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“O tempo presente e tempo passado 
Estão ambos talvez presentes no tempo futuro 

E o tempo futuro contido no tempo passado. 
Se todo tempo é eternamente presente 

Todo tempo é irredimível. 
O que poderia ter sido é uma abstração 
Que permanece, perpétua possibilidade, 

Num mundo apenas de especulação. 
O que poderia ter sido e o que foi 

Convergem para um só fim, que é sempre presente. 
T.S. Eliot, Quatro quartetos 
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Porque o tempo não anda para trás. 
Ele só andasse pra trás botando a palavra  

quando de suporte.” 
Manoel de Barros, Memórias inventadas 

 



Resumo 

 

A presente dissertação trata da relação entre fotografia e memória a partir de fotografias de 

casamento compartilhadas no Flickr. A tecnologia digital é um fenômeno contemporâneo 

interligado à dilatação do campo da memória e às novas formas de produção, circulação e 

consumo de imagens. Essas reconfigurações afetam a forma como nos relacionamos com 

artefatos sociais que são tidos como registros de memória e que perpassam as práticas de 

narrar e arquivar a própria vida. Com a portabilidade cada vez maior de câmeras fotográficas 

digitais, a ação mnemônica tornou-se uma prática social cada vez mais generalizada e 

acessível a todos,  inclusive acopladas a outros aparelhos como os de telefonia móvel. A 

fotografia de casamento é um desses artefatos, que, mais que um objeto-imagem, é uma 

maneira de ver e pensar o mundo atrelado à ação da memória. O arquivamento de tais fotos 

nos coloca diante de um emaranhado de questões sobre as práticas contemporâneas de viver, 

gravar, narrar e arquivar o cotidiano, como parte da construção da identidade que é cada vez 

mais performática. Compartilhar fotografias no Flickr é uma das formas que o “arquivamento 

do eu”  (ARTIÈRE, 1998) e a escrita de si assume em tempos de cultura da memória, ao 

mesmo tempo em que configuram a memória social.  

 

Palavras-chave: Fotografia de casamento. Memória. Flickr. 
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Abstract 

This dissertation discusses the relation between photography and memory in the wedding 

photographs shared in Flickr. Digital technology is a contemporary phenomenon, closely 

connected to the expansion of the field of memory as well as to new ways of producing and 

consuming images. These reconfigurations affect how we deal with social artifacts, specially 

with those considered as memory registration and recoding. With the increasing portability of 

digital cameras, the mnemonic action has became a social practice more accessible to almost 

everyone, specially if we consider the mobile phones with cameras. The wedding 

photography is one of these artifacts and, rather than an image-object, it is a way of viewing 

and thinking the world linked to the action of memory. Sharing photographs in Flickr is a way 

of "archiving of self" (ARTIÈRE, 1998) in the time of culture of memory. The recording of 

these photos confront us with a tangle of questions about contemporary practices of living, 

narrating and saving the everyday life, as well as the uses of images in the daily construction 

of social memory. 

 

Key-words: Wedding photograph. Memory. Flickr. 
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Uma nota sobre a escrita 

O que viram meus olhos foi simultâneo; 
o que transcreverei sucessivo,  

pois a linguagem o é. 
Borges, em O Aleph 

 

A citação de Borges que me serve de epígrafe é parte do “desespero de escritor” que 

Borges experimenta ao se ver na iminência de relatar o Aleph, um ponto do espaço infinito, o 

qual abarca ao mesmo tempo toda a realidade do universo, sem sobreposição e transparência. 

O Aleph é o mundo num espaço mínimo, com cerca de dois ou três centímetros, mas que 

contem o espaço cósmico. É um portal que dá acesso ao infinito. O problema de Borges era de 

certa forma insolúvel, já que tinha que dar conta de enumerar um conjunto infinito. Descrever 

o Aleph era ainda mais complicado porque poucos o conheciam e, para Borges, “toda 

linguagem é um alfabeto de símbolos cujo exercício pressupõe um passado que os 

interlocutores compartem; como transmitir aos outros o infinito Aleph” (BORGES, 1997, 

p.93). Dois problemas me chamam atenção no conto. Primeiro o da necessidade de 

reconhecimento da linguagem para as coisas ganharem sentido. O segundo, e mais 

importante, é a questão da simultaneidade na impossibilidade da totalidade, o caráter 

desordenado do mundo. A crítica à busca de unidade na multiplicidade é um tema recorrente 

na obra de Borges. 

A citação ajuda a diluir uma angústia que muito se fez presente no ato da escrita: a 

simultaneidade do que vemos, sentimos e pensamos não é possível de transparecer no texto 

escrito. Muitos dos fenômenos abordados aqui acontecem ao mesmo tempo e num grau de 

interligação, que se torna impossível estipular um marco preciso como um ponto de partida 
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para a descrição. Se o desenvolvimento da rede mundial de computadores e da internet 

permite a revisão das noções de espaço e tempo e a ampla difusão do hipertexto, a escrita de 

um texto acadêmico ainda se conforma através da descrição sucessiva de fatos. Assim, foi 

necessário estabelecer uma ordem de desenvolvimento do texto. Mas a idéia de uma 

ordenação, baseada em sucessividade, a qual de alguma forma conduz à idéia de causa-e-

efeito, pareciam mortais, posto que a vida, os fenômenos e dinâmicas do dia a dia que 

experimentamos e observamos também são múltiplos, simultâneos e sobrepostos. A escrita 

busca essa unidade. Podemos mesmo dizer que ela é a tentativa de organizarmos, ou 

traduzirmos, o que está disperso no mundo e que percebemos através dos sentidos do corpo 

humano. 

Para alguns, a palavra é fundamental nessa busca de unidade. Para outros, a imagem 

basta. Para muitos vale a máxima de ilustrar texto com imagens ou legendar e explicar 

imagens com palavras. Há quem diga que é impossível traduzir uma linguagem em outra. Há 

ainda quem acredite que a ilustração reduza o universal ao singular. Há outros que dizem que 

a legenda imobiliza a imagem. Para os fins dessa dissertação, vale a mediação entre palavra e 

imagem. Vamos trabalhar com imagens a partir da busca de palavras classificatórias no 

Flickr, a tag wedding. 

O objeto de pesquisa é a continuação do sujeito por outros caminhos (SANTOS, 

2005). Não há como negar o subjetivismo que rege a escrita. E como sabemos, tudo o que é 

escrito é para ser lido. Se a escrita possui condições próprias de feitura, as leituras e releituras 

possíveis de tal trabalho também terão suas próprias condições e buscas. Então, esse é um 

convite aos possíveis leitores para uma escrita que não busca a verdade. Ao contrário, assume 

os riscos de ser apenas uma impressão de nosso presente. Apesar de todos termos um lado 

positivista, o qual busca encontrar ou uma verdade ou leis ou teorias, esse trabalho visa à 
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construção de possibilidades interpretativas sobre a complexa relação entre fotografia e 

memória a partir do compartilhamento de fotografias de casamento no Flickr.  

Como escrito acima, se é o acaso de uma situação que nos leva a enveredar na faina do 

trabalho intelectual, o dessa pesquisa, a princípio, demonstrava ser estar morando fora de 

minha cidade natal. No ano de 2007, eu, marido e duas filhas, uma com pouco mais de dois 

anos e outra com quatro meses, partimos do Rio de Janeiro para Recife, para longe dos 

olhares de parentes e amigos. Passado algum tempo desde a mudança, começamos a ser 

cobrados constantemente para que a família “estivesse” em alguma rede de sociabilidade 

como Orkut, Facebook, Flickr. A reclamação da ausência passava sempre pela fala “não 

estamos vendo as meninas crescerem, queremos acompanhar o desenvolvimento delas” ou 

“queremos ver como vocês estão aí em Recife”. O curioso é que os pedidos praticamente se 

restringiam a fotos. Dessa situação inicial comecei a frequentar o Flickr e a explorar o 

universo das imagens gerenciadas pela plataforma. A busca se limitava basicamente a 

imagens com temáticas próprias ao mundo doméstico, ligadas à família, filhos e viagens. 

Algumas questões começaram a me intrigar nesse momento, tais como: por que as pessoas 

fotografam tanto? Por que usar a fotografia para mostrar o que está ausente? O que se 

compartilha de fato nessas redes? Seria o Flickr um grande inventário do mundo, no qual cada 

um exerce seu papel na musealização do mundo, como sugere Andreas Huyssen (2000)? Seria 

o Flickr um grande acervo documentário do mundo? Uma forma de cada usuário tentar dar 

unicidade à sua existência múltipla? 

Confesso, ainda, que grande parte dessas questões decorreu da minha experiência 

profissional. Durante muitos anos trabalhei com organização de arquivo em centros de 

memórias. Primeiramente no CPDOC (Centro de Pesquisa e Documentação de História do 

Brasil Contemporâneo, da Fundação Getúlio Vargas) e, posteriormente, na Memória Globo 

(Central Globo de Comunicação). No caminho entre um centro e outro, passei ainda por 
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outros centros de memória, assim como realizei pesquisas em busca de fontes para os mais 

variados temas, em diversas instituições que também cuidam da memória, como Biblioteca 

Nacional, Arquivo Público do Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, entre outros.  

Nos centros de memória em geral estão depositados arquivos de pessoas que tiveram 

sua trajetória de vida profissional e pessoal ligadas a política, grandes empresas, arte, ou seja, 

nome de personalidades que de alguma forma estão vinculados a grandes acontecimentos da 

cena política, econômica e cultural, e que já concedem a princípio relevância para o titular e 

os documentos para a história. O modelo de organização corrente se baseia em criar arranjos 

temáticos a partir da biografia do titular do arquivo. Mas, esse modelo parece estar em crise. 

Há uma dúvida quanto à forma de dispor os documentos: organizá-los em arranjos temáticos 

ou não? Começava a se pensar que talvez fosse melhor deixar os documentos sem o 

enquadramento prévio das instituições depositárias. Talvez seja melhor apenas descrever os 

documentos em ordem cronológica. Um dos motivos para essa dúvida, para esse 

questionamento, é que em muitos momentos também nos deparamos com documentos que 

tratam de vários assuntos ao mesmo tempo ou que não tem nenhuma relação direta com o 

conjunto maior de documentos temáticos. Não à toa, esses últimos documentos costumam 

compor uma séria intitulada “Diversos”. Muitas vezes não há meio de saber qual o motivo 

daquela seleção e preservação, mas se o documento/fragmento foi conservado deve ser 

mantido, pois em algum momento ou para algum pesquisador aquilo pode vir a fazer sentido. 

Ao mesmo tempo, entre o final dos anos 1990 e inícios do terceiro milênio entrava em 

debate nos centros a questão da preservação e dos sistemas de busca através da digitalização 

de documentos. Tanto no CPDOC quanto na Memória Globo os cuidados e investimentos em 

material para a conservação dos acervos é inquestionável. Porém, as superfícies e suportes de 

todos os tipos de documentos que compõem os acervos sofrem a ação do tempo. Muitos são 

passíveis de migrações para outro tipo de suporte e/ou mídia, outros não. Com a difusão da 



15 

 

tecnologia digital esses centros implementaram a digitalização de seus acervos. Em parte 

como forma de preservação, não só por ser possível migrar indefinidamente a imagem do 

documento, como por possibilitar a diminuição do manuseio dos mesmos, o que aumenta a 

vida média dos suportes. Mas também porque o banco de dados que é gerado com a 

digitalização amplia a capacidade de leitura de documentos e a capacidade de busca do 

pesquisador. Apesar de ainda haver palavras-chave na ficha descritiva dos documentos ou 

arquivo de cada titular, os sistemas de busca leem os documentos e localizam qualquer 

palavra em todo o acervo. 

As reformulações e debates pelos quais passam os centros de memória não são o tema 

desse trabalho, mas aparecem na medida em que grande parte do meu diálogo veio dessa 

experiência. De forma breve, o que importa reter é que nesse caminho ficou a certeza que os 

documentos não são produzidos ingenuamente; não falam por si sós; não são selecionados à 

toa; não há arquivos sem lacunas; não há meios de garantir sua preservação eterna, apesar do 

arquivamento ser a luta incessante contra o tempo, tanto por ser a durabilidade do documento 

maior que a dos indivíduos, quanto pela luta das instituições em tentar assegurar sua máxima 

conservação; e que a difusão da tecnologia digital tem implicações na forma como nos 

relacionamos com a memória e suas práticas. 

Talvez por esse percurso profissional, me arrisco a dizer que tendo a ver as coisas que 

pertencem ao homem como documento. Não como prova irrefutável de alguma coisa, mas 

como vestígio de algo que se quis legar à posteridade. Como disse Le Goff (2003), todo 

documento é monumento, e o “monumentum é um sinal do passado (...) o monumento é tudo 

aquilo que pode evocar o passado” (LE GOFF, p. 526). A leitura de um documento não pode 

ser baseada apenas no que está visível. Antes, deve buscar as construções culturais e possíveis 

ocultações, tanto quando de sua produção, quanto do momento de sua leitura. Pois toda época 

e atores sociais desejam passar uma determinada imagem de si. Os documentos requerem 
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interpretação. Por isso mesmo, aprendi que não existe documento enquanto vestígio de 

passado que não seja importante. É como escreveu Febvre (apud LE GOFF, 2003, p. 530), 

“tudo o que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem, 

demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem”, deve ser usado 

para fazer falar sobre o homem e a sua sociedade. Da mesma forma, não podemos trabalhar 

com conceitos fechados de verdade e falsidade. Pois todo documento é ao mesmo tempo falso 

e verdadeiro, posto que “resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro – 

voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si próprias. No limite, não existe 

um documento-verdade. Todo documento é mentira” (LE GOFF, 2003, p. 538), pois é uma 

montagem, um produto fabricado pela sociedade segundo relações de força e poder que 

engendram o jogo da transmissão de valores e crenças através das gerações. 

Se me arrisco a dizer que vejo o mundo como documento, também me arrisco a dizer 

que de várias formas somos imbuídos a gravar e arquivar esses documentos, que são 

constantemente submetidos a novas seleções e usos na construção de nossa identidade. Dentre 

os documentos selecionados existem aqueles necessários à organização burocrática estatal, e 

outros ligados a nossa subjetividade, objetos que gostamos de colecionar como cartas, fotos, 

livros, poesia. Coisas, artefatos que possuem um pouco de nossa história, afetos, gostos, 

coisas que guardamos esperando o momento de acioná-los numa eterna busca de sentido.  

Durante muito tempo essas coleções de documentos do homem comum, que não 

estavam relacionadas diretamente aos grandes acontecimentos da sociedade, apenas faziam 

parte da tessitura do cotidiano da vida, pertenciam ao domínio da família e dificilmente 

geravam interesse em centros especializados em salvaguardar a memória. Se ainda hoje nos 

centros prevalece o interesse por pessoas que de uma forma ou de outra fazem parte da vida 

política, econômica, cultural e social do país, cada vez mais percebemos que as chamadas 

novas mídias abrem espaço para o homem comum, e, num certo sentido, anônimo. 
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As histórias de vida do homem comum e de sua vida cotidiana nos oferecem a 

oportunidade de ver, conhecer a tessitura da vida. Beatriz Sarlo (2007, p. 16) credita essa 

“guinada subjetiva” ao deslocamento do olhar do historiador e dos cientistas sociais para além 

das estruturas, o que “acentuou o interesse pelos sujeitos ‘normais’, quando se reconheceu que 

não só eles seguiam itinerários sociais traçados, como protagonizavam negociações, 

transgressões e variantes”. É quando a história da vida privada e do cotidiano, e dos estudos 

culturais “se propõe a reconstituir a textura da vida e a verdade abrigadas na rememoração da 

experiência, a revalorização da primeira pessoa como ponto de vista, a dimensão subjetiva” 

(SARLO, 2007, p. 18). É justamente a dimensão subjetiva que nos permite ver e conhecer 

como os indivíduos habitam o mundo, o que e como valorizam, rejeitam, negociam. Enfim, 

como buscam sentido para a existência, como percebem a realidade. Uma das formas dos 

indivíduos construírem seus relatos de vida é a partir das imagens. A fotografia enquanto 

documento de si é uma prática formadora da existência, que nos dá a ver e conhecer o 

homem.   

A tecnologia digital e a web produzem uma nova forma de produzir e consumir 

imagens. Vivemos na era da abundância das imagens. Essa constatação não vem de hoje. Nos 

anos 1970, Sontag (2004, p.34-5) escreveu que a fotografia havia se tornado tão popular 

quanto a dança e o sexo, e que a compulsão por fotografias acabava por “transformar a 

experiência em si num modo de ver. Por fim, ter uma experiência se torna idêntico a tirar dela 

uma foto, e participar de um evento público tende, cada vez mais, a equivaler a olhar para ele, 

em forma fotografada... Hoje, tudo existe para terminar numa foto”. E mais, a autora 

questionava a forma de circulação, organização e conservação da fotografia através do livro, 

até então o principal meio de circulação de imagens.  Passado mais de três de décadas dessa 

constatação, o número de imagens cresce vertiginosamente, o que leva alguns pensadores a 

questionar o sentido das imagens na sociedade.  
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Muitos pesquisadores já chamaram esse momento de grande produção de fotografias 

de avalanche, dilúvio, inundação. Termos pejorativos carregados de pessimismo, ligados a 

tragédia e destruição. Não há dúvidas que tal momento requer reflexão e entendimento, pois a 

banalização das imagens pode levar ao enfraquecimento de sua linguagem, e parece muito 

pertinente perguntar o que significa fotografar hoje, ou mais precisamente, refletir sobre as 

transformações no uso e função da fotografia. Ítalo Calvino é um desses autores que se 

preocupa com o conjunto de imagens que a sociedade fornece. Em seu último livro, Cinco 

propostas para o próximo milênio (1990, p.107), questionou: “que futuro estará reservado à 

imaginação individual nessa que se convencionou chamar a ‘civilização da imagem’?”. 

Calvino considera que a questão visual está diretamente ligada à imaginação, à parte visual de 

uma fantasia, que tanto precede quanto acompanha a imaginação verbal. Nesse sentido, a 

sociedade ao ser “inundada pelo dilúvio das imagens pré-fabricadas” perde a capacidade de 

distinguir a experiência direta e pessoal, daquelas imagens que a bombardeiam diariamente. 

Para o autor, “em nossa memória se depositam, por estratos sucessivos, mil estilhaços de 

imagens, semelhantes a um depósito de lixo, onde é cada vez menos provável que uma delas 

adquira relevo” (1990, p. 107). Independente de se concordar ou não com Calvino, sua dúvida 

quanto ao consumo de imagens permite que se faça a ponte com a questão da memória e o 

compartilhamento de imagens na web, até que ponto disponibilizar imagens faz parte da 

conformação de uma memória coletiva ou individual. 

A pesquisa no Flickr começou com fotografais pertencentes ao mundo doméstico, 

ligadas à família e viagens. Em pouco tempo de contato com a plataforma percebemos que 

nesse universo imagético uma das tags mais recorrentes era wedding, com cerca de 

11.219.509 imagens1

                                                 
1 Acesso em 09 de setembro de 2009. No último acesso, em janeiro de 2011, esse número havia aumentado para 
14.257.091 imagens. 

. Outros temas chegavam perto desse número, entre eles destacam-se as 

tags travel com 8.357.526 imagens; family com 7.077.623 imagens; vacation com 6.185.391 
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imagens; Holiday com 3.327.840 imagens; baby com 3.134.879 imagens; kids com 2.217.516 

imagens2

O recorte em torno da fotografia de casamento ainda não era suficiente. Uma simples 

olhada nas imagens leva a pensar em uma infinidade de caminhos possíveis de abordagem e 

condução do texto. Uma única fotografia nos leva a pensar em inúmeras ramificações do 

pensamento, antes mesmo de esgotar um aspecto específico. Voltamos ao Aleph, e sue 

multiplicidade sem sobreposição. É a polissemia das imagens, afinal sempre que vemos uma 

imagem, olhamos para as relações entre ela e nós mesmos (LEITE, 2001). Cada leitor 

seleciona determinado aspecto para trabalhar. Assim, as lacunas do trabalho são parte dele 

próprio. 

. Dessa constatação as fotografias de casamento se impuseram como tema mais do 

que justificável para estudo. 

A relação entre fotografia e memória é tema antigo que se reveste com roupa nova 

com a ampla difusão da tecnologia digital e com a dilatação do campo da memória. 

Compreender essa relação na sociedade que nos é contemporânea requer entender as 

implicações da tecnologia digital sobre a temporalidade e a memória que tem marcado as 

práticas contemporâneas de gravação e arquivamento de nossas próprias vidas. Essas 

reconfigurações afetam a forma como nos relacionamos com artefatos sociais que são tidos 

como registros de memória e que fazem parte das práticas de gravar, narrar e arquivar a vida. 

A fotografia é uma dessas práticas, que está cada vez mais difundida e associada à 

memória, sobretudo pela portabilidade cada vez maior de câmeras fotográficas digitais e a 

convergência de aparelhos que acoplam a câmera como mais um dispositivo atrativo, como 

no caso da telefonia móvel. Essa convergência tecnológica reforça o papel da fotografia como 

uma prática contemporânea de gravação. Compartilhamos com Etienne Samain (1998) a 

noção de que a fotografia é menos um objeto-imagem, um artefato social, e mais uma forma 

                                                 
2 Acesso em 09 de setembro de 2009. 
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de ver e pensar o mundo. Por isso mesmo, vemos a cada dia várias pessoas fotografando a 

mesma cena, como se para compreendermos precisássemos da representação técnica mediada 

pelo ato fotográfico, cuja prática social tornou-se cada vez mais generalizada e acessível a 

todos. 

O que sabemos é que vivemos na era da abundância das imagens. E como disse Sontag 

(2004), quanto mais se consome imagens, mais se produz e mais se consome. Talvez 

possamos mesmo dizer que “a hipervisibilidade contemporânea encontra suas raízes no desejo 

propriamente moderno de apropriar-se do mundo através do olhar” (LISSOVSKY e 

JAGUARIBE, 2003). Não apenas por representar o mundo, mas por torná-lo visível, inclusive 

associando o visível ao invisível. 

No capítulo 1, veremos que um dos pressupostos que regem a escrita é que vivemos 

em um presente histórico que se distingue da Alta Modernidade, quando as formas de 

experimentar o tempo voltavam-se para o futuro e tomava o tempo como agente de mudança 

calcado nas transformações tecnológicas. Hoje podemos dizer que nosso presente experimenta 

o tempo de forma diferente, o privilégio dado ao futuro, agora se volta para o passado. Nosso 

“tempo presente” testemunha a anacronia que existe em todo o tempo histórico. Como disse 

Eliot, “todo o tempo é eternamente presente”. A transmissão de conhecimento, informação, 

valores, crenças, ou o que quer seja, é uma característica. Não importa qual o suporte - oral, 

escrito, imagético - o homem coexiste com a idéia de herança. Na transmissão, a herança 

repassada é ressignificada, refundada, (re)conservada e retransmitida, carregando consigo a 

interrelação entre tempos. Selecionamos em um determinado presente o que desejamos levar 

de um determinado passado para um determinado futuro. Seleções que se reconfiguram numa 

modalização temporal muito própria de nosso tempo. Essa inclinação temporal ajuda a 

entender a emergência da memória e das práticas de valorização do passado. Para Huyssen 

(2000, p. 26), “a cultura da memória preenche uma função importante nas transformações 
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atuais da experiência temporal, no rastro do impacto da nova mídia na percepção e na 

sensibilidade humanas”. Huyssen é contundente ao afirmar que não podemos discutir 

qualquer tipo de memória sem considerar a influência das novas tecnologias de mídia na 

circulação e conformação da memória.  

No capítulo 2 iremos ver como a questão da visualidade hoje adquire relevo nas 

formas de ver. O Flickr é uma das formas que a hipervisibilidade adquire. É também uma das 

práticas de arquivamento da vida através da fotografia. Compartilhar fotografias no Flickr é 

uma dessas práticas de narrar e arquivar a própria vida. É uma das formas que o 

“arquivamento do eu” e a escrita de si assume em tempos de cultura da memória. O Flickr é 

uma plataforma sediada na web que se propõe a gerenciar e organizar imagens no nível 

individual, porém enquanto rede social. Tal interseção entre individual e coletivo sublinha um 

problema clássico da memória social. 

O desenvolvimento da web 2.0 marca a era do acesso livre de criação e participação on 

line com ferramentas digitais através da internet. De acordo com Sá (2008), “a web facilita a 

participação dos utilizadores, recolhendo ensinamentos da participação coletiva, mas no 

global, reforça o papel do indivíduo enquanto ator social, projetando-o para uma dimensão à 

escala global, com o seu espaço próprio, implícito no efeito de cauda longa”. Nesse sentido a 

constituição da web 2.0 influencia a conformação da memória individual e coletiva, ou seja, 

da memória social. Compreender a relação entre fotografia e memória hoje, implica em 

entendermos como a tecnologia digital reconfigura nossas práticas de gravar e arquivar a 

própria vida. 

No capítulo 3 analisaremos algumas fotografias de casamento disponibilizadas no 

Flickr. Para tanto apontaremos algumas questões pertinentes à instituição social do 

casamento. O casamento é um acontecimento na biografia do indivíduo por isso mesmo 

sempre foi digno de registro e rememoração. Apesar de ser um acontecimento, o casamento é 
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parte das expectativas de vida dos indivíduos, é um desses acontecimentos que contribuem 

para a continuidade de uma história de vida. Em geral, as celebrações costumam se realizar 

segundo normas e padrões definidos por uma determinada cultura e religião. Por isso mesmo, 

podemos dizer que num certo sentido, o casamento é parte do cotidiano, da regularidade da 

vida. Ao mesmo tempo, parte dessa regularidade é ratificada pelas fotografias de casamento. 
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1 Tempo, memória e fotografia 
As citações que servem de epígrafe à dissertação são a ponte poética para a ligação 

entre tempo, memória e fotografia. Colombo (1991, p. 85) nos lembra que “a ligação entre 

temporalidade e memória sempre foi indicada pela reflexão filosófica como central para a 

reflexão de ambos os termos”. Para Tarkovski (2002), tempo e memória são os dois lados da 

mesma medalha, sem o tempo, a memória não poderia existir, pois o tempo é a condição de 

existência do “eu” e a memória é o elo que liga o homem ao mundo exterior. O homem é, 

então, um “sujeito de memória” (COLOMBO, 1991), que precisa se reconhecer no tempo. 

