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 O Homem sempre procurou representar o mundo, ou com um registo capaz de documentar 
o real, ou como uma interpretação sensível e artística. Quer tenha sido pelo desenho, pela pintura, 
escultura ou até texto, a sua vontade sempre oscilou entre o documento e a obra de arte. No caso 
da fotografia, ela surgiu como vontade de registar uma imagem o mais verdadeira possível, um 
tipo de registo que, fácil e rapidamente, cria uma imagem que suscita uma ilusão de perspetiva e 
realidade próxima da realidade humana. A fotografia, desde os seus inícios, esteve associada à 
arquitetura, para um grande número de pessoas. De forma natural, as suas características físicas 
eram favoráveis para as primeiras capturas, reconhecidas por serem longas e demoradas. 
 A partir do século XX, com a rápida disseminação pelos meios de comunicação, e pelo 
facto de se tornar numa ferramenta que se encontrava ao dispor de uma grande parte da socie-
dade, a fotografia torna o mundo da arquitetura acessível para um grande número de pessoas, 
encurtando a distancia às obras. Isso faz com que, por um lado, a experiência e o contacto direto 
com a arquitetura perca importância relativa, uma vez que a fotografia é capaz de registar visual-
mente essa realidade com uma semelhança inigualável. Por outro lado, suscitou a curiosidade de 
muitos para visitar as obras, bem como permitiu às pessoas estarem informadas sobre algumas 
dessas arquiteturas, sem que fosse necessário visitarem-nas fisicamente. 
 Falando sobre a relação entre o fotógrafo e o arquiteto, atinge-se um paradigma onde a 
fotografia serve, muitas vezes, para mostrar apenas o ponto de vista do arquiteto, e a forma co-
mo este quer que a sua obra seja experienciada e vista. Esta forma de atuar acaba por tornar 
o uso da fotografia num trabalho de representação documental capaz de traduzir os códigos e 
cultura arquitetónica das obras. O foco principal deste estudo é perceber como é possível utilizar 
a fotografia de arquitetura para além do objeto de registar a obra, como um documento, mas ser 
também um tipo de registo sensível, capaz de despertar no espectador um momento de reflexão 
sobre um espaço de arquitetura, levando-o a questionar-se sobre ele. Ainda mais, esta ótica mais 
disciplinada, concede ao arquiteto a consciência de como o espaço é realmente apropriado e 
explorado pelos seus utilizadores. 
 Através de uma poesia visual e crítica, os fotógrafos Iwan Baan e Nuno Cera, retratam 
problemas da cidade moderna através das suas fotografias. Criam uma narrativa visual que leva 
o observador numa viagem introspetiva sobre esses assuntos e espaços, que são, muitas vezes 
do seu conhecimento, mas que, aqui, são mostrados de um novo ponto de vista crítico e metó-
dico que o instrui para uma nova realidade. Por isso, estes autores são casos de estudo e, junto 
com a revisão literária deste trabalho, são o fundamento e referências para um caso prático. Este 
caso de estudo constitui o objeto prático onde o autor ensaia aplicar um modelo de fotografia de 
arquitetura sobre as diferentes dinâmicas e transformações dos espaços de estações de metro 
da área metropolitana do Porto. 

Palavras-Chave: Fotografia, Narrativa, Visual, Sensível, Arquitetura

RESUMO ABSTRACT

 Man has always sought to represent the world, be it with a record capable of documenting 
the real, or as a sensitive and artistic interpretation. Whether it was drawing, painting, sculpture or 
even text, his will has always fluctuated between document and work of art. In the case of photo-
graphy, it arose as a desire to register an image as true as possible, a kind of recording that easily 
and quickly creates an image that gives rise to an illusion of perspective and reality close to human 
reality. Photography, from its inception, has been associated with architecture for a large number 
of people. Naturally, its physical characteristics were favorable for the first catches, recognized for 
being long and time consuming.
 From the twentieth century, with the rapid spread through the media, and because it beca-
me a tool that was available to a large part of society, photography makes the world of architec-
ture accessible to a large number of people, shortening the distance to the œuvre. On one hand, 
experience and direct contact with architecture lose relative importance, since photography is 
able to visually register this reality with unparalleled similarity. On the other hand, it aroused the 
curiosity of many to visit the works, as well as allowing people to be informed about some of these 
architectures without having to physically visit them.
 About the relationship between the photographer and the architect, a paradigm is reached 
where photography often serves only to show the architect’s point of view, and the way he wants 
his work to be experienced and seen. This way of acting turns the use of photography into a work 
of documentary representation capable of translating the codes and architectural culture of the 
works. The main focus of this study is to understand how it is possible to use architectural pho-
tography beyond the object of registering the work, as a document, but also as a kind of sensiti-
ve register, capable of awakening in the viewer a moment of reflection on an architectural space, 
leading him to wonder about it. Moreover, this more disciplined perspective gives the architect an 
awareness of how space is really appropriated and explored by its users.
 Through a visual and critical poetry, photographers Iwan Baan and Nuno Cera portray pro-
blems of the modern city through their photographs. They create a visual narrative that takes the 
viewer on an introspective journey into these subjects and spaces, which are often of his knowle-
dge, but which are shown from a new critical and methodical point of view that instructs him to a 
new reality. Therefore, these authors are case studies and, together with the literary review of this 
work, they are the foundation and references for a practical case. This case study is the practical 
object where the author tries to apply an architectural photography model on the different dyna-
mics and transformations of the metro station spaces of the Porto metropolitan area.

Keywords: Photography, Narrative, Visual, Sensitive, Architecture
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Inquietações . Motivações . Método 1. Architektur:fotografie, P.25

Valência, Espanha 

João Paulos, 2017

 A fotografia sempre foi capaz de me transmitir muito mais 
para além do frame representado. Ela consegue, de uma forma 
única, dar-me a percecionar um pedaço de tempo, como se se 
mexesse, permitindo-me sentir aquele momento, ali congelado, 
como se eu dele fizesse parte. 
 Revejo-me nas palavras de Karljosef Schattner quando 
diz que “The eye’s lens does not see. It only throws concentrated 
light onto the retina, which is stimulated and transmits to the brain 
where the message is sorted, further processed, filled away, and 
safeguarded. An image comes to existence in the head, not in the 
eye. How much and what someone sees is a question of educa-
tion.”  (…) “That’s why many people see so little. It is most difficult 
to see what is in front of you.”1 A ideia é que o observador pode, 
a partir de uma imagem, construir inúmeras interpretações e que 
uma fotografia “ganha vida” segundo a literacia visual que essa 
pessoa possui, não sendo apenas um retrato do real. Ela pode 
transformar-se no tempo, com a vivência de quem a vê, com a 
subjetividade com que é observada. Ela conta emoções para lá de 
meras imagens e a sua história varia consoante o seu intérprete.
 Na fotografia de arquitetura acontece exatamente o mesmo. 
Consegue-se, através de uma simples imagem criar uma narrativa 
capaz de trazer ao espectador um momento, a alma de um cer-
to espaço, fazendo com que este possa estabelecer um diálogo 
com o presente. Apesar da imagem ser objetivamente estática e 
delimitada, esta pode desencadear um momento de redescoberta 
do seu tempo e espaço, dando ao arquiteto novas ferramentas de 
projeto. É preciso ver a fotografia para além dessa estaticidade 
representativa e entendê-la como um instrumento de análise ao 
longo do processo de conceção e construção em arquitectura. 
 Perante isto, ao longo do meu percurso, fui criando um 
espírito crítico em relação à fotografia de arquitetura e um gosto, 
cada vez mais forte, de fotografar para retratar a essência de vá-
rios espaços segundo o meu sentir e olhar, tentando tornar esse 
registo mais próximo da minha perceção da realidade. Contudo, 
não é só isso que me move, mas também o facto de poder mais 
tarde revisitar espaços que me foram dados a conhecer, primeiro, 
através da fotografia e, com isso, obter mais conhecimento por 
forma a ser capaz de olhar mais atentamente para as imagens 
que nos são, cada vez mais, oferecidas através dos meios de 
comunicação.
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2. La fotografia como documento social, 

P.185

El Cabanyal, Valência, Espanha 

João Paulos, 2017

 De facto, atualmente, vivemos num mundo de consumismo 
visual onde a imagem tem imenso poder comunicativo e, como diz 
Giséle Freund, “La fotografía ha multiplicado la imagen por miles 
de miles de millones, y para la mayoría de la gente el mundo ya 
no llega evocado sino presentado.”2 As pessoas dão como cer-
to o que veem publicado nas revistas ou jornais [de arquitetura], 
e vai-se perdendo a ideia base de que a arquitetura vive-se ex-
perienciando, visitando, tocando a obra. A fotografia pode fazer 
ver, mas também sentir o que é observado. Esse registo é dinâ-
mico e, consoante o passeio no tempo de quem a olha, vai sendo 
construído ou desconstruído, num complemento ou renovação do 
que lhe deu origem. O poder da fotografia está além dos ângulos, 
cores, luzes ou foco que ela capta e vai até onde a sensibilidade 
que de quem a produz, ou toma conta dela quando a vê, conse-
gue chegar. É esta história que a fotografia de arquitetura pode 
contar e, assim, tornar-se num meio de comunicar a arte do con-
ceito arquitetónico para fora dos seus limites físicos e palpáveis, 
levando-a a integrar-se na experimentação de sensações.
 Assim, todas estas dúvidas e inquietações que este con-
fronto entre a fotografia e a arquitetura cria, fazem-me querer de-
senvolver este estudo de maneira a procurar responder a todas 
elas. Foi feita uma revisão literária com base em palavras chave 
como: fotografia, arquitetura, imagem, visual, espaço, narrativa, 
sensível, entre outras e que me levaram a percorrer vários autores 
que debatem sobre o papel da fotografia no campo da arquite-
tura. O objetivo final é conseguir com esta revisão literária e ten-
do como base o estudo de dois autores que, na minha opinião, 
utilizam a fotografia de forma artística, poética e investigativa na 
arquitetura, criar, eu próprio, uma narrativa visual sobre espaços 
que me são familiares como as estações do metro do Porto. 
 Partimos assim à descoberta do percurso da fotografia na 
história e qual a sua relação com a arquitetura através de uma 
revisão literária que busca dar resposta às questões que foram 
sendo levantadas durante o processo de trabalho e que nos dá, 
consequentemente, base para um caso de estudo prático sobre 
esta temática. Os temas principais desta revisão baseiam-se nos 
usos da fotografia dentro da disciplina de arquitetura e em como 
esta pode ser um instrumento de registo e comunicação desta ar-
te, ou seja, como é que a fotografia, enquanto documento gráfico 
pode trabalhar em conjunto com os arquitetos e o seu trabalho 
de maneira a criar uma disseminação mais cuidada e atenta da 
cultura arquitetónica, mas também como ela pode funcionar como 
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Cais do Sodré, Lisboa, Portugal 

João Paulos, 2018

um registo crítico e explorativo das obras e espaços arquitetónicos 
de forma a criar narrativas visuais que levem o espectador num 
processo de introspeção e pensamento crítico sobre os espaços 
que habita.



