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“Some people choose to see the ugliness in this world, 

the disarray. I choose to see the beauty.” 

Dolores Abernathy - Westworld
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A fotografia remete sempre para o seu referente. Mas, de certa forma, 

transforma-o. No caso da cidade, essa transformação é feita pela enfatização do seu 

retrato. Os seus espaços ficam numa imobilidade eterna que permite o seu estudo. 

Permite analisar a evolução urbana e, também, a evolução do olhar sobre a Cidade. 

Um olhar com intenções que repercutem no espaço, representado através da 

fotografia, teoricamente diversa, desde o acto mecânico a uma forma de relato, 

equiparado à escrita. Pretende-se sintetizar estas correntes ideológicas que alteram 

a percepção, e a sua capacidade de representação. Perceber de que forma certos 

actos e opções ao fotografar o espaço mais têm que ver com cada uma delas. Este 

trabalho pretende, assim, analisar se na fotografia o espaço representado se altera, 

se renova, e passa a pertencer ao campo do ficcional.  

Palavras-Chave: Fotografia, Retrato, Representação, Percepção, Realidade, 

Mimese, Anamnese, Diagese, Ficção, Guimarães, Cidade, Espaço, Imagem.  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Photography always links with its referent. But transforms it, in a certain way. 

Taking the city, as example, the transformation is operated by emphasizing its 

portrait. The spaces stay in eternal immobility that allows its study. Allowing the 

analysis of the urban evolution and, also, the evolution of the sight about the city. A 

sight with intentions that reflect in space, represented by photography. Diverse in 

theory, from a mechanical act to a form of description, compared to writing. It is 

intended to synthesize those ideologies that distort the perception, and its 

representation capacity. Understand in which way certain acts and options in the 

space photography are more similar to each one of this ideologies. This work seeks 

to find if in the photography the referent space changes, renews, and shifts to a 

ficcional field.   

Key words: Photography, Portrait, Representation, Perception, Reality, Mimesis, 

Anamnesis, Diegesis, Fiction , Guimarães, City, Space, Image.  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Quando se pensa numa cidade específica, vem à memória, porventura, uma 

imagem genérica ou, imagens de espaços específicos e, é quase possível, organizar 

um mapa mental destes vários locais. Estas imagens surgem como olhares sobre a 

Cidade, ou como a sua mecanização. Assim, a fotografia da Cidade, surge como 

veículo de representação da sua arquitectura e espaços urbanos, tornando perenes 

pequenos instantes do quotidiano. Deste modo, pode ser útil entender e aplicar as 

teorias em torno da fotografia, à interpretação da Cidade. Se acreditarmos que a 

fotografia é o espelho exacto da realidade, visitar uma Cidade ou ver uma fotografia 

da mesma, são experiências semelhantes. Mas, se acreditarmos que a fotografia não 

passa de um filtro subjectivo, a Cidade ganha uma nova leitura que entra no campo 

do ficcional.  

 Este trabalho procura analisar Guimarães, não a cidade que pode ser visitada, 

mas sim a cidade reproduzida em fotografias. Analisando-as, destacando a sua 

aproximação e distanciamento com o seu referente. A recolha e organização das 

mesmas procura a criação de um imaginário, um álbum de retratos da Cidade, que 

regista as suas alterações ao longo dos anos. Esta ideia de Retrato é reforçada pela 

procura da ideia de como a cidade se vê e se quer mostrar, num percurso desde a 

realidade à ficção. 

“A fotografia, muito mais que o avião, acho eu, encurtou o mundo. 

Do bilhete postal ao prospecto de viagens, da revista à imagem por 

satélite, da tele-foto à radiografia, a imagem concorreu para tornar tudo 

mais familiar, mais próximo, mais objectivo. E paradoxalmente mais 

ausente. A fotografia virtualizou o mundo.”  1
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Na primeira parte deste trabalho tenta-se perceber de que forma a Fotografia 

se relaciona com os temas que a rodeiam. Em como chega à actualidade, enquanto 

acto social, representando várias dimensões, para assim, ser possível partir para o 

seu entendimento, para a sua análise. Perceber e dar resposta às inquietações que 

daí advêm. É, também nesta parte, que se estabelecem as metodologias que deram 

corpo a este trabalho. Os objectivos que pretendem atingir.  

Nas partes que se sucedem põem-se em prática os conhecimentos 

previamente adquiridos e, que possuem uma concepção estrutural semelhante. 

Começa-se por estabelecer um conceito de classificação para o acto fotográfico, 

que advêm das diferentes concepções teóricas da Fotografia. E, em cada capítulo, 

estabelece-se uma amostra que vai de encontro e a esse conceito. Agrupam-se as 

fotografias por actos, definidos por um verbo, ou tema, definidos por um 

substantivo. Procura-se descrever estas opções do fotógrafo na representação dos 

diversos espaços. Na descrição de cada acto tenta-se relacionar as diferentes 

fotografias, estabelecer e explicar a construção da sua síntese. 
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parte um 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Retratos 

Toda as pessoas têm, pelo menos, um retrato. O retrato é o que legitima a 

identidade de alguém, é a prova da sua existência. Mas é, também, o que reduz um 

indivíduo a uma mera imagem. Mas, não se fazem só retratos de pessoas, tudo pode 

ser retratado através da fotografia. 

“As fotografias cumprem, metodicamente, a sua missão de reduzir o 

mundo à espessura intersticial da imagem. De serem écrans do mundo. 

De exorcizar toda a intimidade. De perscrutar até ao imperscrutável. “  2

A Fotografia enquanto prática faz o retrato da Sociedade que a utiliza.  À 

medida que esta tecnologia foi evoluindo, aumentou o número de praticantes. 

Multiplicaram-se os modos de fotografar e os propósitos que se pretendem atingir. 

E, é esta relação entre quem fotografa e o que fotografa que espelha, de certa 

forma, o pensamento da época em que se insere. 

Retrata, também, a Arquitetura quando se serve dela como tema. Numa 

relação de simbiose que torna pouco nítida qual delas tira mais partido da outra. É a 

fotografia que se aproveita da Arquitetura, usando-a como modelo? Ou é a 

Arquitectura que usa a fotografia para contornar a sua imobilidade inerente? 

Quando é objecto, a Fotografia é o retrato do seu referente. Nas fotografias de 

Guimarães, conhecemos a cidade. As suas ruas, os seus edifícios, mas sob a máscara 

subjectiva da representação. 

Cada Diorama pretende ser o retrato de um diferente rosto da cidade. Neles 

as fotografias são parte de um todo que sintetiza um aspecto em comum da cidade.  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Sociedade 

Com o aumento da facilidade de fotografar, cresceu também o fascínio da 

sociedade pela imagem. Já há muito tempo que a fotografia deixou de ser algo 

reservado a poucos, e se tornou acessível a todos. Os equipamentos e processos 

tornaram-se mais fáceis e expeditos, já não é necessário esperar pelos longos 

tempos de exposição com que Niépce se debatia, em 1926, para fixar o “ponto de 

vista”  da janela do estúdio. 3

A vontade de reproduzir a natureza, da maneira mais exacta possível, levou à 

criação de mecanismos para este efeito. Os pintores utilizavam estas “máquinas de 

desenhar”  procurando facilitar o seu trabalho. E, foi nesta busca, que o princípio da 4

fotografia surgiu. Numa destas máquinas, a câmara obscura, eram colocadas 

superfícies reagentes que permitiam a captura da luz. Daguerre que prosseguiu os 

estudos de Niépce, desenvolveu as técnicas, o daguerreótipo, e desenvolveu uma 

câmara fotográfica, para comercializar. Mas o desenvolvimento das técnicas e 

suportes não foi um só movimento, vários contribuíram com as suas diferentes 

pesquisas, como Talbot e Bayard. 

O valor artístico da fotografia não foi facilmente reconhecido devido à sua 

natureza mecânica. Para muitos críticos, o fotógrafo era entendido como o mero 

operador da câmara. Deste modo, diversos fotógrafos tentaram assemelhar as suas 

fotografias a desenhos, o que ocultava a unicidade da fotografia e a aproximava 

demasiado da pintura. Esta aparente proximidade levou a uma relação, por vezes 

complicada, de influência mútua, fundamental para o surgimento dos movimentos 

artísticos do século XX.  

