhtiS polft icas sào
s~mprc l'citas.se assimpodemosdi.zer,dcma-fé: ctiCht fotogralïa permilc-me f<~zer uma leitma de dirci1a ou de esquc•·da (ver a esse respcilo uma J>esquisa do IFOP. publicada em Les Temps Modemes,
1955): a dcnotaçîio. ou sua aparência. é uma força impotcme para
modificar ~ opiniôes pol fticas: fotografia alguma jamais convenceu
ou dc~mcntiu qucm quer que seja (mas pode "conlimlar"). na medida cm que :1 consciência polflica talvez incxisca fora do lof(os:
polfcica é aquilo que pcnnice codas as linguagens.
Es~a' observaçôcs constituem um csboço. uma cspécie de quadro
difcrcncial das conotaçôes fotogrâficas: podcmos ver que a conolaçao v:ti muito longe. islo equi valeria a dizcr que uma pura dcnotaçao. algoa<tuém dalinguagem.é impossivel'! Scex iMc. talveznao
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scju ao nfvel do que a linguagern corrcnte cham a o insignitïcante, o
neutro. o objetivo. mas, ao contrario, ao nivel das imagens propriamente traum~ticas: o trauma é precisamente aquilo que interrompe
a linguagem e bloqucia a significaçao. É ce no que as situaçôes normalmcntc traum~ticas podem scrcaptadas cm um processo de significaçào fotogrMica: mas. cntâo. sào assinaladas por um c6digo
ret6rico. que as di>tancia. as sublima. as abranda. As fotos propriamente traurn~ticas sào raras, pois 1111 fotOgrnfia o trauma é. na verdade. a conscqüência da cene ta de que :1 ccna real mente aconteceu:
o fotogrofo tin/ta qui' l'Star IIi (é a definiçào mftica da denotaçào);
mas. isto I>OSIO (oquc. na verdadc.j~ é urna conotaçào), a fotografia
traum~tica (incêndios. naufrngios. cauistrofcs, mones violentas.
tomadas "ao vivo")éaquela de que nada se tcm adizer: a foto-choque
é. estruturalmentc. insigni ficame: nenhum val or, nenhum saber. em
ûltima an~lise, nenhuma categorizaçiio verbal pode influir sobre o
proccsso institucional da significaçâo. Podcriamos imaginar uma
espécic de lei: quanto mais dircto é o trauma, mais difîcil a conotaçao; ou ainda: o cfeito "mitol6gico" de uma fotografia é inversameme proporcional ;1 seu efcito traurnarico.
Por quê? Sem duvida porque. como toda significaÇ<io bcm estrururada. aconotaçao fotogriifica 6uma atividadc insrirucional; cm toda a escala social. sua funçào 6 de imegrar o hom cm. isto é. de darlhe scguranç<.l; todoc6digoé simuhaneamcnte arbitrario c racional:
todo rccurso a um c6digo é. porlilnto. urna maneira de que o homem
dispôe para prov;u·-se. para pôr-sc à prova.alr~vés de uma razao e
de uma liberdadc. Nesse scntido. a anal ise dos c6d igos lalvez permira defin ir historicmncnre uma socicdadc, mais fadlmeme e corn
mais seguntnça do c1uc a ana lise de sc us significados, pois estes
podem, mui tas vezcs. ap<II'Cccrcomo trans-hisr6ricos. fazendo pane
mais deum fundo aruropol6gicodo que de uma hist6ria vcrdadcira:
Hegel definiumelhorosantigosgrcgosatravés da mane ira pela quai
signilïcavam a naturcza. do que mravés da dcscriçao do conjüiiïo de
se us "scntimcmos c crcnças" corn relaçào à naturcza. Tarnbém n6s,
possivelmeme. tcrno;, algo de mclhor a fazer do que rcccnsear dirctamcme os conteûdos idcol6gicos de nosso tempo: pois. ao temar
reconstruir. cm ;ua cstrutura cspccffica. o c6digo de conotaçao de
um meio de comunicaçào tao abrangemc quamo a fotografia jornalfstica. podemos esperar cncontrar. cm sua pr6pria astûcia. as
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fonnas que nossa socicdadc utilila para_wlllql~ilizar-sc, e, ~ssim,
caplar a me d1'ela~ ccrta' · os dcSVIOS
· · e a funçao. prol und.l desse
· .; · esforço
b
tranqüilizador: perspcctivaatracmc.co~odt~scmosnomlclo,so re·
tudo no que dit. respeito à fotografia. pol>que cl ase~ese~volve sob
a forma de um paradoxo: aquclc que faz de u_m obJ~to m;-:e. ~.ma
linguagcm e que transforma a inculwra de uma arte mecamca na
m;ùs social das instituiçôc,,
196l.Communicarions.

NOTAS
~Trala·se evadcnlcmenle. de CSirutura\ "cuhurnis" ou "c~fl.uralizadas" e nlio de
c trulura~opcr::tcionais.: a m:liC:In~tica. por exemplo. com.t11UI uma estrutura d~no·

,;da

~e~~ qualquer conotaçiio: m~s. ~c a socicd3de de mass.a dela se ap~~pna~ e

~~~r >Orcxcmplo. uma f6nnul:t algébrica cm umanigoconsagr:1do a ~ ms1e~n.

:~~ m~~sagcm. pur::uncntc ultllCm~tica nn origcm. 3'-t-ume uma oonoraçno nlu110
JX!-S'tda pois tJue \'ignifico rt ciência.

3

~:O~<:c-r~vcr UOl d~~enho é nl(LÎ~ riicil, poiS QUC l\C u·;ua; cm SUTlltl, d,e ~esCrC:\'er U'lll;)

estruturu ·6<:onowcla. trnbaJI•ad:tCQtli vi~l:l~ ~~tm a .:tgn~lïcnçi'iocodi.f!cnda: E., lah e:t~
por CSStt

~UZ(IO que OS ICSICS J>SiCOI6gicOS UI IIIZUillll'lUitO~ dCSCilhOs C llllllto poucas

fotot ra lï ;:~ s.
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