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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O texto “O Retrato na Fotografia Contemporânea: a partir das obras "Meninas do Rio" 

de Ana Stewart e "O outro" de Luciana Fars”4 apresenta reflexões sobre os usos e modos de 

encenação do retrato na fotografia contemporânea, através de um estudo comparativo entre 

esses dois projetos artísticos que serão detalhados mais adiante. Este estudo permeia a 

discussão sobre a encenação presente nos retratos fotográficos desde o seu princípio, 

reverberando na produção fotográfica contemporânea. 

O retrato no século XIX era considerado uma reprodução fidedigna do real, de forma 
que o autor Phillipe Dubois criou o termo “espelho do real” (2010, p.66) para a sua definição. 

Em termos discursivos, a objetividade em se captar a realidade era o eixo central que regia a 

concepção do ato fotográfico, como afirma Dobal (2013, p.89) “o realismo da fotografia ficou 

identificado com a apreensão da realidade sem intervenção da cena”. Na mesma linha destes 

dois autores, Roland Barthes (1997) percebe uma relação intrínseca da fotografia com o seu 

referente, materializado no termo “isso foi”, remetendo à ideia de que a fotografia é uma 

reflexo da realidade. 

Entretanto, François Soulages (2010) aponta a possibilidade de uma encenação na 

produção fotográfica, o que propicia uma construção. Da afirmação de uma representação 

fidedigna, a fotografia passa a ser vista também como uma forma de linguagem que alinha o 

documento à ficção em sua retratação. Nesse sentido, a fotografia de retrato, na 

contemporaneidade, pode criar encenações através dos dispositivos artísticos (DUGUET, 

                                                   
1Trabalho apresentado no GT 5 – Imagem Fotográfica, do 6o CAPPA realizado nos dias 03 a 05 de junho de 2019. 
2Estudante de Graduação 7o. semestre de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFG, e-mail: 
yasmimmartins092@gmail.com 

 
3 Co-autor. Docente do Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFG, email: anavidica@gmail.com. 

 
4 Este artigo se vincula ao Plano de Trabalho “O retrato e a fotografia contemporânea”, parte das atividades do 
Programa de Iniciação Científica (PIVIC/UFG) e vinculado ao projeto de pesquisa “Fotografia Contemporânea: 
relações entre dispositivo artístico e cotidiano” de autoria da Profa. Ana Rita Vidica. 
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2009), ligando-se a uma das características da fotografia contemporânea, a de “mesclar e 

confundir os limites entre linguagens” (CHIODETTO, 2013, p.108). Sendo assim, o limite 

sobre o que há dentro (foto) e fora (o referente) já não é mais completamente segregado, mas 

interligado. 

Investiga-se então a forma com que as duas artistas, Ana Stewart5 e Luciana Fars6 

moldam a  “realidade” através de  modos de construção  do  retrato  fotográfico. Este se dá no 

momento em que uma pessoa se coloca em uma posição encenada do seu “eu” (FABRIS, 

2004), adequando-se a uma determinada estética desejada, criando um diálogo entre fotógrafo 

e fotografado. 

Para a compreensão do modo como as artistas trabalham com o retrato, faz-se uma 

discussão teórica sobre a fotografia na contemporaneidade, através das diferentes 

nomenclaturas conceituais de “fotografia contaminada” de Chiarelli (2002), “fotografia 

expandida” de Rubens Fernandes Jr. (2002) e “fotografia contemporânea” de Chiodetto 

(2013). Depois, apresenta-se o conceito de “dispositivo artístico” de Anne-Marie Duguet 

(2009) para apresentar as obras "Meninas do Rio" de Ana Stewart e "O outro" de Luciana 

Fars, percebendo a forma de construção do retrato em cada uma delas por meio da relação 

com este conceito. Por fim, cruza-se os dois trabalhos pela metodologia de cruzamento de 

imagens proposta por Didi-Huberman (2013, p. 401), a fim de perceber as semelhanças e 

dissemelhanças, uma nova forma de comparativismo que sobrevive pela memória, justapostas 

de maneira sincrônica. 

 
2. A FOTOGRAFIA NA CONTEMPORAINEIDADE 

 
 

A fotografia na contemporaneidade será compreendida neste texto a partir de três 

autores principais: Chiarelli (2002), Fernandes Jr. (2002) e Chiodetto (2013). Cada um deles 

apresenta uma nomenclatura diferente, contudo percebem-se pontos de aproximação 

importantes para identificar características desta fotografia que dão base para olhar as obras 

que serão tratadas mais adiante. 