Riobaldo, personagem-narrador do romance de Guimarães Rosa, deixa isso claro quando 

questiona se o que está contando é falso, se seu interlocutor percebe a “falsidade”, pois o 

passado não é fixo, faz “balance”, e, sobretudo, não segue uma linearidade no tempo. O que 

foi exato num determinado momento, depois pode deixar de ser, ou ainda “teria sido” 

diferente. Pois a memória entrecruza “tantos tempos” e “tantas coisas”. Essa passagem de 

Grande Sertão Veredas, ressalta como os trabalhos de memória estão menos relacionados a 

um tempo físico cronológico, medido por relógios e cronologias, do que a uma forma de 

sentir o tempo, de experimentá-lo, num determinado tempo histórico próprio. 

Compreender a temporalidade do tempo presente é crucial para se entender a maneira 

como a sociedade se relaciona com a memória e com a fotografia, enquanto forma de 

exteriorização da memória, e como essa tríade se apresenta em suas relações intrínsecas. O 

tempo então não é o da medição dos relógios e calendários. Não é o tempo físico medido, que 

segue seu devir irreversivelmente linear e progressivo. O tempo que “brinca de quando”, que 

faz “balance”, e que é “sempre presente”, é antes uma forma de sentir e experimentar o 

tempo. 
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1.1  Construções temporais 

Tempo objetivo. Tempo subjetivo. Tempo psicológico. Tempo biológico. Tempo 

individual. Tempo coletivo. Tempo solar, litúrgico e político. Tempo cósmico. Tempo físico. 

Tempo espiritual. Tempo social. Tempo histórico. São tantos tempos, que elencar todas as 

concepções temporais que os mais variados campos de saber já elaboraram é quase 

impossível. O tempo é assunto da física, da matemática, da biologia, da história, da filosofia, 

das ciências sociais, da psicologia, da astronomia, da música, entre outros. As definições 

produzidas por esses campos não são unânimes, não permitem ter um conceito descritivo e 

definitivo sobre o tempo, mas permitem afirmar que “o tempo se dá à fala” (REIS, 1994, p. 

12). Desde Platão e Aristóteles aos dias de hoje existe uma diversidade de “dizeres do tempo”. 

Na polifonia dos dizeres sobre o tempo, há duas direções de discursos que se opõem, e que 

internamente se fragmentam em diversas hipóteses. Uma delas é a tendência “objetivista, 

naturalista, do tempo cosmológico e físico; a outra é a subjetivista, espiritual, do tempo da 

consciência” (REIS, 1994, p. 15). Porém, existem pontos em comum nesse debate, como por 

exemplo, as expressões usadas para atribuir relações ou atribuições temporais, tais como 

antes, depois, durante, presente, passado, futuro, simultaneidade, eternidade, sucessão, 

repetição, agora, devir, entre outras. Outro ponto onde as perspectivas teóricas se encontram é 

a problemática. Apesar de chegaram a respostas diferentes, tanto objetivistas quanto 

subjetivistas partem das mesmas questões: o tempo é objetivo ou subjetivo? É único ou 

plural? Tem direção ou não? É puro devir ou também é eternidade? É reversível ou 

irreversível? É contínuo ou descontínuo? (REIS, 1994). 

Na corrente objetivista estariam pensadores como Platão, Aristóteles, Newton, Kant, 

Guyau e Einstein. Apesar das diferenças entre eles, o tempo físico trabalha com relações 

temporais – posterior, anterior e simultaneidade a partir de um instante abstrato – e pode-se 

apontar como coerência conceitual que os aproxima o fato do tempo ser tanto “dizível”, 
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quanto quantificável. Aos poucos esses pensadores foram incluindo o físico como medidor. O 

tempo passa a ser a medida dos movimentos naturais a partir de uma referência em comum, 

de acordo com o pensador e seu período histórico. Entretanto, pode-se destacar que com 

Einstein o tempo deixa de ser absoluto, passa a ser determinado pelo seu lugar, através do 

sistema de referência do observador. O tempo passa a ser múltiplo e fictício. E a ciência 

consegue alcançar resultados enormes com a Teoria da Relatividade (REIS, 1994). 

Por outro lado, a linha subjetivista inclui nomes como os de Santo Agostinho, 

Bergson, Bachelard e Levinas, que ao centrarem o tempo na alma, na consciência, passam a 

trabalhar com atributos temporais, o evento é vivido em termos de presente, passado e futuro. 

Assim, tal evento tem sua própria trajetória, é considerado constituinte e constituído pelo 

tempo através da alma (REIS, 1994).  

Na realidade, trabalhar apenas com a possibilidade ou do tempo ser natural e passível 

de ser medido pela física, ou do tempo ser tido como o tempo da consciência, por isso mesmo 

imensurável, ou ainda um se impondo sobre o outro, só leva a aporias. Essa dualidade 

excludente no trato sobre o tempo transmite uma sensação de que o tempo não é passível de 

ser compreendido. Sensação que parece ser reforçada diante a invisibilidade do tempo. 

“Como medir uma coisa que não se pode perceber pelos sentidos?”, questiona Nobert Elias 

(1998, p. 7). Na perspectiva de Elias, o tempo não existiria em si, não seria nem objetivo, nem 

subjetivo, mas uma atividade, uma construção social que deveria ser pensado em termos de 

processo e função. Defende ainda que o tempo merece ser objeto de pesquisa e estudos, visto 

que ao examinar os problemas relativos ao tempo, pode-se conhecer melhor os homens, pois  

o indivíduo, ao crescer, aprende a interpretar os sinais temporais usados em 
sua sociedade e a orientar sua conduta em função deles. A imagem mnêmica 
e a representação do tempo num dado indivíduo dependem, pois, do nível de 
desenvolvimento das instituições sociais que representam o tempo e 
difundem seu conhecimento, assim como das experiências que o indivíduo 
tem delas desde a mais tenra idade. (ELIAS, 1998, p. 15) 
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O tempo está no interior da experiência humana. O homem é o centro de perspectiva 

capaz de elaborar imagens mentais de eventos sucessivos em conjunto, com um poder de 

síntese que é acionado e estruturado pelas experiências, e como o homem é capaz de aprender 

com a transmissão entre gerações dessas experiências, ele foi ampliando, aprimorando e 

mudando seus meios de orientação em relação ao mundo, e de regulação da vida em 

sociedade.   

Nem sempre o homem apreendeu a sequência de acontecimentos da forma como hoje 

se apresenta o tempo, “em outras palavras, a experiência humana do que chamamos “tempo” 

modificou-se ao longo do passado, e continua a se modificar em nossos dias” (ELIAS, 1998, 

p. 34). Uma das razões para isso é que o tempo e a forma como as atividades são inscritas na 

duração, ou a sua temporalidade, não são dados, são construídos. Logo, o tempo não é natural 

e evidente, como muitas vezes a presença do relógio insinua. Apesar de haver um tempo 

único regido pelo sistema planetário e pelas leis da física e da astronomia que tem os mesmos 

valores para toda a humanidade, o tempo é antes uma construção cultural que cada época 

determina como a experiência e a expectativa se relaciona. Citando Ricoeur, Reis (1994) 

escreve que o tempo histórico é um terceiro tempo, que faz a mediação entre o tempo objetivo 

e o subjetivo. Mas esse tempo histórico não é apenas o tempo do calendário, de datações, o 

tempo objetivo. É também o tempo de homens, que agem e sofrem suas ações. Nesse sentido, 

Koselleck (2006) propõe que o tempo histórico é constituído “no processo de distinção entre 

passado e futuro”. O autor sublinha que assim como o ser humano modifica sua relação entre 

a experiência e a expectativa durante o curso da vida individual, as gerações históricas 

também alteraram a forma como passado e futuro se relacionam. Para o autor, o tempo físico, 

astronômico não corresponde ao tempo histórico, mas o compõe, pois é nesse tempo que as 

ações sociais e políticas do homem se desenrolam, pois tanto o homem quanto suas 

instituições tem forma e ritmos temporais próprios, e por isso não se pode falar em um tempo 
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histórico, mas em vários tempos superpostos. O que importa são as concepções sociais sobre a 

temporalidade, ou seja, a forma como passado e futuro se remetem. É a partir dessa relação 

que o homem organiza sua vida, em geral, menos em relação ao passado, e mais voltada para 

o futuro. A expectativa não existe sem a experiência, apesar dessa última não ser totalmente 

determinante. Nas palavras de Reis (1994, p. 83), “o passado constitui um espaço, pois ele é 

aglomeração de experiências em um todo estratificado que se dá ao mesmo tempo; o futuro 

constitui um horizonte, pois é uma linha atrás da qual se abre novo campo de experiência 

possível e do qual o conhecimento é inantecipável”. 

Essa tensão entre espaço de experiência e horizonte de expectativa informa sobre a 

concepção social do tempo e sua estreita ligação com a questão da finitude humana, o que 

permite entender ações políticas e sociais na história. A maneira como a experiência e 

expectativa se relaciona indicam a forma de estar no mundo dos homens, e suas ações 

(KOSELLECK, 2006). A partir dessa proposição, o saber histórico, se aproxima do presente, 

pois é no presente que se articula a relação com o tempo. 

 

 

1.2  Temporalidade Moderna 

Apesar de não haver um consenso quanto ao início da Modernidade, é comum associá-

la ao advento da prensa e à descoberta do Novo Mundo. O projeto histórico da modernidade 

acontece a partir do diálogo entre o século XV e XX. É aqui na modernidade que o tempo 

passa a ter uma história. Segundo Koselleck (2006, p. 280), “é certo que no século XVIII o 

“novo tempo” foi introduzido como conceito de periodização, em oposição à Idade Média. 

Enquanto isso, tornou-se natural (...) considerar o tempo em torno de 1500 como o “limiar” 

de uma época, que conferiu ao novo tempo subsequente sua relativa unidade”. 
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Na realidade, a história passou a se realizar através do tempo, passou a ser a história 

do tempo, levando a sua temporalização, ou à aceleração do tempo. A partir desse momento o 

homem passou a experimentar o tempo como um tempo novo moderno, sempre inédito e com 

um futuro promissor. Segundo Gumbrecht (1998, p. 15), o tempo passa a ser visto como um 

agente absoluto de mudança e a inovação passa a ser uma lei compulsória, “se, então, cada 

presente precisa ser experimentado tanto como uma modificação do seu passado quanto sendo 

potencialmente modificado pelo seu futuro, compreendemos que o tempo histórico gere a 

possibilidade estrutural de modalização temporal”. O presente pode ser pensado enquanto 

futuro do passado e como passado do futuro; o futuro como o passado do futuro remoto e 

como presente do futuro; o passado pode ser o presente do passado e o futuro de um passado 

remoto (GUMBRECHT, 1998, p. 16). 

A aceleração acontece porque o presente passa a ser curto, um lugar onde o passado se 

torna futuro. Porém, o efeito mais importante da temporalização é a ligação entre o sujeito, 

que produz a ação, e o tempo histórico. O sujeito passa a imaginar as possibilidades do 

futuro, que é diferente tanto de seu passado quanto de seu presente, e escolhe um futuro que 

prefere, “é essa inter-relação entre tempo e ação que cria a impressão de que a humanidade é 

capaz de fazer sua própria história” (GUMBRECHT, 1998, p. 16). Quando essa “nova” 

subjetivação começa a se formar, o mundo também passa a ser cada vez mais técnico e 

industrial, no qual há uma necessidade de sincronização e publicização de diversas medições 

de um tempo uniforme e linear, o que aumentava a sensação de escassez do tempo (ELIAS, 

1998). 

É nesse contexto que começa a haver uma separação entre o espaço de experiência e o 

horizonte de expectativa. O tempo novo só passa a ser novo quando se separa da 

experiência. O passado deixa de estar ligado ao presente e ao futuro. Na modernidade, o 

tempo passa a ser agente de mudança, é no futuro que está a vida melhor, o que leva a uma 
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aceleração do presente para se chegar ao futuro. O projeto histórico da modernidade era o de 

projetar um futuro. Esse planejamento teve duas vias principais, o primeiro foi o prognóstico 

racional, o futuro é selecionado dentro de um campo de possibilidades finitas. O segundo, a 

filosofia da história, é o caminho que libera a modernidade de seu passado e apresenta o 

tempo do futuro, que caminha rumo a um progresso, certo da salvação futura. É quando a 

história passa a ser vista como um singular coletivo, resultado da reflexão iluminista. Para 

Gumbrecht (1998, p. 16), “a própria filosofia da história é a fonte mais importante que 

oferece modelos narrativos básicos para essas representações temporalizadas”. 

A aceleração do tempo faz com que o homem deixe de experimentar seu próprio 

presente, substituindo a experiência por uma crença na marcha linear do progresso futuro, na 

qual o passado estava cada vez mais separado do presente e do futuro (KOSELLECK, 

2006). É a imagem do anjo da história de Benjamin (1994), que está boquiaberto diante do 

acúmulo da tempestade do progresso, que lhe arrasta para o futuro, num tempo vazio e 

homogêneo. Esse foi o último texto de Benjamin, escrito pouco antes dele se suicidar 

perante o horror do holocausto. Horror que nem chegou a ver a bomba atômica como o 

fechamento da Segunda Guerra Mundial. 

Os horrores da guerra, as crueldades empregadas contra os judeus, e a bomba atômica 

colocaram o homem num futuro trágico, incontrolável. O homem aparece pequeno e fraco 

diante dos progressos técnicos. É nesse momento que o futuro não se apresenta mais como 

salvação, mas ao contrário, como trágico e destrutivo. Se por um lado existe uma grande 

dificuldade nas datações para o período histórico, pode-se apontar que há uma diferença na 

virada do século XIX para o XX, sobretudo a partir da segunda década (GUMBRECHT, 

1998). No entanto, parece pertinente demarcar que a Segunda Guerra Mundial e a bomba 

atômica mais precisamente, carregam consigo uma nova temporalidade e maneira de sentir 

humano. Segundo Michael Lowy,  
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Em muitos aspectos, Hiroshima representa um nível superior 
de modernidade, tanto pela novidade científica e tecnológica representada 
pela arma atômica, quanto pelo caráter ainda mais distante, impessoal, 
puramente "técnico" do ato exterminador: pressionar um botão, abrir a 
escotilha que liberta a carga nuclear. No contexto próprio e asséptico da 
morte atômica entregue por via aérea, deixaram-se para trás certas formas 
manifestamente arcaicas do Terceiro Reich, como as explosões de crueldade, 
o sadismo e a fúria assassina dos oficiais da SS. Essa modernidade encontra-
se na cúpula norte-americana que toma – após ter cuidadosa e 
"racionalmente" pesado os prós e os contras – a decisão de exterminar a 
população de Hiroshima e Nagasaki: um organograma burocrático complexo 
composto por cientistas, generais, técnicos, funcionários e políticos tão 
cinzentos quanto Harry Truman, em contraste com os acessos de ódio 
irracional de Adolf Hitler e dos seus fanáticos3

 
. 

A bomba atômica pode ser tomada como um acontecimento que denota sentido a 

posteriori, uma das marcas da pós-modernidade. Para Gumbrecht (1998, p. 21), uma das 

formas equivocadas de compreender a Pós-modernidade é “vê-la como a superação da Alta 

Modernidade do início do século XX, e isso significa vê-la como a conseqüência da própria 

obsessão por inovação que é um legado do cronótopo “tempo histórico”. O presente pós-

moderno pode ser visto como uma radicalização da modernidade, ela problematiza a 

subjetividade, o tempo histórico e a crise da representação. Porém, compreender a sociedade 

como Pós-moderna não significa pensá-la como outra modernidade, que sucedeu a Alta 

Modernidade. Segundo Gumbrecht (1998, p. 21),  

o lado não destrutivo do Alto Modernismo, em vez de ser superado pela Pós-
modernidade (como uma lógica de inovação nos faria supor), retorna na 
verdade como uma parte da Pós-modernidade. Talvez mais significativa 
(porque menos baseada em conceito e argumento) é a nossa impressão 
elementar de que o ritmo da mudança, após atingir velocidades inauditas 
durante o século XIX e a primeira metade do século XX, chegou agora a 
uma desaceleração. 

 

O presente pós-moderno não se acelera rumo a um futuro, na busca do progresso. O 

imperativo da mudança e inovação foi afastado, permitindo que o presente fosse ampliado. O 

presente é hoje. O futuro passou a ser visto como algo predeterminado negativamente por 

conseqüências de um passado. Ao mesmo tempo não há vontade de abandonar, ou mesmo 

                                                 
3 Disponível em http://www.espacoacademico.com.br/col_lowy.htm 

http://www.espacoacademico.com.br/col_lowy.htm�


31 

 

superar o passado. Porém, como falar em desaceleração num mundo onde não se tem 

paciência para esperar? Parece unânime o desejo de viver coisas ao mesmo tempo, fones de 

ouvido, internet rápida, celulares conectados, trabalhos urgentes, reportagens ao vivo. Tudo 

em tempo real. 

Para Gumbrecht (1998, p. 23), o equivalente de um fluxo temporal mais lento e de um 

presente dilatado, é a transformação do hábito tipicamente moderno de organizar as 

representações como evoluções, para o hábito pós-moderno de “tratá-las como variações que 

estão simultaneamente disponíveis”. Para o autor, isso é o que se pode chamar de 

destemporalização, na qual o tempo não é mais um agente absoluto de mudança, e o futuro 

deixa de ser moldado pelas suas ações no presente rumo ao progresso, o que enfraquece o 

papel de ação do sujeito. Entretanto, o sujeito continua sendo um observador do mundo e suas 

múltiplas representações não apresentam versões mais adequadas ou menos, nem mesmo 

sintetizam narrativas desenvolvimentistas. O tipo de representações ou interpretações, ou 

ainda de narrativas, que se apresenta não é evolutiva, o que significa dizer que o 

acontecimento só ganha sentido a posteriori. O sentido é posterior ao acontecimento, e seu 

significado não é perene. É como se a vida fosse inaugurada todos os dias. Também se pode 

falar numa desreferencialização, que resiste “em identificar origens e pontos terminais para as 

histórias, em procurar originais como uma base para cópias, em procurar autenticidade como 

um contraste para a artificialidade” (GUMBRECHT, 1998, p. 23). 

 A transformação da temporalidade na Pós-modernidade passa por uma desaceleração 

que faz com que o tempo deixe de ser um agente de mudança, deixe de ser pensado como 

linear e progressivo. Passa-se a viver um tempo múltiplo, simultâneo e descontínuo, que 

acaba com a idéia de sucessão e causalidade, e possibilita que se pense na relação entre antigo 

e moderno, priorizando as permanências e as mudanças estruturais. Há um diálogo entre 

tempos que se tocam. 
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 É nesse contexto que a memória passa a ser um tema privilegiado. Para Diehl (2008, 

p. 47) “a atualidade do tema “memória” vincula-se também à falência da ação e das leituras 

entrópicas, promovidas por pensadores modernos, que remetiam o imaginário social ao 

projeto de segurança e de um mundo presente quase perfeito no futuro”. O passado torna-se 

um grande espaço temporal, com uma gama enorme de reconstituições inventivas. O retorno 

ao passado, ao indivíduo e ao cotidiano marca “o rompimento das relações de sucessões 

temporais como modelo explicativo que catapultou, pelo muro dos fundos, a memória e a 

narrativa para o centro do debate da história cultural e das representações” (DIEHL, 2008, p. 

52). Para Huyssen (2000), também foi a falência na crença no progresso, na revolução e nas 

suas utopias, que permitiram à memória emergir como uma das principais preocupações 

políticas e culturais na sociedade contemporânea ocidental. Houve um deslocamento do 

futuro presente, típico da marcha linear do progresso, para o passado presente. O tempo 

presente é o tempo da memória, do esquecimento e da rememoração. É o tempo do futuro do 

passado. 

 

 

1.3  Trabalhos de memória  

Diversos autores têm apontado que a sociedade atual vive uma espécie de obsessão 

pela memória, que vem se desenvolvendo nas últimas duas décadas e se apresenta através das 

recorrentes modas retrô, da restauração e revitalização de centros históricos, da enorme 

produção de documentários, do sucesso de biografias, do retorno de grupos musicais, entre 

muitos exemplos (COLOMBO, 1991; HUYSSEN, 2000; SARLO, 2007). Para Huyssen 

(2000, p. 16), o mundo está musealizado e todos têm seu papel nesse processo, “a dimensão 

geográfica da cultura da memória é tão ampla quanto é variado o uso político da memória 
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(...). Em suma, a memória se tornou uma obsessão cultural de proporções monumentais em 

todos os pontos do planeta”. Existe um desejo da recordação total.  

No entanto, não existe lembrança sem esquecimento. Borges no conto “Funes, o 

memorioso”, demonstra como viver sem nada esquecer transforma a vida num caos de 

detalhes. A memória de Funes é formada por acumulação e funciona “como despejadouro de 

lixos” (BORGES, 1970, p. 94). O sentido que se deseja dar à própria vida não é dado a partir 

do todo, mas através da narrativa que seleciona certos aspectos relevantes para o que se quer 

engendrar. A relação entre lembrança e esquecimento não deve ser tratada como um aspecto 

negativo, pois para lembrar é preciso esquecer. Huyssen (2005, p. 23) considera que o 

amálgama entre esquecimento e memória é crucial para ambos, pois funcionam como 

“conflito e solução nas narrativas que compõem nossa vida pública e íntima. O esquecimento, 

não somente torna a vida visível, mas é a base para os milagres e epifanias da memória”.  

Se esquecer tanto é desejável quanto inevitável, a sociedade contemporânea, no 

entanto, parece tentar burlar esse paradoxo a partir da gravação e arquivamento. Concordamos 

com Colombo (1991, p. 19) quando diz que 

gravar e arquivar o nosso passado parece-nos hoje algo de muito necessário, 
tão indispensável como catalogar cada momento da nossa própria 
experiência, fotografando as imagens colhidas durante as viagens, gravando 
em vídeo os momentos da vida de nossos filhos ou os programas televisivos 
que mais nos parecem dignos de serem “conservados”, amontoando no 
computador nossas receitas culinárias e os números de telefone, os gostos 
dos amigos e o faturamento do último mês. 

 

A memória na sociedade contemporânea é fortemente marcada pela gravação. Os 

trabalhos de memória se traduzem em vários suportes materiais ou não, escritos ou não, 

imagéticos ou não, acústicos ou não, ou numa mistura entre eles. Porém, um fator presente em 

todas as formas possíveis de memória é a gravação (COLOMBO, 1991). Para Nora (1993, p. 

8-9), houve uma mudança na concepção do que seria memória, ou melhor, ocorreu um 

distanciamento entre o que ele considera “memória verdadeira” – a qual deveria ser 
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espontânea, vivida no interior do grupo, no seio da coletividade, por isso mesmo estaria 

“aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações 

sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de 

repentinas revitalizações” – e a memória da sociedade contemporânea, “que só é história, 

vestígio e trilha”. Se a idéia de uma “memória verdadeira” pode ser questionada, cabe 

destacar que concordamos com este autor quando ele argumenta que a sociedade 

contemporânea possui uma memória arquivista em função de sua vinculação com o 

imperativo de mudança que coube ao tempo na modernidade. Quando passou a existir um 

passado que se distingue do presente e futuro, a memória deixou de ser espontânea e viva, e 

foi substituída pelos “lugares de memória”, que são ao mesmo tempo, físico, funcional e 

simbólico, imbuídos de uma “vontade de memória”. A memória passou a ser materializada e 

arquivística, a qual  

se apóia inteiramente sobre o que há de mais preciso no traço, mais material 
no vestígio, mais concreto no registro, mais visível na imagem. O 
movimento que começou com a escrita termina na alta fidelidade e na fita 
magnética. Menos a memória é vívida no interior, mais ela tem necessidade 
de suportes exteriores e de referências tangíveis de uma existência que só 
vive atrás delas. Daí a obsessão pelo arquivo que marca o contemporâneo e 
que afeta, ao mesmo tempo, a preservação integral de todo o passado. O 
sentimento de um desaparecimento rápido e definitivo combina-se à 
preocupação com o exato significado do presente e com a incerteza do futuro 
para dar ao mais modesto dos vestígios, ao mais humilde testemunho a 
dignidade virtual do memorável (NORA, 1993, p. 14). 

 
Para Lowenthal (2006), passado e futuro são inacessíveis fisicamente, mas estão 

integrais na imaginação, que possui um vínculo estreito com a memória. O futuro é inseguro, 

desconhecido. O passado é a nossa casa, imprescindível ao bem-estar. É de onde se tira a 

certeza da perpetuação, “o passado nos cerca e nos preenche; cada cenário, cada declaração, 

cada ação conserva um conteúdo residual de tempos pretéritos”, toda a consciência atual se 

funda em percepções e atitudes do passado, que nem sempre são reconhecidos 

(LOWENTHAL, 1998, p. 64). É preciso um esforço da consciência para o passado ser 

reconhecido. De certa forma, é uma das perguntas de Bergson (2006, p. 175) “mas como o 
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passado, que, por hipótese, cessou de ser, poderia por si mesmo conservar-se?”. Para o autor, 

a resposta é saber se o passado deixou de existir ou deixou de ser útil, pois a “percepção por 

mais instantânea, consiste, portanto, numa incalculável quantidade de elementos 

rememorados, e para falar a verdade, toda a percepção já é memória. Nós só percebemos, 

praticamente, o passado, o presente puro sendo o inapreensível avanço do passado a roer o 

futuro” (BERGSON, 2006, p. 175). A memória traz à consciência um momento único, 

singular da vida, que não aparece de forma mecânica, mas evocativa, implica no “trabalho do 

espírito, que irá buscar no passado, para dirigi-las ao presente, as representações mais capazes 

de se inserirem na situação atual” (BERGSON, 2006, p. 84). Para o filósofo, a memória é o 

lado subjetivo do conhecimento, a partir dela o corpo se relaciona com o passado e atende a 

um chamado do presente.  

Talvez seja esse motivo que leve Le Goff (2003) a considerar a memória fiel e móvel. 

Fiel não por reconstituir integralmente o passado, mas por ser uma atualização constante do 

presente, uma das formas de atender certo chamado do presente e a orientar o futuro. O que 

fica do passado são resíduos, fragmentos, e sua “analogia com aquilo agora visto, relembrado 

ou lido jamais pode ser provado” (LOWENTHAL, 1998). O passado não pode ser tomado 

como o presente experimentado por alguém. Essa impossibilidade de verificação gera 

insegurança e ansiedade para se confirmar o que está sendo lembrado, por isso, “para nos 

assegurarmos de que ontem foi tão importante quanto hoje, saturamo-nos de detalhes e 

fragmentos do passado, ratificando a memória e a história de forma tangível” 

(LOWENTHAL, 1998, p. 73). Essa busca em assegurar o conhecimento do passado 

possibilita que se sinta e entenda o passado de forma que quem o viveu não tenha tido tal 

consciência, pois observamos o passado já com suas operações concluídas, incluindo o que 

seria o futuro. Assim como o que foi esquecido.  
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A memória é, então, seletiva. É alterada em função do momento em que são 

articuladas, “as preocupações do momento constituem um elemento de estruturação da 

memória”, é o que Pollack (1992) vai chamar de enquadramento da memória. Para Pollack, o 

enquadramento demonstra o quanto a memória é uma construção social, que ocorre tanto no 

nível individual quanto coletivo. Para Lowenthal (1998, p. 97), a experiência real abarca 

várias percepções (visões, sons, sentimentos, esforços físicos e expectativas) que a memória 

organiza e simplifica, “acima de tudo a memória transforma o passado vivido naquilo que 

posteriormente pensamos que ele deveria ter sido, eliminando cenas indesejáveis e 

privilegiando as desejáveis”. 