INTRODUÇÃO
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Introdução

 O ser humano nasce com cinco sentidos, sendo um de-
les o da visão. A perceção do mundo externo através da visão 
é um elemento muito significativo para o ser humano desde que 
este nasce, ganhando uma dominância crescente durante o seu 
crescimento. A visão marca, de forma inequívoca, a sua relação 
com o mundo, mas esta só ganha sentido se o humano apren-
der a “pensar” as imagens e ser capaz de se expressar através 
da gramática e sintaxe imagética. Citando Merleau-Ponty, “Basta 
que vea una cosa para saber unirme a ella y alcanzarla, aunque 
no sepa como se hace en la maquina nerviosa.”3 Os seus olhos 
traduzirão, numa “linguagem” de símbolos, numa sintaxe própria, 
um mundo, uma realidade desconhecida, para uma espécie de 
“coisas” com que se pode relacionar. Não lhes dá nome. Por sua 
vez, associa-as por formas, cores ou relações visuais. 
 “Visual”, etimologicamente, surge de “ver”+”a”. Ou seja: 
associar o acto de olhar, da perceção, a um corpo físico. O ser 
humano vai criando na sua mente, uma espécie de mapa de for-
mas que vai conhecendo e associando. Segundo António Damásio 
“Our vision, for example, is the result of an enchainment of proces-
ses that begin in the retina and continue across several stations of 
the visual system”4 sustentando que “The maps of each sensory 
modality are the basis for the integration that makes images pos-
sible, and those images as they flow in time are the constituents 
of minds.”5 Só depois deste processo de associações mentais é 
que o ser humano começa a relacionar as imagens que foram 
gravadas na sua memória a palavras ou nomes. 
 Daí nasce a fala, a escrita, o contar. Nasce a verbalização 
dessas formas mentais. Primeiro, passa por falar. O ato de asso-
ciação de sons, que se lhe foram tornando familiares, a uma forma. 
A visão, como os restantes sentidos, são inatos ao ser humano. 
Os sentidos não são uma linguagem como a fala e a escrita, que 
se aprendem. No entanto, é necessária uma aprendizagem para 
se pensar e escrever através das imagens, uma literacia visual. 
Juhani Pallasmaa afirma que “The only sense that is fast enough 
to keep pace with the astounding increase of speed in the tech-
nological world is sight. But the world of the eye is causing us to 
live increasingly in a perpetual present, flattered by speed and 
simultaneity.”6 A escrita será o passo final dessa aprendizagem. 
É o culminar dessas associações. Junta os sons a uma imagem e 
transpõe-no para um suporte. Cria uma grafia. As primeiras formas 

3. El ojo y el espiritú, P.15

4. The stranger order of things, P.77

5. Ibid., P.71

6. The eyes of the skin,P.21

Antoine de Saint-Exupéry

“Não há que 
aprender a escrever, 

mas sim a ver.

Escrever é uma 
consequência.”
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de comunicação gráfica, como era o caso de pinturas rupestres, 
ou hieróglifos, eram processos totalmente pictóricos, sobre um 
suporte físico. Isto é, as “palavras”, as “letras” eram uma tradu-
ção, literal, em desenho, das ideias dos seres humanos. Esta tra-
dução, por assim dizer, foi evoluindo e ganhando cada vez mais 
símbolos para que se fosse tornando num meio cada vez mais 
explícito e específico de expressar o que se queria comunicar. 
 Os livros são um universo extraordinário de diferentes ideias 
e emoções, traduzidas por palavras. Contudo, nós pensamos por 
imagens e na verdade, os livros, traduzem em escrita uma ideia 
mental, gráfica. Fica aberta a porta à imaginação do leitor, que 
vai associando as palavras umas às outras e vai criando, como 
quando nasce, um mapa mental visual dos significados visuais 
desses termos. Assim, cria, na sua mente, uma realidade que re-
trata o que lê. Leva-o numa viagem introspetiva, para um mundo 
só seu. Esse mundo é criado através de tudo o que viveu até ao 
momento, de tudo o que aprendeu, que o leva a fazer essas tais 
associações e a criar ele próprio uma nova narrativa baseada no 
que lê. No seu conjunto, essas ferramentas, que têm símbolos e 
códigos diversos, acabam por ser modeladas por cada indivíduo, 
resultando em várias “versões”, adaptadas às diferentes realida-
des e necessidades. Cada uma dessas versões, com recurso a 
diferentes termos e regras de associação, vem exprimir mais es-
pecificamente os aspetos particulares de cada uma dessas rea-
lidades singulares, “(...) toda la cuestión está en comprender que 
nuestros ojos de carne son ya mucho mas que receptores de las 
luces, los colores y las líneas: son computadores del mundo que 
tienen el don de lo visible, como se dice que el hombre inspirado 
tiene el don de las lenguas.”7

 Em virtude da verossimilhança que a imagem fotográfica 
possui, pela sua representação perspética e aparente realidade, 
e na tentativa de querer mimetizar ao máximo essa realidade e de 
a transpor para um suporte, de maneira a que as dissemelhan-
ças fossem mínimas, surge esta forma de representação que, tal 
como um idioma, possui uma gramática e sintaxe própria e per-
mite a construção de diversos estilos e formas de escrita visuais. 
Cada fotógrafo irá ter as suas condicionantes e intenções que o 
levarão a fotografar de uma certa maneira. A fotografia terá então 
a sua própria gramática e sintaxe que possibilitará ao fotógrafo a 
criação de uma narrativa visual e de um discurso próprio. “Porque 
ese es el poder de la cámara: apoderarse de lo familiar y dotarlo 
de nuevos sentidos, de una significación especial, mediante el 

7. El ojo y el espiritú, P.21

João Paulos, 2015
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sello de una personalidad.”8 A fotografia é a representação de um 
sentido: a visão. Uma só imagem ou um conjunto de imagens fo-
tográficas, pode constituir um discurso visual sensível e artístico 
sobre o real. Cria um universo com autonomia , que constitui uma 
base para a suposição e a introspeção do seu espectador, para 
que este, tal como com a leitura de um texto, crie uma realidade 
paralela, e que com o seu sentido crítico consiga tirar conclusões 
do seu mundo. Como sustenta Giame Meloni: “Pictures can be just 
observed or can help the observer to learn how to watch reality.”9

 Devemos assim pensar na fotografia não como espelho do 
real, mas como uma forma de expressão e representação sobre 
o real. Ao contrário do livro, em que é a palavra – a história – que 
possibilita ao leitor uma viagem por um mundo visual “imaginário”.  
Roland Barthes, sobre este paradoxo, afirma que “Esta certeza 
nenhum texto pode dar-ma. É a desgraça (mas também, talvez, 
volúpia) da linguagem não poder autentificar-se a si mesma. O 
noema da linguagem é talvez essa impotência, ou, para falar de 
um modo positivo, a linguagem é por natureza ficcional. Para tentar 
tornar a linguagem inficcional é necessário um enorme dispositivo 
de medidas: convoca-se a lógica ou, à falta desta, o juramento. 
Mas a fotografia, essa é indiferente a todo o circuito: ela não in-
venta, é a própria autentificação.”10 No entanto, é preciso perce-
ber que um não invalida o outro: nem a imagem funciona como 
ilustração do texto, nem o texto vem explicar a imagem. Ambos 
se complementam. Ao associar esse mar de hipóteses narrativas, 
críticas e poéticas da fotografia à arquitetura, surgem uma série 
de possibilidades de investigação e de projecto que seriam im-
possíveis por outro meio. Afinal, “Photography is an instrument that 
stimulates learning and reflection”11 e, por isso, pode levar a um 
processo de averiguação sobre obras e espaços arquitetónicos, 
fazendo com que o arquiteto, e até mesmo o utilizador, cheguem 
a um momento de reflexão. E, através do seu sentido critico so-
bre essa fotografia, tente responder a uma série de questões que 
foram levantadas pelo fotógrafo nessa tomada de vista.
 Este será o tema a explorar nesta dissertação. A possibili-
dade de associar as duas artes num processo de estudo intuitivo 
sobre elas. Um processo em que a fotografia deixa de ser ape-
nas um registo, documento tradicional ou um indício do real, mas 
que possibilita, através de uma disciplina visual, criar um regis-
to sensível e um discurso visual sobre uma obra de arquitetura. 
Ora, pretende ampliar o significado e perceção sobre a obra de 
arquitetura, bem como os seus espaços são apropriados pela vi-

8. Giaime Meloni in On the Surface, P.92

9. Ibid., P.94

10. A câmara clara, P.121

11. Beaumont Newell cit. in Inter 

Fotogrfia e Arquitectura, Vol. III, P.78

“20 avril 1979, Paris, rue Henri 
Barbusse”