Nas diferentes nomenclaturas colocadas pelos três autores, uma característica 

permanece, o fato de que a fotografia na contemporaneidade, é uma fotografia que não apenas 
                                                   
5 Formada em Jornalismo pela PUC do Rio de Janeiro (1989), estudou Cinema no IIIS – Institut Internationale de 
l’Image e du Son –, em Saint-Quentin em Yvelines, na França (1992), e Ciências Sociais-Antropologia na 
Universidade Sorbonne Paris VI (1993). Trabalhou como fotojornalista em O Estado de São Paulo (1986-89). Fez 
still de diversos filmes, como Um Copo de Cólera, Mutum, O Mistério de Irmã Vap e O Bem-Amado. Participou 
das coletivas Still, no Museu da Imagem e do Som de São Paulo (1999), e na Favela Chic, em Paris (2004). 
Participou da coletiva Convergência (2009), na Galeria da Gávea, no Rio de Janeiro, e da coletiva Praia (2011). 
Após 10 anos de trabalho, apresenta a série Meninas do Rio (2011), que retrata as mudanças sociais no lar e na 
vida das mulheres da periferia do Rio de Janeiro. A série faz parte das coleções Maison Européènne de  la 
Photographie, Fundo Brazilian Golden Arts Museu de Arte do Rio. 
 
6 Luciana Fars, 26, é artista visual nascida em Goiânia -GO.  Formou-se em Artes Visuais pela 
Universidade Federal de Goiás em 2014. Entre os anos de 2015 e 2016 morou em Madrid (Espanha) 
onde estudou Fotografia Contemporânea  e  Projetos  Pessoais  e  deu  início  à elaboração dos 
projetos La Pared e El otro. 
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envolve o registro em si, mas também outras linguagens artísticas e o seu contexto retratado, 

sendo, portanto, parte de um processo de construção, indo na contramão do discurso 

dominante de “registro do real” do século XIX. 

Chiarelli propôs o termo “Fotografia Contaminada” para se referir a essa mistura de 

linguagens. Quando a fotografia se mistura 

pelo olhar, pelo corpo, pela existência de seus autores e concebida 
como ponto de intersecção entre as mais diversas modalidades 
artísticas, como teatro, a literatura, a poesia e a própria fotografia 
tradicional (CHIARELLI, 2002, p. 115). 

 
 

Dessa forma, a fotografia passa a transcender sua condição de mero registro, estreitando 

o limite que existe entre a arte e a vida. Chiarelli entende que as experiências do sujeito- 

fotografado e do fotógrafo, influenciam diretamente na forma em que a imagem será 

expressada devido a inserção do contexto retratado. Essa contaminação citada pelo autor, se 

apresenta no sentido do desejo de buscar uma identificação maior com o outro, ou de 

denunciar muitas vezes a impossibilidade dessa busca na atualidade. 

Assim como Chiarelli, Rubens Fernandes Júnior percebe que a fotografia não se limita 

ao registro do real, identificando um borramento entre ficção e documento. Entretanto, 

diferente de Chiarelli, ele enfatiza o caráter processual que envolve o ato fotográfico, 

denominado por ele de “Fotografia Expandida”. 

 

Denominamos essa produção contemporânea mais arrojada, livre das 
amarras da fotografia convencional, de fotografia expandida, onde a 
ênfase está na importância do processo de criação e nos procedimentos 
utilizados pelo artista, para justificar a tese  de que a fotografia também 
se expandiu em termos de flutuação ao redor da tríade peirciana1 
(signo – ícone, índice e símbolo) (RUBENS, 2002, p. 11). 

 
 

É possível visualizar a aproximação de ambos os conceitos citados acima, ao que 

Chiodetto (2013, p. 18) chamou de fotografia contemporânea. Uma fotografia que tem por 

objetivo de “estreitar os limites entre linguagens, mas também desacomodar classificações 

generalizantes que tendem, por exemplo, a estabelecer uma polarização entre arte e 

documento”. 

Diferente dos outros dois autores, este último irá marcar temporalmente essa fotografia 

contemporânea. Chiarelli admite a existência dessa contaminação e construção pela fotografia 

desde a produção do século XIX, embora existisse o discurso do “registro do real”. Já 

Chiodetto coloca que esta fotografia contemporânea passa a ser mais perceptível a partir dos 

anos 2000, com o advento da fotografia digital. Por isso, ele chama os artistas fotógrafos de 

“geração 00”, ligado ao ano e também à linguagem binária do digital. 