Para Le Goff (2003) uma das funções da memória é estabelecer a relação entre 

passado, presente e futuro. Os trabalhos de memória, ou ainda a ação de destilar o passado 

como proposta por Lowenthal (1998, p. 104), “permite-nos não apenas seguir, mas elaborar 

esforços anteriores, não apenas para sobreviver no mundo atual, mas para elaborar nossos 

momentos e dias com uma justaposição de tempos densamente entrelaçados, que faz a mente 

mortal parecer imperecível”. Em outras palavras, transforma o passado em identidade e abre a 

perspectiva futura de projetos, é o que Gilberto Velho (1999, p. 103) vai chamar de 

“negociação com a realidade”. A memória é, então, constitutiva de nossas identidades, 

portanto ponto de partida para o que somos e para o que projetamos e formulamos para 

projetos futuros, “seu atributo mais imediato é garantir a continuidade do tempo e permitir 

resistir à alteridade, ao ‘tempo que muda’, as rupturas que são o destino de toda vida humana; 

em suma, ela constitui – eis uma banalidade – um elemento essencial da identidade, da 

percepção de si e dos outros” (ROUSSO, 1998, p. 94).  A construção da memória passa a ser 

então um campo de disputa, conflito e polaridades numa busca de produção de sentido, 

identidade e representação social, a partir dos enquadramentos. 
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É nesse ponto que a memória passa a ser crucial (LE GOFF, 2003), não somente por 

estabelecer a tensão existente nas políticas de memória, ligada ao controle da memória como 

uma forma de poder. Mas mais especificamente para esse trabalho, por localizá-la na 

imbricação entre o individual e o coletivo, e na simultaneidade e heterogeneidade de tempos. 

Seria a memória individual ou coletiva? Como podemos identificar e trabalhar 

simultaneamente a memória individual e a sua manifestação sempre ligada ao coletivo, aos 

quadros sociais? 

Nos anos 1920 Halbwachs dá início a esse debate afirmando que a memória, apesar de 

uma lembrança pessoal, tem sua origem na sociedade. A memória é a reconstrução das 

experiências do passado no presente, e por isso não são indiferentes aos contextos sociais, às 

suas relações com a família, igreja, classe social. Neste sentido, os trabalhos da memória, não 

são individuais, e sim coletivos. Apesar de cada um lembrar-se de determinadas 

circunstâncias, as lembranças se relacionam aos mesmos eventos dentro de um grupo, assim 

ao “recordar em comum, os fatos passados assumem importância maior e acreditamos revivê-

lo com mais intensidade, pois não estamos mais sós a representá-los para nós” 

(HALBWACHS, 2006, p. 30). A memória individual seria apenas a intuição sensível, a forma 

como a consciência individual se lembra de tal evento, mas sua construção só pode ser 

percebida levando em conta a inserção do indivíduo no grupo a que se refere à lembrança. A 

memória é assim um fato social.  

Dessa premissa de Halbwachs vários autores ou se contrapõem ou desenvolvem seu 

argumento, como Pollack que escreve sobre a relação entre memória e identidade a partir de 

relatos de vida e exemplos de grupos. Para o autor, relatos de história de vida são memórias 

individuais; ou coletivas quando se entrevista um grupo. Porém, a memória está interligada 

diretamente às identidades sociais, e relativiza essa individualidade recorrendo a Halbwachs: 

a priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente 
íntimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, nos anos 20-30, já havia 
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sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, como 
um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído 
coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças 
constantes (POLLACK, 1989). 

  

Ao postulado halbwachiano, Pollack acrescenta a questão da disputa entre memórias. 

Uma das questões de Pollack é que não basta dizer que a memória é um fato social, mas sim 

entender como ela se transforma em fato social. Ao destacar que a proposição de Halbwachs 

sobre memória coletiva se dá por afinidade e não por coerção, estando relacionado a fatores 

de continuidade e estabilidade, considera que “Halbwachs, longe de ver nessa memória 

coletiva uma imposição, uma forma específica de dominação ou violência simbólica, acentua 

as funções positivas da memória comum, de reforçar a coesão social pela adesão afetiva ao 

grupo” (POLLACK, 1989, p. 3). A memória coletiva passa ter atores e um processo de 

constituição e formalização. 

Para Lowenthal (1998, p. 79), “como forma de consciência, a memória é total e 

intensamente pessoal, mesmo acontecimentos políticos se tornam pessoal”, pois esses 

acontecimentos passam a ser sentidos por um indivíduo, e passa a ser correlacionado com a 

história pessoal ou familiar, torna-se um anexo. Por outro lado, se a lembrança permanecer 

apenas pessoal, estará não só fadada à extinção, logo sem continuidade, mas também à falta 

de coesão, pela dificuldade em confirmá-las. A lembrança dos outros ajudam a complementá-

la, a localizá-las num passado mais abrangente, “partilhar e validar lembranças torna-as mais 

nítidas e estimulam sua emergência” (LOWENTHAL, 1998, p. 81). Como exemplo, o autor 

cita as lembranças dos pais, avós e irmãos na constituição de nossas lembranças da infância. 

O compartilhamento de lembranças faz parte do processo de busca de veracidade, 

confirmação do passado, pertencimento e coesão social. Não é a toa que os grupos 

dominantes desejam ser “senhores da memória e do esquecimento” em suas sociedades, pois 

“os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de 

manipulação da memória coletiva” (LE GOFF, 2003, p. 426). Ser senhor da memória ao 
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mesmo tempo em que possibilita usar as diversas formas de representação e discurso para 

legitimar o presente, também permite fixar o presente visando o futuro. Segundo Sá (2008), 

“sem ‘memória’, a noção de passado e de futuro fica seriamente comprometida, acusando a 

ausência desse fluído memorial que confere homogeneidade e continuidade aos 

acontecimentos”. 

É aqui em sua função pública de garantir a coesão social, que se apresenta um dos nós 

fundamentais para quem trabalha com memória: a relação entre memória individual e 

coletiva. 

Considerar a memória como simultaneamente individual e coletiva se deve ao fato 

desta abarcar a questão da construção das identidades, a subjetividade, e o papel e lugar das 

mídias na nossa sociedade, e não apenas das grandes empresas de comunicação, mas sobre 

qualquer forma de comunicação produzida pelo homem comum. 

As trajetórias individuais passaram a fazer parte das preocupações das diversas áreas 

das ciências humanas e sociais, há uma busca em 

situar adequadamente a importância da sociedade no desenvolvimento das 
trajetórias individuais, procurando, simultaneamente, identificar o espaço de 
atuação possível para que os indivíduos, através de suas decisões e 
desempenhos, produzissem efeitos e transformações na organização e 
estrutura sociais (VELHO, 2006, p. 4).  

 

Os indivíduos passaram a ser vistos como atores sociais, cujas ações no cotidiano tem 

implicações na organização social, que em longo prazo interferem no funcionamento das 

instituições sociais. Para Velho (2006, p. 5),  

são as interações entre os indivíduos, no permanente processo de ação social, 
que vão constituir redes sociais (...) Os indivíduos são condicionados pela 
vida social, mas não são passivos e objetos inertes. Não são simples 
produtos, e sim seres atuantes que através de sua ação social e de suas 
biografias reinterpretam e transformam as instituições sociais. Essa 
dimensão, que não poderia ser reduzida a um fenômeno puramente social no 
sentido durkheimiano, associa-se a noções cruciais como subjetividade e self 
Nessa linha de raciocínio há uma valorização da singularidade individual, 
que, ao expressar-se através de um universo comum de símbolos de culturas 
específicas, teria sempre não só a possibilidade, mas a característica básica 
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de, mesmo fazendo parte de grupos e categorias sociais englobantes, poder 
agir e representar-se como sujeito e ator.  

 

Não podemos deixar de pensar que esses indivíduos, enquanto atores sociais 

participam de várias dimensões da vida social e cultural, e em cada uma dessas dimensões 

agem ou articulam ações e visões de mundo de forma diferenciada, experimentando 

contradições, ambigüidades próprias ao mundo, “são indivíduos complexos de sociedades 

complexas” (VELHO, 1999). 

Na busca em conjugar essa diversidade sócio-cultural podemos dizer que de várias 

formas somos imbuídos a arquivar documentos sobre nós mesmos, num eterno arquivamento 

do eu, que nos auxiliam na escrita de si (Artière, 1998). Estamos sempre selecionando 

fragmentos da vida para preservar e arquivar. Alguns fazem parte de uma injunção social: 

inscritos diversos em diversas instituições sociais (Estado, banco, escola, igreja, médico, 

fornecedores de serviços) que garantem sua existência e identidade reconhecidas. Outros 

fragmentos visam assegurar uma subjetividade como parte da autobiografia, na qual prevalece 

uma lógica narrativa, que visa dar sentido à própria existência. Fotografias. Vídeos. Cartas. 

Poemas. Músicas. Artefatos, objetos, coisas, que sejam portadoras de passado e que 

contenham um pouco de nossa história de vida, que muitas vezes parecem estar em 

suspensão, aguardando o momento em que será posto em relação com o passado e com os 

anseios futuros para um eterno tornar-se. Nesse jogo de transmissão e perpetuação, uma das 

regras, ou objetivo, é a manipulação da nossa própria existência: estamos o tempo todo 

(re)selecionando o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido num determinado 

presente, que também projeta, ou ainda, antecipa o futuro. Aqui fica claro que a relação entre 

memória, identidade e projeto se desenrola no tempo e em suas múltiplas dimensões. 
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Entretanto, memória é uma abstração conceitual que se expressa a partir das 

exteriorizações dos indivíduos ou grupos em discursos, práticas e produtos mnemônicos. A 

memória, então se inscreve numa materialização que torna presente uma coisa ausente. 

Para Dijck (2007, p. 21), essa coleção de artefatos sociais que selecionamos para 

guardar, os quais assinalam nosso passado, ou seja, o arquivamento do eu, se dá pelo que ela 

chama de “memórias mediadas”, que “são as atividades e os objetos que nós produzimos e 

adequamos por meio de tecnologias de mídia, para criar e recriar um sentido de passado, 

presente e futuro de nós mesmos em relação aos outros”4

 Tais artefatos mediam não apenas nossa forma de se relacionar com o passado, como 

também as relações entre indivíduo e diversos grupos (igreja, escola, clube, etc.). Nossa 

memória é mediada porque é feita por artefatos sociais produzidos por tecnologias de mídia 

(do lápis às tecnologias digitais, como as câmeras). É ao mesmo tempo individual e coletiva, 

pois a construção da memória individual está embasada a partir das estruturas sociais e das 

convenções sociais (DIJCK, 2007). 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

A fotografia é um desses artefatos sociais que possibilita ver como indivíduos 

elaboram suas representações de passado e memória num dado presente, dentro das 

convenções que marcam o imaginário social, que “é uma das forças reguladoras da vida 

coletiva, normatizando condutas e pautando perfis adequados ao sistema” (PESAVENTO, 

1995, p. 23), assim como suas representações são portadoras do sonho da coletividade, 

influenciando a construção do real. 

 

 

                                                 
4 Tradução livre de “mediated memories are the activities and objects we produce and appropriate by means of 
media technologies, for creating and re-creating a sense of past, present and future of ourselves in relation to 
others”. 
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1.4  Fotografia 

A sociedade discute através da fotografia a relação entre real e ficção, representação e 

interpretação, documento e regime de verdade. A difusão da câmera fotográfica digital na 

última década ampliou esse debate. Philippe Dubois (2004) chama atenção para uma 

tendência corrente a pensar as “máquinas de imagens” nos dois últimos séculos (fotografia, 

cinematógrafo, televisão/vídeo e imagem informática) como uma busca evolutiva de uma 

representação mais fiel da realidade 5

De acordo com Fatorelli (2003), ao longo dos seus mais de 170 anos, a fotografia, a 

“mais antiga das chamadas novas tecnologias de produção de imagem”, tem surpreendente 

capacidade de metamorfose e inovação. A fotografia é o “dispositivo inaugural de uma 

linhagem de imagens (...) que se insere de modo singular no processo de mutação da 

subjetividade, quando está em foco uma relação diferencial entre homem e técnica, entre 

corpo e máquina” (FATORELLI, 2003, p. 12). Nesse sentido, a história dos meios e seus 

suportes (fotografia/cinema/TV/vídeo/imagem digital) não é linear, sucessiva e progressiva, 

no sentido de uma substituir a outra, mas uma história de assimilação e deslocamentos 

recíprocos.  

. Assim, essas tecnologias “introduziram uma dimensão 

maquínica crescente no seu dispositivo, reivindicando sempre uma força inovadora (...) cada 

uma destas ‘máquinas de imagens’ encarna uma tecnologia e se apresenta como uma invenção 

de certo modo radical em relação à outra” (DUBOIS, 2004, p. 33). O discurso da novidade 

transforma o momento de transição em uma ostentação de uma “intenção revolucionária”, 

ofuscando que o nascimento e uso de uma máquina/tecnologia pertencem a uma determinada 

sociedade, marcada por suas construções históricas.  

Diversos autores (LISTER, 1997; FATORELLI, 2003; TAGG, 2005) defendem que 

estudar fotografia nesse momento implica em pensar o caminho percorrido pela(s) 

                                                 
5 Uma pequena ressalva deve ser feita quanto ao caráter experimentalista e contestatório que existiu 
concomitante com a criação desse regime de verdade, sobretudo no campo da arte. 
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fotografia(s). Defendem que entender a fotografia no singular, com uma história singular não 

é muito útil, uma vez que as práticas fotográficas têm propósitos, usos, objetivos e 

agenciamentos diferentes. Para Lister (1997, p. 26), os termos polarizados do antigo debate 

têm voltado com as mudanças tecnológicas da imagem,  

o ponto de vista monolítico da fotografia está ressuscitando. Sua base 
tecnológica se converte de novo em sua característica definidora. Isso supõe 
um contraste com respeito à fotografia digital, que está conseguindo 
rapidamente o status de um novo meio essencializado. Mas desta vez, não é 
um meio que garante acesso à realidade, mas sim que se regozija dessa 
impossibilidade e se oferece a construir realidades virtuais em seu lugar. 

 

Nessa perspectiva, criar uma oposição entre a fotografia e a imagem digital dá 

continuidade a um velho debate “entre aqueles que têm acentuado a condição privilegiada da 

imagem fotográfica como uma analogia mecânica fiel da realidade, e aqueles que têm 

ressaltado seu caráter ideológico e artificial” 6

O fato a ser levado em conta é que as buscas de sistemas e teorias gerais que pudessem 

dar conta de uma essência da heterogeneidade das práticas fotográficas perduraram até os 

anos 1990, e que ainda hoje ecoam em algumas esferas, ajudaram a construir um imaginário, 

um uso, uma função e significado sobre a fotografia na sociedade, sobretudo no senso 

comum, na vida doméstica cotidiana. Lister defende a existência de uma “cultura fotográfica”, 

com a qual as novas tecnologias da imagem têm que negociar. As novas técnicas digitais 

usam as esferas de produção e circulação da fotografia analógica, e por isso precisam dialogar 

 (LISTER, 1997, p. 23). Fatorelli (2003) chama 

atenção para o fato de que essas teses, denominadas por ele de “essencialistas”, são 

estabelecidas sempre em referência à natureza técnica do processo fotográfico. Da mesma 

maneira, reconhecemos na tentativa de discutir a novidade da fotografia digital uma grande 

importância dada à tecnologia, fazendo com que as diferenças se sobreponham às 

continuidades.   

                                                 
6 Tradução livre de “entre aquellos que han acntuado la condición privilegiada de la imagem fotográfica como 
una anología mecánica fiable de la realidad, y aquellos que han resaltado su carácter ideológico y artifactual”. 
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com a cultura fotográfica, com “os significados e crenças com que se tem investido 

historicamente a imagem fotográfica” 7

 

 (LISTER, 1997, p. 14). 

 

1.5  Cultura fotográfica 

O advento da fotografia, no século XIX, deu-se em um contexto de marcantes 

transformações sociais, econômicas, e culturais, referenciadas pela Revolução Industrial. A 

invenção de Daguerre produzia peças únicas, que em 1839 custavam 25 francos-ouros, e que 

costumavam ser guardadas como jóias. Se por um lado podemos dizer que a fotografia 

ampliou a possibilidade de uma pessoa ser retratada, já que a pintura era muito mais cara que 

a foto, por outro o valor cobrado por uma foto era alto para muitas camadas da população 

mundial. A prática fotográfica nesse momento voltava-se para a aristocracia e a burguesia. 

Os retratos passaram a ser um dos principais usos da fotografia, levando os pintores de 

miniaturas a se transformarem em fotógrafos (BENJAMIN, 1994). Giséle Freund (1995), em 

Fotografia e sociedade, escreve sobre os pintores que retratavam em pequenos objetos, como 

tampas para caixas de pó e bijuterias, a imagem de parentes ausentes, amigos ou amantes, que 

eram ostentados pelas pessoas, como um símbolo da aristocracia e da burguesia parisiense 

ascendente. Com a fotografia, outras formas de retratar (silhueta, miniatura, pintura) entram 

em crise e o retrato fotográfico passa a ser a nova forma de representação (ou identificação) 

individual. Segundo Annateresa Fabris (1998), o retrato fotográfico era uma prática voltada 

para o público aristocrático, pois apesar de ser economicamente mais viável que a pintura, não 

estava ao alcance de toda a sociedade. Nesse sentido, a autora considera que  

a fotografia revela-se um poderoso instrumento de coesão social, pois 
oferece às camadas hegemônicas um repertório de imagens comuns que 
permitem viajar no tempo e no espaço, estabelecer um museu imaginário 
ideal, constituído tanto de ícones privados e passiveis de serem entesourados 

                                                 
7 Tradução livre de “los significados y creencias con que se ha investido históricámente a la imagen fotográfica” 
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quanto de ícones públicos, divulgados pelas várias exposições 
estereoscópicas (FABRIS, 1998, p. 44 e 45). 

 

A fotografia incorporou de tal forma a função de retratar que virou obrigatório em 

documentos de identificação, como forma de distinguir a massa (TAGG, 2005). Segundo 

Sontag (2004, p. 32),  

a industrialização da fotografia permitiu sua rápida absorção pelos meios 
racionais – ou seja, burocráticos – de gerir a sociedade. As fotos (...) 
tornaram-se parte do mobiliário geral do ambiente (...) foram arroladas a 
serviço de importantes instituições de controle, em especial a família e a 
polícia, como objetos simbólicos e como fontes de informação. 

 

Para Cruz (2008, p. 4), “o uso da fotografia pela criminalística representa um corte por 

seu caráter documental, verdadeiro ‘vestígio’, considerado ‘inequívoco’. Assim como uma 

impressão digital, a fotografia operaria pela contiguidade do referente”. 

Outro uso importante das câmeras foi registrar um mundo que desaparecia, num 

momento em que o ritmo de transformação era intenso, onde a paisagem mudava rapidamente 

e a vida se transformava, “um aparelho se torna acessível para registrar aquilo que está 

desaparecendo” (SONTAG, 2004, p. 26). Fotógrafos como Augusto Malta, Militão Augusto 

de Azevedo, retratavam a cidade que estava prestes a desaparecer e outra que ia surgindo, em 

nome do projeto modernizador, que podemos associar à idéia comum que a fotografia ao 

capturar a experiência, nessa fina fatia do tempo e espaço, a fotografia colocava “a si mesmo 

em determinada relação com o mundo, semelhante ao conhecimento – e, portanto ao poder” 

(SONTAG, 2004, p. 14). E a partir das fotografias o projeto modernista de várias capitais 

justificava suas ações. 

A fotografia também foi logo usada na medicina e nas representações da vida privada 

da família burguesa. Também serviu para documentar o mundo, as sociedades distantes, a 

política, a guerra, a vida cotidiana, a pobreza, a riqueza. Na realidade, esses usos da imagem 

fotográfica estão associadas ao princípio de veracidade, prova, conhecimento. Como escreveu 

Sontag (2004, p. 16), 
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uma foto equivale a uma prova incontestável de que determinada coisa 
aconteceu. A foto pode distorcer; mas sempre existe um pressuposto de que 
algo existe, e era semelhante ao que está na imagem. Quaisquer que sejam as 
limitações (por amadorismo) ou as pretensões (por talento artístico) do 
fotógrafo individual, uma foto – qualquer foto – parece ter uma relação mais 
inocente, e, portanto, mais acurada, com a realidade visível do que outros 
objetos miméticos. 

 

Podemos dizer que esses usos ajudaram a consolidar uma crença no regime de verdade 

do referente fotográfico, no valor documental da foto. Os usos da fotografia nos retratos e 

pelas instituições proporcionou a ligação da fotografia com a identidade, reforçando sua 

estreita ligação com a memória. Fotografar parecia mesmo ser o próprio ato da memória. 

Podemos mesmo dizer que era a conservação da memória, que funcionava como 

representação objetiva e fiel do mundo. A partir das imagens, o passado resguardava o futuro. 

A gravação permitia o registro das mudanças do tempo, garantindo a continuidade e a coesão, 

ao menos para a família. Na esfera doméstica, essa parece ter sido a principal função da 

prática fotográfica. De acordo com Bourdieu (2003), a prática fotográfica da família se 

difundiu tendo como motivação a proteção contra o tempo, a expressão de sentimentos, a 

auto-identificação, o prestígio social da técnica, a realização pessoal e ostentatória, a distração 

e a evocação da memória evanescente. 

Nesse sentido, um dos pontos fortes na cultura fotográfica refere-se ao tempo. A 

fotografia sempre pareceu ligar passado, presente e futuro. Para Lissovsky e Jaguaribe (2006, 

p. 89), “desde os seus primórdios, a experiência da fotografia não esteve apenas associada ao 

passado, como retenção do fluxo temporal e do movimento, mas se inclinava igualmente em 

relação ao futuro, como expectativa do que a imagem viesse a figurar”.  

Essa passa a ser uma das funções mais corriqueiras nos usos da fotografia no âmbito 

doméstico. A imagem fotográfica assume a função da memória, do registro da evidência. Sua 

principal forma de organização acontecia em álbuns de família, que passou a ser o lugar do 

arquivo familiar. As fotografias da família e de seus membros ajudam a construir a identidade 
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individual e coletiva, através da narrativa criada pelos álbuns, “a fotografia deixa então de ser 

uma descrição, para ser uma narrativa interrompida, imobilizada num quadro único” (LEITE, 

1993, p. 28).  

Outro ponto que não podemos deixar de mencionar são os momentos registráveis. 

Como nos disse Leite (2001), nem tudo era digno ser fotografado, por muito tempo as 

celebrações e ritos de passagem foram os principais temas fotografados, como casamento, 

batizado, formatura, primeira comunhão. A partir dessas escolhas dos momentos 

fotografáveis, Bourdieu (2003) considera que o que é fotografado não é o indivíduo, mas seus 

papéis sociais: a noiva, a debutante, a comungante, a aluna, a professora. 

Nesse sentido, as fotografias carregam outra questão relevante: a pose. Nos primórdios 

da fotografia a pose era necessária porque era preciso muito tempo de exposição para que a 

imagem se fixasse. Entretanto, mesmo com as mudanças tecnológicas ainda no decorrer do 

século XIX, a pose parece ter sido incorporada às formas de representação. Para Barthes 

(1984, p. 22),  

Ora, desde que eu me sinto olhado por uma objetiva, tudo muda: eu me 
ponho a posar, eu me transformo imediatamente num outro corpo, eu me 
transfiguro de imediato em imagem. Essa transformação é ativa: eu sinto que 
a fotografia cria meu corpo ou o mortifica a seu bel prazer. 

 

Num certo sentido podemos dizer que a partir de meados do século XX a pose passou 

a ser dissimulada, mais ainda assim continua parte do retrato (LEITE, 2001, p. 97). Podemos 

dizer que a atitude perante a câmera vai se transformando, por exemplo, a partir dos anos 

1920 os retratados passam a ter uma atitude mais sonhadora nas mulheres solteiras e mais 

compadecidas para as mães com filhos pequenos.  

O pesquisador colombiano Armando Silva (2008) ao estudar álbuns de famílias 

colombianas aponta a existência de três épocas e fases do álbum de família: a primeira 

intitulada de “Antiga” contempla as fotografias até os anos 1950, nessa fase as fotos eram 

feitas por um fotógrafo profissional, a idéia era retratar a família, mas os membros da família 
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eram fotografados individualmente; a segunda, a “Intermediária” é entre os anos 1950 e até o 

início dos anos 1980 e tem a família como protagonista; a terceira e última fase chamada de 

“Nova”, vai até o final dos anos 1990, quando o álbum passa a ser feito para as crianças, 

sendo as referências familiares inexistentes. Dessa estrutura, Silva cria quatro protótipos de 

representação de uma criança, os enquadramentos e mecanismos psicológicos e sociais de 

exibição da família. O primeiro seria o ostensivo, aquilo que se mostra (1930), como uma mãe 

com um filho, apresentando-lhe; o segundo, aditivo, mostrando aquele que posa mais algo que 

foi acrescentado (1950), uma criança com uma boneca que gosta de brincar; o terceiro, 

adversativo, quando se mostra um eu, porém acrescido de um objeto de consumo, como TV, 

carro, geladeira (1970); e o quarto, aclamativo, no qual o filho aparece como algo a ser 

admirado, o filho como ícone-fetiche (1990). O interessante dessa análise é que Silva aponta 

para mudanças importantes para pensarmos no formato dos álbuns digitais. O álbum de 

família foi gradativamente deixando de ser focado na família como um coletivo, de mostrar 

um contexto familiar e se tornando um álbum focado no indivíduo, no qual aparecem como 

objeto a ser admirado independente da família. Assim, “o álbum de família, onde desaparece 

o contexto familiar para se concentrar em uma figura admirada, mitificada, é, portanto, um 

álbum mais egoísta e ególatra” (SILVA, 2008, p. 61-2). Ao mesmo tempo, os álbuns vão 

ficando cada vez mais temáticos, não há um álbum de família, e sim álbuns de eventos,  

em suma, a família tende a desaparecer como representação coletiva, mas 
também o álbum, digamos, seu arquivo, torna-se super especializado, e é 
feito um álbum para cada ocasião, fragmentando a imagem do grupo ou o 
arquivo, e então é produzido um para cada aspecto do evento, como um para 
o bebê quando nasce e outro para quem visitou a mãe no dia do nascimento 
da criança. Além disso, quem aparece nos novos álbuns tende a se mostrar 
como se posasse para o vídeo. O delírio como registro narcisista começa a 
encher as páginas daquilo que era o álbum de família (SILVA, 2008, p. 62-
3). 