Denis Roche, 1979
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da e trabalho dos humanos. Assim, procura aprimorar a ideia do 
espectador, propondo-lhe uma alternativa visual de arquitetura, 
provavelmente mais sinuosa, e condicionada pela tenacidade hu-
mana. Ora, estruturas que numa fase inicial eram reconhecidas 
como sólidas e impermeáveis, tornam-se transparentes e pene-
tráveis, em virtude da presença humana. Tenta-se, com este tipo 
de registo crítico e explorativo da arquitetura, oferecer aos espec-
tadores um novo universo visual e, acima de tudo, mostrar que, 
eles mesmo, podem ter um papel preponderante no que se refere 
ao significado destas narrativas, dado que são parte integrante 
delas, porque estas só tomam sentido quando eles as “leem” e 
essas mesmas leituras podem ser múltiplas. Uma vez que, tal 
como o fotógrafo propõe uma versão da realidade consoante o 
contexto da captura que fez, também o recetor da imagem tem a 
sua própria leitura da realidade. Desta forma, as suas histórias e 
condicionamentos sociais fazem a sua perceção dessa imagem 
moldar-se a esses parâmetros, “encarava-se a imagem fotográfica 
como um produto dado para ser visto, consequentemente, tanto 
uma construção (autor) como uma desconstrução (espectador), 
uma negociação silenciosa entre ambos.”12

 “A vista chega antes das palavras. A criança olha e vê an-
tes de falar (...) A vista é aquilo que estabelece o nosso lugar no 
mundo que nos rodeia”.13 A visão outorga a capacidade de uma 
pessoa se situar, numa certa e determinada posição, no mundo; 
de estabelecer relações entre os diversos corpos e, instintivamen-
te, organizá-los segundo o seu modo de pensar, a sua linguagem 
e as suas vivências, fazendo questionar-se quando essa orga-
nização é posta em causa, através da apresentação de novos 
pontos de vista, e quando é colocado em posições às quais não 
está acostumada. Por isso, é preciso treinar a mente para que se 
possa colocar em causa o que se vê, retomando Damásio, este 
sustenta que o processo de “ver” é um encadeamento de ações 
nervosas que começam na retina, mas que “to produce vision, 
we also need to engage in the acts of looking and seeing”14  
 A fotografia coloca-se assim, ao serviço da arquitetura, na 
medida em que é capaz de a retratar, de forma crítica, a partir de 
novas vertentes e com novos propósitos, abrindo caminho a uma 
série de hipóteses e novas maneiras de pensar, sendo estas inte-
rações o resultado da utilização da fotografia como um instrumento 
crítico e explorativo no universo da arquitetura. Neste trabalho, o 
objetivo é então tentar perceber de que forma a fotografia é ca-
paz de criar esse registo crítico e explorativo de um momento, 

12. O Fotográfico, P.14

13. Berger (1999:11) cit. in Pintando a 

Cidade, P.39

14. The stranger order of things, P.78

Secretrariado, Chandigarh 

Lucien Hervé, 1961
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de um espaço arquitetónico, e como as duas artes – fotografia e 
arquitetura – trabalham em conjunto. Tentando compreender co-
mo é que a fotografia, na arquitetura, pode ser integrada em di-
versas fases do processo de construção e conceção do projeto, 
servindo não só como um registo ou documento sensível do lugar 
e leitura do projeto, mas também como um instrumento capaz de 
explorar ideias de arquitetura e perceção do espaço, sem estar 
condicionado por questões construtivas. 
 O desenvolvimento e estrutura desta tese vai do geral para 
o particular, sendo percorrido um caminho com quatro narrativas 
distintas mas interligadas. Começa-se com uma vertente mais 
“material” e “objectual”, onde vemos a fotografia como um objeto 
“técnico” que ajuda, não só, à comunicação e representação de 
arquitetura, mas também ao processo de projeto, e de como esta 
foi evoluindo ao longo dos tempos. Numa segunda fase, realiza-se 
uma análise mais crítica, “utilitária”, e “humana” da fotografia de 
arquitetura, estudando de que forma esta pode ser utilizada para 
configurar uma narrativa. Aqui, estabelece-se um novo olhar sobre 
o espaço, de um prisma exterior, verificando a forma de como o 
ser humano se apropria dele. Finalmente, estas prespetivas são 
aplicadas a um caso prático, sustentado num estudo prévio de 
dois trabalhos dos fotógrafos Iwan Baan e Nuno Cera. A escolha 
destes dois artistas recai sobretudo sobre o impacto que as suas 
imagens tiveram sobre mim, e também porque, a meu ver, tratam 
este tema da criação de um registo sensível/narrativa visual, e da 
apropriação do espaço, de uma maneira bastante adequada e 
contemporânea, gerando variadíssimas visões e problemáticas. 
Não invalida, contudo, a existência de tantos outros que também 
podiam ser alvo de estudo. No caso prático, associado ao pro-
jeto VSC – Visual Spaces of Change – escolheu-se como objeto 
de estudo as estações do Metro do Porto, dos Verdes (Moreira 
da Maia) e General Torres (Gaia), tendo em conta que se tratam 
de dois espaços com realidades completamente diferentes e, por 
conseguinte, tipos de apropriação também diferentes. Este preten-
de dar prova das diferentes dinâmicas nesses espaços públicos 
através da fotografia que, como já foi aqui mencionado, é capaz 
de dar enfâse ao seu carácter específico dado pela sua natureza 
e história.
 No decorrer deste documento, faz-se acompanhar o texto 
de imagens fotográficas e outros elementos gráficos que servem de 
complemento informativo, incorporando assim uma vertente visual, 
que por sua vez configura o cerne e o compromisso do trabalho.

Zabbaleen, Egipto

Iwan Baan
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fotografia, s. f. arte de deixar numa emulsão sensível a imagem 
de um objecto, por meio da luz; (fig.) cópia exata. (Do gr. Phôs, 

photós, “luz”+grápho, ”gravar”+ -ia).15

fotografar, v. tr. produzir uma imagem permanente por meio da 
fotografia; retratar; (fig.) descrver com toda a exatidão (Do gr. 

Phôs, photós, “luz”+grápho, ”gravar”+ -ar).16 

 Desde sempre que o Homem quis representar com a maior 
veracidade e da forma mais fidedigna possível o que via à sua 
volta, e, para isso, fez uso de variadíssimas técnicas como o de-
senho, a pintura ou a escultura. No entanto, nenhuma delas o sa-
tisfazia como “cópia” da realidade. Nesta caminhada na direção 
de uma representação ainda mais próxima da imagem perspética 
da visão humana, a fotografia surge, neste contexto, como uma 
forma inovadora para a época, uma nova técnica, um novo dispo-
sitivo, aparentemente capaz de o fazer. Do grego “gravar com luz”, 
que com a sua “própria natureza técnica, do seu procedimento 
mecânico, (...) permite fazer aparecer uma imagem de maneira 
‘automática’, ‘objetiva’, quase ‘natural’ (segundo tão somente as 
leis da ótica e da química)”17.

 Muitas experiências decorreram até à criação de um dis-
positivo designado de “câmara obscura”, sobre o qual, segundo 
Pierre-Jean Amar, já havia registos desde a Antiguidade, onde o 
filósofo Aristóteles, no século IV a.C a descreve como “compar-
timento escuro, no qual uma parede contém um furo para que a 
imagem do eclipse se forme na parede oposta.”18 Durante todo 
o período do Renascimento este instrumento é alvo de diversos 
aperfeiçoamentos, simplificando o seu uso, passando de dimen-
sões gigantescas, onde cabia uma pessoa no seu interior, para 
versões mais portáteis, com um espelho no interior a 45º que 
reflete a imagem para um plano horizontal (assemelhando-se às 
máquinas reflex dos nossos tempos) facilitando o desenho – que 
antes era feito na vertical, como explica Pierre-Jean Amar.19 
 Até ao século XVIII foram testadas várias alternativas, atra-
vés de variados processos, químicos ou não, até que, em 1727, 

Princípio da camara obscura

Uso da câmera obscura “portátil”

15. Dicionário da Língua Portuguesa

16. Ibid. 

17. O Ato Fotográfico, P.27

18. História da Fotografia, P.13/14

19. Ibid., P.14

Fotografia como instrumento de 
comunicação e registo de arquitetura
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Johann H. Schulze demonstra que o escurecimento de sal de 
prata é resultante da ação da luz e, mais tarde, o químico sueco 
Wilhelm Scheele faz experimentos científicos mais rigorosos que 
sustentam essa tese. No entanto, esses estudos ficariam em sus-
penso até que Thomas Wedgewood, em inícios do século XIX, 
junto com Humphrey Davy, fizesse estudos com processos foto-
químicos conseguindo que imagens de objetos ficassem “impres-
sas” sobre papel embebido em nitrato de prata. Foram, contudo, 
tentativas fracassadas, dado que essas imagens não perdura-
vam quando expostas à luz. Foi no decorrer do mesmo século 
que Joseph Niépce, quando “por acaso: procurava um meio de 
copiar gravuras”20 encontrou uma solução para esse processo: 
submeter chapas metálicas cobertas com um “produto castanho 
e viscoso” – betume de Judeia21, que se torna insolúvel quando 
exposto à luz- onde um ácido produz as gravuras, com a ajuda 
da câmara obscura e, em 1826 produz a sua primeira imagem – 
intitulada Point de vue du Gras -  conseguida através deste pro-
cesso e de um tempo de exposição de dezenas de horas.
 Mais tarde, Niépce associa-se a Louis Daguerre e estes 
prosseguem as suas experiências, que provaram a importância 
do iodo e dos vapores de mercúrio para a produção de imagens 
mais contrastadas e duradouras. Esta pareceria terminará com 
a morte de Niépce em 1833, fazendo com que Daguerre assu-
misse o controlo destes desenvolvimentos, contribuindo para um 
melhoramento considerável no design da câmara obscura, na 
qualidade da imagem e tempo de exposição.22 Em 1839 apre-
senta à Academia Francesa de Ciências, através do contacto 
com François Arago, o daguerreótipo – Mary Warner Marien des-
creve-o como “(...) a copper sheet plated with silver was given a 
high polish. The plate, as it was called, was placed with the silver 
side down over a closed box containing iodine. The iodine fumes 
fused with the silver to create silver iodide, which is light-sensiti-
ve. The plate was the fitted into a camera obscura adapted for it 
and exposed to light. Exposure times varied, but the earliest da-
guerreotypes took about four to five minutes (…). The plate, with 
its latent image, was then put in a special box and exposed to 
mercury fumes, which blended with the silver to produce a visible 
image. The still light-reactive image was thoroughly washed with 
a sodium chloride (table salt) solution, which stopped the respon-
se to light, and then carefully rinsed with plain water.”23 Philippe 
Dubois cita William Benjamin dizendo que “desde o instante em 