A fotografia tomou para si os géneros da pintura, entre os quais o retrato, 

popularizado pelo cartão de visita fotográfico, introduzido por Disdéri . Em pouco 5
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tempo, a fotografia substituiu o trabalho dos miniaturistas, muitos tornaram-se 

fotógrafos . A actividade dos retratistas multiplicou-se, na segunda metade do 6

século XIX, nas grandes cidades. Em estúdios luxuosos, “palácios da ilusão e 

evasão” , a clientela burguesa saciava o seu desejo de reconhecimento social. 7

Coleccionavam nos seus álbuns fotografias pessoais, às quais juntavam fotografias 

das celebridades da época, vendidas em grande escala. Apesar de ser, 

predominantemente,  um fenómeno citadino, a fotografia também foi feita nos 

meios rurais por fotógrafos ambulantes. A chegada ao mercado das câmaras Kodak, 

em 1888, foi o que permitiu a prática se alargar ao público amador, devido ao 

processo de revelação ser assegurado pela própria empresa . Isto levou à 8

introdução da fotografia no contexto familiar, tornando-a mais pessoal, portadora de 

memória. Em 1907, os irmãos Lumière introduziram no mercado o filme autochrome, 

um processo aditivo de cores, que permitia reproduzir cor na fotografia, o que 

tornou a fotografia mais verosímil à realidade .  9

A Fotografia adquiriu o seu valor documental ao aliar-se às ciências. Desde da 

micro-escala à macro-escala, da fotografia submarina à fotografia astronómica . 10

Também passa a ilustrar quer as grandes expedições arqueológicas, quer os 

acontecimentos do quotidiano, de uma maneira entendida como “verídica e 

objectiva” . A imprensa começou a utilizar a fotografia para ilustrar as peças escritas, 11

a partir de 1842, mas de uma forma reticente.  Só no período entre as Grandes 

Guerras é que a fotografia passou a ocupar um papel fundamental nos jornais . A 12

relação entre texto e imagem começou a ser amplamente explorada, a legenda 

complementa e condiciona a informação, tanto quanto o recorte e manipulação das 

fotografias. Os dispositivos, com a introdução do filme de 35mm pela Leica em 

1925 , tornaram-se mais compactos e fáceis de manejar, o que permitiu fotografar 13

em condições mais adversas. A crescente procura por uma imagem, pela imprensa 

escrita, levou à fundação de várias agências. É nesta época que, também, 

apareceram as grandes revistas fotográficas . Enquanto que umas se focam em 14

diversos temas outras focam-se, exclusivamente, num tema específico, como as 

ciências ou a moda. Vários fotógrafos complementam o seu trabalho nesta área, que 

lhes permite uma grande liberdade de criação visual . A fotografia também 15
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começou a aparecer na imprensa em forma de publicidade. Nesta última, o 

objectivo máximo é suscitar o desejo de comprar, e é a pressão económica que 

transforma o fotógrafo num agente anónimo. Ele, unicamente, executa as ideias de 

uma equipa de criativos, e não lhe é permitido transparecer o seu estilo no produto 

final . 16

 A evolução para temas cada vez mais íntimos foi impulsionada pelo 

aparecimento das máquinas Polaroid, que encurtou drasticamente o tempo entre o 

disparo e a materialização da fotografia em papel . A fotografia digital fez evoluir a 17

prática de maneira semelhante, com a diferença que a impressão em papel tornou-

se facultativa. A fotografia aparece de forma instantânea num ecrã e é gravada em 

suporte digital.  Tornou-se imaterial. 

Todas estas etapas da evolução da prática e da sua utilização condicionaram a 

relação da sociedade contemporânea com a Fotografia. Cada vez mais, a sociedade 

interage por fotografias. Capta, escolhe, e partilha, atos, momentos, locais, em redes 

sociais que permitem a visualização quase instantânea por um grande número de 

pessoas. Legitima a realidade que se quer mostrar, comprova onde se esteve e o 

que se fez. Mas a ânsia de registar empurra a fruição do momento para um segundo 

plano, colecionam-se fotografias em vez de experiências. Fotografa-se uma e outra 

vez, tentando repetir um instante que não se repete. Guardam-se as fotografias de 

forma imaterial, mas são tantas que se tornam mais fáceis de esquecer. Tornou-se 

descartável. 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Arquitectura 

A arquitectura imortaliza-se pela fotografia. Captura o espaço, os seus 

pormenores, as suas vivências. Momentos que se transformam em imagens estáticas. 

Mas que passam a poder circular livremente, tornando-se acessíveis a todos. Assim, 

a fotografia para o arquitecto é uma prova da perda. A fotografia permiti-lhe guardar 

para si, uma obra que vai deixar de ser sua, que entrega ao cliente e apresenta ao 

mundo. Para o fotógrafo a arquitectura é um tema motivado por interesse próprio ou 

por encomenda. 

A fotografia criou uma nova forma de representar o património edificado. Até 

então, só através do desenho rigoroso, da planta, corte e alçado, se conseguia 

compreender o espaço com exatidão. Veio trazer algumas vantagens como maior 

celeridade, mais detalhe e mais verosimilhança em relação ao esquisso . Mas esta 18

propriedade ilusória da fotografia era considerada como um dos motivos que lhe 

retirava valor artístico. A fotografia de arquitectura encontrou diferentes usos 

apoiados por diferentes iniciativas.  Em 1851, quando o Governo francês promoveu 

um levantamento fotográfico do património nacional, pretendia um estudo destas 

estruturas para, posteriormente, se proceder ao seu restauro . Mas, como este 19

trabalho foi realizado por vários fotógrafos, os resultados reflectiram múltiplas 

abordagens. Ficou evidente que o fotógrafo tinha um olhar interpretativo, ao 

escolher os elementos a focar e ocultar , e que afinal o acto fotográfico não era 20

meramente mecânico. 

Nas décadas seguintes, a relação entre arquitecto e fotógrafo estreita-se. 

Quando a fotografia deixa de olhar para os edifícios do passado e passa a olhar para 

o que está a ser construído. Os arquitectos começam a querer guardar imagens da 

evolução das suas obras, para poder mostrar a potenciais clientes e colegas . A 21
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Fotografia como veículo de promoção também foi popularizado pelas revistas de 

Arquitectura e tornou-se prática corrente devido ao avanço da técnica de impressão, 

por half-tone, que permitiu a reprodução de fotografias e texto de forma viável.  Esta 

facilidade de reproduzir fotografias começou a mudar a forma de como se 

representava os edifícios nas revistas , acrescentando à vista geral do edifício uma 22

nova variedade de enquadramentos. Assim, vários arquitectos perceberam que a 

fotografia influenciava a maneira como as suas obras eram percepcionadas, e 

começaram a interessar-se pelo o acto fotográfico , para controlá-lo ou praticá-lo. 23

Nesta época, no espectro oposto ao da fotografia de arquitectura encontrava-se a 

fotografia pictorial. Esta queria contrariar a perfeição mecânica do meio e 

incentivava a uma interpretação pessoal do espaço. Como se tornou num 

movimento internacional de bastante relevo, acabou por influenciar a futura 

fotografia de arquitectura, na tentativa de captar e interpretar a atmosfera dos 

espaços, através das luzes, das sombras e de vistas aproximadas .  24

No período entre as duas grandes guerras, a fotografia é influenciada por uma 

nova objectividade, que se volta a focar nas suas características particulares. 

Inspiradas pelos mesmos valores e referências estéticas, a fotografia começa a ser 

entendida como uma narrativa que se desenrola em diferentes imagens. Pontos de 

vista mais arrojados, que aceleram a perspectiva, e altos contrastes começam a ser 

usados para representar a pureza da arquitectura do movimento moderno . Mas a 25

relação entre ambas as práticas deixou de ser meramente promocional para uma 

relação de influência e inspiração mútua. Fornecendo um estímulo visual e 

referências, quer de estruturas do passado como de elementos contemporâneos. E 

os arquitectos começam a elaborar os seus discursos, a partir destas imagens, tirá-

las do seu contexto para satisfazer as suas necessidades, como é o caso de Le 

Corbusier na sua obra Vers une Architecture .  26

No pós-guerra, estas ideias foram consolidadas e surgiu uma nova geração de 

fotógrafos, que contribuíram para evolução da prática e para aprimorar o seu estilo. 