  

Nesse ponto, ao pensarmos a fotografia como um documento de si, como parte da 

exteriorização da memória, constituinte da identidade do indivíduo, a questão da pose – que 
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estava diretamente ligada às formas de representação como apresentações daquilo que se é, 

organizadas de forma a mostrar a evolução pessoal ou familiar – se aproxima do conceito de 

performatividade de Judith Butler, que para Silva (2000) “desloca a ênfase na idéia de 

identidade como descrição, como aquilo que é – uma ênfase que é, de certa forma, mantida 

pelo conceito de representação – para a idéia de tornar-se. Em outras palavras, coloca em 

evidência o movimento, a transformação”. A pose ou sua dissimulação são performáticas, de 

acordo com a situação escolhemos o papel que queremos assumir. 

A fotografia sempre teve com uma de suas funções o dar-se a ver. Concordamos com 

Leite (2001, p. 97) quando esta diz que “os retratos são objetos de exibição”. A sala de visita, 

onde a família burguesa começou a ostentar os álbuns e fotografias emolduradas, é o espaço 

público da casa, que não faz parte do cotidiano das pessoas da família. A sala e toda a sua 

decoração ostentam a imagem que a família deseja passar para os amigos íntimos que 

compartilham da trajetória da família, quanto para os estranhos (SCHAPOCHNICK, 1998). 

Se o álbum e porta retratos eram parte da conformação do grupo, também podemos 

acrescentar que os jornais e revistas ilustradas passaram a se constituir em espaços públicos 

de visualização da família e do indivíduo através da fotografia.  

A estreita ligação entre fotografia e espaço público de visualização também foi 

percebida por Machado de Assis, que tanto se deixava retratar quanto retratava em contos e 

romances sua observação sobre a fotografia (GUIMARÃES, 2008). Nos contos “Teoria do 

medalhão” e “O espelho”, Machado não deixa escapar que as personagens estão preocupadas 

com a aparência, a imagem e a publicidade, que começavam a regular o mundo. Um mundo 

que via consolidar o capitalismo financeiro, os meios de transportes mecânicos, as novas 

técnicas de produção e reprodução, que imprimiam um novo ritmo à vida, e alteravam a 

percepção e a subjetividade. Nesse mundo a fotografia passava a ter papel fundamental na 

apresentação da subjetividade e na construção da identidade.  
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Machado foi contemporâneo da fotografia e ao final da vida quando escreveu 

Memorial de Aires, a colocou próxima de dilemas existenciais, que abarcavam a 

subjetividade, a temporalidade e o “olho”. Aires, o narrador do romance, é um aposentado que 

escreve um diário e está interessado na ação e na existência alheia. Para tentar entender as 

pessoas Aires procura saber sobre o passado e presente para prever o futuro. O narrador é 

comumente identificado como um voyeur, conforme deixa claro uma passagem: 

Eu gosto de ver impressas as notícias particulares, é bom uso, faz da vida de 
um ocupação de todos. Já as tenho visto assim, e não só impressas, mas até 
gravadas. Tempo há de vir em que a fotografia entrará no quarto dos 
moribundos para lhes fixar os últimos instantes; e se ocorrer maior 
intimidade entrará também. (Memorial de Aires, 1908 – 22 de fevereiro de 
1889) 

 

Assim, Aires nos indica a imbricação entre fotografia, subjetividade, visualidade e 

temporalidade presente na fotografia desde seus primórdios e em espaços públicos. 

 

 

1.6  Tecnologia digital 

 Alguns autores contemporâneos pensam a hibridização da fotografia com a 

tecnologia digital não como uma transformação em sua essência, mas sim como uma 

potencialização de algumas características já presentes na fotografia analógica e na idéia de 

cultura fotográfica. É o caso de Manovich (2006), que alerta para o caráter maleável próprio à 

fotografia, o que explicaria o fato dessa modalidade imagética ter resistido tanto tempo a 

diversas inovações tecnológicas, inclusive a computadorização. A maleabilidade do código 

fotográfico é ampliada com a tecnologia digital, possibilitando mixá-la com outras camadas 

imagéticas, em que a fotografia é apenas a camada inicial de uma mixagem gráfica. Isso, 

entretanto, implica em entendermos o termo de uma maneira renovada. “Assim, enquanto 

podemos dizer que hoje vivemos em uma ‘cultura fotográfica’, devemos também começar a 
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ler a palavra fotográfica de uma forma diferente. ‘Fotográfico’ hoje é na verdade foto-

GRAFICO...” (MANOVICH, 2006) 8. Da mesma forma, para Bolter e Grusin (2000), uma 

das características principais dos meios digitais contemporâneos e uma das chaves para 

entender seu funcionamento é o conceito de re-mediação9

 Nesse sentido, vamos considerar tanto fotografias analógicas quanto 

fotografias digitais como simplesmente fotografia, pois acreditamos que para além dessa 

negociação, não é possível criar diferenciações entre uma e outra imagem. Nas palavras de 

Arlindo Machado (1998, p. 318) 

, pretende dar conta da 

representação de um meio em outro, seja de um meio antigo em um novo, ou vice-versa. 

Partindo de uma idéia colocada pela primeira vez por Marshall Mcluhan, a de que cada novo 

meio sempre engloba o meio anterior, Bolter e Grusin acreditam que o contrário também é 

válido. Ou seja, o meio anterior, ao invés de ser superado pelo meio novo, é transformado por 

esse. 

Mas o problema – se é que se trata de procurar problemas – é que essas 
novas práticas ou esses novos fenômenos encontram-se hoje tão 
estreitamente inseridos, misturados, permeados nas práticas fotográficas 
convencionais, que se torna cada vez mais difícil saber o que é ainda 
especificamente foto-grafia, ou seja, registro da luz sobre uma película 
revestida quimicamente e o que é, por outro lado, metamorfose, ou seja, 
conversão dos grãos fotoquímicos em unidades de cor e brilho, 
matematicamente controláveis, às quais damos o nome de pixels. 

 

Uma das mudanças que merece ser destacada é que fotografar não parece mais ser um 

ato de memória destinado a salvaguarda do patrimônio pictórico da família, mas sim uma 

ferramenta na formação da identidade de um indivíduo e de sua comunicabilidade, a imagem 

vem se constituindo como a linguagem preferida de nosso tempo (DIJCK, 2007). A 

transformação no uso da fotografia pessoal está associada à mudança técnica da fotografia 

para a era digital e a outras transformações sócio-culturais. A imagem digital atende às 

                                                 
8 Tradução livre de “Therefore, while we can say that today we live in a “photographic culture,” we also need to 
start reading the word “photographic” in a new way. “Photographic” today is really photo-GRAPHIC (…)”. 
9 Remediation, no original 
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necessidades do indivíduo em sua comunicação de sua identidade, não só pelo uso histórico 

da imagem na formação do self, mas também pela possibilidade de remodelação instantânea. 

Porém, não podemos dizer que a função da memória foi erradicada. Elas reaparecem nas 

redes, pois as imagens são “enviadas” pela internet e ficam armazenadas no espaço virtual.  

 A tecnologia digital afeta a maneira como se constrói a memória, não só 

porque acaba funcionando como um meio de se aumentar o armazenamento de coisas do 

passado, como por diminuir a necessidade de se lembrar. Recentemente uma reportagem do 

Observatório da Imprensa publicou matéria de Rafael Cabral, intitulada A virtude de deletar 

10

Assim, o digital afeta tanto a própria noção de memória, quanto a relação entre 

memória e fotografia. Se por um lado podemos falar que fotografia e memória sempre 

estiveram associadas, desde a invenção da fotografia, por outro não podemos dizer que 

fotografia é memória. Sem dúvida as imagens fornecem portas de acesso à rememoração, 

sobretudo pelo encontro entre passado e futuro que ambas propiciam no presente, e não no 

passado. O passado não é o lugar da memória, preso na imagem e na representação, pode-se 

dizer que “o acontecimento ficou para trás, mas o que dele resta em mim, no presente, não é o 

seu passado consumado (seu “passado perfeito”), mas aquilo que do passado se desprende e 

salta em direção do futuro (o “futuro do pretérito”)” (LISSOVSKY, 2005). Nesse sentido, os 

álbuns das famílias burguesas do início do século XX fora de seu contexto funcionam como 

, que confrontou opiniões sobre o esquecimento. A memória informática possibilita que 

determinado aspecto do passado nunca seja esquecido, ao contrário da mente humana que 

sabe o que deve ou não descartar, acionar, enquadrar, esquecer. Segundo Le Goff (2008, p. 

462), “os desenvolvimentos da memória no século XX, sobretudo depois de 1950, constituem 

uma verdadeira revolução da memória, e a memória eletrônica não é senão um elemento, sem 

dúvida o mais espetacular”. 

                                                 
10 Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/a-virtude-de-deletar. Acesso em junho 
de 2011.  

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/a-virtude-de-deletar�
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arquivo, que não existe sem uma narrativa, e sem esse encontro. Para Sarlo (2007, p. 25), “a 

narração inscreve a experiência numa temporalidade que não é a de seu acontecer (ameaçado 

desde seu próprio começo pela passagem do tempo e pelo irrepetível), mas a de sua 

lembrança”. 

Para Dijck (2007), a fotografia analógica era, em primeiro lugar, um meio 

autobiográfico de lembrar, que acabava em caixas de sapato ou em álbuns familiares. Era uma 

das formas de se auxiliar a memória e verificar a vida passada, mesmo sabendo que a 

imaginação, projeção e rememoração estão indubitavelmente associadas aos trabalhos de 

memória. Se por um lado podemos dizer que a fotografia sempre foi entendida como parte da 

formação da identidade e um meio de comunicação, essa função era secundária. A principal 

função da foto era garantir o reconhecimento coeso da família e do indivíduo na seqüência da 

vida, por isso mesmo a fotografia estava fortemente ligada ao caráter documental da imagem.  

A câmera digital parece inverter essa lógica. A ampla difusão da câmera digital 

sublinha a função de comunicadora e de formadora da identidade num presente imediato e 

amplo relegando o uso da foto como uma ferramenta para lembrar a um plano secundário. 

Sobretudo porque os indivíduos não buscam coesão a partir de uma unidade englobante, mas 

a partir da articulação entre várias instituições, demarcando que não é tão simples hoje em dia 

demarcar fronteiras e elaborar uma identidade (VELHO, 1999). Identidade que é marcada por 

uma multiplicidade de papéis que se apresentam performanticamente nas imagens. Por isso 

mesmo a fotografia perdeu espaço enquanto uma representação descritiva que mostra aquilo 

que se é, e passou a ser uma comunicadora daquilo que se quer ser, por possibilitar o tornar-se 

de uma identidade móvel e em constante caráter de transformação (SILVA, 2000). Para isso 

não podemos deixar de considerar a fácil distribuição das imagens via internet através de 

dispositivos e plataformas como uma forma dessa predileção da imagem para comunicar, e 

também arquivar. A forma como organizamos e dispomos o “arquivamento do eu”, como 
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disse Artières (1998), é “uma prática de construção de si mesmo e resistência para existir no 

cotidiano”. 
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2  Visualidade e Flickr 

Como vimos no capítulo anterior, os artefatos sociais são imprescindíveis para 

pensarmos a questão da memória, uma vez que vivemos numa sociedade arquivista 

(COLOMBO, 1991; NORA, 1993) que se apóia na externalização da memória mediada por 

tecnologias (DIJCK, 2007). Mas não é só a memória mediada enquanto artefato que devemos 

considerar. A forma como essa mediação se dá a ver e realizar são parte desse quadro. Nesse 

sentido, o desenvolvimento da internet e da web 2.0 é fundamental para pensarmos a memória 

informática. 

A entrada em cena da memória informática, e mais especificamente da web 2.0 nos 

leva a refletir sobre a reconfiguração da memória. Para Sá (2008, p. 1426), 

O advento da “segunda vaga” da Web, padronizada pelo chavão “2.0”, 
representa um marco da era do acesso livre, uma época em que uma plêiade 
de novos sistemas e ferramentas digitais se colocam ao alcance dos 
utilizadores de Internet para que estes sintam o poder da criação e da 
participação online.  A implementação de serviços em ambiente Web visa 
facilitar a participação dos utilizadores, recolhendo ensinamentos da 
participação coletiva, mas, no global, reforçando o papel do individuo 
enquanto ator social, projetando-o para uma dimensão à escala global, com o 
seu espaço próprio, implícito no efeito de “longa cauda”, e representado na 
dispersão da “folksonomy”. 

 

Nessa direção a presença de reflexões subjetivas na web nos leva a refletir sobre a 

conformação da memória coletiva e social, sobretudo a partir de artefatos individuais de 

caráter excessivamente subjetivo que se relaciona com a coletividade e com as formas de 

representação do “eu”. Artefatos sociais, como as fotografias, estão desde seus primórdios 

inseridos em sistemas de compartilhamento social de registro e rememoração do passado, e 

também como forma compartilhada de viver o presente (DIJCK, 2007).  
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Um desses artefatos íntimos de publicização são as fotografias de casamento. O 

casamento é marco fundacional da família que, registrado e exposta em fotografias, adquire 

valor documental afetivo e opera como narrativa pública da esfera doméstica. 

 

 
Figura 1 11

 

 

A brincadeira da imagem nos obriga a refletir sobre a visualidade de uma sociedade 

que se percebe visual(mente). A sociedade que nos é contemporânea é permeada no seu 

cotidiano por vários tipos de imagens, o que nos coloca diante da visualidade de uma época, 

de seus padrões visuais, das formas de ver e ser visto, ao mesmo tempo em que nos indica 

uma forma de olhar o mundo, de compreender a realidade e de influenciar as ações dos 

sujeitos sociais. Como disse Sontag (2004, p. 33), “num mundo regido por imagens 

fotográficas, todas as margens (‘enquadramento’) parecem arbitrárias”.  

No entanto, essa foto só parece ser possível de ser pensada e produzida para ser 

visualizada no Flickr, ou em dispositivos similares. A moldura da fig. 1 não é apenas sobre o 

enquadramento implícito no ato fotográfico, mas, sobretudo sobre as formas de exposição da 
                                                 

11 Disponível em http://www.flickr.com/photos/yftoad/ Acesso em junho de 2011. 

http://www.flickr.com/photos/yftoad/�
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foto, que passou a ser parte “constitutiva da realidade contemporânea, e nesse sentido, é, de 

certo modo, objeto e também sujeito.” (MARTINS, 2009, p. 23) 

 

 

2.1  Visualidade 

A imagem abriga um conjunto de articulações culturais que conjuga dimensões 

pessoais, sociais e intergeracionais. Vivemos na era da abundância das imagens. De várias 

maneiras as imagens nos afetam. Ao ver uma imagem podemos chorar, rir, nos impressionar, 

horrorizar, comover, apaixonar, odiar, rejeitar. A percepção que temos de uma imagem parte 

do conhecimento que temos dela ou sobre seu tema e por isso nos permite saber dos homens, 

pois as imagens nos informam. Como disse Manguel (2001, p. 27), 

para aqueles que podem ver, a existência se passa em um rolo de imagens 
que se desdobra continuamente, imagens capturadas pela visão e realçadas 
ou moderadas pelos outros sentidos, imagens cujo significado (ou suposição 
de significado) varia constantemente, configurando uma linguagem feita de 
imagens traduzidas em palavras e de palavras traduzidas em imagens, por 
meio das quais tentamos abarcar e compreender nossa própria existência. As 
imagens que formam nosso mundo são símbolos, sinais, mensagens e 
alegorias. Ou talvez sejam apenas presenças vazias que completamos com 
nosso desejo, experiência, questionamento e remorso. Qualquer seja o caso, 
as imagens, assim como as palavras, são a matéria de que somos feitos. 

 

As imagens são os vestígios mais antigos que temos da vida humana. Sem as pinturas 

das cavernas de Lascaux e Altamira não teríamos evidências de práticas sociais humanas 

como a caça. Essas imagens são pouco informativas, elas funcionam mais como alegoria que 

permitem imaginar o mundo há mais de vinte mil anos atrás. Partimos de poucos traços para 

deduzir e criar toda uma história do homem e sua relação com animais e ferramentas. A 

pintura rupestre é o vestígio que possuímos da pré-história, da mesma forma podemos apontar 

outras imagens figurativas em diversos suportes, como as pinturas em catacumbas, 

porcelanas, paredes, quadros; ou ainda a tapeçaria, monumentos, estátuas, esculturas, etc. A 
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partir do século XIX, podemos incluir as imagens analógicas, ou melhor, imagens mecânicas, 

como a fotografia, cinema, filme. Podemos dizer que “a imagem condensa a visão comum que 

se tem do passado” (KNAUSS, 2006, p. 98). 

O homem entende como parte da sua existência transmitir às gerações futuras as 

formas de vida criadas para garantir a sobrevivência, uma vez que o homem precisa aprender 

para sobreviver, e assim garantir a perpetuidade. Como disse Arendt (2009), a natureza do 

homem é social, existe uma necessidade de viver entre seus semelhantes. A comunicação e a 

transmissão entre gerações permitem que se amplie e aprimore as condições de existência do 

homem. 

A visão é parte dos sentidos humanos, é parte da condição humana, assim “a imagem é 

capaz de atingir todas as camadas sociais ao ultrapassar as diversas fronteiras sociais pelo 

alcance do sentido humano da visão” (KNAUSS, 2006, p. 99). Indivíduos ou grupos sociais 

que não se identificam através da escrita, por exemplo, podem se identificar com uma mesma 

imagem. Nesse sentido, a imagem possui um “potencial de comunicação universal”, mesmo 

considerando as diversas técnicas e especializações que abrange a palavra imagem. A imagem 

nos permite (re)conhecer vários aspectos da sociedade e da multiplicidade dos grupos sociais 

e de seus modos de vida. As imagens nos mostram a organização, confronto, disputa e 

negociação simbólica da sociedade (KNAUSS, 2006). 

As imagens são testemunhas de etapas anteriores do desenvolvimento humano, os 

quais nos permitem construir virtualmente o pensamento e as representações de uma época. 

Os registros do passado que chegam até os dias de hoje não são inocentes. Se eles conseguem 

atravessar o tempo é porque houve um esforço de gerações anteriores para que sobrevivessem 

e legassem certa idéia/imagem de seu tempo e de sua sociedade às gerações futuras, “são, 

assim, produtos de uma operação seletiva que traduz o controle sobre as informações que a 

sociedade exerce sobre si mesma” (KNAUSS, 2006, p. 102). 
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Talvez isso nos permita caracterizar a imagem como expressão da diversidade 

humana, ao mesmo tempo em que sublinha que as imagens podem ser lidas de muitas 

maneiras e ambiguamente. Segundo Manguel (2001, p.27), a relação com a imagem é 

marcada por um conjunto de imagens já vistas, o espectador vê aquilo que ele pode traduzir 

na sua própria experiência, “infelizmente (ou felizmente) só podemos ver aquilo que, em 

algum feitio ou forma, nós já vimos antes. Só podemos ver as coisas para as quais já 

possuímos imagens identificáveis”. Existem “modos de ver”, os quais  

primeiramente, podem ser demarcados num sentido sociológico geral, pois 
se trata de sublinhar que as convenções oculares permitem articular a 
dimensão visual das relações sociais. (...) A partir dos estudos culturais, 
pode-se dizer, porém, que o foco da cultura visual dirige-se para a análise da 
imagem como representação visual, resultado de processos de produção de 
sentido em contextos culturais. 

 

Mas os sentidos não estão nos objetos, são as relações humanas que atribuem sentidos 

e significados, e assim o olhar pode ser definido como uma construção cultural, na qual uma 

rede de associações e valores integram as competências visuais. As representações visuais são 

parte de relações imbricadas de práticas e discursos, “a experiência visual não se realiza de 

modo isolado. Ao contrário, elas são enriquecidas pelas memórias e imagens de vários 

universos de nossas vidas” (KNAUSS, 2006, p. 114). 

René Gardies (2008, p. 123) considera que “a interpretação incorporada na nossa visão 

já não nos permite ver de outra maneira”, para ele o espectador “seleciona na imagem os 

elementos que lhe permitem ver a imagem como a quer ver”. Essa interpretação dominante 

parece ser explicada pelas convenções e costumes sociais que orientam a sociedade, pois “na 

medida em que queremos participar da vida social, devemos começar por reconhecer os 

hábitos interpretativos da nossa sociedade” (GARDIES, 2008, p. 124). 

Para Sorlim (1994), só vemos em uma fotografia aquilo que desejamos ver. Se por um 

lado podemos afirmar que as imagens carregam significados que podem ser atribuídos pelas 

convenções e signos que estariam na imagem em si, por outro lado não podemos deixar de 
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falar que “olhar é, ao mesmo tempo, sair de si e trazer o mundo para dentro de si. Porque 

estamos certos de que a visão depende de nós e se origina em nossos olhos, expondo nosso 

interior ao exterior, falamos em janelas da alma” (CHAUÍ, 1998). Quando vemos uma 

imagem ou buscamos algo ou somos seduzidos por algo que desloca o nosso pensamento, e 

nos permitimos imaginar, viver uma cena. Dessa forma nos colocamos em relação com a 

imagem, que por sua vez nos coloca diante de nossa existência no mundo. A imagem se 

transforma em figuração de desejos ou conflitos. 

Nesse ponto parece importante destacar que as práticas cotidianas de olhar e de 

exposição ganham relevo. Num primeiro momento, partimos da imagem como um ponto fixo, 

pré-definida por um contexto histórico de época e/ou pessoal (do autor, dos retratados), 

institucional, técnico, discursivo, que possibilitam que a imagem possua sentido. Mas, para 

além das molduras, o que vemos é a nossa própria experiência, ou ainda, como interpretamos 

essas imagens. A fotografia transborda para além de seu enquadramento. Há sempre mais a 

compor uma imagem. 

 

 
Figura 2 12

 
 

Existe um jogo lúdico do enquadramento que aponta tanto para a seleção de elementos 

quanto para o fato da foto ser identificada como “foto de casamento”. Classificada com a tag 

                                                 
12 Disponível em http://www.flickr.com/photos/cateye30/ Acesso em junho de 2011. 

http://www.flickr.com/photos/cateye30/�
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wedding, a fotografia brinca com o olhar, com o momento e com as convenções, acionando ao 

mesmo tempo o conteúdo do horizonte de expectativas ligado ao contexto do casamento e 

uma espécie de vazamento que transcende o enquadramento da imagem. A imagem é a 

visualidade material da memória, que, através do jogo da moldura, se perpetua como 

enquadramento da própria memória. Diante de uma imagem, sempre estamos diante do 

tempo. Por mais contemporânea que seja uma imagem ela contem o passado, por mais antiga 

que seja, ela possui traços do presente (DIDI-HUBERMAN, 2008). Por isso podemos dizer 

que as imagens são polissêmicas e inesgotáveis. 

A forma de circulação das imagens é parte integrante das questões sobre visualidade. 

Por muito tempo a fotografia era ostentada em porta-retratos sobre a cômoda ou em molduras 

na parede como objeto de exibição da família. Ou se retrocedermos ainda mais no tempo, logo 

no início da fotografia, era mostrado em estojos de veludo como se fosse uma jóia. Mas nós 

não sabemos se essa foto está ou não sobre um móvel na casa dos noivos ou familiares. Essa 

foto é uma das quinze milhões de imagens tageadas com a palavra wedding no Flickr. 

 

 

2.2 Por dentro do Flickr 

A plataforma Flickr de compartilhamento e gerenciamento de imagens figura entre os 

quarenta sites mais acessados no mundo, segundo dados do site Alexa13. A comunidade 

possui mais de quarenta milhões de usuários e em setembro de 2010 alcançou a marca de 

cinco bilhões de fotos14

                                                 
13 O Alexa é uma empresa ligada à Amazon, que mede e disponibiliza índices estatísticos de acesso a sites da 
Internet. No início da pesquisa em 2009, o site ocupava a posição entre 33º e 36º, no último acesso em novembro 
de 2010, o site figurava na 40ª posição entre os sites mais acessados. 

. O Flickr foi criado pela empresa Ludicorp Research and 

Development no Canadá, em 2004. Em março de 2005, a empresa norte-americana Yahoo! 

14 Dados retirados da reportagem intitulda “Flickr alcança 5 bilhões de fotos”, do portal Terra de 20/09/2010. 
Disponível em http://tecnologia.terra.com.br  

http://tecnologia.terra.com.br/�


62 

 

comprou a empresa Ludicorp, e consequentemente o Flickr 15, por cerca de trinta e cinco 

milhões de dólares16

 Inicialmente a plataforma hospedava apenas fotografias, mas no do dia 9 de 

abril de 2008, foi publicado no “blog amigo” do Flickr (um canal de comunicação e notícias 

sobre o Flickr) 

. 