Chiodetto considera a indissociabilidade da realidade e ficção na trama fotográfica 
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desde os primórdios. Mas, o que ele chama de “desnudamento do jogo fotográfico”, mesmo já 
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tendo sido alertado por teóricos, fica patente com a massificação da fotografia, uma vez que 
revela a sua dualidade “registrar e revelar ao grande público o mundo visível e em criar mundos 

paralelos”. 

 
 

1. O DISPOSITIVO ARTÍSTICO DAS OBRAS 
 
 

Diante da discussão anterior, passaremos a utilizar a nomenclatura “fotografia 

contemporânea” ao referir à produção que será analisada, contudo, admite-se as inferências 

propostas pelos outros autores no que tange à fusão de linguagens, a influência das vivências 

sociais sobre o que é retratado e a ligação entre fotografia e arte. 

Além disso, estas características da fotografia contemporânea dialogam com o 

conceito de “dispositivo artístico” de Duguet (2009), na medida em que Ana Stewart e 

Luciana Fars criam estratégias, o que perfaz a construção de um “dispositivo artístico” para a 

produção do retrato, que se afastam de um mero registro do real, como preconizado no século 

XIX. 

 
A noção de dispositivo é central a esse respeito. Ao mesmo tempo máquina e 
maquinação (no sentido da méchanè grega), todo dispositivo visa a produção de 
efeitos específicos. De início, esse “agenciamento dos efeitos de um mecanismo”,  é 
um sistema gerador que, a cada vez, estrutura a experiência sensível de maneira 
específica. Mais do que uma simples organização técnica, o dispositivo põe em jogo 
diferentes instâncias enunciadoras ou figurativas, e implica tanto situações 
institucionais quanto processos de percepção (DUGUET, 2009, 21). 

 
 
 

A obra “Meninas do Rio”7 (figura 1) de Ana Stewart cria seus retratos por meio de 

estratégias pontuais desenvolvidas pela autora. Ao todo, são 19 retratos das “Meninas do  

Rio”. As fotografias são de mulheres que a fotógrafa encontrou em diversos lugares públicos 

por onde esteve. A semelhança ocasional listada pela artista, é o fato de as participantes 

residirem nos bairros da Zona Norte do Rio ou cidades próximas (com exceção de 4 que são 

próximas a fotógrafa). 

O projeto iniciou-se no ano de 2001, utilizando-se de um dispositivo temporal. Depois 

de 10 anos da primeira foto, Ana retorna até as suas personagens para completar o ensaio que 

mostra as diversas transformações ocorridas na vida dessas mulheres. A identidade de cada 
 
 

7 Esse trabalho foi publicado em formato de fotolivro. 
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uma é construída por meio dos retratos e da história descrita em um texto referente a cada  

uma delas. 

 
 

Figura 1 – Capa do Fotolivro “Meninas do Rio” de Ana Stewat 

Fone: STEWART, 2016 
 
 

A obra “O outro”8 (Figura 2) de Luciana Fars é construída a partir de um dispositivo 

sócio-econômico, um questionário que apresenta questões sobre gênero, sexualidade, classe, 
raça, dentre outros, cujas respostas apontam para um maior ou menor privilégio social. Cada 

pessoa que se dispôs a participar de forma voluntária do projeto, respondeu ao todo 60 
perguntas com “sim” ou “não”. A partir das respostas é que os tamanhos dos retratos foram 
determinados em relação aos demais. Quanto mais respostas positivas, maior era o tamanho 

do retrato, por revelar que aquela pessoa tem mais privilégios sociais.9 

 
 
 
 

8 O material foi publicado em um livro de artista. 
9 São quatro diferentes tamanhos de acordo com as respostas positivas listadas. 
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Figura 2 – Capa e contracapa da obra “O outro” de Luciana Fars 

Fonte: FARS, 2017 
 
 

As duas obras possuem dispositivos distintos, a primeira com o enfoque no tempo e a 

segunda na questão sócio-econômica. Porém, ambas contêm uma temática social intrínseca 

em seus retratos. Na obra de Ana Stewart, a reflexão do contexto social sobre as “Meninas do 

Rio” ocorre ao mostrar como a identidade dessas mulheres acabam sendo geradas pelo 

contexto em que vivem. Na obra “O outro” a questão de se assumir ou não como um 

privilegiado, o que acaba gerando um desconforto, perceptível nos retratos. 