20. O Ato Fotográfico, P.32

21. História da Fotografia, P.18

22. Ibid., P.20

23. Photography: A cultural history, P.13

Processo de placas de colódio húmido

v
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que Daguerre teve a sorte de conseguir fixar as figuras no quar-
to escuro, os pintores, nesse ponto, foram despedidos pelo téc-
nico.”24.  Daguerre morre em 1851, sem grande alvorada, mas a 
sua criação continua protagonista em todo o mundo. 
 Paralelamente, Henri Fox Talbot, “desconhecendo os tra-
balhos de Wedgewood bem como os de Niépce e Daguerre, faz 
ensaios com papel impregnado com nitrato de prata fixado com 
sal de cozinha desde 1834”25. Estes experimentos, com um tem-
po de exposição bastante reduzido, quando comparado com os 
anteriores, “em câmaras escuras de 4 a 6cm de lado”26, funcio-
nam como uma inscrição em negativo (valores invertidos), sendo 
um método arcaico do que será a fotografia moderna. Talbot fazia 
basicamente o que Niépce e Daguerre já vinham fazendo desde 
a década de 1810, no entanto só toma conhecimento desses tra-
balhos quando Arago faz a declaração sobre o daguerreótipo em 
1839, data em que apresenta à Royal Society of London os seus 
estudos sob o título de “Some Account of the Art of Photogenic 
Drawing” onde é aplicada pela primeira vez a palavra “fotografia”. 
Virá a chamar a este seu processo “calótipo” e regista uma pa-
tente sobre o mesmo em 1841.27 Para além destes dois dispositi-
vos, outras invenções surgiam perante o sucesso alcançado pela 
utilização desta técnica, como, pelas mãos de Hippolyte Bayard, 
um processo em que é criado um positivo direto, mas dado o im-
pulso e o protagonismo dado ao daguerrótipo e ao calótipo, este 
nunca viria a ter o mesmo valor. 
 Já em finais do século XIX, e passados alguns avanços 
destas técnicas – como o processo de placas de colódio húmido28  
– em 1888 George Eastman lança a máquina fotográfica Kodak 
no.1, um modelo de câmara destinada ao utilizador comum, que 
carrega “papel revestido com gelatina descartável e com uma 
emulsão de gelatino-brometo de prata.(...) Um ano mais tarde, 
substitui o papel por nitrocelulose e as fotografias podem ser re-
veladas pelo próprio amador(...)”.29 Assim, dá-se aso à democra-
tização da fotografia, isto é, um dispositivo de fácil uso e portabi-
lidade permite que mais pessoas tenham ao seu dispor este tipo 
de procedimento, dando começo, no início do século XX, ao que 
chamamos de fotografia amadora. Posto isto, e junto a uma lite-
racia visual mais cuidada, que resulta dessa facilidade de aces-
so a uma quantidade alargada de registos fotográficos, cria-se 
uma base crítica no espectador porque este começa a ter, em si, 
um leque de imagens muito mais abrangente. Isto faz com que 

“Point de vue du Gras”

Joseph Niépce, 1826

24. O Ato Fotográfico, P.30

25. História da Fotografia, P.22

26. Ibid., P.22

27. Ibid. P.23

28. Na década de 1860 o processo de 

placas de colódio húmido ganha relevo 

dado que o daguerreótipo e o calótipo 

eram instrumentos caros e não estavam 

à disposição maioria da população e 

pelo seu curto tempo e exposição e 

revelação. Neste método, os fotógrafos 

embebiam placas de vidro ou metal 

fino em colódio, que absorve os sais 

de prata, ficando assim sensível à luz, 

imprimindo uma imagem.

29.Ibid., P.32
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o espectador – agora também criador de imagens – tenha uma 
utilização da fotografia também mais cuidada. Assim, a fotografia 
deixa de ser um mero espelho da realidade que tenta representar 
um objeto/cena com a maior fidelidade possível, e passa a ter em 
si um carácter mais subjetivo: o olhar crítico do fotógrafo – cargo 
que agora parece estar ao alcance de qualquer um – tornando a 
fotografia um meio de “análise, interpretação e transformação do 
real, como a língua, (...) culturalmente codificada.”30 
 Junto ao desenho – e as suas variações – e à maquete, 
a fotografia vem enfatizar esse carácter visual da arquitetura, 
onde a visão sempre foi um meio prevalente através da qual é 
documentada e registada. Falando de arquitetura, esta entra em 
destaque na fotografia desde os primeiros momentos, “(…) with 
extremely long exposure times people needed subjects that did 
not move. So, buildings all over the world became preferred sub-
ject for newly-developed photography. Architecture is immobile 
and stands somewhere or other. (…) From its very beginnings 
photography was architecture’s partner.”31, a prova disso está nos 
primeiros registos feitos por parte de Niépce ou Daguerre, que 
tinham como elemento principal das suas composições espaços 
arquitetónicos. 
 Ainda assim, importa notar que a fotografia de arquitetura é 
configurada transversalmente, e não apenas sobre edifícios está-
ticos, é um novo meio de comunicação da obra arquitetónica, que 
consegue atingir um enorme número de pessoas. É uma arma de 
crítica do projeto, no sentido em que consegue captar, como lhe 
é característico, quase mimeticamente, a obra e torná-la alvo de 
avaliações por parte do observador. Por outro lado, dá também 
a oportunidade de criar uma narrativa em torno de uma cena/ob-
jeto através de um registo sensível, informado e crítico sobre um 
espaço de cidade ou arquitetura. Uma fotografia de arquitetura 
pode levar a uma autorreflexão sobre um espaço e é capaz de 
nos dar um novo olhar sobre ele.  

 Como já foi dito anteriormente, a arquitetura acompanha a 
fotografia desde os seus primeiros tempos. Em virtude das suas 
características físicas, dado o facto de não se movimentar, por 
ser um modelo estático por natureza, permitia apurar os melho-
res resultados. Ora, se a arquitetura potenciava tais resultados à 
fotografia, é preciso ver de que forma esta também influenciava a 
arquitetura. Que resultados trouxe esta nova técnica? Que novas 

30. O Ato Fotográfico P.26

31. Architektur:fotografie, P.27

“Boulevard du Temple”, 

Louis Daguerre, 1839
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ferramentas esta disponibiliza à arquitetura? Quais os benefícios 
que a arquitetura pode tirar da fotografia?
 Pois bem, a fotografia não é mais que “um adiantamento 
do real que a química faz aparecer”32 como diz Philippe Dubois. 
No entanto, no campo da arquitetura, a fotografia é capaz de mui-
to mais do que esse registo mimético. A capacidade de criar um 
registo rápido e rigoroso, proporcionou uma série de registos que 
auxiliaram na divulgação do paradigma da viragem do século XIX 
para o século XX, caracterizado por ser um momento de gran-
des mudanças. David Drake descreve a fotografia como algo que 
“has always done more than simply represent the lines and spa-
tial forms of buildings and skylines. The medium has transformed 
how new buildings are conceived by architects and how they are 
received by the public, and in the twentieth century architecture 
relied on photography to communicate it modernist and post-mo-
dernist practices within a utopian view of the developing city.”33 
No entanto, grande parte da sua utilização até então vinha sendo 
de um carácter meramente documental onde os arquitetos, e fotó-
grafos, utilizavam a fotografia como meio através do qual podiam 
comunicar uma obra ou um espaço arquitetónico. A fotografia 
funcionava, assim, em grande parte, como prova visual daquilo 
que existia. Talvez não funcione como “reconstrução” do que já 
não se vê, pelo tempo ou distância, mas sim uma confirmação de 
que o que se está a ver existiu, de facto. Barthes afirma mesmo 
que “Toda a fotografia é um certificado de presença”34, e é este 
tipo de certificação que a distingue do resto das outras formas 
de imagem.
 Embora tentemos combater esse papel de “registo”, ou de 
“documento”, também este e é um papel preponderante da foto-
grafia de arquitetura porque, além de permitir que esta se torne 
numa ferramenta útil ao projeto arquitetónico, a fotografia é capaz 
de congelar um momento no tempo, e neste caso, de deixar que 
uma obra viva através, ou para além, dele. Como diz Souto de 
Moura: “quando [a obra arquitetónica] desaparece, a fotografia 
passa a ser a obra”35, tornando-a num ícone. Por um lado, isto é 
importante para o campo da história (de arquitetura), na medida 
em que permite criar uma base de dados, um arquivo, e porque 
permite combater “(…) the concern that there was a fast disa-
ppearing world that should be recorded (…).”36, na medida em 
que a fotografia é, de facto capaz de criar um relato objetivo do 
que aconteceu. No entanto, afirmar que a fotografia é um registo 

32. O Ato Fotográfico, P.47

33. David Drake in High Rise, P.7

34. A câmara clara, P.122

35. Eduardo Souto de Moura, 

(07.11.2017) em “Conferência Relações 

e Cumplicidades entre fotógrafo e o 

arquitecto: fotografias em obras de 

Eduardo Souto de Moura de Luís Ferreira 

Alves.” em Faculdade de Arquitectura 

da Universidade do Porto, Porto.