17

Por que 90 segundos? Bem, nos últimos meses pensamos bastante como os vídeos 
poderiam incrementar a já maravilhosa flickresfera. Quem leu atentamente 
as 

 que a partir daquela data o Flickr passava a aceitar vídeos curtos, de no 

máximo 90 segundos. A iniciativa gerou debate entre os usuários favoráveis e os reativos à 

presença do vídeo no mundo da fotografia. Talvez já prevendo esse debate, ao publicar a 

notícia no blog, o Flickr já se defendia e garantia que as imagens em vídeo também deveriam 

seguir a regra da comunidade e, portanto, tinham que ser capturadas pelos próprios usuários, 

conforme a citação retirada do post “Aperte o play”, 

regras de nossa comunidade, sabe que o Flickr foi feito para que as pessoas 
compartilhassem imagens capturadas por elas mesmas. E com o vídeo não poderia 
ser diferente. Por isso pensamos na idéia de vídeos como uma espécie de “imagem 
longa”, em outras palavras, pequenos registros de nossas vidas que gostaríamos de 
compartilhar com outras pessoas. 18

 
 

A plataforma se auto-define como “provavelmente o melhor aplicativo online de 

gerenciamento e compartilhamento de fotografias no mundo, tem dois objetivos principais” 

19

                                                 
15 Informação disponível em 

: 1. “ajudar as pessoas a disponibilizar seu conteúdo para pessoas importantes para elas”, 

podendo ser tanto para a família e amigos distantes, quanto por uma disputa de celebridades 

da web; 2. “permitir novas maneiras de organizar as fotos e vídeos”, pois a quantidade 

absurda de imagens que a tecnologia digital permite que se produza não cabe em álbuns, 

principal forma de organização atual. Assim, os “flickristas” sugerem que o álbum deveria se 

aposentar, e apresentam como parte da solução  

http://info.abril.com.br/aberto/infonews/032005/21032005-0.shl 
16 Informação disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u413799.shtml 
17 http://blog.flickr.net/pt 
18 http://blog.flickr.net/pt/2008/04/09/aperte-o-play/ 
19 Informações disponíveis no site www.flickr.com  

http://www.flickr.com/guidelines.gne�
http://info.abril.com.br/aberto/infonews/032005/21032005-0.shl�
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u413799.shtml�
http://blog.flickr.net/pt�
http://blog.flickr.net/pt/2008/04/09/aperte-o-play/�
http://www.flickr.com/�


63 

 

tornar colaborativo o processo de organizar fotos ou vídeos. No Flickr, é 
possível permitir que seus amigos, família e outros contatos organizem suas 
coisas - não apenas adicionem comentários, mas também notas e tags20. E, à 
medida que essas informações crescem como metadados, você poderá 
encontrar as coisas facilmente mais tarde, uma vez que toda essa informação 
pode ser buscada. 21

 
  

É interessante notar que a plataforma propõe novas maneiras de organizar fotos, 

sugerindo que o álbum se aposente, entretanto a palavra álbum foi mantida. No Flickr você 

pode organizar suas fotos em conjuntos que são intitulados “álbum”, depois o usuário pode 

organizar os álbuns em galerias, e também selecionar fotos para montar uma exposição. Há, 

ainda, no menu o link “Pessoas”, que permite marcar pessoas nas fotos e vídeos. Na galeria 

também é possível visualizar imagens a partir de datas. Existe a opção de disponibilizá-las por 

“Tiradas em” e “Postada no Flickr”.  

Os álbuns ligados à esfera familiar caracterizam-se a priori por alguma identificação 

temática dos acontecimentos ou da relação que se tem com as pessoas envolvidas. Assim, 

existem álbuns nomeados como “família”, “casamento”, “viagens” e temas diversos 

relacionados à família e outros gostos pessoais. A organização não se dá mais numa 

linearidade cronológica do ritual do casamento, por exemplo, a primeira foto não é da noiva 

entrando ou se arrumando, mas da festa. 

Para quem não conhece o mecanismo de funcionamento, o Flickr oferece um tour de 

demonstração da plataforma, que se divide em “Compartilhar”; “Upload e gerenciamento”; 

“Explorar” e “Faça mais”. As imagens mostram o layout inicial, quando não se é 

cadastrado.22

 

  

                                                 
20 Tags são dispositivos de busca, que funcionam como palavras-chave. Segundo o próprio Flcikr “é como uma 
palavra-chave ou um título de categoria. As tags o ajudam a encontrar fotos e vídeos que podem ter algo em 
comum. É possível atribuir até 75 tags a cada foto e vídeo”. 
21 Informações disponíveis em www.flickr.com  
22 Acesso em novembro de 2010. 

http://www.flickr.com/�
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Figura 3 

 

 
Figura 4 

 

O primeiro item “Compartilhe” é dividido em três partes. A primeira “Conte uma 

história com suas fotos” explica que o usuário pode contar uma história, permitir comentários 

de outras pessoas; fazer anotações diretas na imagem; referenciar pessoas nas imagens; e 

adicionar tags às imagens. Cada foto pode receber até 75 palavras-chave. As tags podem ser 

adicionadas tanto por pelo proprietário da foto quanto por seus contatos, tornando 

colaborativo o processo de classificação e organização, sublinhando a designação da web 2.0 

como ferramenta no processo de criação e distribuição de conteúdo e informações. Quando 

essas informações são adicionadas a uma fotografia ou mesmo quando uma nova fotografia é 
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postada, os contatos dos usuários são informados sobre a movimentação de seu “amigo” em 

tempo real.  

A segunda parte é “Compartilhe suas fotos com amigos e familiares”. Nessa etapa é 

explicado que as imagens pertencem ao usuário, e cabe a ele decidir quem vai poder ter 

acesso às imagens. Cada imagem pode ser classificada conforme a figura 5. 

 

 
Figura 5 

 

O Flickr também sugere que o usuário “proteja quem vê suas fotos designando-os 

como “familiares” ou “amigos”. Você pode restringir a visualização de qualquer foto apenas 

para quem você confia. Suas fotos públicas continuarão acessíveis a todos”. O Flickr possui 

ferramentas para você encontrar e/ou convidar conhecidos, como busca por nome ou e-mail; 

importar contatos do Yahoo! Mail; Gmail ou Hotmail; assim como enviar convites para ser 

seu amigo/contato. 

 Além dos seus contatos, a plataforma possui a ferramenta “Passaporte de convidado”, 

o qual permite que o usuário convide pessoas que não possuem conta no Flickr para visualizar 

determinadas imagens. A prática de compartilhar fotografias com família e amigos é antiga. 

Enviar fotografias por correio era uma forma de atualizar parentes e amigos distantes. O 

reconhecimento é importante na circulação entre grupos. Para Chalfen (2002) existe um 

paradigma do “Como eles se pareciam” 23

                                                 
23 How they looked no original. 

, que se baseia na informação que a fotografia 

fornece sobre a aparência de uma forma geral, sobre como mudaram ou não ao longo dos 
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anos, mas também sobre bens materiais, consumo simbólico. Quando as fotos eram enviadas 

pelo correio por imigrantes no início do século XX, ou por filhas para apresentar o neto à avó 

nos anos 1980, existia uma relação direta entre o conteúdo das imagens e os significados que 

o grupo desejava passar para parentes e amigos, que de várias formas já possuía algum 

conhecimento sobre o que estavam vendo. Designar um passaporte no Flickr para parentes e 

amigos é uma forma ainda viva de compartilhar o presente. 

A terceira parte do item “Compartilhar” é “Suas fotos onde você estiver na web”. Aqui 

é explicado que é possível compartilhar imagens com outras redes sociais: Facebook – “envie 

atualizações em tempo real ao Facebook ao fazer uploads de fotos públicas no Flickr”; 

Twitter – “faça upload diretamente para o Flickr e o Twitter simultaneamente ou envie um 

tweet com foto da galeria do Flickr”; blog – “postar a partir do Flickr diretamente no seu blog. 

Apenas defina uma conexão entre o Flickr e seu serviço de blog e abracadabra! Fotoblog!”; 

atualizações do Yahoo! – “Publique e compartilhe uploads do Flickr pela página inicial do 

Yahoo!, do Yahoo! Mail, do Yahoo! Pulso e muito mais!”.  

A plataforma também permite que o usuário exiba fotos do Flickr em sites da web, 

para isso basta criar um módulo dinâmico (Flash ou HTML) através da ferramenta 

“Gerenciador de módulo Flickr”. Também é possível disponibilizar uma “apresentação de 

slides” no site do usuário, para isso “Basta clicar no link “compartilhar” quando estiver no 

modo Apresentação de slides para obter um link”.  

 O próximo item do tour é “Upload e gerenciamento”, o qual explica as várias 

formas de se fazer upload de imagens para o Flickr e formas de organização das imagens. A 

plataforma afirma possuir “a maneira mais fácil de fazer upload na web” via dispositivo 

móvel, e-mail, navegador, desktop, e também de outros aplicativos de imagens como iPhoto, 

Picassa, Windows Live, Gallery. 

http://www.flickr.com/help/blogging/�


67 

 

 
Figura 6 

  

As ferramentas do Flickr de gerenciamento de upload e uso das fotos em outros 

sistemas da internet e web, reforçam o uso da fotografia como linguagem preferida na 

contemporaneidade enquanto comunicadora de identidade e da importância da visualidade via 

web. A partir de um lugar é possível estar em vários outros ao mesmo tempo. 

Para organizar as imagens, o usuário pode agrupá-las em conjunto (por ex. Natal 

2010) ou em álbuns conjunto de coleções (Coleção Natal – Natal 2008; Natal 2009; Natal 

2010). O usuário pode organizar todo o seu lote de imagens, os uploads mais recentes, os 

álbuns, criar grupos e coleções. Também é possível criar exposições tanto com suas próprias 

imagens, quanto com outras imagens, desde que obedecendo à política de direitos autorais e 

direito de uso de imagens. Nesses locais, o usuário pode adicionar as informações que desejar 

sobre as imagens como descrições (tanto para conjunto de fotos ou uma), tags, local, pessoas. 

O usuário pode mapear suas imagens numa espécie de mapa-mundi. Assim como é possível 

inserir imagens nos álbuns ou coleções apenas arrastando e soltando-a no Organizr.  
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Figura 7 

 

É interessante destacar que o Flickr nos propõe a romper com o “velho” álbum, mas 

conserva muitas características dessa antiga forma de organização. Adicionar informações nos 

álbuns, tais como escrever legendas, comentários, nomes de pessoas, lugares, datas etc. 

sempre fizeram parte dessa forma de arquivar fotos. É bem verdade que muitas vezes a 

narrativa visual dos álbuns requeria outra oral, geralmente esse papel era realizado pelas 

mulheres, a quem sempre coube o papel de guardiã da família (SILVA, 2008).  

 Nesse sentido, o Flickr democratiza ainda mais a circulação da fotografia. Não 

há mais um guardião da família, nem uma narrativa oral, mas há uma grande difusão das 

imagens e de conhecimento sobre ela. Cada membro dos grupos pode organizar, marcar, 

comentar, adicionar as fotos.  

 O incentivo da plataforma não é restrito a grupos que já se conhecem. A idéia é 

movimentar e proporcionar uma grande troca entre usuários. O Flickr estimula a navegação e 

interação entre os usuários. Com o slogan “Explore o mundo com Flickr”, a plataforma diz 

oferecer a oportunidade de o usuário ter acesso a eventos atuais, tal como conferir o que 

acontece na galeria da Casa Branca ou da NASA, ou ainda buscar os eventos por palavra-

chave e conhecer os “relatos de testemunhas oculares da História”. A associação do site com a 
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história não é casual. Em vários momentos há incentivo para que os usuários ajudem a 

fornecer informações às imagens como uma forma de garantir conhecimento. Em reportagem 

sobre a publicação da galeria da NASA em agosto desse ano, o jornal Folha de São Paulo, 

escreve  

A Nasa colocou à disposição do público mais de meio século de história de 
uma base de fotografias na plataforma de internet Flickr e com isso espera 
que o público participe com seus comentários e suas lembranças. Com esta 
iniciativa, a Nasa espera que antigos funcionários e aqueles que tenham 
visitado alguma vez as instalações da Nasa contribuam para elaborar uma 
memória comum. Os usuários poderão acrescentar às imagens rótulos, 
palavras-chaves, identificar objetos e pessoas que reconheçam. Além disso, 
terão a oportunidade de conversar com outros visitantes e trocar 
comentários24

  
. 

No item Exposição, o site incentiva que o usuário crie uma galeria com tudo que achar 

interessante e despertar interesse. Também há a possibilidade de pesquisar através das 

georeferências, ou seja, através de nomes de lugares. Por isso existe o incentivo para que o 

usuário localize suas imagens no mapa.  

 

 
Figura 8 

 

                                                 
24 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/tec/791117-historia-da-nasa-em-fotos-ganha-pagina-no-
flickr.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/tec/791117-historia-da-nasa-em-fotos-ganha-pagina-no-flickr.shtml�
http://www1.folha.uol.com.br/tec/791117-historia-da-nasa-em-fotos-ganha-pagina-no-flickr.shtml�
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Ainda no item Explorar, a plataforma apresenta o “The Commons”, um projeto que 

permite que se “obtenha acesso aos tesouros ocultos de alguns dos maiores arquivos 

fotográficos do mundo, incluindo The Library of Congress, The Smithsonian, The New York 

Public Library e The U.S. National Archives

As principais metas do projeto The Commons no Flickr são, em primeiro 
lugar, mostrar a você os tesouros escondidos nos arquivos de fotografias 
públicas mundiais e, em segundo lugar, mostrar como a sua adição e o seu 
conhecimento podem ajudar a enriquecer ainda mais essas coleções. 

”. A plataforma faz um convite aos possíveis 

usuários:  

Você está convidado a ajudar a descrever as fotografias que descobriu no 
The Commons no Flickr, adicionando tags ou deixando comentários.25

 
 

 
Figura 9 

 

                                                 
25 Disponível em http://www.flickr.com/commons/ 

http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/�
http://www.flickr.com/photos/smithsonian/�
http://www.flickr.com/photos/nypl/�
http://www.flickr.com/photos/nypl/�
http://www.flickr.com/photos/usnationalarchives/�
http://www.flickr.com/commons/�
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O projeto Bens comuns começou em janeiro de 2008 com a parceria entre o Flickr e a 

Biblioteca do Congresso norte-americano. A meta do projeto é aumentar o acesso a 

fotografias de propriedade públicas e fornecer um meio para o público contribuir com 

informações e conhecimento. 

 O usuário cadastrado possui várias opções de busca como “Explorar 

fotos interessantes no Flickr escolhendo um ponto no tempo”. Logo abaixo dessa frase há 

uma caixa para selecionar o mês/ano que se deseja visualizar. O Interstingness é formado 

por imagens que são selecionadas pelos funcionários do Flickr a partir do número de 

visualizações e outras ações com a foto, como quem favorita, tags, comentários, ou seja, é a 

partir da movimentação dos usuários na plataforma. 

 

 
Figura 10 

 

Além disso, há possibilidade de se explorar imagens (e o mundo) a partir de outros 

links, como “Exibição do calendário deste mês”, “um mapa do mundo”, “localizador de 

câmeras” (onde existe uma estatística e informações técnicas sobre as câmeras mais usadas), 

“vídeos no Flickr”, “exposições”, “blog do Flickr”. Também há link para “Hoje há um ano”; 

“Álbuns” (onde são exibidos álbuns preferidos); e “Grupos”. 

http://www.flickr.com/explore/interesting/�
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 Os grupos funcionam em torno de um conteúdo que em geral forma alguma 

temática; podem ser públicos, públicos para convidados ou particulares; possui galeria para 

fotos e/ou vídeos e fórum para conversas. É claro que há busca pelas tags e lugares. 

 

 
Figura 11 

  

O Flickr ainda possui o App gardem, o qual permite a criação de outros aplicativos 

para se usar nas imagens, back up, visualização fácil, atualização de contatos, etc. É possível 

editar as imagens através do Picnik, uma empresa de Seattle, que oferece serviços de edição 

de fotos on-line, assim “graças a uma integração bem prática, podemos fornecer todas as 

ferramentas legais do Picnik de dentro do próprio Flickr”. A questão da manipulação de 

imagens digitais tem rendido muito debate. A manipulação de fotografias sempre foi possível, 

não só enquanto construção da realidade, como pela possibilidade de se alterar a própria 

imagem depois de tomada, na revelação. Porém esses procedimentos não eram fáceis, 

sobretudo no nível doméstico. Com a tecnologia digital, a possibilidade de alteração ou 

mesmo de se criar uma imagem sem referente é simples e pode ser feita através de diversos 

programas, como esse oferecido pelo Flickr. Dijck (2007) sublinha que a fotografia digital 

enquanto formadora de identidade e comunicadora passa por um momento de revisão antes de 
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serem disponibilizadas em rede. Os programas de edição permitem que as imagens sejam 

retocadas com adição ou subtração de elementos, mas também, e, sobretudo, no cuidado 

estético, é possível apagar espinhas, tirar olhos vermelhos, aumentar a cor, brilho etc. Porém, 

a autora reforça que não é a digitalização que impõe a manipulação ou artificialidade da 

imagem, ao contrário defende que a fotografia analógica também alterada, afirmando que a 

manipulação sempre foi inerente à dinâmica da fotografia. 

O Flickr é gratuito, mas oferece uma conta Pro, a qual custa R$ 45,00 ao ano. Além do 

que foi apresentado aqui, a conta Pro recebe “uploads e armazenamento ilimitados; álbuns e 

coleções ilimitados; acesso aos arquivos originais; stauts de sua conta; navegação e 

compartilhamento livre de anúncios; reprodução HD para vídeos com alta definição; álbum de 

fotos super legais e gratuitos”.  

A conta gratuita do Flickr permite upload de dois vídeos e 100 MB de fotos por mês. 

De acordo com o site o limite de uploads é zerado “à meia-noite no Fuso horário do Pacífico 

(fuso horário da sede do Flickr) no primeiro dia de cada mês. Não é possível recuperar parte 

da sua cota mensal excluindo fotos”. Na conta gratuita existe o número limite de 200 fotos 

para visualização, se o usuário tiver mais de 200 fotos, apenas as 200 mais recentes 

aparecerão. A plataforma Flickr diz que as fotos são removidas da lista do usuário e não do 

Flickr. Caso a foto também esteja postada em um blog ela continuará aparecendo. Há uma 

advertência que se a conta permanecer inativa por 90 dias consecutivos poderá ser excluída. 

No dia quatro de agosto deste ano, o Flickr anunciou a reformulação da página de 

fotos. O padrão dos tamanhos aumentou em 28% e criou-se o lightbox, uma função que 

permite que a foto aumente de tamanho em um fundo preto, isolando a imagem de qualquer 

outra interferência visual apenas em um clique. 
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Figura 12 

 

 
Figura 13 26

 
 

A navegabilidade foi sutilmente aumentada com adições de botões para rolar as 

imagens nos álbuns. E a partir de então sempre que o usuário enviar uma foto, a história da 

                                                 
26 Disponível em http://www.flickr.com/photos/smoothdude/ Acesso em junho de 2011. 

http://www.flickr.com/photos/smoothdude/�
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foto irá junto: “Quando uma foto foi tirada, sua localização, qual câmera, exif 27

O Flickr é uma plataforma de criação coletiva, no qual as fotografias circulam no 

formato muitos-muitos. Não existe uma organização prévia, nem conteúdo determinado. 

Tanto postar quanto buscar são ações realizadas livremente, por pessoas comuns, como parte 

do seu cotidiano, que de um jeito ou de outro ainda parecem nutrir o desejo do arquivo 

universal.  

 e o seu nome, 

são informações que agora estão agrupadas em um único lugar logo a direita das fotos e dessa 

forma, acreditamos que ao compartilhar suas fotos, a história dela estará basicamente 

contada”. 

O Flickr é parte do que podemos chamar de home media, “em resumo, a mídia visual 

doméstica consiste em formas mediadas de comunicação audiovisual que são criadas de 

maneira privada e pessoal e tem como fim o consumo privado e pessoal” 28

O Flickr tanto funciona como portfólio para fotógrafos profissionais, como assume a 

antiga função de arquivo do álbum de família. A fotografia ao ser portadora de memória, 

formadora de identidade e comunicadora, é parte da biografia dos indivíduos. O arquivo 

permite que recorramos a ele quando preciso. Quanto mais fotografia disponível e preservada 

 (CHALFEN, 

2002, p. 143). Chalfen chama atenção para o investimento que uma família ou membros de 

uma família precisam dispor tanto financeiramente, quanto de tempo para ter em casa 

aparatos eletrônicos que dotem a família com a mídia doméstica. Para o autor a grande 

motivação para que a família ou indivíduo utilize a mídia doméstica como mediação visual de 

suas identidades é a noção de vestígio, é o que garante a possibilidade de ver mudanças e 

continuidades. 

                                                 
27 Exif é a sigla de Exchangeable Image File Format, que são as informações embutidas no arquivo das imagens. 
Depende da câmera, o número e tipo de informações possíveis. As informações mais comuns são: nome do 
arquivo; câmera; modelo; ISSO; esposição; abertura; distância; latitude e longitude. Esses dois últimos tem sido 
usado em câmeras com GPS. Quando as fotos são enviadas para o Flickr, o local aparece automaticamente. 
28 Tradução livre de “In summary, home visual media consist of mediated forms of audio-visual communication 
that are created in private, personal ways and meant for personal and private consumption”. 
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para nos reinventarmos melhor. O indivíduo complexo (VELHO, 1999) parece precisar se 

reinventar em vários momentos da vida. A multiplicidade de papéis possíveis e desejáveis faz 

com que o arquivo tenha um papel importante na arte da comunicação. Para Josso (2007, p. 

435),  

Essa polissemia nos incita a partir em busca de nossos seres no mundo 
potenciais e por isso mesmo nos reinventar diante de nossos projetos.  
É assim que nossos fragmentos de memória individual e coletiva se 
transmutam em recursos, em fertilização, em inspiração para que o nosso 
imaginário acerca de nós mesmos possa inventar essa indispensável 
continuidade entre o presente e o futuro, graças ao nosso olhar retrospectivo 
sobre nós mesmos. Não é inútil repetir aqui que o trabalho biográfico não é 
um remoer do passado, mas uma reconfiguração do presente e futuro, graças 
a esse olhar retrospectivo de um lado e, de outro lado, ao fato de que cada 
evento ou contexto singular remete imediatamente para referenciais 
coletivos, quer se seja consciente disso ou não. 
  

O Flickr é um grande arquivo que permite uma busca retrospectiva tanto para os 

“proprietários” das fotos, das lembranças, da experiência, quanto para meros “buscadores”, 

que procuram na imagem apoio para mudar ou seguir adiante. 

Compartilhar fotografias faz parte tanto de uma forma de se deixar ver, de comunicar 

a própria identidade, mas também porque ao ingressar no imaginário coletivo, as experiências 

se reforçam, são identificadas, reconhecidas e expressam sentimentos que ganham sentido 

quando compartilhados, valorizando aspectos próprios, como a felicidade. Compartilhar com 

milhões de pessoas suas fotografias através do Flickr é uma forma de prolongar a vida, de 

buscar compreensão. O compartilhamento é de certa forma intrínseco ao arquivamento,   

sempre arquivamos as nossas vidas em função de um futuro leitor autorizado 
ou não (nós mesmos, nossa família, nossos amigos ou ainda nossos colegas). 
Prática íntima, o arquivamento do eu muitas vezes tem uma função pública. 
Pois arquivar a própria vida é definitivamente uma maneira de publicar a 
própria vida, é escrever o livro da própria vida que sobreviverá ao tempo e à 
morte (ARTIÉRES, 1998, p. 32). 

 

Arquivar e compartilhar funciona como prática formadora da existência, a intenção 

autobiográfica inerente ao processo, “é muitas vezes a única ocasião de um indivíduo se fazer 

ver tal como ele se vê e tal como ele desejaria ser visto” (ARTIÈRES, 1998, p. 31). 
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Se por um lado, a função de memória da fotografia passou a ser secundária, 

destacando o papel da fotografia como formadora e comunicadora de identidade, sobretudo 

pela instantaneidade e caráter “ao vivo” da fotografia, a função de memória parece ficar mais 

evidente na distribuição em redes sociais, no armazenamento virtual. Se por um lado, a função 

de memória da fotografia passou a ser secundária, destacando o papel da fotografia como 

formadora e comunicadora de identidade, sobretudo pela instantaneidade e caráter “ao vivo” 

da fotografia, a função de memória parece ficar mais evidente na distribuição em redes 

sociais, no armazenamento virtual. Para Dijck (2007, p. 116), 

A fotografia digital pessoal possibilita novas práticas sociais, nas quais as 
imagens são consideradas recursos visuais para a microcultura da vida 
cotidiana. Nessas microculturas, a memória não exatamente desaparece do 
espectro do uso social, mas assume um significado diferente. Na realidade da 
vida cotidiana na rede, o modo padrão de fotografia pessoal tornou-se 
compartilhado. No entanto, poucas pessoas percebem que a experiência de 
compartilhar, quase que por definição, implica na distribuição do 
armazenamento: imagens pessoais distribuídas através da Internet podem 
permanecer lá por tempo indeterminado, transformando-se a partir de 
contextos imprevisíveis, reformulados e reaproveitados. 29

 
 

A fotografia digital e o compartilhamento em redes como Flickr são a nova forma de 

ver e ser visto através de fotos. A plataforma permite que se apresente sua imagem pública 

como lhes convier melhor. Através da fotografia dizemos como queremos ser lembrados.  

Para compreender como a fotografia participa da construção da memória social, ou 

pelo menos está dentro da alteração nas estruturas humanas temporais, é necessário fazer uma 

seleção relativamente arbitrária dentro da temática da fotografia a ser estudada. Tal escolha se 

deu a partir do acompanhamento sistemático do Flickr, apoiado no recurso das tags, alguns 

motivos pertencentes à esfera doméstica começaram a se destacar pela quantidade de imagens 

                                                 
29 Tradução livre de “digital personal photography gives rise to new social practices in which pictures are 
considered visual resources in the microcultures of everyday life. In these microcultures, memory does not so 
much disappear from the spectrum of social use as it takes on a different meaning. In the networked reality of 
people’s everyday life, the default mode of personal photography becomes sharing. However, few people realize 
shared experience almost by definition implies distributed storage: personal live pictures distributed through the 
Internet may remain there for an indefinite period, turning up in unforeseen contexts, reframed and 
repurposed”. 
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disponíveis. A tag family, travel e wedding, e outras tags correspondentes se destacavam 

nesse universo imagético do Flickr. Esses três motivos poderiam ser usados para realçar a 

relação entre fotografia e memória, e a conformação de uma memória social no 

compartilhamento na web. Porém, as fotografias relacionadas ao tema casamento se 

destacavam em número (13.334.750) 30

 

. Ao mesmo tempo apresentam o diálogo entre 

moderno e antigo, e uma possibilidade de leitura do futuro no passado. 

   

 

 

                                                 
30 O número de fotos foi aumentando no decorrer da pesquisa. 
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3  A fotografia de casamento no Flickr 

Não é difícil imaginar os quinze milhões de fotografias etiquetadas com a palavra 

wedding no Flickr. De várias formas convivemos desde a mais tenra idade com imagens da 

cerimônia do ritual do casamento. O casamento é uma das instituições sociais mais antigas, 

objeto dos mais variados produtos midiáticos, especialmente os artefatos visuais e 

audiovisuais, como fotografia, produtos de TV. e filmes de cinema, que fazem circular de 

forma ampla representações acerca do casamento, ou mais precisamente da cerimônia do 

ritual. Tais produtos, enquanto parte da cultura da mídia, “fazem circular um conjunto de 

representações que atuam como presença da coletividade frente ao indivíduo. Força externa 

efetivamente, visto que nasce fora das consciências particulares, sendo o ato criador em seu 

campo nada mais que tradução das significações coletivas” (ROCHA, 1995, p. 35). E, por 

isso mesmo apresentam uma dimensão coercitiva. As representações coletivas que circulam, 

não são inventadas, mas sim fornecidas pela própria sociedade. As imagens que circulam 

através da mídia tradicional – rádio, cinema, TV, jornal impresso, revistas – e do home media 

atualmente, fazem parte do tecido social da viva cotidiana e através dos artefatos culturais 

tanto reforçam quanto modelam visões de mundo, sentimentos, comportamentos, gênero, 

desejos, medos, fornecendo material para que os indivíduos forjem sua identidade e 

pertencimento (KELLNER, 2001), ao mesmo tempo em que formatam uma cultura comum 

globalizada. Nesse sentido, a home media é fundamental, pois passa a ser possível visualizar a 

forma de existência e resistência na escrita de si e no arquivamento do eu de pessoas comuns 

em seu cotidiano. Esse canal de produção que privilegia o homem comum como produtor de 

informação se mostra eficaz para pensarmos como nos relacionamos com nossas formas de 

viver, sentir, pensar, desejar, temer. Ou ainda como os indivíduos se vêm, se diferenciam e 
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como se relacionam com o outro, moldando a vida diária, comportamentos, condutas, e 

também a construção da identidade. 