No caso americano destacam-se dois nomes, Ezra Stoller e Julius Shulman. O 

primeiro concentrava-se numa estética simples e precisa. Procurava representar as 

relações inter-espaciais, recorrendo ao preto e branco. A sua homogeneidade 
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evidencia-se na variedade de obras que fotografou, para diversos arquitectos como 

Mies van der Rohe e Frank Lloyd Wright. O segundo, foi dos primeiros a associar a 

arquitectura a um estilo de vida, transformado-a num produto de consumo . Nas 27

suas fotografias tentou encenar cenas domésticas, mostrar a interacção entre o 

habitante e a arquitectura no mundo real. Estas foram as diretrizes que guiaram as 

suas fotografias das Case Study Houses .  28

A adopção da cor na fotografia de arquitectura foi um processo lento graças à 

preferência Modernista pela representação a preto e branco . Apesar disto, e das 29

dificuldades que ainda acarretava, nos finais da década de setenta, a utilização da 

cor na fotografia profissional tornou-se frequente, devido a diversos factores 

económicos e à influência vinda de outras áreas. Mas, também, à necessidade de 

representar a crescente utilização da cor na própria arquitectura, com a transição 

para o Pós-Modernismo. Foi neste período que os arquitectos perceberam que era 

mais provável as obras serem vistas através de fotografias do que na realidade. 

Começam a considerar este facto na concepção das suas obras  e a trabalhar em 30

conjunto com o fotógrafo na execução das imagens que as representam. Como é o 

caso das manipulações fotográficas realizadas por Thomas Ruff do Edifício Ricola, 

obras de Herzog & de Meuron .  31

As oportunidades de divulgação de projectos foram liberalizadas pelas 

tecnologias digitais. O espaço restrito das revistas foi alargado através de sites, que 

publicam novas imagens todos os dias. O consumo de imagens aumentou e a 

importância da imagem seguiu a mesma tendência. A fotografia de arquitectura já 

não desperta só o interesse dos profissionais mas também de um público mais 

alargado . Cresceu a tendência de fotografar os edifícios ainda imaculados, antes 32

da sua verdadeira ocupação, o que lhes confere uma aparente perfeição, que pode 

ser alcançada pela manipulação digital. Na arquitectura, o acto fotográfico é o 

culminar de todo o  processo criativo e a imagem que produz procura ser a síntese 

dos seus conceitos. 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Guimarães  

Nas fotografias de Guimarães revistam-se os seus espaços. Revivem-se as 

memórias. Revê-se a cidade pelos olhos de outrem. Regressa-se até 1845, ao 

momento em que Frederick W. Flower fez os calótipos do Castelo e o Largo da 

Oliveira . Estas, são as mais antigas fotografias que chegaram até aos dias de hoje, 33

e que põem em evidência a importância que estes espaços sempre tiveram na 

construção do imaginário da cidade. Mas, a fotografia só nos permite recordar até 

este período histórico. Antes disso, temos de recorrer ao relato histórico, que 

desempenha um papel crucial na identidade vimaranense e reflete-se nos seus 

espaços. 

Os espaços de Guimarães legitimam a sua História. Ainda é possível, ao 

percorrer a cidade, adivinhar o passado. Preencher os seus espaços com as 

narrativas que fazem parte da memória colectiva. A fotografia põe tudo isto em 

evidência ao recortar e enquadrar a realidade, condensando-a em imagens. Deste 

modo, conhecer a História da Cidade, é fundamental para perceber as narrativas 

que estão diluídas nas suas fotografias. Perceber que o fascínio por certos espaços 

vai além das formas arquitectónicas.  

Ao fotografar Guimarães é interrompida uma linha temporal iniciada na 

primeira metade do século X , quando a Condessa Mumadona se instalou nestas 34

terras, com o desejo de mandar construir a fortificação e o mosteiro que se tornaram 

nos epicentros do crescimento das duas povoações. O século XII, é a época 

mitificada pela cidade, com a ocupação do Conde D. Henrique e do seu filho D. 

Afonso Henriques, colocando Guimarães como palco de uma série de 

acontecimentos que levaram à fundação do País.  
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A evolução da malha urbana é, maioritariamente, influenciada pela construção 

da muralha que passa a envolver as duas vilas, no século XIV. A partir deste 

momento, a cidade começa a adensar-se no seu interior e expandir-se, 

predominantemente, a sul da muralha. No final deste século, é demolido o tramo da 

muralha que dividia a Vila Alta e a Vila Baixa e, é nestes terrenos, que posteriormente 

se vai construir o Paço dos Duques. Também o Largo da Oliveira e Largo de S. Tiago 

são articulados com a construção dos Paços do Conselho. Até à elevação de 

Guimarães a cidade, em 1853, as transformações urbanas de maior relevo são a 

consolidação dos largos exteriores à cerca, a introdução de novas técnicas 

construtivas e a tentativa de regularização dos alçados . 35

A atribuição da classificação de Património Cultural da Humanidade à cidade, 

em 2001 , é o reconhecimento do esforço de conservação do seu centro histórico. 36

Mas, talvez, funcione como um chamariz para uma sua época  de glória, desfocando 

o facto da cidade actual ser fruto de uma longa evolução, que foi sofrendo 

sucessivas alterações. Desde a segunda metade do século XVIV, foram feitas 

demolições estratégicas, de parte do seu património edificado, para a abrir novos 

espaços na malha urbana. Estes acontecimentos foram registados pela fotografia, 

que se interessou também por mostrar uma cidade que se modernizava, com a 

abertura de novas avenidas previstas pelos planos de expansão para a cidade .  37

A selecção das fotografias de Guimarães sempre foi entendida como um dos 

processos geradores deste trabalho. A Sociedade Martins Sarmento e a Associação 

A Muralha, dispõem de vastos arquivos online de fotografia histórica que, 

inicialmente, foram tomados como o ponto de partida. Mas, esta amostra era 

demasiado extensa e era necessário reduzi-la. Parte destes arquivos encontravam-se 

publicados, quer anteriormente à sua criação, servindo-lhes de fonte, quer 

posteriormente, como divulgação de parte destes acervos. Desta forma, os livros 

com fotografias de Guimarães, introduziram critério, permitindo, também, abranger 

um maior intervalo temporal. Foram excluídos aqueles que tinham como tema 

principal os vimaranenses e as suas vivências, como é o caso dos Cadernos de 

Imagens, organizados pela secção de Fotografia do Cineclube de Guimarães. Era 

prioritário focar na fotografia de arquitectura e de rua, que retrata os locais que 
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fazem parte da memória colectiva da cidade e, desta forma, a amostra foi reduzida 

pela escolha de livros com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães, na tentativa 

de perceber qual é o olhar da cidade sobre si mesma, e por consequência, como 

pretende mostrar-se para o exterior. Assim, foram seleccionados oito livros, 

publicados entre 1985 e 2013, bastante heterogéneos nas suas pretensões. Desde 

de compilações de fotografias da evolução da cidade, a livros que são o olhar de um 

único fotógrafo sobre ela. 

O processo de selecção foi regido pelo conceito de Punctum e Studium  de 38

Roland Barthes pois, da extensa amostra, foram escolhidas quer as fotografias que, à 

primeira vista, possuíam algo que as destacava, como aquelas que, através de um 

olhar mais atento, despertavam o interesse. Assim, as fotografias foram escolhidas 

quer por marcarem pela diferença ou por registarem um padrão. As trezentas e 

sessenta e sete fotografias escolhidas foram digitalizadas e catalogadas para futura 

referência. Posteriormente re-organizadas, segundo uma ordem cronológica e 

espacial. Pela comparação, foi percebido que, em cada fotografia, o espaço se 

reinventa, numa maior ou menor aproximação à realidade. Deste trabalho, nasce 

uma Cidade Imaginada , onde as diferentes histórias formam uma nova narrativa, 39

sobre a evolução de Guimarães e da sua representação através da fotografia. 
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Dioramas  

Daguerre desenvolveu, paralelamente à sua pesquisa relacionada com a 

fotografia, um espetáculo cénico que usava jogos de luz sobre planos pintados para 

criar ilusões, que apelidou de Diorama . Actualmente o Diorama evoluiu, quer em 40

forma como em uso, e encontramo-lo em muitos Museus ilustrando cenários reais. 