36. Building With Light, P.12

Grand Minaret, Alexandria

Joseph-Philibert Girault de Prangey, 
1842
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“objetivo” e “verdadeiro” não pode ser tido como certeza abso-
luta. Há de facto fotografias que são “documentos”, ou “provas” 
de algo que passou e já não existe, como o que acontece em 
arquivos históricos, no entanto, em nenhum desses registos se 
pode ignorar o olhar, o contexto e a estratégia visual do fotógrafo, 
invalidando, assim, a neutralidade dessa imagem. 
 Neste contexto, em França, em 1851, a Comission des 
Monuments Historiques, que regia a conservação e restauro dos 
edifícios em elevado estado de degradação em território Francês, 
lança a primeira Mission Heliographique. Esta comissão decide 
então quais os monumentos que devem ser fotografados e de que 
forma, definindo alguns enquadramentos base. Contudo, o facto 
de este trabalho não ser feito por um fotógrafo apenas, mas sim 
por cinco37, faz com que os resultados não sejam tão homogé-
neos como o previsto, mostrando uma vez mais que a fotografia 
passa, em muito, o limite do documental, tornando-se num espaço 
criativo e subjetivo, que o fotógrafo pode explorar. Logo após o 
seu início, em 1852, já existiam cerca de trezentos registos, mas 
estes não seriam usados nem publicados38. Esta missão fica, as-
sim, aquém do esperado, uma vez que o seu objetivo era criar um 
inventário fotográfico do património histórico arquitetónico francês 
que potenciasse um restauro rigoroso dos tais monumentos.39 
Em vez disso, mesmo com um sujeito fotográfico tão “genérico” 
como edifícios arquitetónicos, obteve-se uma base muito diversi-
ficada, visto que os resultados dos diversos fotógrafos provaram 
ter entre si muitas diferenças. Isto acontece porque, enquanto uns 
apostavam pela tentativa de isolar o edifício da envolvente, outros 
focavam-se nos detalhes. Outros jogavam com a luz e o contras-
te ou ainda com o tempo de exposição. Assim, os registos que 
derivaram deste processo mostraram que a fotografia ultrapassa 
um registo mimético da realidade, e que a visão interpretativa do 
fotógrafo tem um papel preponderante nesse processo que à pri-
meira vista é meramente mecânico.
 No contexto americano, e quase um século depois, entre 
1935 e 1944, foi criada a Farm Security Association / Office of 
War Information Photograph Collection (FSA/OWI PC) cujo prin-
cipal objetivo era criar um grande projeto documental fotográfico 
sobre o impacto da Grande Depressão na vida rural americana, 
e foi desenvolvido a cargo de Roy E. Stryker40. Para tal, Stryker 
enviou para o campo onze41 fotógrafos que criaram imagens de 
carácter bastante importante para a história americana. Estes fo-

37. Edouard Baldus, Hippolyte Bayard, 

Henri Le Secq, Gustave Le Gray e 

Auguste Mestral

38. Ibid., P.16

39. Ibid., P.16

40. Economista, funcionário do governo 

americano e fotógrafo.

41. Arthur Rothstein, Theo Jung, Ben 

Shahn, Walker Evans, Dorothea Lange, 

Carl Mydans, Russell Lee, Marion Post 

Wolcott, Jack Delano, John Vachon, and 

John Collier.

“Portail milieu d’Aubeterre”

Gustave LeGray, 1851
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tógrafos produziram  cerca de 170,000 imagens catalisadoras de 
uma narrativa visual, social, e humanista, das quais 77,000 foram 
agrupadas num documento impresso “which consists of the pho-
tographs paired with captions, reflects the space, culturally and 
politically, in which the images were made.”42 O principal foco era 
dar a conhecer à sociedade americana a realidade que era o 
mundo rural do seu país, e mostrá-lo de uma maneira inegável, 
que fosse como dado adquirido. “O importante é que a foto possui 
uma força verificativa e que o verificativo da Fotografia incida não 
sobre o objeto, mas sobre o tempo. De um ponto de vista fenome-
nológico, na Fotografia, o poder da autentificação sobrepõe-se ao 
poder de representação.”43 A FSA/OWI PC veio mostrar aqueles 
que eram “escondidos” pela pobreza com uma força gráfica irre-
futável, mostrando que a importância destes registos fotográficos 
está na tomada de vista e na estratégia visual encontrada pelo 
fotógrafo para retratar tal realidade, i.e., o seu principal objetivo. 
No que toca à arquitetura, Walker Evans registou “arquitectura à 
face da estrada, igrejas rurais, barbeiros de pequenas aldeias e 
cemitérios – despertou-nos para as tradições esquecidas do ho-
mem comum e criou um dos mais notáveis trabalhos documentais 
de carácter histórico, cultural e social desse período nos Estados 
Unidos.”44 Evidencia-se assim que a fotografia, apesar de estar 
a ser usada como um documento, não perde o seu sentido crí-
tico sobre a cena a que dá corpo, mas que, mesmo assim, tem 
sempre uma carga de subjetividade em cima de si que implica 
uma leitura atenta e cuidada por parte do espectador de modo a 
perceber o porquê destes pontos de vista. 

 Essa vontade de partilhar, e salvaguardar, o que se vinha 
fazendo no campo da arquitetura, e não só, e de fazer com que 
isso atingisse o maior número de pessoas possível fez com que, 
nessa altura, se criassem uma série de sociedades fotográficas, 
compostas por vários fotógrafos de várias áreas, que serviam pa-
ra dar a conhecer o meio ao público, promover exposições, par-
tilhar informações técnicas e fazer publicações em jornais e/ou 
revistas.45 Associações de carácter mais específico com foco em 
áreas concretas, como a Architectural Photography Association46, 
foram criadas para difundir a fotografia de arquitetura. Tendo em 
conta que a “primeira fotografia” é de 1826 – por Niépce – o es-
paço de tempo entre esse momento e a criação desta associa-
ção – em 1857 – é realmente curto, mostrando que havia de facto 

42. “Introducing America To Americans”: 

FSA Photography And The Construction 

Of Racialized And Gendered Citizens - 

Lisa Helene Kaplan, P.67

43. A câmara clara, P.125

44. Um outro olhar sobre obras de 

Álvaro Siza Vieira, P.203

45. Photography: A Cultural History, P.85

46. “Founded in 1857 by a group of 

architects headed by Robert Hesketh 

and including Sir Charles Barry and 

Anthony Salvin, the Association aimed to 

supply its members with “photographs of 

architectural works of various countries, 
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uma preocupação em que este tipo de registo fosse considerado 
no universo da arquitetura, de modo a que a partilha de fotogra-
fias de arquitetura globalmente fosse mais cuidadosa, rigorosa e 
rápida. 
 Este sucesso que a técnica fotográfica estava a ter nas 
diversas áreas abriu portas a um novo mercado de produção e 
venda de imagens levando à criação de diversas revistas, jor-
nais e postais de arquitetura. A rápida disseminação de imagens 
produzida pelos mass-media que se inicia no século XX – e que 
se estende até aos tempos presentes – faz com que, neste caso, 
arquitetura, ou fotografia de arquitetura, se torne acessível em 
qualquer parte, em qualquer momento. Vanessa Berghe comen-
ta que “the nineteen, twenties and thirties have been considered 
as a time when people negotiated modernity through the visual. 
Being a mass medium, the illustrated press played a key role in 
bringing many and various forms of modernist design into the li-
ves of large sections of the (British) public.”47 mostrando que, já 
no início do século, esta era uma realidade em Inglaterra. 
 Estabelece-se então um compromisso excessivo com a 
expressão “fotografia de arquitetura”, mas afinal, o que quere-
mos dizer com ela? O que é a fotografia de arquitetura? Isabel 
Gomes defende uma visão pragmática, revelando que “é neces-
sário distinguir fotografia da arquitetura, de fotografia de arqui-
tetura. Considera-se fotografia da arquitetura toda aquela que 
usa o objeto arquitetónico como cenário para a comunicação de 
outras mensagens que não o projeto arquitetónico. Fotografia de 
arquitetura define toda aquela fotografia operativa no processo de 
projeto, que se desencadeia a partir de uma pesquisa de imagens 
e da visita do arquiteto ao local, até à comunicação e divulgação 
da obra arquitetónica.”48 Talvez se possa distinguir, no contexto 
deste trabalho, estes dois tipos por “fotografia de autor” e “foto-
grafia de encomenda”, respetivamente, sendo a primeira aquela 
que tem como objetivo mostrar o ponto de vista crítico do fotó-
grafo sobre uma realidade, através da obra de arquitetura, sendo 
assim, uma tomada de vista subjetiva; e a segunda aquela que 
tem como base o documento do projeto arquitetónico, ou seja, o 
ícone da representação fotográfica é a obra de arquitetura, com 
intuito de a promover.
 Assim, neste universo da “fotografia de encomenda” que 
se tornava então cada vez maior e mais público, vão surgindo 
empresas especializadas neste tipo de registo, com enfâse na 
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firma Bedford Lemere & Co, e no seu trabalho,  que desafiava o 
que vinha a ser feito pelos seus “concorrentes”, segundo Elwall 
“Unlike topographical photographers in Britain, for whom the bui-
lding was generally part of a larger scene, for Bedford Lemere 
& Co. it was the essence of the composition and, in defiance of 
picturesque orthodoxy, its surroundings were largely ignored.”49 
tentando, desta forma, tirar o maior partido da obra que foto-
grafavam e mostrar claramente a sua ideia da obra ou espaço. 
Neste processo, eram quase sempre utilizadas lentes com pouca 
abertura e grandes tempos de exposição e, por isso, as pessoas 
eram evitadas nestas cenas. O objetivo era captar com grande 
detalhe e estaticidade os edifícios dando-lhes grande importância 
na composição. Numa altura em que era evidente o exponencial 
crescimento das cidades, alguns fotógrafos optavam pela captu-
ra de momentos instantâneos numa tentativa de retratar essa di-
nâmica evolutiva dos espaços. Contudo, Lemere e a sua equipa 
seguiam uma linha de monumentalização dos edifícios, mostrando 
os ideais progressistas da civilização atual ao qual os arquitetos 
davam forma. Elwall acrescenta que “Photography was used not 
only to celebrate the ‘improved’ city but also, as the scale of re-
building intensified concern for the past, to document buildings 
being swept away”.50