 Como já vimos, a memória é essencial para o sentimento de identidade e 

pertencimento, que como disse Le Goff (2003), é uma das buscas incessantes dos indivíduos e 

grupos. A construção da memória é um campo de debate, disputa, conflito e negociação a 

partir das representações. A memória moderna é arquivista, se apóia na materialidade do 

vestígio, na imediatez do registrado, na visibilidade da imagem (NORA, 1993). Huyssen 

(2000) e Colombo (1991) também defendem que a sociedade contemporânea é arquivista. Na 

medida em que a memória é cada vez mais externa, é necessário arquivar e preservar o 

passado. Nesse sentido, as memórias são mediadas, uma vez que são produzidas através de 

tecnologias de mídia e produzem artefatos culturais - muitas vezes individuais, como a 

fotografia de casamento - que se inserem em sistemas de compartilhamento social de 

rememoração do passado (DJICK, 2007), como o Flickr. 

A fotografia de casamento, enquanto artefato cultural reverbera pela sociedade visões 

de mundo, sentimentos, valores, e claro, papéis de gênero. A fotografia tanto é expressão, 

como documento, depende do olhar que a direcionamos (SOULAGES, 2010). Enquanto 

documento de si, podemos dizer que ela busca a eterna escrita de si e o arquivamento do eu, é 

o que nos permite viver, habitar e sobreviver socialmente e nos proteger da anomia.  

Por um lado podemos dizer que nossa lembrança está cheia de imagens de casamentos 

dos quais já participamos enquanto convidados ou dos álbuns de família e de amigos que 

rememoram o evento. Por outro lado, não podemos negar a grande marca que os grandes 

produtos da mídia deixam em nossa memória. Em filmes, novelas e revistas sempre vemos 

casamentos deslumbrantes, resultado, em geral, do triunfo do amor, e da vitória da mulher que 

de alguma forma passou grande parte da exibição lutando pelo amor verdadeiro, especial. Em 

geral, as novelas e filmes terminam após o casamento, indicando a estreita ligação que o 
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casamento tem com o futuro e com a idéia de completude através do outro. Um exemplo de 

como o casamento é explorado pela mídia e ressalta a estrita ligação do amor com o 

compromisso de casamento visando o futuro, é a cobertura da mídia do casamento real entre o 

príncipe William e a plebéia Kate Middleton. O evento foi um dos assuntos principais durante 

meses na imprensa mundial, e foi transmitido ao vivo para todo o mundo. Um dos pontos 

mais especulados foi sobre a confecção do vestido de noiva. O site da BBC publicou no dia 

09 de abril de 2011: “Após meses de especulação, chegou ao fim o mistério cuja resposta 

permaneceu guardada a sete chaves pelos organizadores do casamento real britânico: o estilo 

e o estilista do vestido escolhido por Kate Middleton para seu grande dia” 31

De um jeito ou de outro, concordamos com Martins (2009, p. 18) quando este diz que 

“é, portanto, no terreno da ficção social e cotidiana, do conhecimento que da fotografia tem o 

seu usuário, o que usa a fotografia como instrumento de auto-identificação e de conhecimento 

de sua visibilidade na sociedade em que vive” que se busca a interpretação das fotografias e 

de sua associação com o imaginário social. Ao participar da construção da realidade, a 

fotografia incorpora não apenas a cena que pensa estar fotografando, mas também  

.  

as discrepâncias entre o que pensa ver e o que está lá, mas não é visível. A 
fotografia é mais um indício do irreal do que do real, muito mais o 
supostamente real recoberto e decodificado pelo fantasioso, pelos produtos 
do auto-engano necessário e próprio da reprodução das relações sociais e do 
seu respectivo imaginário (MARTINS, 2009, p. 28). 

 

A fotografia, enquanto parte de um conjunto de ações na sociedade, processa, tensiona 

e torna visível outros discursos e imaginários sobre o casamento (TAGG, 2005). 

 

 

                                                 
31 Disponível em http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/04/110429_vestido_mostra_pu.shtml  

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/04/110429_vestido_mostra_pu.shtml�
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3.1  Breve nota sobre o casamento 

O casamento é uma das instituições sociais mais antigas, “parte do complexo 

institucional mais amplo da família” (THERBORN, 2006), e se constitui como um rito de 

passagem. Enquanto instituição social, o casamento é produtor de ordenamento e regulação da 

sexualidade, do controle da natalidade (THERBORN, 2006, p. 198), e também do amor 

romântico que passou a orientar as ações dos indivíduos na sociedade ocidental a partir do 

século XVIII. Enquanto rito de passagem, o casamento é o evento no qual os noivos tornam 

pública a mudança do estado de solteiro a casado. O ritual do casamento permite o 

reconhecimento social da mudança de status, uma vez que biológica e/ou esteticamente não 

há marcas. A presença da família e dos amigos na celebração funciona como autorização, 

aprovação social da passagem. Um dos objetivos do rito é o reforço do vínculo entre o casal, 

assim como a continuidade e crença em certos valores sociais. Talvez uma das coisas mais 

determinantes na exigência e no sonho de se casar, esteja relacionada à busca de proteção e 

pertencimento. Segundo Féres-Carneiro (1998), 

Desde Durkheim, é um lugar-comum na sociologia familiar que o casamento 
serve como proteção contra a anomia do indivíduo. Sendo um instrumento 
de construção nômica, o casamento tem como função social criar para o 
indivíduo uma determinada ordem, para que ele possa experimentar a vida 
com um certo sentido.  

 

Nessa direção, o casamento é uma ação que se espera, se busca e se valoriza na 

sociedade. Por isso mesmo, o evento casamento tem muita força enquanto rito de passagem e 

em sua encenação. O casamento é, então, “um ato dramático, no qual dois estranhos, 

portadores de um passado individual diferente, se encontram e se redefinem. O drama do ato é 

internamente antecipado e socialmente legitimado muito antes de ele acontecer na biografia 

dos indivíduos” (FÉRES-CARNEIRO, 1998). O casamento é sonho e desejo construído no ou 

pelo imaginário social.  
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Por ser uma instituição social antiga, o casamento nem sempre teve o mesmo 

significado e regras. A busca por proteção e pertencimento passou por vínculos que nem 

sempre estiveram ligados ao amor entre duas pessoas. Até o século XVII, existia uma 

separação entre o amor carnal e o amor conjugal (ARIÈS) 32

É na relação entre duas pessoas que se abre o espaço para experiências de amor, 

intimidade, respeito, acolhimento e responsabilidade que abrigam os sentimentos de proteção 

e pertencimento, que conduz ao casamento. Essa mudança possibilita que a família se torne o 

lugar do afeto, do amor e da sexualidade. O amor se romantiza e o casamento também. 

. Em geral, o casamento era uma 

via de união entre famílias e não uma forma de se obter realização e satisfação pessoal. 

Existia uma oposição entre amor-paixão extraconjugal e o matrimônio. Porém, a partir do 

século XVIII, há uma aproximação entre essas duas formas de amor e um novo ideal de 

casamento vai-se constituindo aos poucos no Ocidente, em que se impõe aos conjugues que se 

amem ou que pareçam se amar, e que tenham expectativas a respeito do amor. O erotismo 

extraconjugal entra no casamento e o amor-paixão é visto como modelo. Hoje, ninguém 

duvida da dignidade do amor conjugal. A sociedade contemporânea não aceita mais que 

alguém possa se casar sem desejo e sem amor (FÉRES-CARNEIRO, 1998). 

Alguns autores como Giddens (1993) e Bauman (2004) escreveram sobre as 

transformações que as relações vem sofrendo e em como afetam o casamento, seu significado, 

sentido, expectativa e duração. A sociedade contemporânea é uma sociedade pautada por 

princípios e valores individualistas, o que esmaece o vínculo mais forte e conjugal. Para 

Bauman (2004), o amor líquido que rege as relações humanas, num certo contexto urbano da 

Europa e das Américas, está cada vez mais frágil e provoca uma sensação de insegurança 

constante nos relacionamentos, o que gera dificuldade e até impossibilidade de 

relacionamentos de longo prazo. Segundo Giddens (1993), o relacionamento conjugal só se 

                                                 
32 Disponível em http://www.bernardojablonski.com/pdfs/pos/amor_no_casamento.pdf  

http://www.bernardojablonski.com/pdfs/pos/amor_no_casamento.pdf�
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mantém se conseguir satisfazer aos dois parceiros. Para a geração mais jovem não é possível 

pautar uma relação apenas no sentimento de pertencimento e proteção para além do amor, é 

preciso haver um aprofundamento da experiência de um “nós” harmônico. 

Um reflexo dessas questões seria o aumento do número de divórcios e separações 

entre casais. Porém, segundo Féres-Carneiro (1998) 

O número crescente de separações conjugais na sociedade contemporânea 
pode, à primeira vista, parecer um contra-argumento da tese desenvolvida 
por Berger e Kellner (...) de que o casamento contemporâneo é para os 
cônjuges a principal área de auto-realização social e a base dos 
relacionamentos na esfera privada. Todavia, na sociedade contemporânea, os 
indivíduos se divorciam não porque o casamento não é importante, mas 
porque sua importância é tão grande que os cônjuges não aceitam que ele 
não corresponda às suas expectativas. Assim, é justamente a dificuldade 
desta exigência que o divórcio reflete e, quase sempre, os divorciados 
buscam o recasamento. 

 

O casamento engloba amor, sexo e papéis de gênero masculino e feminino. O “amor 

líquido” que rege a sociedade ocidental parece cada vez mais frágil muito provavelmente 

porque, como nos diz Giddens na introdução de A transformação da intimidade (1993, p. 

9), “atualmente, pela primeira vez na história, as mulheres reivindicam igualdade com os 

homens”, não só nas relações políticas e econômicas, mas, sobretudo, no campo emocional e 

sexual. As mudanças no amor, na sexualidade e no casamento, que passaram a ter como 

princípio a democracia e a igualdade sexual e emocional, estão diretamente relacionadas às 

mulheres, tanto de “mulheres comuns, que tratam de suas vidas cotidianas, e os grupos 

conscientemente feministas -, foram pioneiras em mudanças de grande e ampla importância” 

(GIDDENS, 1993, p. 10). O autor considera que uma das grandes mudanças está ligada à 

potencialização máxima do “relacionamento puro”, que apesar de ser baseado em confiança e 

compromisso, o que reforça a possibilidade de durabilidade, o que importa é a relação em si, a 

continuidade da relação depende da satisfação entre as partes. Giddens (1993), no entanto, 

diferencia casamento de relacionamento puro, que apesar de ser um desdobramento da 

emergência do amor romântico e do vínculo emocional durável que se concretizava no 
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casamento. A diferença reside no fato do amor romântico afetar mais diretamente as 

mulheres, pois apesar de possuir um pressuposto de igualdade emocional, elas foram 

conduzidas para a esfera doméstica. Para Giddens (1993, p. 50), “o amor romântico pela 

primeira vez vinculou o amor com liberdade, ambos sendo considerados como estados 

normativamente desejáveis. (...) Os ideais do amor romântico, ao contrário, inseriram-se 

diretamente nos laços emergentes entre a liberdade e a auto-realização”. Esse amor romântico, 

sublime, prevalece sobre o ardor sexual, “o amor rompe com a sexualidade, embora a 

abarque; a “virtude” começa a assumir um novo sentido para ambos os sexos, não mais 

significando apenas inocência, mas qualidades de caráter que distinguem a outra pessoal 

como especial” (GIDDENS, 1993, p. 51). É preciso distinguir o amor do desejo sexual puro e 

simples. O amor romântico precisa de todo um processo de interesse por alguém que pode vir 

a completar a vida do outro, garantindo segurança psicológica, e, num certo sentido, o 

controle do futuro. O amor romântico está associado a uma idéia de liberdade e passou a ser o 

sonho das mulheres a partir do século XVIII, e no século XIX enchia as livrarias de romances 

e novelas com o tema, ocasionando 

um impacto duplo sobre a situacão das mulheres. Por um lado ajudou a 
colocar as mulheres “em seu lugar” - o lar. Por outro, entretanto, o amor 
romântico pode ser encarado como um compromisso ativo e radical com o 
“machismo” da sociedade moderna. O amor romântico pressupõe a 
possibilidade de se estabelecer um vínculo emocional durável com o outro, 
tendo-se como base as qualidades intrínsecas desse próprio vínculo 
(GIDDENS, 1993, p. 10). 

 

O segundo impacto a que se refere Giddens está ligado a mudanças nas relações entre 

pais e filhos e na invenção da maternidade. Quando a revolução industrial leva o homem e pai 

para trabalhar fora de casa, a mulher passa a ser responsável pela criação dos filhos. Aqui 

acontece uma passagem da família patriarcal para a afeição maternal. Essa associação da 

maternidade à feminilidade estava diretamente ligada aos valores do amor romântico, e 
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reforçou a idéia da existência de dois sexos, que correspondem a papéis diferentes tanto nas 

atividades quanto nos sentimentos.  

Pensar o feminino como um papel de gênero implica em assumir que para além das 

diferenças sexuais anatômicas entre homens e mulheres, existe uma configuração social que 

está “integrada às redes de relações institucionais e culturais em que se inserem o sujeito e a 

família” (NEGREIROS e FÉRES-CARNEIRO, 2004), que funcionam como construções 

históricas na construção dos gêneros. Enquanto papel, o gênero pode ser entendido como um 

conjunto de proibições, interdições, exclusões, e também de imposições, regras para uma 

inserção social, que acaba por determinar o que é próprio para o homem e para a mulher. É 

claro, que enquanto construções históricas, temos que ter em mente que há uma transmissão 

de geração a geração, que ao mesmo tempo em que vai ganhando novas configurações, 

mantém um forte vínculo com o passado. Nessa direção,  

a dicotomia sexual homem-mulher com características e 
peculiaridades exclusivas – assumida por pais, familiares, escola, 
meios de comunicação e sociedade em geral, é incorporada como uma 
forte formação, através do desenvolvimento humano. Assim, como 
assinalou Biaggio (1976), os desempenhos esperados culturalmente – 
que os meninos sejam “fortes, agressivos, competentes e 
dominantes”, e as meninas “dependentes, sensíveis, afetuosas e que 
suprimam seus impulsos agressivos e sexuais”, de algum modo, 
formam conjuntos de disposições diferenciais a serem seguidos. E, 
conforme a clássica hipótese de Parsons (1964), orientam-se os 
meninos de uma forma instrumental, com ênfase na competência e 
capacidade para a ação – respostas impessoais – e as meninas para 
uma dimensão expressiva, com foco na ternura e no bem-estar dos 
outros – respostas pessoais. (NEGREIROS e FÉRES-CARNEIRO, 
2004) 

 

Atualmente, apesar de haver um forte movimento entre estudiosos de sexualidade e 

gênero em conter essa visão dicotômica homem-mulher, ainda prevalece uma visão 

exclusivista entre os papéis de gênero. Negreiros e Féres-Carneiro (2004) partindo de 

pesquisas empíricas com adolescentes e adultos sobre família, casamento, separação e 

projetos de vida, nos dizem que apesar de haver um consenso entre homens e mulheres sobre 
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a importância do amor no casamento e da separação como inevitável quando o amor acaba 

essa idéia é mais forte no sexo feminino, levando a crer que os aspectos ligados aos 

sentimentos como parte da subjetividade ainda está associado ao sexo feminino, sublinhando 

as diferenças entre os dois gêneros. As autoras enfatizam que entre os adultos  

as mulheres descreveram a escolha amorosa como “apaixonada” e 
como “amor à primeira vista” e definiram o casamento como “relação 
amorosa, realçando uma perspectiva romântica e subjetiva”. Por outro 
lado, os homens ressaltaram a “atração física” na escolha amorosa e 
definiram o casamento como “constituição de família”, enfatizando 
aspectos objetivos e práticos. 

 

Podemos, então, concordar com Giddens (1993) que a propagação do amor romântico 

subordinou a mulher ao lar, à família, ao mundo da interioridade e do afeto. Porém, não 

podemos nos esquecer de falar de todo um movimento feminista que tenta libertar a mulher 

desse modelo opressor e que a levou requerer além de relações igualitárias a se expandir por 

todas as esferas da sociedade. Por vários motivos as mulheres ingressaram no mundo do 

trabalho e alteraram o cotidiano da vida familiar e a dependência econômica em relação ao 

homem. Da mesma forma, os avanços da medicina permitem controlar a função reprodutora, 

que por tanto tempo a manteve presa ao lar. Diante dessas mudanças o modelo numa divisão 

dicotômica homem-mulher mudou,  

no “modelo antigo” os dois sexos são concebidos como 
“naturalmente” diferentes, tanto bio-psíquica como socialmente. As 
identidades masculinas e femininas configuram-se demarcadas com 
precisão – o que cabe a um, exclui o outro, quer em comportamentos, 
atitudes, sentimentos, inclinações ou interesses.  

O casamento é considerado indissolúvel, monogâmico e ligado 
à reprodução. Abriga duas ordens de responsabilidade morais. A 
masculina é fundada na relação com o trabalho e na virilidade – 
manutenção econômica da família e atitude protetora para com os 
seus membros. A feminina está calcada na preservação da sexualidade 
e no exercício da maternidade – virgindade pré-nupcial, fidelidade 
conjugal e dedicação ao lar e filhos. (NEGREIROS e FÉRES-
CARNEIRO, 2004) 
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A assimetria entre homens e mulheres é explícita nesse modelo. O que os mantém 

mais próximos é que cada um deve se esforçar para ser o melhor possível em seus domínios. 

A partir das mudanças apontadas, um novo modelo vai se construindo, fortemente marcado 

pelo individualismo, no qual a mulher começa a processar novos aspectos de identificação. A 

mulher rompe com o modelo antigo, porém existe uma  

tensão entre esses registros identificatórios da “nova” mulher. (...) 
Trata-se da consolidação de uma identidade profissional, acoplada a 
papéis masculinos, em contraposição a uma nostalgia narcísica da 
grande mãe sábia, generosa, transmissora do afeto e do poder, tal 
como uma imagem mítica, representante da segurança e do equilíbrio, 
uma fonte inesgotavelmente procurada. Os discursos da “nova” 
mulher expressaram, além de sentimentos de culpa pela dificuldade 
de conciliação de interesses extra-domésticos e realizações na 
dimensão pública com os papéis femininos internalizados, uma 
aspiração de volta, algo mágica, ao mundo privado, de resgate de um 
“reinado” no lar, para obter paz, aconchego e plenitude. 
(NEGREIROS e FÉRES-CARNEIRO, 2004) 

 

A mulher de hoje com certeza não deseja voltar à assimetria que foi tão cara a 

gerações anteriores, mas também ainda não conseguiu se libertar desse amor romântico, 

idealizado, que parece então ser parte da identificação da subjetividade feminina. Terezinha 

Féres-Carneiro considera que “ainda existe toda uma idéia muito romântica em torno do 

casamento, e isso contribui para a separação. Talvez os casamentos se desfaçam tanto por 

causa dessa exacerbada idealização, que acaba frustrando os cônjuges” 33

Para o nosso trabalho, o ponto a ser fixado é que o desenvolvimento desse processo 

igualitário nas relações faz parte da negociação entre os valores e expectativas do casamento, 

e, por conseguinte, nas formas de representar o casamento. A dominação masculina presente 

no casamento tradicional está sendo reformulada a partir da reivindicação feminina por 

igualdade e por outros modelos de relação, e, sobretudo pela relativização da 

. 

                                                 
33 Disponível em 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EoOMcIW5gMEJ:www.editora.vrc.puc-
rio.br/autores/autores_entrevistas_TerezinhaCarneiro.html   

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EoOMcIW5gMEJ:www.editora.vrc.puc-rio.br/autores/autores_entrevistas_TerezinhaCarneiro.html�
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EoOMcIW5gMEJ:www.editora.vrc.puc-rio.br/autores/autores_entrevistas_TerezinhaCarneiro.html�
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indissolubilidade do casamento. Mas não podemos negar que o casamento formal para 

constituir família é uma referência forte na nossa sociedade. Nesse sentido, o casamento 

processa e redefine diversas tensões, valores, idéias, sentimentos constituintes e constituídos 

da/pela sociedade, e por isso mesmo permanece uma instituição forte e importante. De acordo 

com Theorborn (2006), 60% da população mundial vivem em situação marital. Essa 

estatística significa que havia mais pessoas casadas na época de sua pesquisa do que há 150 

anos. Nessa perspectiva, o casamento tem história, passado e memória que são acionados na 

encenação do ato e na elaboração de suas representações e narrativas. A possibilidade 

concreta de outras formas de relacionamento redefiniu o valor simbólico do casamento. 

Atualmente, resolver se unir a outra pessoa através da formalização do casamento pode 

significar um reforço do compromisso de longevidade, aposta futura, amor romântico e 

batalha perante a vida, em oposição a outras formas de “amor líquido” (BAUMAN, 2004). Ou 

seja, uma forma que ainda encobre posturas conservadoras e antigas emoções, calcada num 

ideal antigo do que é ser feminino. 

Na sociedade ocidental, fortemente marcada por valores patriarcais, o casamento 

funcionava “como autorização para a mulher exercer os seus dois principais papéis, capazes 

de lhe dar identidade social, a saber, o de mãe e de mulher espiritualizada segundo o modelo 

de Maria” (SANTOS, 2009), sendo o casamento o meio e o fim de realização para a mulher 

através do amor romântico. Apesar do casamento hoje não ter mais o significado de 

transformação feminina em grande parte do ocidente, toda a encenação do casamento sugere o 

papel da mulher como próprio à esfera doméstica e familiar. 

Assim, pode-se dizer que mesmo com todas as transformações comentadas acima, a 

união de duas pessoas é um ato desejado e comemorado, tido muitas vezes como 

demonstração de sucesso e realização, evidenciando sua relevância na sociedade, e por isso 
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mesmo seu registro, rememoração e comemoração não foram abalados. Para Leite (2001, p. 

118),  

houve um momento em que as moças se envergonhavam de ser virgens, 
como alguém que esconde uma deficiência física. Mas continuaram a cobrir-
se com o véu vaporoso. Principalmente após a década de 60, o casamento 
passou a ser uma união de companheiros que procuravam juntos enfrentar as 
dificuldades da vida, tanto para se sustentarem como para criar os filhos. 
Contudo, as exigências do ritual do casamento não só permaneceram, como 
se complicaram com a introdução de nova tecnologia (...) e o 
desenvolvimento, nas grandes capitais, de toda uma indústria de festas e 
serviços preparatórios das noivas. 

 

A escolha em casar e comemorar implica na encenação do ritual, que tanto pode 

incluir religioso e civil juntos, seguidos de festa ou a escolha por outra combinação como só a 

festa com uma mise en scene da cerimônia. O ritual possui seus símbolos e elementos e um 

repertório enorme de coisas a ser escolhida para compor um dos mais importantes rituais de 

passagem da sociedade. As escolhas de tais elementos como vestido de noiva, tipo de 

cerimônia, local, dama, flores, e tudo o mais que compõe a decoração da cerimônia são 

limitadas por convenções sociais, religiosas, familiares e financeiras. A partir dessas escolhas 

está sendo construída parte da forma como o casal se relaciona com a sociedade e a carga 

simbólica presente nesses rituais, que a fotografia dá a ver.  

 

 

3.2  O registro 

O casamento é um momento registrável. Não é possível imaginar uma cerimônia de 

casamento sem um fotógrafo (seja profissional ou não), pois o casamento é um rito de 

passagem digno de ser registrado, rememorado e comemorado. Por isso mesmo temos a 

sensação de saber o que vamos ver, ou, pelo menos, o que esperamos confirmar, ao olharmos 

fotografias de casamento. A fotografia de casamento já foi incorporada ao rito de tal forma 

que é impossível uma cerimônia sem fotógrafo. 
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Para Leite (2001, p. 111), “parte insubstituível da cerimônia, o retrato vem sendo o 

legitimador e faz parte da publicidade do casamento. Não só torna pública uma relação como, 

com o passar do tempo, acaba se confundindo com a lembrança do próprio casamento”. A 

fotografia de casamento tem como marca a atualização do rito, sua rememoração e 

publicidade. Para Bourdieu (2006, p. 34),  

fotografar grandes cerimônias é possível porque – e apenas porque – essas 
imagens captam comportamentos que são socialmente aceitos e socialmente 
regulados, ou seja, já solenizados. (...) O que é fotografado, e apreendido 
pelo leitor da fotografia, não são propriamente indivíduos na sua 
particularidade singular, mas sim papéis sociais (...). 

 

Essa simples descrição torna ainda mais fácil imaginar essas imagens, pois de uma 

forma geral esses temas compõem os álbuns de casamento de tempos mais remotos, e que 

muito possivelmente já foram visualizadas em diversas situações e ajudam a compor um 

acervo de imagens que possibilita o reconhecimento e familiaridade das situações e imagens.  