Por fim, embora as duas obras sejam produzidas utilizando-se de retratos, a forma 

como as pessoas são retratadas são distintas, o que é uma característica da fotografia 

contemporânea descrita por Chiodetto (2013, p. 19). 

 
.. o fotógrafo passa a ter uma relação mais orgânica e onírica com o referente 
fotográfico. Em vez de indicar respostas, ele lança indagações. Sua fotografia, 
carregada de dúvidas, incertezas e algumas intuições, é um convite ao debate. 

 
 
 

As duas artistas, como afirma Chiodetto, não pretendem lançar respostas ou mesmo, 

simplesmente, retratar as pessoas, mas lançar perguntas sobre a alteração do “eu” no tempo,  

os privilégios sociais que temos e carregamos nos nossos corpos e rostos. Enfim, os retratos  

se constituem em “portas abertas” para pensarmos sobre nós e a sociedade em que vivemos. 

Passemos a ver o retrato de cada uma das obras para adentrarmos neles. 
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2. O RETRATO E A ENCENAÇÃO EM CADA UMA DAS OBRAS 
 
 

O retrato em seus primórdios era reconhecido como uma exposição fiel do real, reflexo do 

modo como se discursava sobre a fotografia. Entretanto, isso não evitava que uma 

característica individual de uma pessoa juntamente com detalhes que traziam significados,  

não fossem enfatizados. Badaulaire (1859) considerava o retrato uma manifestação dupla, ao 

nomear esse tipo de fotografia como uma biografia dramatizada. “... o poeta atribui ao 

retratista uma capacidade divinatória, uma vez que é sua tarefa adivinhar o que se esconde, 

além de captar o que se deixa ver.” (FABRIS, 2004, p. 21) 

No século XIX, o alemão Franz Hampfstängl inventou o retoque negativo, que tinha  

por função retirar as partes indesejadas dos retratos, como as marcas de expressões. A 

ampliação desse retoque, leva a aproximação da fotografia com a arte, por exemplo. Pois nos 

retratos pictóricos, o artista amenizava as partes que não eram tão agradáveis. Percebe-se que 

a fotografia de retrato não é puramente uma representação da realidade, pois sempre houve a 

presença de uma teatralização em sua essência. 

Soulages (2010) vê esse processo de teatralização no retrato como uma encenação, o 

que nomeia de “isto foi encenado”, em contraponto ao “isso foi” bartesiano. Para ele, “Isto foi 

encenado: todo mundo se engana ou pode ser enganado em fotografia – o fotografado, o 

fotógrafo e aquele que olha a fotografia” (ibid., p. 75). 

No livro “Meninas do Rio” (figura 3), a autora executa seus retratos em cenários que 

remetem à cena doméstica daquelas mulheres. Seja em alguma parte da casa dessas pessoas, 

ou com algum elemento de força afetiva. Ao comparar os retratos retirados depois de 10 anos, 

na grande maioria é visível a presença de objetos que compuseram a mesma cena no passado. 

Quando o objeto não está presente, os cenários construídos utilizam-se das características que 

remetem à lembrança da cena. 
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Figura 3 – Uma das meninas do Rio fotografada em um intervalo de 10 anos 

Fonte: Stewart, Ana (2016) 
 
 

Dessa forma, a fotógrafa constrói a fotografia encenando um ambiente pela montagem 

dos cenários que se assemelham com a realidade de vida das mulheres, mas que não se 

constitui em uma retratação que tenha a pretensão de ser fidedigna. Através disso, são 

enfatizadas a leitura temporal e social que foram pressupostos nos retratos. A forma como o 

cenário é colocado nas fotografias também se cria a identidade social dessas pessoas. 

As poses são outra forma de encenação utilizada por Ana Stewart. Em ambas as fotos 

que se posicionam um ao lado da outra de forma comparativa iguais ou semelhantes. O que 

traz a ideia de identificação, juntamente com o cenário. Todos os pontos interligados em favor 

de uma melhor apresentação desta temporalidade. 

No livro “O outro” (figura 4), a encenação presente nos retratos também é perceptível. 