No decorrer deste trabalho, houve a percepção de que este dispositivo óptico 

poderia ser um mecanismo para representar certas realidades invisíveis que as 

Fotografias de Guimarães remetem. À escala que se pretende trabalhar, o Diorama 

adquire um paralelismo com um passe-partout. Mas, contrariamente a este último, o 

Diorama permite relacionar as diferentes fotografias com o auxílio de jogos de 

profundidade. 

Na tentativa de dar corpo à analise efectuada às fotografias de Guimarães, 

cada Diorama revela uma das diferentes faces desta Cidade, expostas pela lente do 

fotógrafo que, ao mesmo tempo, também as caracteriza através das suas opções de 

representação.  

O Diorama é entendido como uma metodologia de síntese. Neles existem 

diferentes fotografias, representando vários espaços e tempos, que são aglutinadas 

com o objectivo de expor e clarificar uma génese comum. Este processo converge 

no conceito dos “factos urbanos” . Como explica Aldo Rosi, cada cidade possui os 41

seus “elementos primários” , constituídos pelos edifícios de relevo que se destacam 42

pelo seu carácter público. A cidade pode ser ainda dividida em “área-estudo” , uma 43

abstração do espaço da cidade que procura identificar um certo fenómeno. A 

fotografia consegue expor estes conceitos, ao representar determinados ambientes, 

mostrando a relação entre o espaço e o habitante.  
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Apesar dos Dioramas permitirem a utilização de um conjunto de elementos 

variáveis, todos eles possuem a mesma estrutura e dimensão, o que permite uma 

homogeneidade no formato das imagens que produzem.  

 O processo de criação de cada Diorama partiu sempre da divisão e escolha 

de fotografias com características semelhantes, sejam elas tema, técnica ou 

enquadramento. Tentou-se perceber a diversidade de significados que estes actos 

podem transmitir e a maneira como alteram a percepção do espaço referente. Foi 

esta análise que criou as guias de orientação para a posterior edição digital, onde os 

elementos de cada fotografia foram isolados ou apagados, para depois serem 

distribuídos por diversos planos, na procura de novas hierarquias nos espaços que 

tentam ilustrar o conteúdo retirado das fotografias. Após impressos, os vários planos 

foram montados dentro da estrutura exterior do Diorama, formando uma nova 

imagem para quem o olha de frente. Prevendo a necessidade de serem 

fotografados, o dimensionamento da moldura frontal dos Dioramas obedeceu a 

uma proporção da fotografia, três por dois, para quando reproduzidos em papel, 

não ter havido necessidade de ajustes de escala ou recortes.  

Nem todas as fotografias, anteriormente seleccionadas a partir dos livros, 

foram escolhidas para ilustrar os actos propostos. Cerca de um terço foram 

identificadas e analisadas e, foram feitas dezasseis aproximações diferentes à 

Cidade de Guimarães que, originaram um igual número de Dioramas. Da mesma 

forma que a fotografia nasce da sensibilidade de uma superfície a três cores, o 

espaço RGB , o Diorama funciona também como um sensor que põem em 44

evidência a mensagem dominante de um conjunto de fotografias, podendo ela ser 

mais próxima da realidade ou da ficção, e sintetizada num percurso por três 

conceitos, Mimese, Anamnese e Diegese. Este conjunto de processos deu estrutura 

ao presente trabalho. Cada conjunto de Fotografias e respectivo Diorama formam 

um capítulo, inserido numa das três partes que adquirem o nome dos conceitos 

anteriores. 

�24



�25

2. Construção (do autor)



parte dois 

�26



Mimese 

É impossível ver o próprio rosto. Tudo aquilo que é possível ver é, apenas, o 

seu reflexo. Uma imagem que se crê ser verdadeira. O mesmo acontece com a 

fotografia, quando é percebida como um espelho da realidade. Tudo o que é 

captado pela objectiva tem de ser entendido, necessariamente, como verdade. Mas, 

para isso, tem que se conceber a fotografia como um acto espontâneo, em que a 

concretização se sobrepõe ao processo, sem intenções e despreocupado. Crer que 

é um acto tão natural e imediato que se equipara ao próprio olhar.  

A ideia de que a fotografia é mimese, acompanha-a desde a sua invenção. Os 

primeiros discursos, sobre a prática, foram estruturados em torno da sua 

incontestável capacidade de alcançar verosimilhança com a realidade. Todavia, o  

debate centrava-se na distinção entre a pintura e fotografia, na aceitação desta 

enquanto arte, e não na sua capacidade representativa. 

“A originalidade da fotografia em relação à pintura reside em sua 

objectividade essencial. Também, o grupo de lentes que constitui o olho 

fotográfico que substitui o olho humano chama-se precisamente 

“objectiva”. Pela primeira vez, entre o objecto inicial e a sua representação, 

nada se interpõem além de um outro objecto.”  45

O discurso primário sobre o acto fotográfico é marcado preponderantemente 

pelas suas propriedades mecânicas e químicas, que lhe conferem e asseguram uma 

neutralidade de representação. É entendido assim que a fotografia não altera a 

realidade, pois não tem capacidade interpretativa.  Limita-se a captar tudo com igual 

peso, de forma documental. São também estas as características que podem fazer 

crer que a fotografia disciplinou o olhar . 46
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Abranger 

A fotografia realmente aérea nem sempre foi fácil de fazer. No princípio, teve 

de se contentar com as colinas envolventes para alcançar a altura e distância 

necessárias para enquadrar a totalidade do centro histórico de Guimarães. Com este 

afastamento, consegue-se uma compreensão da forma da cidade, da sua dimensão 

urbana. Este acto parte da vontade do fotógrafo em abranger a cidade como um 

todo. Nestas fotografias percebemos o domínio do Castelo sobre a cidade. Seja 

para quem a vê de fora (3;4) ou mesmo, pela vista da cidade a partir do topo da sua 

Muralha (5). Este factor topográfico é o motivo que levou à escolha daquele lugar 

para a sua implantação e mostra que isto constitui um facto primário, pois é o centro 

de desenvolvimento do que foi a Vila Alta. Percebe-se também a malha urbana 

bastante densa, pontuada pelos espaços abertos. Filip Dujardin suprimiu-os, 

exagerando a densidade do construído (9). Porém, outros autores preferiram focar-

se no contraste entre as massas arbóreas e construção, como é o caso de João Paulo 

(6). As duas fotografias realmente aéreas são da autoria do estúdio Foto Beleza (7;8). 

Na primeira, o centro histórico foi enquadrado na sua totalidade. Percebe-se o 

contorno do que teria sido o traçado da muralha e, ainda, a transição da cidade 

consolidada para a periferia que se vai diluindo nos campos agrícolas. A segunda, 

foca-se no Largo da Oliveira e na Praça de S. Tiago, que correspondem ao vazio, no 

ritmo marcado pelas coberturas em telha. 

O Diorama tenta criar a ilusão de um ponto de vista de alguém que se 

aproxima da cidade, ou o contrário, que parte e a olha pela última vez. Assim, 

aproveita as semelhanças entre massas construídas ou naturais para ligar as 

diferentes imagens. Estas fotografias foram distribuídas tentando recriar o 

afastamento entre o referente e o fotógrafo.  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Sobrancear 

Ao afastar-se da cota do solo, a fotografia demonstra um certo domínio sobre 

o espaço, por permitir um controlo visual. Este Diorama mostra o olhar daqueles que 

residem na Cidade. Mostra a relação entre o espaço privado, de onde a fotografia 

foi tirada, e o espaço público. Este acto, denuncia a posição sobranceira que o 

fotógrafo procurou para conseguir uma visão ampla sobre o espaço, conferindo ao 

contemplador um sentimento de altivez. 