 É neste contexto que surge, também, o trabalho de Luís 
Ferreira Alves, que dedica uma parte do seu trabalho à fotografia 
da obra de Eduardo Souto de Moura, onde mostra, através de ima-
gens limpas e minimalistas, uma capacidade de juntar o objetivo 
e o subjetivo numa só imagem. Primeiro, porque documenta, de 
facto, os espaços e formas arquitetónicos, mas também porque 
revelam um olhar crítico e um sentimento face a essas arquite-
turas que só acontece, não só, pela sua proximidade ao autor, 
mas também à arte e disciplina de arquitetura. Nuno Brandão 
Costa comenta que a “O sentido humanista do seu olhar, é-nos 
devolvido em imagens muito concretas, num retrato fiel e directo 
da arquitectura. É assim que deve ser. As suas imagens, captam 
sem rodeios aquilo que é mais difícil de transmitir na fotografia de 
Arquitectura: a verdadeira Escala da Obra.”51 Assim, é evidente 
que as suas capturas, planos bidimensionais, são capazes de 
traduzir a tridimensionalidade dos edifícios e as suas relações e 
interações com a cidade, um organismo vivo, em constante cons-
trução e mutação. O próprio fotógrafo defende que “O proces-
so mental de escolha de um enquadramento preciso, reduzindo 
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com intencionalidade uma vivência tridimensional e subjectiva à 
bidimensionalidade, é onde residirá a marca da nossa identidade 
fotográfica”52. O seu trabalho que é caracterizado pela atenção à 
textura, à luz, ao contraste e à cuidada perspetiva, é facilmente 
associável, e é, de facto, uma herança, ao trabalho de fotógrafos 
modernos como Ezra Stoller e Jullian Shullman, que também vi-
ram muitas vezes o seu nome ser “escondido” para que a arqui-
tetura – e o arquiteto – recebessem todo o protagonismo. “Esta 
humildade”53 como caracteriza Pedro Bandeira, é a característica 
principal desta fotografia de encomenda, que deixa que o fotó-
grafo se esconda por detrás da obra de arquitetura para que esta 
possa ser conhecida na sua melhor versão.
 Este rápido crescimento da técnica fotográfica e dos meios 
de comunicação no decorrer do século dá a oportunidade aos 
arquitetos de darem a conhecer a sua obra de uma maneira que 
antes não era possível. Passamos a ter obras de arquitetura repre-
sentadas, i.e., impressas em páginas de revistas e jornais, numa 
escala global, dando-as a conhecer à generalidade da popula-
ção. Assim, surgem no final do século XIX , início do século XX, 
várias revistas dedicadas à fotografia de arquitetura, com o intuito 
de explorar os recursos desta nova tecnologia, partilhar os seus 
desenvolvimentos e estabelecer uma ponte entre os profissionais 
e os potenciais fotógrafos de maneira a encorajá-los (e mostrar 
o potencial) a fotografar elementos arquitetónicos. “Architectural 
Review” surge em 1896 junto a outros nomes54, tornando-se nu-
ma das principais revistas de fotografia da época. Desta forma, 
os fotógrafos viriam a sentir-se na obrigação de refinar o seu tra-
balho para a finalidade de serem publicados em tais revistas. 
 No entanto, existem contrapartidas neste tipo de partilha 
de fotografia. Por um lado, esta fácil disseminação de arquitetura, 
permite encurtar a distância que existe entre a obra e os interes-
sados, fazendo com que esses indivíduos passem a conhecer a 
obra – quase – na sua totalidade, mas por outro lado perde-se 
o carácter “tátil” da arquitetura, aquela ideia de que a obra se 
conhece tocando-a, passeando-a, vivendo-a. Contudo, também 
é a fotografia que informa o espectador sobre essas obras, le-
vando uma grande massa da sociedade a conhecer e a visitar 
essas obras porque, desta forma, estão mais informadas sobre 
arquitetura. Com a fotografia foi-nos dada a possibilidade de ver 
esse espaço vezes e vezes sem conta, de podermos ir à obra e 
registá-la rápida e facilmente para a “eternidade”. Esse pode ser, 
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porventura, um dos problemas da fotografia, faz com que não se 
pare num espaço a (vi)vê-lo, e pode criar a ilusão de que não é 
necessário visitar as obras. Eduardo Souto de Moura numa con-
versa sobre as fotografias de Luís Ferreira Alves na sua obra diz 
que “as pessoas não conhecem a obra de arquitetura, conhecem 
a fotografia, a imagem”55 e, cada vez mais, esta é uma realidade 
do presente, em que se constituem as imagens que nos são che-
gadas, por vezes, sem as colocarmos em causa. É preciso ter 
em conta que a fotografia, não é um espelho da realidade, tendo 
sempre por trás uma camada de subjetividade, de interpretação 
própria do fotógrafo, que tem de criar um sentido crítico no es-
pectador. A fotografia é sempre um filtro, e Walter Benjamin marca 
a sua posição sobre este tema dizendo que “En primer lugar, la 
reproducción técnica resulta ser mas independiente del original 
que la reproducción manual. Ella puede, por ejemplo, resaltar en 
la fotografía aspectos del original que son asequibles a la lente, 
con su capacidad de elegir arbitrariamente un punto de vista, y 
que no lo son al ojo humano; puede igualmente, con la ayuda de 
ciertos procedimientos, como la ampliación o el uso del retardador, 
atrapar imágenes que escapan completamente a la óptica natu-
ral. Esto por una parte. Puede además, por otra, poner la replica 
del original en ubicaciones que son inalcanzables para el origi-
nal. Hace, sobre todo, que ella esté en posibilidad de acercarse 
al receptor, sea en forma de fotografía o de una reproducción de 
sonido grabada en disco. La catedral abandona su sitio para ser 
recibida en el estudio de un amante del arte; la obra coral, que 
fue ejecutada en una sala o a cielo abierto, puede ser escuchada 
en una habitación.”56

 Neste seguimento, o importante é combater as publica-
ções em massa que promovem um entendimento superficial e 
independente da obra. Para o arquiteto, enquanto produtor da 
obra, a massificação da fotografia em revistas suscita um leque de 
oportunidades para a promoção da sua obra. Por isso, cada vez 
mais, os arquitetos começaram a entrar no mundo da fotografia e 
no processo de fotografia das suas obras e, alguns, a operarem a 
câmara eles próprios, tendo, ainda assim, noção que não seriam 
produzidos os mesmos resultados que quando fotografadas por 
um profissional da área. Como denota Robert Elwall “As more ar-
chitects became aware of the latitude open to photographers, and 
that the camera could not only record but also interpret, flatter or 
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even deceive, so they wanted to help determine those choices to 
ensure that their buildings were presented to best effect.”57 
 A maioria destas fotografias que nos chegam foram estu-
dadas previamente para revelar a marca da obra que o arquiteto 
quer mostrar. De certa forma, as obras parecem sempre fotogé-
nicas. Os espaços arrumados, limpos, com tudo no sítio, onde 
deve estar, e, na maioria dos casos, com um vulto do que cremos 
ser uma pessoa, um habitante desse espaço, ou então, até mes-
mo sem esse vulto, o espaço vazio. (Quase) nunca é mostrado o 
espaço vivido, desarrumado pelas pessoas que por lá passam, 
sujo das pegadas de quem vem de um dia de chuva,..., falta 
tempo nessas fotografias. Deve-se ter em consideração que os 
edifícios fazem parte da vida das pessoas, mas que as pessoas 
também fazem parte da vida dos edifícios.  Quando, por exem-
plo, analisamos uma fotografia da segunda guerra mundial, e a 
vemos a preto e branco, assumimos logo a antiguidade que lhe 
é imposta, no entanto quando vemos uma fotografia da mesma 
época, do mesmo momento histórico, retratado a cores, presu-
mimos, indubitavelmente, que a fotografia está manipulada de 
alguma maneira, ou então que será de uma época mais recente, 
e o peso do tempo, que lhe era garantido pela cor – ou pela falta 
dela – perde-se, aos olhos do espectador.58  
 O carácter dessa foto a preto e branco, que nos transporta 
quase automaticamente para o tempo em que foi registada, fa-
zendo com que quase vejamos aquela foto mexer-se e imagine-
mos o que se estaria a passar, é o carácter, o peso, o tempo que 
falta na maioria das fotografias de arquitetura que são feitas che-
gar pelos meios de comunicação e que a população toma como 
garantidas. Este dilema da cor é demonstrado de uma maneira 
bastante interativa em “The Paper Time Machine” de Wolfgang 
Wild e Jordan Lloyd, onde os autores fazem uma coletânea de 
fotografias a preto e branco e confrontam essas fotografias com 
uma versão “restaurada” a cores, ou seja, abrem porta a um con-
fronto cronológico e cromático onde o passado, sem querer, se 
torna mais presente. É inegável que, ao observar estas imagens, 
o sujeito, na imagem a preto e branco, se torne muito mais dis-
tante que na imagem a cores. Inconscientemente, a cor, transpor-
ta-nos para um espaço temporal mais próximo. Talvez devido ao 
facto de a associarmos, na fotografia, a um avanço tecnológico 
e, por isso, a um tempo mais recente. Ao pensar numa fotografia 
digamos, da construção da Torre Eiffel, o nosso instinto é pensar 
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em fotografias a preto e branco. Apesar disso, nesta coleção, o 
autor transporta-nos a um passado que se torna presente através 
da cor, fazendo-nos reconsiderar o nosso conceito de “Passado” 
levando-nos numa viagem no tempo apenas pelo visual. Citando 
Roland Barthes, que debate sobre este tema do tempo passado 
e presente na fotografia, este diz que “Talvez tenhamos uma re-
sistência invencível em acreditar no passado, na História, a não 
ser sob forma de mito. Pela primeira vez, a Fotografia acaba com 
essa resistência: o passado é, a partir de agora, tão seguro co-
mo o presente, aquilo que se vê no papel é tão real como aquilo 
que se toca.”59