 

  

Figuras 14 34 e 15 35

  
 

                                                 
34 Disponível em http://www.flickr.com/photos/belle_epoque_1900s/ Acesso em junho de 2011. 
35 Disponível em http://www.flickr.com/photos/faces_of_yore/ Acesso em junho de 2011. 

http://www.flickr.com/photos/belle_epoque_1900s/�
http://www.flickr.com/photos/faces_of_yore/�
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Figura 16 36

 

 

 
Figura 17 37

                                                 
36 Disponível em 

 

http://www.flickr.com/photos/ylvas/ Acesso em junho de 2011. 
37 Disponível em http://www.flickr.com/photos/24562804@N03/ Acesso em junho de 2011. 

http://www.flickr.com/photos/ylvas/�
http://www.flickr.com/photos/24562804@N03/�
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Figura 18 38

 

 

  
Figuras 19 39 e 20 40

 

 

                                                 
38 Disponível em http://www.flickr.com/photos/dtlombardi/ Acesso em junho de 2011. 
39 Disponível em http://www.flickr.com/photos/brookeln/ Acesso em junho de 2011. 
40 Disponível em http://www.flickr.com/photos/33865452@N00/ Acesso em junho de 2011. 

http://www.flickr.com/photos/dtlombardi/�
http://www.flickr.com/photos/brookeln/�
http://www.flickr.com/photos/33865452@N00/�
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Figura 21 41

 

 

 
Figura 22 42

 
 

                                                 
41 Disponível em http://www.flickr.com/photos/lightqueen/ Acesso em junho de 2011. 
42 Disponível em http://www.flickr.com/photos/joygant/ Acesso em junho de 2011. 

http://www.flickr.com/photos/lightqueen/�
http://www.flickr.com/photos/joygant/�
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Figura 23 43

 
 

 
Figura 24 44

 
  

                                                 
43 Disponível em http://www.flickr.com/photos/31109186@N07/ Acesso em junho de 2011. 
44 Disponível em http://www.flickr.com/photos/christiblue/ Acesso em junho de 2011. 

http://www.flickr.com/photos/31109186@N07/�
http://www.flickr.com/photos/christiblue/�
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Figura 25 45

 
 

As fotografias produzidas em casamentos possuem uma carga narrativa e 

interpretativa muito grande. Ao olharmos uma imagem feita em casamentos já atribuímos a 

ela toda uma conotação interpretativa incorporada pelos costumes sociais, pois “imagens tem 

discurso visual dotado de vida própria, é essencialmente expressão de uma necessidade do 

imaginário social” (MARTINS, 2009, p. 30). 

A fotografia de casamento é um tipo de fotografia que pode ser identificada pela sua 

temática, e por fazer parte do que chamamos de fotos de família, que tem como uma das suas 

principais funções e usos a proteção contra o tempo, a coesão e identificação do grupo e do 

indivíduo, e também por sua relação de indexabilidade. A fotografia de casamento pode ser 

caracterizada por seguir determinadas convenções, o que permite seu reconhecimento 

imediato. As semelhanças entre as imagens servem como forma de aproximação. Na 

realidade, quando os noivos decidem celebrar o casamento, há uma série de cenas e um 

conjunto de situações e temas que obrigatoriamente estão presentes nas imagens. O sociólogo 

Howard S. Becker aponta que as convenções fornecem os elementos através dos quais uma 
                                                 

45 Disponível em http://www.flickr.com/photos/18878095@N07/ Acesso em junho de 2011. 

http://www.flickr.com/photos/18878095@N07/�
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relação social será construída a partir de um objeto cultural e/ou artístico. “As convenções 

ditam as abstrações a serem usadas para transmitir ideias ou experiências particulares (...). As 

convenções regulam as relações entre artistas e público, especificando direitos e obrigações de 

ambos” (2008, p. 29). Existe um repertório de cenas que devem compor o conjunto das 

imagens, tal como o bolo, a noiva, os noivos juntos, um beijo, as alianças, daminhas, flores, o 

brinde, o carro que transporta a noiva, entre outras. Podemos dizer que “assim como os noivos 

chegam com seus papéis já definidos, o ato fotográfico também já é preestabelecido, o que 

generaliza os pontos importantes que precisam ser registrados” (FELICIANO, 2007). Assim, 

ela recria o ritual de casamento, numa narrativa visual e interpretativa, possibilitando sua 

rememoração. Segundo Santos (2009), considerados em conjunto, verifica-se que os símbolos 

do casamento não aparecem nas fotografias como acaso. Bem ao contrário, são recriados 

mediante técnicas fotográficas diversas, a fim de garantir a um só tempo a fixação do instante 

e a possibilidade de interpretação do mesmo, o que resultará na sua (re)encenação. 

Esses símbolos compõem a caracterização da cerimônia de casamento, ao mesmo 

tempo em que possuem uma gama variada de escolha pelos noivos. Esse reconhecimento 

acontece pela pronta identificação desses elementos próprios ao casamento, e como já 

apontamos, também estão investidos de uma memória visual sobre o tema, que dialoga com 

uma nova realidade sócio-cultural dos noivos.  

É claro que não se pode dizer que as imagens são absolutamente iguais. Há mudanças 

desde os primeiros registros fotográficos de casamento em relação à técnica e tecnologia da 

câmera. Os padrões de visualidade também mudaram. Segundo Marcos Andreoni, um famoso 

fotógrafo paulista especializado em fotografia de casamento, que escreveu um livro intitulado 

Fotografia de casamento (2008), a história da fotografia de casamento corre paralela à 

história da fotografia. Em geral, até cerca de 1860, as imagens eram limitadas aos noivos 

ainda nos trajes da cerimônia, no mesmo dia ou ainda meses depois. A produção da imagem 



98 

 

tinha custo alto e por isso mesmo era restrita à alta classe. O equipamento além de pesado 

ainda não possuía luz, como o flash.  Conforme a câmera foi se tornando mais portátil e 

barata, a fotografia de casamento também foi se democratizando.  

Hoje, a câmera faz parte da vida das pessoas de uma forma que é comum os 

convidados fotografarem o evento, o que gera certa tensão entre fotógrafos e amadores. Na 

figura 26 um fotógrafo registra pessoas assistindo a cerimônia de casamento com câmeras. Na 

imagem temos um celular e uma câmera fotográfica digital portátil. A imagem confirma o que 

falamos antes, que cada vez mais a fotografia é uma forma de ver e pensar o mundo. Para 

Sontag (2004, p. 34-35), a difusão da tecnologia propagou a idéia de uma mentalidade que vê 

o mundo como uma coleção de fotos possíveis, levando as pessoas a terem compulsão em 

fotografar, que acabou por “transformar a experiência em si num modo de ver. Por fim, ter 

uma experiência se torna idêntico a tirar dela uma foto, e participar de um evento público 

tende, cada vez mais, a equivaler a olhar para ele, em forma fotografada. (...) Hoje, tudo existe 

para terminar numa foto”. 
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 Figura 26 46

 
 

Os convidados fotografam ou por conta própria ou a pedido dos noivos. Muito 

provavelmente isso já nos aconteceu. Os fotógrafos são contratados para cobrir a celebração 

do casamento e garantir qualidade técnica e estética nas fotografias do casal, família, e todo o 

conjunto do evento. Porém, em geral, o fotógrafo não conhece os convidados, nem tem 

informação sobre a relação dos noivos com os demais convidados, nem da relação entre 

convidados. Quando o convidado se torna fotógrafo no evento, ele não só exterioriza sua 

memória em relação àquele evento específico, como também sua memória afetiva em relação 

ao tema e às relações sociais. Em grande parte das fotografias de amadores os momentos 

registrados são divertidos, extrovertidos, e buscam garantir a reprodução do que foi vivido 

diante de seus olhos e em sua emoção. O olhar do convidado-fotógrafo amplia o 

acontecimento, dá a ver como as pessoas viveram o evento para além do registro do fotógrafo 

contratado. Na realidade, o ato fotográfico pode ser entendido hoje como um ritual, na medida 

                                                 
46 Disponível em http://www.flickr.com/photos/52035021@N06/ Acesso em junho de 2011. 

http://www.flickr.com/photos/52035021@N06/�
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em que “todo ritual implica necessariamente uma linguagem que convém ser aprendida. Essa 

linguagem consiste sobretudo na atribuição de significações particulares a comportamentos 

habituais” (PAIS, 1986, p. 14). O ritual do ato fotográfico regula a interação e socialização da 

vida cotidiana na sociedade contemporânea.  

Segundo Lister (1997), um dos problemas atuais dos fotógrafos é a manutenção de seu 

campo de trabalho, na medida em que a câmera ficou cada vez mais automática e popular. O 

fotógrafo de casamento sabe que cada vez mais os convidados também exercitam a prática 

fotográfica. Para Andreoni (2008, p.13), 

hoje quem tem um aparelho celular com câmera é fotógrafo. Se acontece um 
acidente, com certeza as primeiras fotos serão feitas por outros motoristas 
com celulares que passam pelo local. Antes, isso era uma função exclusiva 
de um fotógrafo de jornal. Hoje, na era digital, qualquer pessoa é um 
fotógrafo em potencial. (...) Às vezes, os próprios convidados se fotografam 
e enviam para colunistas. A fotografia passa por uma transformação sem 
precedentes. (...) O nosso maior trunfo ainda é, e será, a nossa capacidade de 
olhar diferente uma mesma cena que milhares de pessoas podem fotografar 
no mesmo instante.  

 

 

 
Figura 27 47

 
 

                                                 
47 Disponível em http://www.flickr.com/photos/52035021@N06/ Acesso em junho de 2011. 

http://www.flickr.com/photos/52035021@N06/�
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Uma das saídas para essa situação é buscar imagens que se diferenciem da dos 

convidados-fotógrafos. No caso específico das fotografias de casamento a aposta é numa 

linguagem que busque demonstrar a emoção de um sonho em cada detalhe, tanto nos objetos 

em si, quanto nas relações humanas. O campo do invisível próprio à fotografia de casamento é 

o afeto. Um afeto que precisa ser materializado na fotografia. 

Para Andreoni (2008, p. 21), “é a partir da cultura fotográfica histórica que o fotógrafo 

de casamento extrai subsídios para reportar momentos críticos de emoção, beleza e 

sensibilidade”.  Para o fotógrafo é preciso conhecer os ritos e seus significados para “registrar 

a devida emoção na foto” (2008, p. 12), pois o 

nosso material de trabalho é o ser humano, assim sendo devemos ser 
profundos conhecedores do ser humano. Por isso a psicologia é fundamental 
no nosso trabalho. (...) Durante o casamento, há um alto grau de emoção, 
tensão e ansiedade. Sentimentos que devemos saber interpretar, e, 
principalmente, registrar para contar uma história. 

 

 Uma das principais preocupações é, então, dominar a arte de fotografar emoções, é o 

registro que fica para as futuras gerações. A fotografia de casamento transforma sonho em 

realidade na rememoração. O olhar de quem fotografa visa garantir que a emoção do 

momento possa ser sentida novamente no futuro. Mas para tal emoção ser sentida, é preciso 

que as representações possam ser reconhecidas pela memória afetiva de quem as vê, e não 

apenas de quem participou do evento. É nesse ponto que a fotografia seduz e emociona.  

A fotografia enquanto documento de si - parte da constituição de nossas subjetividades 

e intenção biográfica - quando se une às representações do casamento - que também tem 

como uma de suas funções produzirem identidade e subjetividade, principalmente para as 

mulheres – parece se aproximar do sonho (SOULAGES, 2010). Nesse sentido, a fotografia de 

casamento é parte da conformação da subjetividade e da intenção (auto)biográfica. 

Todo o ritual do casamento é uma encenação que articula a sedimentação de padrões 

existentes anteriormente com inovações próprias ao tempo atual. Pais (1986, p. 15) citando 
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Wolf, considera que não podemos tomar o ritual como “uma fórmula vazia que esconde os 

funcionamentos reais das instituições; é, melhor dizendo, o conjunto de atos através dos quais 

controla e torna visível as implicações simbólicas do seu comportamento quando se acha 

diretamente exposto ante outro indivíduo”. Exposição que a fotografia como parte do rito 

reforça. 

Quando esses álbuns saem do domínio privado da família, do seu contexto histórico 

familiar, das suas redes de relação e conhecimento, o que temos é um conjunto de fotografias 

que passam a ser interpretadas de forma diversa e assumem um modelo de figuração 

constituinte de uma determinada época, leva a uma visão estereotipada e impregnada. Leite 

(2001, p. 87), analisando álbuns de famílias paulistanas e de imigrantes do início do século 

XX, percebeu que  

os retratos de família revelaram uma semelhança e uma regularidade que 
acabaram se impondo como forma estereotipada, quanto aos objetos de sua 
predileção, ao ritmo da prática e a satisfação psicológica que propiciam para 
reforçar a integração do grupo, reafirmando o sentimento que tem de si e de 
sua unidade. 

 

As imagens de casamentos que circulam no Flickr possuem em seu conjunto uma 

visão estereotipada do que se espera que se reconheça como casamento, que denotam por si só 

a força narrativa e interpretativa do evento. Num primeiro momento esses elementos 

estereotipados podem ser tomados como falta de criatividade ou busca por uma inserção e 

reconhecimento na sociedade. Por outro lado, podemos apontar que uma parte da sociedade 

ocidental busca nessas imagens um vínculo com um passado idealizado, que transmite uma 

forte crença no amor e na esperança de se ter alcançado uma união resistente, talvez como a 

dos avôs, mas sem a submissão feminina, e com um grau alto de individualidade. A união 

entre duas pessoas é muito importante e a imagem fotográfica desse acontecimento é uma das 

formas de constituição da identidade, que assegura nossa existência no cotidiano com um 

sentido para a vida. Essa função da fotografia de casamento é de conhecimento tanto do 
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fotógrafo, quanto dos fotografados, quanto dos possíveis espectadores. A fotografia de 

casamento é usada como parte do conhecimento que se tem de sua própria visibilidade. 

Nesse sentido, a proposição de Soulages (2010) para transformarmos o “isso foi” de 

Barthes em “isso foi encenado” nos parece muito apropriado para pensarmos a performance 

teatralizada que o casamento propõe aos noivos. Para Soulages (2010, p. 75), qualquer 

fotografia é uma encenação, até mesmo as de paisagem, “pois diante de um fotógrafo, 

representamos e somos representados. O livre-arbítrio não é aceito em fotografia: é preciso 

que seja substituído pelo jogo da necessidade, a necessidade das relações de teatro que 

constituem a vida”. O eu é infotografável, a pessoa fotografada sempre representa uma 

personagem. O real é impossível de se fotografar, “esse desvelamento dos limites da 

fotografia é um dos fundamentos de uma estética da fotografia que pode, dessa maneira, abrir-

se para uma estética da ficção e uma estética do referente imaginário, assim como para uma 

estética da marca e uma estética do arquivo” (SOULAGES, 2010, p. 83). 

A fotografia de casamento busca dar a ver o referente imaginário de uma celebração 

que aposta no encontro com a tradição. Se voltar para encenações que se remetem ao passado, 

e por isso mesmo, portadora de memória individual e coletiva, é uma forma muitas vezes 

divertida, de transformar o significado mais profundo do que está sendo representado. 
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Figura 28 48

 
 

A encenação de o noivo carregar a noiva é muito antiga. Carregar a noiva no colo após 

o casamento é uma forma de brincar com costumes e tradições que não fazem mais parte dos 

hábitos modernos de vida, mas que conferem um ar descontraído, dissimulado e alegre que é 

parte obrigatória das fotografias formadoras de identidade. Mas, sobretudo, a simulação do 

“rapto” é parte da encenação fotográfica, ele não acontece na presença dos convidados, na 

saída do local da celebração. Em geral, a encenação é parte das fotos posadas para o 

fotógrafo, é parte da consciência que se tem sobre o ver e dar-se a ver, que explora a 

vivacidade das cenas, reforça a idéia que vivemos o presente apoiado num passado que 

vivifica e descontrai o peso das tradições e do futuro. 

Toda a celebração do casamento é uma encenação, um ato dramático que tem na noiva 

sua principal personagem. A fotografia é mais que representação, é uma performance, que 

possibilita o tornar-se. 

 

 

                                                 
48 Disponível em http://www.flickr.com/photos/luciapbraga/ Acesso em junho de 2011. 

http://www.flickr.com/photos/luciapbraga/�
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3.3  Making of  

 Nos últimos anos virou moda documentar os bastidores durante o processo de 

produção e realização das produções audiovisuais. Essa idéia de acompanhar o processo de 

realização até o produto ficar pronto ganhou espaço nos mais diversos processos de “feitura 

de”, incluindo a fotografia de casamento.  

Todo ritual de passagem possui um momento de preparação dos atores envolvidos. As 

preliminares que antecedem o rito do casamento podem ser demarcadas a partir do momento 

em que se combina o casamento, que pode anteceder em anos, meses ou dias a data da 

cerimônia. Nesse período, as noivas parecem experimentar um estado social distinto das 

demais mulheres, especialmente em relação às solteiras. As noivas parecem experimentar um 

tempo diferente da marcação do calendário, apesar de ser pressionada por esse a todo instante. 

É comum que noivas comecem dietas alimentares, ginásticas, limpezas de pele e vários tipos 

de tratamento de beleza antes do casamento. No dia, ou ainda, no dia que antecede a data do 

casamento, tem sido comum a noiva se hospedar em um SPA para garantir tratamentos de 

beleza e uma alimentação balanceada. Tudo controlado para que nada dê errado no “grande 

dia”, e a noiva seja apresentada como ícone máximo de beleza. 

Assim, momentos antes do casamento, a mulher se transfigura no papel da noiva no 

ritual. Isso significa dizer que ela possui um papel a cumprir, uma personagem a assumir. A 

preparação para a transformação da mulher em noiva requer profissionais especializados que 

sabem dar perfeição à maquiagem, cabelo, unhas, pele. Apesar de existir liberdade de escolha 

nos elementos que vão compor a transformação, existe uma expectativa quanto à beleza 

perfeita da noiva. 

As fotos abaixo mostram a preparação de uma noiva. Ela parece estar em sua casa. A 

maquiagem parece ser parte fundamental dessa transformação, através da make up determina-

se o look da noiva. No caso a noiva parece ter optado por tons terrosos claros, discretos, como 
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bem percebemos pelas sombras dispostas na mesa, e pela outra foto, com a noiva já maquiada 

e penteada. 

  

 
 

Figuras 29 e 30 49

 
 

 
 

Figuras 31, 32 e 33 50

 
 

                                                 
49 Disponível em http://www.flickr.com/photos/koallka/ Acesso em junho de 2011. 
50 Disponível em http://www.flickr.com/photos/koallka/ Acesso em junho de 2011. 

http://www.flickr.com/photos/koallka/�
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Figura 34 51

 
 

A legenda da figura 34 nos diz que a noiva está ficando pronta, usando uma fotografia 

da noiva perante o espelho, quando a própria noiva está verificando sua transformação em 

noiva, ou como aparecerá perante todos como noiva. 

O interessante na sequência de fotos do casamento entre Sandra e Neil, que ocorreu na 

Austrália, em setembro de 2010, é que as fotos da noiva na preparação nunca mostram outras 

pessoas. Mesmo quando a foto é da feitura do penteado, a cabeleireira não aparece, mas 

apenas sua mão.  

 
Figura 35 52

                                                 
51  Disponível em 

 

http://www.flickr.com/photos/koallka/ Acesso em junho de 2011. 
52 Disponível em http://www.flickr.com/photos/koallka/ Acesso em junho de 2011. 

http://www.flickr.com/photos/koallka/�
http://www.flickr.com/photos/koallka/�


108 

 

 

Na sequência podemos ver que existem fotos do noivo se preparando e aguardando a 

cerimônia. Porém, fica a confirmação que a arrumação é simplesmente a colocação de uma 

roupa. Na figura 37 vemos uma mão colocando a flor na lapela, indumentária própria ao 

noivo. A foto seguinte nos indica que a mão era da mãe dele, que faz um afago no filho, 

indicando o lugar da maternidade e do afeto da mulher na família.  

 

 
Figura 36 53

 

 

 
Figura 37 54

 
 

                                                 
53 Disponível em http://www.flickr.com/photos/koallka/ Acesso em junho de 2011. 
54 Disponível em http://www.flickr.com/photos/koallka/ Acesso em junho de 2011. 
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Figura 38 55

 

 

 
Figura 39 56

 
 

Na figura 39 vemos o que deve ser um abraço, discreto, comedido, entre pai e filho. O 

que parece interessante chamar atenção nesse conjunto de imagens, é que a noiva aparece 

sozinha, e o noivo amparado pela família. Miriam Moreira Leite (2001) analisou o quadro A 

noiva do bosque, de Darcy Penteado (1980), em seu artigo sobre o retrato de casamento. A 

descrição da autora do quadro explicita que  

é a própria representação do casamento, como um momento isolado 
entre a separação da família de origem e dos companheiros da 
adolescência e a integração a uma nova família. A moça só, e 

                                                 
55 Disponível em http://www.flickr.com/photos/koallka/ Acesso em junho de 2011. 
56 Disponível em http://www.flickr.com/photos/koallka/ Acesso em junho de 2011. 
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assustada com o destino desconhecido que a espera, embrulhada 
como presente vistoso, num envoltório de beleza e suavidade, para 
assumir o papel social – transformar-se em mãe de família. 

 

É claro que não podemos dizer que a noiva está assustada e desconhece o destino que 

a espera. Mas apesar dela estar no interior da casa, o que a coloca no interior do grupo, ela é 

retrata em sua transformação solitária, marcando que é “o objeto retrato que oferece o 

exterior, a publicidade do ato interior do casamento” (LEITE, 2001, p. 119), ainda fortemente 

atrelado à imagem da mulher e da identificação do feminino. 

Ao mesmo tempo a imagem de Sandra à janela esperando o momento também parece 

colocá-la novamente nessa solidão à espera do futuro. 

 

 
Figura 40 57

 
 

A idéia de beleza e suavidade própria à mulher afetuosa e maternal aparece de várias 

formas em fotos de making of, ou em outros momentos do evento. A idéia de delicadeza não 

se restringe à noiva. Em geral, vários outros objetos que compõem a decoração do casamento 

foram incluídos no ritual fotográfico. Nesse conjunto de fotos, em geral, existem fotos do 

buquê, da aliança, decoração e do vestido de noiva. 

 

                                                 
57 Disponível em http://www.flickr.com/photos/koallka/ Acesso em junho de 2011. 
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3.4  Vestido de Noiva 

Parece próprio à memória sacralizar objetos que reverencia. A sacralização também 

passa pela revelação do que não está demonstrado, é como algo extraordinário, que foge à 

razão. A fotografia, como forma de memória externalizada da sociedade contemporânea, 

reforça essa tendência, sobretudo quando parece se inspirar em imagens publicitárias, numa 

composição que apresenta os objetos e atores que fazem parte da trama de forma sublime, 

leve e incitando o desejo de consumo como forma de distinção. 

O vestido de noiva se tornou um objeto fetiche para as mulheres, espécie de ícone do 

objeto de consumo, do objeto de desejo. Ele é a própria representação do casamento e da 

caracterização da noiva, símbolo de pureza e delicadeza. Talvez por sua simbologia, 

possamos dizer que tem sido cada vez mais comum fotografar o vestido sozinho ainda 

pendurado e depois com a noiva já produzida. 

 

 
Figuras 41 58, 42 59 e 43 60

  
 

                                                 
58 Disponível em http://www.flickr.com/photos/koallka/ Acesso em junho de 2011. 
59 Disponível em http://www.flickr.com/photos/jessdodds/ Acesso em junho de 2011. 
60 Disponível em http://www.flickr.com/photos/yftoad/ Acesso em junho de 2011. 
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Os vestidos de noiva sempre aparecem pendurados. Um dos motivos imediatos é por 

causa do comprimento, em geral feito para arrastar no chão, e também pelo volume, para não 

amassar em parte alguma. No entanto, não podemos deixar de destacar que associações de 

altura são as associações que impõem força, dominação, fascinação, principalmente quando 

associado a uma luz que realça a idéia de altar. 

O vestido de noiva é uma das peças mais elementares da cerimônia de casamento. Não 

é de bom tom ninguém se vestir com roupas brancas ou claras demais, e mesmo modelos 

típicos de noiva. Outros aspectos aparecem na sacralização do vestido, um deles é o preço de 

um vestido de noiva. Parte da sacralização do vestido vem do valor financeiro que ele 

adquiriu, como numa via de mão dupla, a carga simbólica do vestido passou a ser sentida 

também no preço pago pela sociedade por esse objeto, o que ao mesmo tempo aumenta o peso 

simbólico. 

Em geral, os vestidos de noiva são alugados. A foto do vestido em separado pode 

significar uma tentativa de apreensão de algo que não pertence à noiva, e depois não poderá 

ser acessado. A foto do vestido permite a observação de detalhes que muitas vezes distingue e 

reforça o valor do vestido e a personalidade da noiva. Num casamento todos os objetos 

escolhidos fazem parte da mise en cene da cerimônia e do casal. Demonstra as posses da 

família, o valor simbólico e financeiro dos objetos e da cerimônia. E se o objeto foi escolhido 

pelos noivos, é para estar na foto e fazer parte das recordações futuras, com os novos 

significados que virão adquirir. 
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Figuras 44 61 e 45 62

 
 

 
Figura 46 63

 
 

 

A linguagem presente nas fotografias de casamento passa por uma eternização da 

mulher, da noiva. Não há como não associarmos as imagens das noivas a imagens religiosas, 

à figura de Maria. Mas se isso era mais freqüente até os anos 1950, as noivas ainda hoje são 

eternizadas como nos contos de fada, associação impossível de não se fazer. Uma forma de 

eternização das noivas é o enquadramento frontal. Se por um lado a idéia de eternização nos 

remete novamente a um contexto religioso, isso se dá de uma forma diferente. A estética entra 

em ação para conferir beleza, áurea, contemplação. A experiência estética que as imagens de 

casamento se propõem a produzir envolve a memória afetiva e imagética, um imaginário que 

se aproxima do sonho, e o afeto acima de tudo, o que leva imediatamente à apreensão do belo.  

Muitas vezes essas imagens evocam certa atemporalidade. A recepção desse tipo de 

imagem também joga com a emoção não só de quem participou da cerimônia, rito, festa, mas 

                                                 
61 Disponível em http://www.flickr.com/photos/valerik-t/ Acesso em junho de 2011. 
62 Disponível em http://www.flickr.com/photos/chapelbeckmill/ Acesso em junho de 2011. 
63 Disponível em http://www.flickr.com/photos/valerik-t/ Acesso em junho de 2011. 
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também com a memória afetiva e imagética de qualquer pessoa pertencente a essa 

temporalidade contemporânea e essa sensibilidade, que identifica o belo da mesma forma.  

 

 
Figuras 47 64, 48 65 e 49 66

 
 

 

3.5  Tara, a noiva 

Pelas informações que o Flickr nos fornece, o casamento entre Tara e Doug foi 

realizado em Manhatthan, no dia 12 de maio de 2007, e foi fotografado pelo fotógrafo Daniel 

Krieger.  

As fotos de casamento, em geral, tem poucas visualizações. Esse número gira em 

cerca de dez a cem visualizações. Um número que em geral representa o número de amigos 

do usuário. Mesmo quando as fotos estão nas páginas dos fotógrafos, o número de 

visualizações não extrapola algumas centenas. Com exceção desse fotógrafo, Daniel Krieger. 