Para mostrar a forma como representa os espaços abertos, as fotografias foram 

recortadas separando as massas construídas, para, assim, se conseguir associar as 

diferentes praças, criando a ilusão de um espaço contínuo. O Largo do Toural 

(13;17;22) é um dos casos onde se denota a abrangência deste acto, capturando o 

espaço e os seus transeuntes. Um propósito semelhante servem as fotografias da 

Alameda de São Damaso (12;20),  nelas o contemplador percebe a vivência do 

espaço público mas, não está praticamente desligado dessa vivência. Tanto na 

fotografia do Campo da Feira (21) como na da Avenida D. Afonso Henriques (19), 

apreende-se o desenho do espaço, os seus elementos principais e a sua relação 

com a paisagem.  

Na fotografia da Rua de Santo António (15), este acto permite uma maior 

compreensão das fachadas. Se o fotógrafo tiver acesso ao último piso, consegue 

enquadrar o espaço e a sua relação entre a cota da rua e as coberturas dos edifícios 

(16;18). Este acto fica associado à representação das Praças da Cidade mas, não 

permite ao contemplador uma completa imersão no ambiente.  
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Nocturno 

Nas fotografias da cidade nocturna não há só contraste entre o negro do céu 

com as luzes dos espaços. Há também um contraste na sua apropriação. O Diorama 

tenta mostrá-lo. Une espaços, junta a multidão que se amontoa nas praças, num 

primeiro plano. Num plano posterior, existe uma cidade deserta, onde a iluminação 

artificial acentua os seus volumes e escala monumental. O plano do chão é tão ou 

mais negro que o próprio céu. 

As fotografias de José Caldeira mostram uma noite atípica do centro da 

cidade. Uma das noites de verão em que o Cineclube de Guimarães projecta filmes 

no Largo da Oliveira (25;27). Esta praça encontra-se cheia e o mesmo acontece com a 

Praça de S. Tiago (26). O contemplador é colocado junto, com as pessoas que se 

encontram sentadas, e quase que consegue conviver com elas. 

Pelo contrário, a fotografia do Castelo (29) representa um espaço vazio, onde a 

volumetria é realçada pela luz. O mesmo acontece com a fotografia do Santuário da 

Penha (28), a luz e o seu reflexo no espelho de água, reforçam uma axialidade já 

existente naquele espaço. 

Este acto procura mostrar o interesse do fotógrafo na vida nocturna enquanto 

tema. Nas relações que os habitantes estabelecem, neste período, com os espaços 

da cidade. É o ócio enquanto facto urbano. Mostrando que a concentração de bares 

e cafés é propícia à concentração de pessoas. Por contraste, o isolamento dos 

monumentos são o motivo do seu abandono durante a noite. A iluminação nestes 

espaços, apenas, destaca a sua monumentalidade. 
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Obscurecer 

Procurando mostrar uma cidade na penumbra, o Diorama tenta mostrar o 

efeito plástico deste acto. A fotografia com alto contraste traz para primeiro plano as 

formas negras, que criam um enquadramento dentro da própria fotografia. Esta 

técnica realça certos aspectos morfológicos da cidade. A Rua de Santa Maria (35) e a 

Rua Arrouchela (34) possuem atmosferas semelhantes devido à tipologia do seu 

edificado. As estruturas que unem os dois lados da rua, no piso superior, e criam 

limitações visuais marcadas pelo ritmo das sombras. Neste cenário de rua, a sombra 

também é aproveitada para introduzir hierarquia na sua representação. O chão e um 

dos lados da Rua Dom João I (33) encontram-se totalmente obscurecidos, mostrando 

o detrimento deste lado em relação ao oposto. A sombra também pode introduzir 

um valor plástico. Na Viela de São Crispim (32) a luz acrescenta dinamismo, recorta 

as silhuetas. 

Uma atmosfera ainda mais carregada é criada noutras fotografias, onde a  

sombra ocupa grande parte da composição. A fotografia da Torre da Alfândega (39), 

tem a particularidade de o edificado, imóvel, ser destacado pela luz, enquanto que a 

vivência é escurecida, sendo perceptível o vulto dos pedestres. As fotografias do 

Paço dos Duques (37), Igreja de São Miguel (36) e do Castelo (38) mostram uma 

cidade entre a vegetação, usada como remate lateral ou superior ao 

enquadramento. 

No enquadramento os elementos obscurecidos quase que são anulados, o 

Diorama tenta mostrá-lo. No primeiro plano, todas as sombras são aglutinadas, 

recortando e ligando todas as fotografias que se vão dispondo nos planos 

posteriores. Este é um acto que advém da utilização de uma técnica fotográfica para 

qualificar uma característica particular da atmosfera de um local. 
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Emoldurar 

Existem elementos arquitectónicos em determinados espaços que são 

propícios a certas composições fotográficas. Os arcos ogivais dos Antigos Paços do 

Concelho são revisitados por diferentes fotógrafos que os procuram para emoldurar 

as Praças de São Tiago (42) e Oliveira.  As fotografias destes ângulos de José 

Caldeira (43) e Luis Ferreira Alves (47) são bastante semelhantes. Diferem, apenas, no 

facto do segundo, obscurecer os arcos perdendo-se assim a sua textura. O Diorama 

tenta mostrar como este acto gera uma sensação de interioridade no contemplador. 

Mostrar uma cidade que surge nos interstícios das formas arquitectónicas.   

Não é de estranhar que o arco tenha sido um elemento integrante da antiga 

imagem iconográfica do Município pois, é uma forma que rapidamente se associa a 

alguns locais de Guimarães. No caso particular do Padrão do Salado, os seus 

pórticos enquadram dois elementos da Praça da Oliveira (45), os Paços do Concelho 

e o canteiro com a própria árvore. Outra fotografia usa a mesma estrutura, que com 

a aproximação faz lembrar uma vinheta, para captar o janelão gótico da Colegiada 

(42), onde o desenho do arco ogival, está presente. De forma mais contida, na 

fotografia da Praça de São Tiago (46), o arco serve somente de remate superior 

assemelhando-se, também, a uma vinheta. 

Na concepção deste Diorama procurou-se encaixar as várias sucessões de 

arcos, aproveitando a sua escala e continuidade de planos. Nos primeiros planos, 

encontram-se as fotografias com maior luminosidade, que se vai reduzindo nos 

planos posteriores. As fotografias também foram recortadas separando os 

elementos entendidos como moldura,  dos espaços que procuram emoldurar. 
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Convergir 

Num aproveitamento das morfologias das ruas da Cidade, os fotógrafos criam 

enquadramentos em que as linhas diagonais geram uma grande dinâmica. É 

praticamente inevitável que tal aconteça pois, além da irregularidade dos seus 

traçados, existem elementos do desenho urbano que convergem nos mesmos 

pontos de fuga. 

Pode ser uma simples passadeira que faz tal acontecer (57), ou uma linha de 

passeio (58), em combinação com os planos das fachadas. E, são estes planos 

verticais, que ocupam grande parte das composições. Tal acontece nos 

enquadramentos das Ruas do Centro Histórico (55;56), onde a linha de horizonte é 

quase um espelho, devido à semelhança entre as formas do plano de pavimento e 

do céu. Ao fotografar o Tramo de Muralha da Avenida Alberto Sampaio, a sua 

dimensão e a sua constante altimetria é replicada por linha de árvores (50), que 

converge no mesmo ponto de fuga. Fotografando o mesmo local, Paulo Pacheco faz 

uma longa exposição captando os feixes de luz da passagem dos automóveis. No 

Largo do Toural (53), o varandim que divide o espaço, cria a mesma sensação de 

continuidade. 

Por sua vez, a fotografia do Paço dos Duques (54) surge como uma perspectiva 

com dois pontos de fuga. O cunhal do edifício aproxima-se contra o contemplador. 

A diagonal bastante marcada tem a capacidade de criar enquadramentos mais 

abstractos (59;60) onde existe uma clara divisão em o que é figura e fundo.  