 Ora, a fotografia também pode ser uma ferramenta útil 
aquando do processo de projeto, numa tentativa de, através de 
fotografias, colagens ou, atualmente, renders, se conseguir ter 
uma imagem prévia do que virá a ser a obra, dotando o arquiteto 
da possibilidade de prever erros ou de experimentar novas ideias. 
Este tipo de técnicas já era utilizado no Movimento Moderno por 
arquitetos como Mies Van Der Rohe que fazia colagens/fotomon-
tagens dos seus projetos, como por exemplo uma colagem da 
Resor House ou do museu George Schaefer, em que o arquiteto 
utilizava diferentes recortes de texturas, imagens de paisagens ou 
esculturas, umas sobre as outras, ou sobre pequenos apontamen-
tos desenhados, que traduziam gráficamente uma ideia do espa-
ço que queria representar. A possibilidade de manipular imagens 
faz com que se possa acrescentar ao projeto novas camadas de 
informação criando novas perspetivas e novos entendimentos do 
mesmo. Isto para percebermos que a fotografia de arquitetura não 
trabalha sozinha, nem é apenas um documento representativo do 
“pós-projeto”, mas que é, também, um instrumento importante no 
“durante” da obra arquitetónica - “The constant struggle in archi-
tectural photography is finding the right balance of documentation, 
description and creativity.”60 
 Além do poder documental que a fotografia tem, capaz 
de registar diferentes momentos da realidade, perpetuando-os, 
percebeu-se também que a fotografia veio permitir ao arquiteto 
mostrar o seu intuito depois da sua obra estar construída, trans-
formando as suas intenções numa linguagem imagética fácil de 
ler, ampla e rapidamente publicável. Desta forma, a fotografia 
torna-se, sem dúvida, num instrumento essencial para a prática 
da arquitetura, na medida em que, para além de comunicar com 
[relativa] exatidão a obra, ajuda ao pensamento crítico da mesma, 
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abrindo porta a novos métodos de processo criativo, processo 
esse que se torna mais explorativo e sensível.
 É neste carácter legível que se vai focar a segunda parte 
deste trabalho, ou seja, mais especificamente mostrando como, 
com a fotografia, é possível criar uma narrativa crítica e poética 
sobre um espaço arquitetónico, não se remetendo apenas a um 
registo passivo ou mimético da realidade. Evidenciar-se-á a ver-
tente subjetiva dos registos fotográficos que é criada por fatores 
como o tempo, e que permitem a leitura de vários momentos de 
uma obra de arquitetura, principalmente, a apropriação das pes-
soas de um espaço.

Colagem do George Schaefer 
Museum

Mies Van der Rohe, 1960
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 Depois de analisar a fotografia utilizada com uma verten-
te mais representativa ou documental, se assim se pode dizer, e 
como forma de comunicar a obra arquitetónica, falando sobre as 
repercussões que esse tipo de registo traz para as duas artes, 
passar-se-á agora a outro tipo de enfoque. Neste capítulo, abor-
dar-se-á a fotografia como um registo sensível, crítico e explora-
tivo de arquitetura que permite capturar momentos de um certo 
espaço, capazes de criar uma narrativa visual que transporta o 
observador para uma reflexão sobre esse espaço, sobre ele mes-
mo, e sobre a forma como se apropria de um espaço. Pretende-
se explorar a fotografia como uma estratégia de representação 
do espaço que cria novas formas de olhar e percecionar arqui-
tetura, ajudando a ter maior compreensão quer do espaço como 
das pessoas. Desta forma, e tendo em conta que cada observa-
dor é diferente diante dela, deixa-se para trás o conceito de esta 
ser apenas um espelho, ou documento exato, da realidade, que 
não se impõe como prova, mas que a sua leitura é determinada 
culturalmente. 
 Se no século XIX a fotografia tinha esse carácter de se-
melhança infalível, como foi visto anteriormente, no século XX 
começou a perceber-se o poder da imagem fotográfica além do 
documental, e como ela pode influenciar a maneira como o es-
pectador perceciona um espaço que, neste caso, era um espa-
ço em transformação constante; e que a fotografia, para além de 
o registar visualmente, permite também ao espectador ter uma 
visão alargada no tempo sobre esse espaço que se encontrava 
em mudança e evolução contínua. Como assinalou Barthes “A 
Fotografia não diz (forçosamente) aquilo que já não é, mas ape-
nas e de certeza, aquilo que foi. Esta subtileza é decisiva.”61 Além 
disso, evidencia que a suposta unanimidade da fotografia, como 
um sinónimo da realidade, é partidária de análises. Ora, mesmo 
assumindo o referente como intrínseco à representação fotográ-
fica, o seu processo de construção é elaborado com base em 
pilares culturais e técnicos, pelo que o referente não pode ser in-
terpretado isoladamente.

 Ora, a relação que a arquitetura vinha tendo com a foto-
grafia desde a sua criação era uma de pura casualidade e con-
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veniência. Por um lado, pelo facto de esta ser um objeto estático 
que é favorável para a produção de imagens fotográficas, por 
outro, porque é um meio através do qual o arquiteto regista facil-
mente a sua obra. Na viragem de século, esta relação passará 
a ser mais comercial, no sentido em que o arquiteto depende da 
fotografia para dar a conhecer a sua obra ao público, mas também 
mais sensível, ao ser usada para estudá-la. Ao fazê-lo, enquanto, 
efetivamente, a regista, consegue tirar partido dela num estudo 
da apropriação do utilizador desse espaço e possibilita ao es-
pectador esculpir uma narrativa visual. Ora, com base nesta nar-
rativa consegue articular um pensamento crítico entre o primeiro 
momento captado e o momento em que é observada, trazendo-a 
para o presente, mudando a sua perceção da realidade.
 Este carácter sensível começa pelo fator “tempo” na fo-
tografia que marca a dualidade que este cria entre o momento 
efémero de captura e a perpetuidade do registo que fica. Embora 
essa fugacidade, a fotografia é um processo muito mais longo do 
que a fração de segundos após o clique do botão de disparo. A 
fotografia inclui em si toda a carga intrínseca que, antes, levou o 
fotógrafo a escolher esse momento, esse espaço. Bernard Plossu 
diz mesmo que as suas fotografias “están hechas en un sesentavo 
de segundo más todos los años de su vida.”62, querendo com isto 
dizer que tudo o que vivenciou antes daquele momento, influen-
ciou a escolha de cada fotografia que realizou, e também porque 
esse registo virá a ser-lhe útil agora neste “Futuro” em que o pode 
cruzar com a realidade. Por outro lado, temos a perpetuidade do 
registo que fica após a captura, que nos deixa com a capacidade 
de reavaliar um momento, agora passado, no presente. Giaime 
Meloni, sobre este tema, comenta que a fotografia “becomes the 
concrete proof of time, conveying the moment that the photo has 
fixed and accounting it into the present reality.”63 A fotografia é 
uma maneira de documentar a realidade, criando um arquivo a 
partir do qual nos permite estudá-la.
 É imperativo fazer aqui um paralelo à arquitetura, onde o 
tempo, a passagem, o movimento, são elementos fundamentais 
da experiência e, sabendo que a fotografia é um objeto estáti-
co, é necessário que ela consiga transmitir ao leitor/observador 
informações que o permitam (re)criar esse momento. Como diz 
Álvaro Siza, “a essência da Arquitetura encontra-se pelo movi-
mento. Por isso o registo fotográfico se distancia da experiência 
da Arquitetura, está obrigado a fragmentá-la, com uma precisão 
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de escolha tal que a memória a refaça.”64 E, não será a fotografia, 
por si só, memória? O cerne da fotografia de arquitetura, enquanto 
um registo crítico e explorativo, é mesmo esse, o conseguir, num 
frame, registar toda essa experiência, todo esse movimento pela – 
e da – obra para que o observador o possa recriar na sua mente, 
através de toda a sua bagagem de memórias - “(..) a memória é 
uma atividade psíquica que encontra na fotografia o seu equiva-
lente tecnológico moderno (…)”65 Por contraste, Ana Matos afirma 
que “encontramos una relación muy directa entre la experiencia 
espacial de la arquitectura y la mirada práctica en la fotografía. 
El espacio como tal no existe hasta que un ser toma la decisión 
de recorrerlo. Esta experiencia de habitar el espacio se produce 
en un tiempo determinado. Del mismo modo en la fotografía un 
instante atrapa una mirada dilatada en el tiempo, que existe antes 
y después. Arquitectura y fotografía son pues dos experiencias 
que se desarrollan en el binomio espacio-tiempo.”66 Contudo, es-
te tipo de registos é caracterizado pelo seu olhar crítico e pelas 
novas perspetivas que criam, comunicando a experiência desse 
espaço não só como havia pensado o arquiteto, mas como é, na 
realidade, percecionado pelo utilizador.  
 O importante a reter destas duas posições é que, quer 
uma, quer outra, relacionam as duas artes com a ação do tem-
po, e como este influencia a experiência das mesmas. Mostrando 
assim, que as duas, apesar de, aparentemente, serem completa-
mente estáticas, apenas se completam com o poder do movimen-
to e da passagem do tempo. Porém, a obra de arquitetura em si 
também não é algo fixo no tempo e atemporal, é algo que acom-
panha a vida dos seus habitantes e a evolução da cidade. E, por 
isso, é importante que a fotografia possa retratar também essa 
temporalidade da arquitetura. Uma vez que a fotografia coloca os 
objetos num espaço sem duração e numa fração de tempo que 
“não podemos viver nem reviver”67, é importante, nela, conseguir 
distinguir os vários tempos, os vários momentos, a partir de uma 
leitura crítica que nos faz, não influenciar decisões no presente, 
mas dar-nos uma sensibilidade para lermos o mundo, que nos 
parece ilegível, diante de nós. Tal como refere Auguste Rodin “El 
artista es verídico y la fotografía mentirosa, pues en la realidad el 
tiempo no se detiene.”68