Suas fotos individualmente possuem milhares de visualizações. Mas nenhuma outra chega 

perto do número de visualizações da figura 50.  

                                                 
64 Disponível em  http://www.flickr.com/photos/willsnider/ Acesso em junho de 2011. 
65 Disponível em http://www.flickr.com/photos/loopylunaloo/ Acesso em junho e 2011. 
66 Disponível em http://www.flickr.com/photos/rightbrainrelease/ Acesso em junho de 2011. 
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Figura 50 67

 
 

Essa foto chama muita atenção. Ela se distingue das demais imagens pelo número de 

visualizações: 84.561. Recebeu 296 comentário. Foi favoritada por 1074 usuários, e pertence 

a 91 galerias.  

 Por algum motivo, ou diversos, Tara e Daniel conseguiram comover milhares de 

pessoas. Apesar de Tara estar de costas para a câmera, ela é fotografada frontalmente, o que 

fortalece a associação com a eternização. O espelho ovalado confere uma áurea retrô à foto. 

Muito nos lembra fotos antigas, produzidas na virada do século XIX para o século XX, 

quando as fotos eram armazenadas em papel cartão retangular e recorte oval no centro.  

 

                                                 
67 Disponível em http://www.flickr.com/photos/smoothdude/ Acesso em junho de 2011. 
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Figura 51 68

 
 

Em geral, os comentários se repetem, elogiam a luz, a elegância, o estilo clássico, e usam 

palavras como great, lovely, amazing, beautiful, wow. A foto de Tara diante do espelho, 

fitando a câmera e os possíveis espectadores é parte do impacto da imagem. Na figura 50 o 

que vemos é o olhar de Tara claramente dirigido à câmera. 

 Fotografias de noiva perante espelhos são comuns. Qual noiva não vai conferir sua 

aparência antes de ser vista por todos em seu papel? No entanto, o olhar da noiva se dirigiria a 

ela própria, como uma confirmação da frase: eu sou essa noiva.  

 

                                                 
68 Disponível em http://www.flickr.com/photos/28085772@N06/  Acesso em junho de 2011. 
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Figura 52 69

 
 

O olhar de Tara (figura 50) faz com que a fotografia se torne seu espelho, que perdura. 

Sem essa foto a imagem da noiva se dissiparia, mesmo com outras fotos dela vestida de noiva 

antes, durante ou depois da celebração. Não basta se ver enquanto noiva, e viver a experiência 

da celebração, é preciso saber como a veem, como ela se dá a ver, ou ainda como quer ser 

vista. A figura 50 reforça a proposição de Dijck (2007) quanto à função de a fotografia estar 

cada vez mais atrelada à formação de identidade, da forma como desejamos ser vistos e 

reconhecidos. Mas não sem recorrer à memória visual que possuímos sobre o casamento. Essa 

imagem permite que Tara seja eternizada em sua performance como noiva, conformada 

dentro das convenções familiares. Como disse Leite (1998, p. 40),  

desde muito jovens, as mulheres são atraídas por espelhos, que lhes 
devolvem a imagem, que é comparada ao ideal dominante amplamente 
divulgado pela mídia. Já a fotografia se oferece como registro do que o 
espelho vê, a oportunidade e ver e saber como os outros nos vêem e como 
éramos (...). 

  

Tara e o número de visualizações que a foto possui, parecem nos dizer que ela assume 

o próprio imaginário da noiva, da mulher no papel da noiva como auge do que concerne ao 

                                                 
69 Disponível em http://www.flickr.com/photos/smoothdude/ Acesso em junho de 2011. 
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feminino. A luz, o modelo do vestido, a tiara, o colar, o brinco, o buquê de flores claras tudo 

nos remete simbolicamente à princesa, delicadeza, leveza, ao que é romântico, singelo, puro.  

Diferentemente da Noiva do Bosque que falamos acima, que aparece assustada, Tara 

parece muito determinada e segura de sua ação. Seu olhar é de uma expressão ímpar. Ela não 

parece ser a mulher embrulhada como presente, mas ela assume o papel do feminino, sua 

performance é clara. Em suas próprias palavras 70

o dia do seu casamento deve ser um dos mais românticos e especiais de sua vida. O meu foi 
tudo isso e muito mais. Cada detalhe faz um efeito sobre o dia. Um dos detalhes mais 
importantes do meu foram as fotos. As fotos são a memória tangíveis que temos para lembrar 
do passado. Daniel fez isso acontecer para mim e meu marido. Para mim, ele era um detalhe 
muito importante naquele dia. Daniel faz o dia do meu casamento parecer que foi ontem todas 
as vezes que eu os olho, seja online ou no meu álbum. (...) Ele capta momentos que você não 
quer esquecer. O trabalho de Daniel não é apenas no dia do seu casamento, ele só começa ali. 
(...) Daniel obrigada por fazer do meu dia um dia que nós sempre lembraremos. Obrigada, 
Tara e Doug 

  

 

A figura 53 é de uma noiva realizada, livre enquanto noiva e presa ao peso da 

representação, atrelada à inevitável sensação da mulher que consegue fisgar o noivo parece 

pura alegria diante da conquista máxima. 

 

                                                 
70 Tradução livre do Testemunho deixado por Tara (e Doug) na página de Daniel Krieger: “Your wedding day 
should be one of the most romantic and special days of your life. Mine was all of that and more. Every detail 
makes an effect on the day. One of the most important details of my day were the pictures. Pictures are the only 
tangible memories we have to remember a day of the past. Daniel made that happen for my husband and I. To 
me he was a very vital detail of the day. Daniel makes my wedding day seem like it was yesterday everytime I 
look online or at my album.Daniel's unique sense of artistry is portrayed in his work. Daniel seemlessly captures 
every precious moment. He is professional and polite. I think very highly of Daniel and his work. He captures 
the moments you never want to forget. 
Daniel's work is not over the day of your wedding, it only begins. His efficiency and promptness is amazing. The 
album he created was incredible. The enlargements were fabulous. Daniel's work speaks for itself. Daniel thank 
you for making my day a day we will always remember.  
Thank you, Tara and Doug” 
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Figura 53 71

 
 

 
Figura 54 72

  
 

Tara aparece centralizada nas figuras 53 e 54 e o noivo atrás, à direita da noiva. Na 

figura 54, o noivo é parte da foto. Desfocado, ao fundo, ele é coadjuvante na foto. Como Tara 

escreveu em seu depoimento (em nome dos dois), o fotógrafo fez o seu dia ser inesquecível 

para eles dois.  

 

 

                                                 
71 Disponível em http://www.flickr.com/photos/smoothdude/ Acesso em junho de 2011. 
72 Disponível em http://www.flickr.com/photos/smoothdude/ Acesso em junho de 2011. 
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3.6  Dawn e Jennifer, noiva alternativa? 

A celebração do casamento traz consigo o peso da tradição. É preciso em algum 

momento tornar-se a mulher divina, espiritualizada, princesa realizando um sonho, embalada 

por ternura, docilidade e leveza próprias ao amor romântico.  

Mas, “o que pode ser melhor que uma bela noiva? Que tal duas noivas!” 73

 

, pergunta o 

fotógrafo Daniel Krieger em seu site sobre o casamento de Dawn e Jennifer. 

 
Figura 55 74

 
 

                                                 
73 Tradução livre de “What´s better than one beautiful bride? Well how about two of them!”. Disponível em: 
http://www.danielkrieger.com/NYC_Wedding_Photographer_Blog/?s=dawn&searchsubmit-top=search 
74 Disponível em http://www.flickr.com/photos/smoothdude/ Acesso em junho de 2011. 
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Figuras 56 e 57 75

 
 

Dawn e Jennifer se casaram em setembro de 2009, em Nova Iorque. Dawn mantem o 

blog The alternative bride 76

Um questionamento que surge ao vermos as figuras acima é por que recorrer aos 

símbolos próprios do casamento tradicional? 

 desde dezembro de 2008, recheado de postagens sobre símbolos 

próprios da celebração de casamentos. Da mesma forma no blog é possível ver diversas fotos 

do seu casamento com Jennifer, o qual seguiu todos os preceitos que conhecemos: 

formalização da união, dama, buquê(s) de flores, vestido(s) de noiva(s), recepção, bolo, 

primeira dança, jogar buquês, brinde entre as noivas.  

O casamento gay é uma possibilidade na sociedade contemporânea, “que evoca 

temores com relação à sobrevivência da instituição em seu papel de mantenedor de toda uma 

ordem social, hierarquia entre os sexos, meio para a transmissão de propriedade e, 

                                                 
75 Disponível em http://www.flickr.com/photos/smoothdude/ Acesso em junho de 2011. 
76 http://thealternativebride.blogspot.com 
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principalmente, valores tradicionais” (MISKOLCI, 2007, p. 104). De várias formas fomos 

construindo historicamente um imaginário sobre gays que os colocam no papel de 

questionadores, desviantes, e nesse sentido imaginamos pessoas criativas que não se 

preocupam tanto em seguir padrões normalizantes. Talvez esperássemos uma performance 

irreverente, que colocasse em xeque o lugar da família e do casamento de outra forma. No 

entanto, os gays foram muito perseguidos por sua liberdade sexual, poligâmica, visto 

pejorativamente como promíscuos. O surgimento da Aids nos anos 1980 e sua disseminação 

entre gays reforçou a estigmação social em torno deles. Miskolci (2007, p. 109) citando Judith 

Butler pondera que o casamento gay “é uma resposta envergonhada do movimento gay e 

lésbico aos estigmas sociais que lhes foram atribuídos nas últimas décadas”, o casamento gay 

seria uma forma de normalização social do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. 

Nesse sentido, as fotografias de casamento são essenciais, não só por acionar todo o 

repertório afetivo que nos permite reconhecer a cerimônia, mas principalmente porque as 

fotos enquanto constituidora e comunicadora de nossa identidade, de nossa autobiografia 

criam um “imaginário sensível capaz de seduzir, de tocar emocionalmente, de falar, de 

interpretar outros inconscientes ou ainda de convencer racionalmente” (JOSSO, 2007, p. 433). 

As imagens geram sensações, reações nos espectadores. Para Schapochnik (1998, p. 459), “a 

eficácia da imagem fotográfica repousa na sua capacidade de mesclar a estranheza do que 

mostra com a intimidade de nossa memória, ela guarda uma proximidade com o acervo de 

nossas recordações pessoais”. No caso específico do casamento gay, a fotografia como forma 

de ver e pensar o mundo é, ao mesmo tempo, um mecanismo de aceitação, participação e de 

transformação. Talvez seja mesmo o desejo de fazer parte de um grupo maior. A fotografia, 

sobretudo quando disponibilizada na web, visa atender a desejos pessoais de reconhecimento 

e aprovação pelos outros. Ao mesmo tempo reforça as disputas, conflitos e tensões que 

compõem o jogo da memória e de sua ressignificação constante. Não podemos simplesmente 
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determinar o que é ou deixa de ser o casamento gay, mas problematizar o sentido que se está 

tentando construir num mundo cada vez mais plural, com fronteiras fluidas entre tradições e 

singularidades. 

As fotos do casamento de Tara e Doug e de Dawn e Jennifer é parte do álbum 

intitulado weddings do fotógrafo Daniel Krieger na plataforma Flickr. É parte do portfólio do 

fotógrafo, uma apresentação de seu trabalho para casamentos. Essa informação poderia 

esvaziar a mediação que a fotografia realiza na formação da identidade e no intuito 

comunicador dessa identidade e de seu caráter biográfico, uma vez que elas poderiam ser 

tomadas como propaganda e não como documento de si. Contudo, a plataforma funciona 

como vitrine da fotografia e da realidade que a foto cria. Seja em álbuns pessoais ou em 

álbuns de fotógrafos profissionais, o conjunto de fotografias de casamento que circula no 

Flickr amplia a consciência que se tem da fotografia enquanto parte constitutiva da 

visualidade e da manifestação coletiva de compartilhamento de idéias, valores e 

pertencimento, que envolve disputas, conflitos e negociações sociais. O Flickr se propõe a 

gerenciar imagens enfocando principalmente no sistema de busca via tags, que não deixa de 

ser um mecanismo mediado por pontos de vistas intencionais de identificação e classificação. 

O Flickr, num certo sentido, acaba funcionando como um grande arquivo, um lugar de 

depósito e de absorção de memória mediada por fotografias.  
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Amores serão sempre amáveis 

Na canção "Futuros amantes", Chico Buarque indaga sobre o que acontecerá com o 

amor após o fim do amor, marcando a forte ligação entre amor e tempo. A narrativa nos fala 

de uma situação fictícia, na qual a cidade do Rio de Janeiro estaria submersa em águas 

oceânicas, explorada por escafandristas em busca de vestígios de passado de uma estranha 

civilização – “fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos” - para serem analisados e 

desvendados por sábios. Para encontrar os vestígios, os escafandristas exploram a casa, o 

quarto, as coisas, a alma de uma pessoa que foi amada. É no fundo do armário que o amor 

espera milênios em silêncio até que possa ser amado novamente por futuros amantes. Mesmo 

sem saber, em um futuro distante, as pessoas poderão se amar com o amor que alguém sentiu 

por outra pessoa. 

A relação entre passado e futuro que a canção propõe aponta para uma determinada 

concepção social do tempo e uma forma de estar no mundo dos homens. O futuro em que o 

amor irá se concretizar, não está perto e isso não parece ser um problema. Ao contrário, 

amores são sempre amáveis, no passado, presente e futuro. Dizer que o amor pode esperar 

retira o peso do futuro, da espera pelo futuro, pela busca acelerada de um futuro. O futuro 

também não parece se apresentar como novo, diferente do passado. O passado, mesmo se 

passando milênios, ainda pode ser experimentado como uma forma de amor, porque se 

considera que é no futuro do presente que se articulará a relação com o tempo e com a 

memória. Essa concepção transforma o passado em um grande espaço temporal, com ampla 

gama de reconstituições inventivas de acontecimentos. Como na canção de Chico Buarque, 
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mesmo que os fragmentos achados não possam ser decifrados totalmente, mesmo que seja 

vestígio de uma estranha civilização, isso pouco importa frente à possibilidade de usar o 

passado como referência para se experimentar algo no presente (do futuro). O tempo não é 

pensado como uma linha linear e evolutiva, no qual as representações e interpretações 

estariam presas a um modelo. Os usos do passado são resignificados e refundados de acordo 

com os interesses. O tempo é, então, experimentado de forma simultânea, múltipla e 

descontínua, permitindo que os vestígios de uma estranha civilização seja possível de ser 

acionada para criar novas representações do amor. Nosso tempo presente experimenta o 

tempo como o futuro do passado. E para garantir que o passado poderá ser acessado e dar 

sentido ao presente, nos enchemos de fragmentos, vestígios de passado. 

A canção também nos indica que é certo que os objetos que produzimos através de 

tecnologias de mídias (DIJCK, 2007), que criam e recriam nosso sentido de passado, presente 

e futuro tanto em relação a nós mesmos, quanto em relação aos outros, serão guardados, 

arquivados e acionados a partir de fragmentos em algum momento para dar sentido à vida, à 

existência. A sociedade contemporânea acredita ser indispensável gravar e arquivar a própria 

vida como meio de se evitar o esquecimento e garantir que teremos várias opções de passados 

disponíveis para serem acionados a qualquer momento diante a insegurança do futuro. Os 

trabalhos de memória organizam nossas lembranças do passado, as transformam naquilo que 

gostaríamos que tivesse sido, permitindo uma articulação de tempos justapostos que 

possibilitam ao homem seguir a vida (LOWENTHAL, 1998). Com os trabalhos de memória o 

passado se transforma em identidade e passa a negociar com a realidade (VELHO, 1999) e 

com os projetos futuros, garantindo a continuidade do tempo. 

A memória da sociedade contemporânea se concretiza na materialização e gravação da 

memória, que chamamos no presente trabalho de "memória mediada" (DIJCK, 2007), uma 

vez que os objetos e atividades que produzimos são mediados por tecnologias de mídia, mas, 
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sobretudo por mediar a relação entre indivíduos e grupos, sublinhando que a memória é ao 

mesmo tempo individual e coletiva, uma vez que a memória individual é construída a partir 

da convenções sociais. Precisamos partilhar nossas lembranças para conferi-lhes mais 

veracidade e para que não sejam fadadas ao esquecimento e à falta de coesão. Ou seja, as 

atividades mnemônicas estão inseridas em sistemas de compartilhamento social do presente e 

de rememoração do passado. A memória por ser uma conjugação entre a esfera individual e 

coletiva possui uma dimensão afetiva, que nos permite aceitar ou rejeitar, amar ou odiar, 

reproduzir ou ressignificar nossas lembranças e nosso presente. 

O amor é um sentimento abstrato e para ser reconhecido precisa seguir determinadas 

convenções e formas de representação que regulam o imaginário social. Em nossa sociedade 

existem várias formas de se representar o amor, mas todas visam afetar a alma dos 

apaixonados, seduzi-lhes. As representações e artefatos que produzimos acerca do tema amor 

são portadores do sonho da coletividade de um amor profundo, duradouro e seguro. Um ideal 

de amor romântico, especialmente para as mulheres, que transfere para o par a idéia de 

completude quando se vive um amor verdadeiro, especial. 

O casamento parece ser o lugar próprio do amor em nossa sociedade. Como 

apontamos no decorrer do trabalho, o casamento é uma das instituições mais antigas, que 

regula e ordena a sexualidade, mas também está relacionado à busca de proteção e 

pertencimento, protegendo o indivíduo da anomia social. O casamento é, então, um ato 

valorizado, desejado e esperado na sociedade de tal forma que pode ser considerado como 

parte da biografia de um indivíduo antes mesmo de sua realização. Se podemos dizer que o 

casamento protege o indivíduo da anomia social, temos que dizer que hoje em dia não se 

aceita mais que alguém se case sem amor (FÉRES-CARNEIRO, 1998). A questão da 

durabilidade vem sofrendo mudanças. Hoje, também não há dúvidas que quando o amor 

acaba, o casamento também acaba, como nos indica o crescente número de divórcios e 
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separações. Porém, o divórcio não deve ser tomado como um indicador de esvaziamento da 

importância do casamento, ao contrário, as pessoas se separam porque o casamento é tão 

importante que não é concebível permanecer casado sem que suas expectativas sejam 

atendidas (FÉRES-CARNEIRO, 1998). Parte dessa nova forma de encarar o casamento e sua 

durabilidade se deve ao fato de vivermos em uma sociedade com fortes valores individualistas 

(BAUMAN, 2004), mas, sobretudo porque pela primeira vez na história as mulheres estão 

reivindicando igualdade com os homens (GIDDENS, 1993). 

As mulheres, como apontamos no trabalho, conquistaram o direito ao amor romântico 

no casamento, porém como consequência foram conduzidas à esfera doméstica, ao ideal de 

família e ao afeto maternal (GIDDENS, 1993). A ligação do afeto, maternidade e família à 

mulher acabou reforçando a visão dicotômica entre os papéis de gênero que concerne ao 

feminino e masculino, tanto em relação às atividades, quanto aos sentimentos. O papel de 

gênero passa a ser entendido a partir de uma configuração social que integra regras, 

imposições, interdições que permite a inserção social e determinada o que é próprio para o 

homem e para a mulher. Apesar das mudanças que a luta feminina/feminista vem 

conseguindo em relação aos direitos das mulheres, acreditamos que o casamento ainda hoje é 

tido como algo próprio ao mundo feminino, que reforça o papel desempenhado pela mulher 

como dependente, sensível e afetuosa (NEGREIROS e FÉRES-CARNEIRO, 2004). O amor 

romântico e o casamento colocaram a mulher no lar, no mundo da interioridade e do afeto.  

O processo de busca de igualdade entre homens e mulheres afeta a instituição do 

casamento. Em nossos dias, outras formas de relacionamento são possíveis, porém o 

casamento ainda é uma forte referência no modo de comunicar que se encontrou o amor 

verdadeiro, duradouro e seguro.  O casamento acaba sendo uma forma de dizer que aquele 

amor é especial, aposta no futuro, em sua longevidade e completude, uma vitória do amor 

romântico frente a outras formas de amor líquido (BAUMAN, 2004).  
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O casamento como o lugar propício para o amor também tem suas convenções e regras 

próprias ao ritual a serem seguidas. Os símbolos e elementos que compõem a cerimônia de 

celebração do casamento podem ser escolhidos pelos noivos, existe todo um repertório 

obrigatório, mas liberdade nas escolhas, que em geral são limitadas por questões financeiras, 

familiares, religiosas e sociais. Mas essas escolhas são importantes, uma vez que é a partir 

delas que o casal constrói sua relação com o mundo, com eles próprios e com os valores 

agregado nos símbolos. A cerimônia de casamento carrega uma forte ligação com o passado 

da instituição e do papel feminino e de suas formas de representação. 

A celebração do casamento como um dos principais ritos de passagem foi digno de ser 

gravado e arquivado através da fotografia e dos álbuns respectivamente, desde os primórdios 

da fotografia. A fotografia foi incorporada ao rito de tal forma, que ela é parte da legitimação 

e da publicização do rito. Isso só é possível porque as fotos registram comportamentos que 

são aceitos e esperados socialmente (BOURDIEU, 2006). A noiva é a personagem principal 

da celebração, e é a personagem que é fotografada, seu papel social. 

Dessa forma, podemos afirmar que possuímos um grande acervo visual acerca do 

casamento, e sobretudo das noivas, que nos possibilita identificar a situação e as imagens. A 

fotografia de casamento expressa o imaginário social, e em função dessa familiaridade, possui 

uma carga interpretativa e narrativa muito grande. Em geral, por mais que quem fotografe 

tente apresentar fotos criativas e diferentes, existem determinadas convenções que fazem 

parte de seu reconhecimento. É a partir das convenções que podemos visualizar abstrações, 

como amor, afetividade e sensibilidade, elementos fundamentais para conferir sentido ao 

casamento contemporâneo. A encenação do ritual articula os usos do passado com os do 

presente, o rito e a fotografia possibilita que vejamos como os noivos tornam visíveis os 

símbolos e valores que adotaram perante a sociedade. A fotografia de casamento é, então, um 

documento de si, que parece estar menos preocupada em assegurar a conservação da memória 
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e mais voltada para a formação da identidade e de sua comunicabilidade. Identidade que não 

pode mais ser apresentada como uma descrição do que se é, como se ainda seguíssemos uma 

linha linear e sucessiva no tempo.  

Quando Tara, Dawn e Jennifer assumem o papel de noiva, elas desejam nos dizer que 

tonaram-se noivas através dos códigos e convenções. As fotografias não as apresentam apenas 

como noivas, mas como mulheres que se tornaram noivas. É uma performance diante da 

multiplicidade de papéis possíveis para um indivíduo na nossa sociedade. A fotografia de 

casamento deixou de ser uma descrição do que se é, e passou a ser aquilo que se quer ser. A 

fotografia de casamento possibilita que as noivas tornem-se mulheres afetuosas, pertencentes 

ao mundo do sensível e que suas relações estão imbuídas das melhores intenções e são dignas 

do amor conjugal, especialmente para Dawn e Jennifer. 

A fotografia de casamento é uma das formas de memória mediada, que para além da 

função de garantir a rememoração no futuro, está alinhada com a temporalidade de nosso 

tempo, retirando o peso de uma representação calcada na evolução pessoal da idéia que temos 

da identidade como uma descrição do que se é, e acolhendo a idéia de que possuímos uma 

identidade em constante construção. Para Riobaldo "o mais importante e bonito, do mundo é 

isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas - mas que elas vão 

sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior: É o que a vida me ensinou. Isso me 

alegra montão".  

A fotografia de casamento é parte do processo de construção da identidade, 

comunicadora dessa identidade e uma das formas de representar o amor. É um dos vestígios 

que "futuros amantes" poderão encontrar que articula a elaboração que temos do passado - de 

nossa memória afetiva sobre o casamento, o amor e as questões relativas ao papel de gênero, 

que marcam o imaginário social - com a forma como queremos dar a ver o amor, e nossa 

relação com as imagens. Porém, os futuros amantes não precisarão de escafandristas para 
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descobrir no fundo do armário vestígios do amor de uma estranha civilização. Os fragmentos 

estão disponíveis na plataforma de gerenciamento de fotografias do Flickr. Talvez também 

não se precise de sábios para decifrar os ecos de antigas palavras, pois no mesmo momento da 

postagem o usuário pode anotar informações sobre o conteúdo da foto, das pessoas, lugares. 

Com outro click, compartilha com toda a comunidade sua postagem, possibilitando acesso a 

suas experiências. O Flickr potencializa o papel da foto como documento de si, parte 

importante na formação da identidade e da subjetividade, mas também do afeto. 

O tradicional baú de recordações assumiu a forma de objetos digitais. As tecnologias 

digitais mudaram o modo como enquadramos o nosso passado, sua visibilidade e 

comunicação, "nesses moldes, o arquivo pessoal ganha vantagem em função do acesso, da 

visibilidade e do alcance" (SÁ, 2008, p. 5). Essa dimensão arquivística é influenciada pela 

obsessão em torno da preservação da memória mediada nos meios digitais. O armazenamento 

de fotos no Flickr é infinitamente maior que um álbum de papel e as imagens podem ser 

acessadas a qualquer momento, reforçando o papel da fotografia na constituição da 

subjetividade. O acesso fácil, tanto para reforçar a visibilidade da foto, quanto para excluir, se 

preciso, e todas as ferramentas disponíveis participam da formação da identidade.  

O compartilhamento de fotografias de casamento funciona como formador de 

sentimentos e de identidade pessoal, "uma das principais funções tem sido a de sincronizar a 

experiência subjetiva com a dos outros, a confrontação dos juízos de valor com os do mundo 

exterior" (SÁ, 2008, p. 6). Como vimos, a fotografia de casamento não é mais uma 

representação descritiva calcada no modelo evolutivo, mas sim uma forma de ver reconhecido 

valores implícitos ao casamento, que reforçam a intenção de durabilidade da união e da crença 

no amor. As imagens ao serem compartilhadas no Flickr orientam a memória futura e a 

formação da identidade, mas também amplificam o afeto.  
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A fotografia de casamento como uma forma de ver e pensar o mundo, portadora de 

valores, conflitos e emoções, e como formadoras da identidade ao ser compartilhada 

publicamente no Flickr deixa de ser apenas parte da biografia de um indivíduo para se tornar 

parte da memória social. A circulação dessas imagens influencia o imaginário em torno do 

casamento e do amor, despertando desejos e vontade de viver o que se vê. O Flickr atualiza o 

passado, orienta a identidade e é uma ferramenta de memória futura, pois as imagens 

compartilhadas serão reapropriadas e ressignificadas em novas formas de se amar, garantindo 

que mesmo milênios à frente, “amores serão sempre amáveis". 
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