Na tentativa de enfatizar o dinamismo que estas fotografias conseguem recriar, 

o Diorama cruza as diferentes linhas de chamada. Este é um acto que provém da 

vontade do fotógrafo aproveitar o traçado sinuoso, para provar que a objectiva 

replica o olhar, fazendo as linhas convergirem em pontos de fuga. 
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Restringir 

Ao aproximar-se do objecto, o fotógrafo procura o detalhe. A arquitectura é 

reduzida à forma das janelas, dos telhados, à textura dos materiais. O particular 

passa a ser entendido como o geral pois, todos os detalhes da cidade vão ser 

reduzidos a um detalhe em particular. O Diorama tenta fazer uma síntese das 

fotografias que procuram as diferentes partes dos edifícios. Sendo assim, ele é a 

síntese da arquitectura vernácula. Mas é, também, o olhar de quem se aproximou 

demais e perdeu a noção do todo. 

Algumas fotografias têm um carácter quase documental e ao procurar, 

enquadram em detalhe os diferentes elementos arquitectónicos. Podem ser janelas 

(65;66), coberturas de duas águas (67) e ainda clarabóias (63) mas, desta forma, a 

cidade é restringida somente a estes exemplos, levando o contemplador a 

preencher toda  a Cidade com estes detalhes. O excesso de aproximação ao 

objecto permite, ainda, criar composições mais abstractas que se concentram nas 

texturas (69) ou, em ritmo nos elementos construtivos (68). Permite, também, 

descontextualizar estes elementos. Na fotografia (64) as chaminés que fazem 

recordar estruturas industriais, mais do que o Paço dos Duques. 

Este acto é a vontade do fotógrafo restringir a realidade ao seu detalhe. O 

Diorama tenta juntar os diversos elementos segundo uma lógica construtiva. 

Tentando mostrar uma tipologia da habitação da Cidade. 
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Anamnese 

Contrariamente ao espelho, a máquina fotográfica permite paralisar a 

realidade em imagens, que se tornam nesse mesmo instante em reflexos do 

passado. A irreversibilidade do tempo faz, assim, a primeira denúncia à capacidade 

mimética da fotografia. A certeza da existência do referente é comprometida, 

provando, apenas, que em algum momento este teve que existir verdadeiramente. A 

ideia de verosimilhança, também, passa a estar em causa, pois o objecto pode ter 

sido alterado ou, até mesmo, já nem existir.  

A existência de uma divergência temporal entre a fotografia e o seu referente, 

é uma relação bastante explorada no discurso de Roland Barthes. Este 

distanciamento põe em evidência que a fotografia autentifica aquilo que foi e, não 

necessariamente aquilo que ainda pode ser. Pois, o que ela reproduz, já mais se 

poderá repetir existencialmente. 

“Chamo «referente fotográfico» não à coisa facultativamente real 

para que remete a imagem ou um signo, mas à coisa necessariamente 

real que foi colocada diante da objectiva sem a qual não haveria 

fotografia. (…)  na Fotografia nunca posso negar que a coisa esteve lá. Há 

uma dupla posição conjunta: de realidade e de passado.”  47

A fotografia constitui uma anamnese pois carrega consigo a consciência do 

passado. Ela permite uma viagem documental, reavivando recordações que se 

julgavam esquecidas. Mais do que representar, ela autentica. É a prova material da 

passagem do tempo sobre a realidade. Tudo isto torna a fotografia menos falível 

que a própria memória. Ela permite o passado ser tão seguro quanto o presente.  48
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Instantâneo 

A fotografia antiga de Guimarães evidencia o espírito desta época que 

recorrentemente chamava à fotografia de Instantâneo. Este Diorama pretende 

mostrar os primórdios do olhar sobre a cidade, usada como fundo para retratos  e, 

procurada pelo valor assegurado para fazer fotografia.  

De certa forma, as fotografias mostram uma certa despreocupação na procura 

por algo a fotografar. Mas, o tempo está bastante presente nelas pois a preocupação 

é registar como forma de guardar. Representam um tempo em que o Paço dos 

Duques era Quartel Militar (74). A Alameda de São Damaso (73) o local para onde 

Soares dos Reis concebeu a Estátua de D. Afonso Henriques. O Largo da 

Misericórdia como fundo para uma fotografia de grupo (75). 

São espaços que chegam ao presente mas existe um estranhamento que 

evidencia a passagem do tempo. O Paço dos Duques (80) é quase irreconhecível, 

não possui a sua volumetria monumental, inserida no meio da vegetação. O Campo 

da Feira (78) encontra-se praticamente vazio, por detrás da Igreja de São Gualter, o 

Monte da Penha, é um perfil despido de vegetação e de edificado. 

A Pedra cobre a cidade, as fachadas, o pavimento, o preto e branco realçam 

este material (78). É esta cidade que Frederick W. Flower reconheceu valor e 

fotografa o Castelo (76) e o Largo da Oliveira, focando-se no Padrão do Salado (77). 

Este Diorama tem que ver com a percepção da passagem do tempo sobre os 

espaços. Mostrar que a fotografia é um acto instantâneo, que passa a remeter 

sempre para algo que já aconteceu. 
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Corresponder 

Actualmente, o Bilhete Postal Ilustrado, quase perdeu o seu verdadeiro uso, ser 

um veículo de correspondência entre duas pessoas, e de ilustrar o local onde quem 

o envia se encontra. Nele, por norma, a legenda com a toponímia do lugar invade a 

imagem e fica impossível desassociá-los. Esta é, talvez, a característica que ainda 

leva as pessoas a comprá-los como um souvenir do local por onde passaram. O livro 

“Guimarães do Passado e do Presente” recorre a ele para ilustrar alguns espaços, 

numa certa época. Isto pode ser entendido de duas formas: ou o local não possuía 

outras fotografias o que obrigou ao uso destas, ou revela, também, que aqueles 

lugares tinham significância suficiente para a cidade. 

As fotografias correspondem a locais comunicantes entre si, a rua de Santo 

António (84), A Rua de Gil Vicente (86), a Rua Paio Galvão (85). Estas três parecem ser 

de tiragem local pois, a sua numeração é sequencial. O Bilhete Postal do Largo do 

Toural (83), por sua vez, já faz referência ao País e, pelo número de série, é 

possivelmente uma tiragem nacional.  

Para mostrar a sucessão de actos que culminam nestas imagens, o Diorama, 

separa a fotografia dos espaços das suas legendas, trazendo-as para o primeiro 

plano. A nota manuscrita “Edifício do Banco” é exemplo do acto posterior de 

escrever sobre os Bilhetes Postais. Mostra a vontade de alguém apontar a existência 

de um Banco na Rua Gil Vicente, tornando a fotografia pessoal. Mostrando, assim, 

que este acto fica associado à perpetuação de uma memória.  
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Repetir  

Aliando a vontade de mostrar e actualizar o espólio fotográfico da cidade, 

Joaquim Fernandes organiza a exposição “Guimarães do Passado e do Presente”. No 

livro, que resulta desta exposição, encontram-se antigas fotografias dos espaços da 

cidade, organizadas cronologicamente, acompanhadas de novas fotografias desses 

espaços e contemporâneas à exposição. Passados vinte e cinco anos, surge uma 

reedição homónima, da responsabilidade de Paulo Pacheco, não só com o 

acréscimo de novas fotografias mais actuais mas, também, com a adição de 

fotografias de outros locais, como a Zona de Couros, que vão ganhando 

notoriedade na Cidade. 

Neste processo de sucessiva sobreposição de novas fotografias existe, 

também, a enfatização dos elementos ausentes. De certa forma, as novas fotografias 

ocultam o que outrora existiu. A montagem do Diorama, referente a este acto, 

procurou uma mediação entre as fotografias de cada época, seleccionando partes  

dos elementos do espaço que se alteraram, que se vão revelando com o auxílio da 

transparência do acetato. A semelhança de enquadramento, própria da refotografia, 

enfatiza a mutabilidade dos espaços ao longo do tempo, que só adquirem cor na 

edição de dois mil e nove. Sendo a consciência do tempo um gerador da 

refotografia, a organização dos planos no Diorama foi regida por ela. Cada plano 

compreende uma época histórica, sendo o plano mais próximo do contemplador 

aquele que lhe é também mais próximo temporalmente. 