Entretendo, de uma forma distinta. Enquanto em “Meninas do Rio” as mulheres são retratadas 

juntamente com objetos, em “O outro” as pessoas são retratadas no seu contexto, porém 

sempre colocadas contra uma parede neutra de fundo branco. A intenção é que cada pessoa 

seja percebida como semelhante, aos moldes das fotografias de identidade. Entretanto, as 

diferenças são vistas no tamanho do formato das imagens. Nos retratos presentes neste projeto 

o que traz a ideia de identidade não são os elementos como em “Meninas do Rio”, mas o 

tamanho que cada o retrato é impresso, uma vez que denota um maior ou menor número de 
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respostas afirmativas, denotando a sua posição social ou, pelo menos, a quantidade de 

privilégios que tem ou já teve. 
 
 

Figura 4 – Duas das retratadas por Luciana Fars  

Fonte: FARS, 2017 

 

Em todas as fotos as pessoas são retratas sentadas em um banco. A autora não discorre 

se foram determinadas outras regras colocadas no ato fotográfico. Porém, ao analisar cada um 

dos retratos, a posição em que as mãos são colocadas majoritariamente na mesma posição, 

mesmo que de forma ocasional, é um ponto que também traz a representação da discussão que 

permeia a obra, denotando, talvez, um certo desconforto em se ver como uma pessoa 

privilegiada ou não na sociedade. 

 
O retrato fotográfico é, sem dúvida, o agente dessa concepção, que transpõe a 
identidade para o âmbito de uma norma de identificação. Diante dela todos se 
assemelham porque desapareceu a outra face da identidade, a alteridade (FABRIS, 
2004, p.180). 

 

Portanto, é possível notar em ambas as obras apresentadas que, mesmo com a  

distinção em relação ao perfil e contexto das pessoas retratadas em cada livro com seu 
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dispositivo proposto, que elas se assemelham ao se colocaram dentro de um projeto que 
propõe um diálogo com o outro. As identidades, entretanto, não fiquem evidenciadas em 

primeiro plano de forma individual, mas no coletivo relacionando-se ao estímulo social 

determinado. Dessa forma, é provocada uma identificação no âmbito social por meio dos 

retratos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Percebe-se que os retratos na fotografia contemporânea são permanentemente 

reinventados pelo olhar do fotógrafo, do fotografado e daquele que vê a fotografia, gerando 

uma mudança do próprio discurso fotográfico. Desta maneira, gerando novos significados à 

obra, ao retrato e à própria fotografia. 

E, a partir da possibilidade de se pensar estas novas significações, ligadas à fabulação, 

à reinvenção e às encenações é que os retratos contemporâneos se encontram nos fotolivros e 

livros de artistas. Esta primeira incursão textual busca estes primeiros apontamentos sobre o 

retrato fotográfico, apontando caminhos possíveis para se perceber como a fotografia passa a 

borrar as fronteiras entre documento e ficção. 
 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro : Ed. Nova Fronteira, 1997.  
 
BENJAMIM, W. A pequena história da fotografia. In: Obras escolhidas: magia e técnica, 
arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Vol. 1. São Paulo : Brasiliense, 
1994. 
 
CHIARELLI, T. A fotografia contaminada. In: Arte internacional Brasileira. São Paulo : 
Lemos Editorial, 2002, p. 115-120. 
 
CHIODETTO, Éder. Geração 00: A nova fotografia brasileira. São Paulo : Ed. SESC, 2013.  
 
DOBAL, Susana. Ficção e encenação na fotografia contemporânea. In: DOBAL, Susana;  
 
GONÇALVES, Osmar. Fotografia Contemporânea: Fronteiras e Transgressões. Brasília: Casa das 
Musas, 2013. 
 
DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico e outros ensaios. Campinas, Papirus, 1993.  
 
DUGUET, Anne-Marie. Dispositivos. In: Transcinemas. Kátia Maciel (org.). Rio de Janeiro : 
Contra Capa Livraria, 2009. 
 
FABRIS, Annateresa. Identidades Virtuais: Uma leitura do retrato fotográfico. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2004. 
 
FARS, Luciana. O outro. Livro de artista (produção independente), 2016. 



 

 

140 

 

FERNANDES Jr., Rubens (2002) A fotografia expandida. Tese de doutorado – Programa de 
Comunicação e Semiótica; PUCSP. 
 
SOULAGES, François. Estética da fotografia: perda e permanência. Editora SENAC, São 
Paulo, 2010. 
 
STEWART, Ana. Meninas do Rio. São Paulo : Editora Valongo, 201



141 
 

  

 