A refotografia surge da vontade de repetir uma fotografia já existente. Esta 

mesma vontade é o que origina a segunda edição do livro mencionado. O Diorama 

mostra a repetição dos enquadramentos, para cada espaço. A sua sucessão 

temporal. 
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Rever 

As refotografias de Inês D’Orey e Carlos Lobo, para o livro “Rever a Cidade: 

Reimaginar Guimarães” foram feitas repetindo um conjunto de fotografias do 

arquivo da Associação A Muralha mas, evidenciam uma deriva formal em relação aos 

originais. Constituem uma interpretação dos seus autores sobre o espaço que 

fotografam. 

Nas fotografias de Inês D’Orey a característica mais marcante é a ausência de 

pessoas, mostrando uma cidade vazia. A opção de formato e cromática, que é 

transversal às suas fotografias, criam uma continuidade entre elas, representando 

uma cidade conservada, atemporal, criando a impressão de que é livre de actividade 

humana. De forma contrária, Carlos Lobo foca-se no sujeito. Aproxima o 

enquadramento focando-se nele, simulando uma intimidade. Repete a fotografia 

criando sequências que revelam a deslocação dos transeuntes.  

Para expôr as diferentes abordagens que a mesma proposta pode originar, o 

Diorama utiliza fotografias dos autores tiradas em espaços próximos. A separação    

das fotografias pelos planos procura mostrar a sequência temporal que origina este 

acto. Mostram a relação estabelecida entre a fotografia original e a refotografia de 

cada um dos autores. Nas fotografias que levaram às da Inês D’Orey, suprimiram-se 

os transeuntes, para conseguir a projecção das suas silhuetas. No caso do Carlos 

Lobo, retirou-se a área que ele foca, mantendo a actividade das pessoas que 

percorrem os espaços.  

As fotografias originais servem unicamente como referência. Apesar de partir 

de uma relação com o passado, este acto revela o olhar do fotógrafo sobre o 

espaço. É um processo de revisão e reinvenção de uma ideia da cidade. 
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Diegese 

A fotografia não é unicamente o resultado da transformação de uma realidade 

tridimensional numa imagem bidimensional, como pretende transparecer. Ao 

inteirar-se do fotógrafo enquanto autor, a fotografia transforma-se numa forma de 

comunicação, que se equipara à escrita. O fotógrafo adquire as características de 

narrador e autor, escolhe o seu tema, o que pretende representar e a forma como o 

faz. O acto fotográfico valida-se enquanto diegese pois é um testemunho de alguém 

sobre a realidade. 

O maior artifício da fotografia é fazer crer ao contemplador que a mensagem 

transmitida não possui códigos, que é arbitrária e sem premeditações. Isto deve-se à 

sua aparência mimética, que foi desconstruída durante o século XX, com o 

argumento de que é fruto de uma sucessão de actos deliberados que dominam a 

realidade. Que a transformam segundo normas estilísticas, estéticas e sociais.  49

“Porque a arte da fotografia consiste precisamente em fazer 

esquecer que entre nós e a realidade se suspende sempre um filtro, que é 

o olhar do fotógrafo, esse artificio e efeito leva-nos a supor que nós, 

espectadores teríamos olhado da mesma maneira, teríamos vistos as 

mesmas coisa, “enquadraríamos” do mesmo modo.”  50

É assim que a imagem do mundo se torna, aos poucos, mais familiar e mais 

apreensível do que o próprio mundo.  Por outro lado, a fotografia também é 51

transformada pelo próprio contemplador que a interpreta de forma pessoal, 

condicionado pelos seus conhecimentos, a narrativa que o fotógrafo expõem. 

Criando, entre ambos, um diálogo que adquire vários significados e subjectividades. 

Esta aproximação faz com que a ficção oculte a realidade.  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Sujeito 

Procurando afastar-se da fotografia onde, o sujeito, está ciente que está a ser 

fotografado, este Diorama procura mostrar o cenário quotidiano de rua. Mostrando 

assim a fruição e a múltipla apropriação do espaço pela população. Na fotografia 

(113) vê-se alguém debruçado na varanda. A actividade mais comum nesta amostra é 

o caminhar (115;116;117;120). Os diferentes fotógrafos focam de forma diferente os 

transeuntes, fotografando-os em vários ângulos. Existem, também, momentos de 

paragem, seja para sentar (121;122) ou para conversar (114;118). E, ainda, para 

fotografar e ser fotografado (119).  

Nestas fotografias é difícil não tentar completar a informação transmitida. 

Interrogando quem serão aqueles pessoas, que relação mantêm. De onde vêm e 

para onde vão. Mas, a apropriação não é necessariamente percebida através do 

movimento das pessoas. Na fotografia da Rua Egas Moniz (112) vê-se a ocupação das 

lojas  com artigos espalhadas pelo passeio. 

Podemos considerar que esta amostra é a que mais se aproxima da Street 

Photography  por se perceber que foram tiradas “à socapa”. Este Diorama tenta 52

mostrar a apropriação como facto urbano e, para isso, o sujeito e o espaço foram 

separados pelos diversos planos. 
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Destacar 

Num gesto que procura nomear individualmente os edifícios de interesse 

público da cidade, os vários fotógrafos repetem a mesma fórmula. Centrar estes 

edifícios no enquadramento, como forma de os destacar. Este gesto cria uma visão 

fragmentada da cidade, quase como um catálogo dos edifícios de maior relevo.  

Isto, também é repetido por um grande número de turistas que fotografam a cidade 

de maneira semelhante, procurando registar os locais que visitaram. 

Para destacar a parcialização que a cidade adquire com este gesto, nos 

diferentes planos do Diorama, as envolventes foram reduzidas ao seu contorno. Só o 

elemento central da fotografia foi mantido. No primeiro plano, encontram-se as 

fotografias (125;126;127) para o guia “Guimarães Em Contexto, Por Área, Pessoal e 

Intransmissível, Imperdível, Para Viver”, que mostram as estruturas culturais que 

foram construídas para “Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012”. A fotografia 

da fonte do Toural (128), foi escolhida por ser o gesto simbólico da reabilitação 

urbana feita para a mesma ocasião.  

Num segundo plano, surgem os edifícios religiosos (129;130;131:132;133), que 

são estruturas que se destacam no tecido urbano, pela sua tipologia. No terceiro 

plano, encontram-se os locais representativos como o Castelo (134) que é, de certa 

forma, o landmark da cidade. O Tribunal (135) é representativo do poder judicial. O 

Convento de Santa Clara (136), onde funciona actualmente a Câmara Municipal, aqui 

representando o poder local. 

 Este acto mostra a cidade monumental e o interesse turístico que desperta. O 

seu Diorama é uma síntese dos monumentos destacados da sua envolvente. 
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Alusão 

Por vezes, o fotógrafo procura referências no espaço. O contemplador 

preenche essas referências de forma pessoal, com os seus conhecimentos. Este 

Diorama procura mostrar a cidade que vai dando pistas da sua História, que faz 

alusão a ela própria.  

As estátuas de personalidades ligadas à história local vão pontuando as 

praças. Ao fotografá-las, elas transformam-se em ícones, seja da fundação da Cidade 

(145) ou, para o mito da fundação da nacionalidade (146;147). A mesma referência 

pode ser feita através de texto, como é o caso da Torre da Alfândega (140). “Aqui 

Nasceu Portugal” tornou-se um slogan da cidade mas, neste local, durante a primeira 

metade do século XX, a mensagem era publicitária (139). Na Reconstrução do Paço 

dos Duques (145) tomou-se como base a construção existente e, completou-se o 

restante com referências exteriores. Os merlões e os machicoulis são uma 

reminiscência de arquitectura militar. Um caso semelhante é a porta, na muralha da 

Praça da Condessa Mumadona (141), em que não há registo de uma entrada na 

cidade medieval neste local mas, no aquando do restauro, foi acrescentada como 

remate.  

A Praça da Oliveira (142) tem no seu desenho, um exemplar desta espécie, 

numa auto-referência. O Padrão do Salado é um exemplo de Arquitectura 

Comemorativa,  neste caso, a vitória numa batalha. A Igreja de São Miguel do 

Castelo (142), é referido como o local de baptismo de D. Afonso Henriques mas, em 

tempos, esta igreja foi dedicada a Santa Margarida. O Castelo (144) é o monumento 

referência de Guimarães, procurado por turistas, para aqui tirarem as suas próprias 

fotografias. É, talvez, o edifício mais alusivo à própria Cidade de Guimarães. 
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Contrapor 

Motivados pelos próprios anseios, alguns fotógrafos afastam-se da cidade 

histórica, procurando a cintura da cidade que a envolve. A cidade que se vai 

diversificando em tipologias e em estilos. Este Diorama procura mostrar o lado não 

oficial da cidade. No livro “Reimaginar: Rever a Cidade”, Inês D’Orey e Carlos Lobo 

voltam a cruzar os seus interesses na casa na Avenida Cónego Gaspar Estaço (150), 

exemplo de uma tipologia diferente da encontrada no centro.  

O livro “Missão Fotográfica: Paisagem Transgénica” procurou expandir os 

limites da cidade. Katelin Deér fotografa uma rua (154) que mantém as fachadas mas, 

que no interior do quarteirão renova-se, utilizando técnicas construtivas novas e 

procura novas tipologias, a casa isolada no lote (155). Revisita a torre, que continua a 

ser um marco no território mas, que esta já possui uma outra função (153). 

Por sua vez, JH Engström procura semelhanças nos diferentes edifícios e as 

diferenças de relação com o território. Para reforçar a comparação, cria grupos de 

imagens e, apresenta-as com uma organização que faz lembrar as provas de 

contactos. Num destes conjuntos (151;152) destaca-se pelo seu fácil reconhecimento, 

o Hotel Fundador, que compete com o Castelo no skyline da cidade de Guimarães. 

 Ao aproximar as fotografias tiradas a edifícios da mesma rua, mostra-se a 

tipologia de habitação individual que resultam do plano de expansão da cidade. As 

fotografias dos planos posteriores mostram o interesse pela forma das tipologias de 

habitação colectiva. Este acto procura, assim, a cidade recente e, o Diorama, tenta 

expôr como ela se contrapõem à cidade histórica, tanto em forma como em 

conceito. 

�119



�120

156. Diorama 15 (do autor)



�121

157. Imagem 15 (do autor)



capítulo cinco  

�122



�123

158. Dujardin, 2012, p.59  159. Dujardin, 2012 p.62  160. Dujardin, 2012, p.60  161. Dujardin, 2012, p.66



 

�124



Transformar 

De todas as fotografias seleccionadas, as de Filip Dujardin, para o livro “Missão 

Fotográfica: Paisagem Transgénica”, destacam-se pela diferença da sua concepção. 

São notoriamente editadas através do método digital pois não procuram a 

verosimilhança com a realidade. Mas, a manipulação não é de natureza estética, ela 

procura transmitir a visão do fotógrafo sobre o espaço.  

O espaço mais facilmente identificável é o Castelo (159), talvez devido ao 

enquadramento e, também, em manter o desenho daquele espaço. As alterações 

são a nível das matérias dos planos, substituindo o granito pelo tijolo. Tentando 

mostrar que a cidade foi crescendo e se renovando, utilizando métodos construtivos 

modernos. Outro monumento identificável da cidade é o Paço dos Duques (158), 

apesar da sua forma estar profundamente alterada. Toda a estrutura é resumida 

numa sucessão de alçados contíguos sendo, talvez, uma denúncia à forma como foi 

feito o restauro daquele monumento. Não tão reconhecível, é a fotografia de uma 

Rua (160) que, pelo aspecto do construído seja, talvez, na Zona de Couros. Nela nota-

se a vontade de criar uma síntese da atmosfera daquele local. A supressão dos vãos 

reforça a presença do granito das construções. A estrutura industrial (158) é uma 

construção da imaginação do fotógrafo, tentando mostrar o peso destas estruturas 

na periferia da cidade. A estrutura é monumentalizada pela base em pedra, que se 

assemelha a um alambor de um castelo, pela sua escala que domina a paisagem 

envolvente. 

O Diorama tenta desconstruir o processo de concepção destas fotografias, os 

elementos usados pelo fotógrafo para transformar a realidade. Mostrar que apesar 

de parecer uma deturpação da realidade, ela é verdadeira em significado.  
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162. Diorama 16 (do autor)
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163. Imagem 16 (do autor)
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No final deste percurso, percebe-se que Guimarães é uma cidade que também 

se mostra por fragmentos e, os Dioramas, cumprem o propósito de serem o local 

onde todos eles se encontram, formando imagens da cidade. Cada imagem 

desperta diferentes sensações no contemplador. Mostra a sua Arquitectura e como 

ela é o palco da vida em Sociedade. Imagens portadoras de mensagens, que se 

cruzam com as do espaço, que no seu conteúdo têm a capacidade de caracterizar a 

percepção. 

“Kublai Kan apercebera-se de que as cidades de Marco Polo eram 

todas parecidas, como se a paisagem de uma para a outra não implicasse 

uma viagem mas sim uma troca de elementos. Agora de todas as cidades 

que Marco lhe descrevia, a mente de Grão Kan partia por conta e risco, e 

se desmontava a cidade peça a peça, reconstruía-a de outro modo, 

substituindo ingredientes, deslocando-os, invertendo-os.”  53

A ideia de Mimese é conseguida por actos de ordem técnica e opções de 

enquadramento. Desde abranger a totalidade da cidade, ao restringir parte dela.  

Também por permitir ao contemplador um olhar sobranceiro sobre as grandes 

praças. O interesse pela apropriação durante o período nocturno, pretende 

acrescentar novos temas do quotidiano da cidade. É transmitida também pela 

sensibilidade do fotógrafo às características morfológicas e lumínicas do espaço. 

Usar ambas para criar enquadramentos que permitem obscurecer e emoldurar 

elementos espaciais. A mesma interpretação do espaço leva o fotógrafo a criar 

linhas dinâmicas que acabam por convergir em pontos de fuga. As imagens 
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produzidas são tentativas de replicar o olhar humano. A mensagem que o fotógrafo 

tenta transmitir é a simples representação do espaço urbano. 

A fotografia ao ser entendida como um acto instantâneo denuncia, no mesmo 

momento, a passagem do tempo. Esta característica é mais notória nas fotografias 

onde o espaço foi sofrendo alterações. Ao fazer corresponder a estes espaços uma 

legenda, procura-se a perpetuação na memória da relação espaço e toponímia. Na 

tentativa de repetir enquadramentos, a refotografia permite uma leitura dos espaços 

ao longo do tempo. Mas, não precisa ter uma génese mecânica, pode ser uma forma 

de rever e interpretar os espaços e, pela forma como olham para o passado para 

fazer novas fotografias, são estes actos que constituem uma anamnese espacial. 

Quando se foca na relação entre o sujeito e o espaço, a fotografia remete para 

as suas histórias, torna-se diegética. O mesmo acontece quando se pretende 

destacar arquitectura representativa do poder político e religioso, mostrando a 

cidade monumental procurada pelos turistas. A mesma cidade que faz alusão à sua 

história, que se torna indissociável do espaço. O olhar do fotógrafo também se 

impõem quando este tenta contrapor um cânone da representação da Cidade de 

Guimarães. A fotomontagem procura o mesmo objectivo, mas consegue-o ao 

transformar a realidade. 

A qualidade estética das imagens é um reflexo dos espaços que representam. 

Quando Aldo Rossi concebeu os “factos urbanos como obra de arte” , não refere a 54

utilização da fotografia, mas sim a importância do olhar. Como é através da visão 

que se consegue analisar a cidade por partes, a fotografia ao replicá-la, é onde tal se 

manifesta e perpetua. O papel do Arquitecto é o de ser mediador de todos estes 

processos, perceber que ao intervir nos espaços públicos não conforma unicamente 

a matéria mas, também, a sua memória colectiva. 
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