 A possibilidade de aplicar na fotografia um predicado tem-
poral, permite configurar uma narrativa visual, através da qual o 
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espectador, ministrado de imagens, reconstrói um cenário for-
temente catalogado daquele instante. O papel do observador 
nestas narrativas é tanto ou mais importante que o do fotógrafo. 
O momento em que este analisa a fotografia, segundo Ricardo 
Campos, é como “uma segunda oportunidade de criação, neste 
caso de recriação do texto [ou imagem], de manipulação, subver-
são, decomposição, negação ou assimilação do sentido original.”69   
sendo aqui que entra em jogo a capacidade crítica do leitor e toda 
a sua bagagem de conhecimentos,  que vêm outorgar uma razão 
ao que acaba de observar. Desta forma, verifica-se, mais uma 
vez, a importância do fator tempo, não só aquando do momento 
de captura do objeto, mas também aquando da observação des-
te. Campos defende ainda que “As qualidades de uma imagem, 
tal como as de uma letra ou palavra, dependem do contexto em 
que adquirem sentido, não possuem um valor inato, incontestá-
vel e rígido. Uma imagem faz sentido e alcança significados num 
determinado contexto e noutras circunstâncias transforma-se, em 
função dos olhares que lhe são dirigidos. O mesmo princípio se 
aplica à palavra.”70 Contudo, a semântica tende a destabilizar o 
sentido/a noção de “imagem” – que não é apenas um sentido óti-
co, é mais “visualidade”, porque inclui em si mental arrangements 
de informação espacial. A fotografia cria uma nova ramificação 
na nossa maneira de comunicar e compreender a realidade, no-
vas maneiras que não são conseguidas, unicamente, através da 
palavra. Implicando, evidentemente, um outro tipo de capacidade 
de leitura que são necessárias para este tipo de registo.
 Mas afinal o que é uma narrativa visual? Digamos que é o 
mesmo que uma narrativa escrita, uma história contada através 
de imagens com um espírito crítico que leva o “leitor” a fazer uma 
introspeção sobre o espaço que está a “ler”, e até sobre si mes-
mo. Esta introspeção pode ser também de extrema importância 
para o próprio arquiteto dando-lhe a possibilidade de estudar a 
sua obra e/ou transmiti-la de uma certa forma aos espectadores. 
 Enquanto que, numa narrativa escrita, o leitor cria, por si 
só, na sua mente, uma imagem daquilo que lê, na narrativa visual 
os papéis invertem-se, dando ao leitor, a possibilidade de, através 
das imagens criar uma história para aquele espaço, porque tem 
consigo uma “prova visual” daquilo que se quer contar. Aqui, “A 
foto é percebida como uma espécie de prova, ao mesmo tempo 
necessária e suficiente, que atesta indubitavelmente a existência 
daquilo que mostra.”71 É possível entender, através de fotografias, 
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algo que não é possível através de desenhos ou palavras. A ideia 
de movimento, de som, de sensações que percecionamos através 
de algo tão forte visualmente que nos consegue transportar auto-
maticamente para esse local, e é o que mais se aproxima talvez 
da própria vivencia de um individuo numa cidade. 
 Nas fotografias de arquitetura é necessário transmitir es-
sas vivências do utilizador pelo espaço, fazendo perceber de que 
maneira a arquitetura o une a esse espaço e vice versa, “Whether 
historicized or not, photographs of the everyday life of buildings 
help disclose that which lies secret within them – not just the life of 
humans, but the way that this life re-activates architecture, making 
its forms and structures breath again with the immediate urgency 
and the long-term waiting for social existence.”72  
 E porque são importantes estas narrativas visuais para 
a arquitetura? “Em si, a fotografia não pode certamente mudar 
o destino da cidade e não pode influenciar formalmente certas 
opções projetuais e políticas, mas o que importa é a possibilida-
de de poder criar uma nova sensibilidade para poder interpre-
tar o mundo conformado, caótico e indecifrável diante de nós.”73 

Imagens fotográficas inseridas numa narrativa podem então criar 
um discurso visual capaz de informar o público sobre o espaço 
de arquitetura, através de pontos de vista críticos e artísticos que 
oferecem um novo entendimento sobre a arquitetura e a sua en-
volvente. Os ensaios fotográficos resultantes destas tomadas de 
vista tornam-se instigantes para um público particularizado, mas 
também genérico, na medida em que reforça o papel da fotogra-
fia como um instrumento de expressão cultural e arquitetónica. 
Este meio de comunicação de arquitetura dá a possibilidade de 
informar de forma diferenciada a sociedade sobre a prática e 
disciplina de arquitetura, e consciencializá-la para um olhar mais 
cuidado e atento relativamente ao espaço que habita através de 
uma perspetiva cuidada, rigorosa e crítica, que parte não só do 
fotógrafo mas também do seu espírito crítico, que a faz tirar con-
clusões sobre esse registo e sobre si mesma. Assim, a introdução 
de uma narrativa visual em registos fotográficos distancia-se dos 
outros modos de publicação que, em grande parte, esquecem 
a relação da arquitetura com a sua envolvente e com o tempo, e 
que são incapazes de criar um seguimento poético e narrativo das 
imagens, que funcionam num registo muito autista. A narrativa é 
capaz de comunicar o movimento pelos diversos espaços e dar 
uma direção ao espectador, expondo características e realidades 
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que, de outra forma, subsistiriam na invisibilidade. O espectador 
será sempre um dos principais elementos das narrativas, tendo em 
conta que é ele que extrai dela as informações que declara como 
mais importantes, dando início um processo de pensamento crí-
tico sobre o que vê. Mais uma vez comprovando que o elo visual 
entre o observador e imagem é de extrema importância para o 
entendimento de um espaço arquitetónico, Giaime Meloni afirma 
que “The visual engagement with the space allows an analysis of 
the urban structure with the purpose of comprehending it throu-
gh the camera’s filter. The filter, as a technical device, does not 
create but rather composes and frames the parts of a whole that 
otherwise would be too complex to be conveyed in its entirety.”74  
 As imagens, inseridas numa narrativa, criam um discurso 
visual com potencial próprio que diferem do seu uso num con-
texto independente sem narrativa – embora, também estas, pos-
sam ter uma narrativa própria. Estas narrativas permitem também 
dar conta de como os espaços são utilizados, como a sociedade 
se apropria deles e os torna parte de si, parte das cidades que, 
afinal, são como o culminar da vida do Homem em sociedade, 
como um espaço de partilha, de cruzamento de hábitos, “É claro 
que a forma de uma cidade ou de uma área metropolitana não 
apresentará uma ordem gigante, estratificada. Será uma estrutu-
ra complicada, contínua como um todo, contudo intricada e mó-
vel. Tem de ser elástica aos hábitos dos milhares de cidadãos, 
aberta a mudanças de função e significado, recetiva à formação 
de novas imagens. Deve convidar aqueles que a contemplam a 
explorar o mundo.”75 Porém, os espaços das cidades são muitas 
vezes pensados para um certo tipo de uso, quase utópico, na 
mente dos arquitetos, despegado dos indivíduos que os vão habi-
tar e dos seus hábitos, numa mera tentativa de melhorar estetica-
mente esse pedaço de cidade. O lugar de cidade deve, contudo, 
ser parte do individuo, e vice-versa, onde este seja encorajado a 
vivê-lo segundo os seus padrões, as suas intenções, e não con-
tido pela arquitetura aí desenhada, porque “Tal como uma obra 
arquitetónica, a cidade é uma construção no espaço, mas uma 
construção a grande escala (...)”76. 
 Portanto, deve-se considerar, sem dúvida, a pegada hu-
mana, isto é, a maneira como um indivíduo se apropria do espa-
ço, como o vive, como o percorre. E a fotografia de arquitetura 
pode ajudar a perceber melhor como é que esta máquina, que 
é a cidade, funciona. Ela é o ”registro efímero del crecimiento de 
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la ciudad sin límites”77, e é através deste registo efémero que se 
prolonga no tempo que se pode estudar arquitetura, mais, não só 
fazer uso dele após a conclusão da obra, mas sim utilizá-lo co-
mo uma ferramenta de projeto, percebendo a fotografia como um 
instrumento de análise e interpretação do real que capta transfor-
mações  de lugares, de espaços, de cidade. Lugares esses que 
vão sendo modificados pelos utilizadores que, pelo seu uso, lhes 
dão forma. E a realidade, tal como esses espaços, vai sendo alte-
rada, construída, lenta e gradualmente, estando sempre sujeita a 
deformações pelo contínuo aglomerar de informações. Alterando 
também a visão de cidade como realidade – física – “cercada”, 
para uma visão de cidade como processo.  

 A arquitetura é o elemento que liga as pessoas aos luga-
res, é a maneira de as pessoas estarem ligadas à cidade e ao 
mundo, de deixarem uma marca nele, e vice-versa. São elas, en-
quanto habitantes de uma cidade que fazem a arquitetura parte 
integrante dela, que lhe dão vida e a fazem viver no tempo, co-
mo Pallasmaa afirma: “Architecture is our primary instrument in 
relating us with the space and time, and giving these dimensions 
a human measure.”78 A fotografia por outro lado é a maneira de 
ensinar a ver a realidade e não só olhá-la. As imagens estimulam 
um momento de reflexão e uma nova maneira de olhar esses lu-
gares desde fora que ajudam o espectador não só a vê-los, mas 
também a criá-los. O facto de se ter uma máquina debaixo do 
braço, faz com que se comece um exercício de captura de ima-
gens para melhorar o nosso entendimento da realidade. 
 A imagem no seu cerne não surge no momento em que é 
capturada pelo fotógrafo. Essa imagem já vem sendo criada na 
sua cabeça, e é quando chega ao lugar  que esse se “desfaz” à 
sua frente, e o fotógrafo tem o desafio de, através do seu olhar, 
se apropriar dele e transmitir a sua experiência na forma de fo-
tografia, sem que este perca as suas potencialidades. Por isso 
é que a fotografia pode ser uma ferramenta importante aquando 
do projeto de arquitetura, nesse momento em que o projeto “se 
abre” para o arquiteto, este pode registá-lo e retirar dele todas 
as potencialidades de maneira a observá-lo desde um novo pon-
to de vista, podendo, sobre ele, criar um diálogo e disputar uma 
discussão que à primeira vista seria invisível. Enquanto que num 
processo desenhado basta que o lápis toque o papel, na fotografia 
é preciso tirar a máquina, apontar, focar e captar. É durante estas 
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etapas que o arquiteto pode aproveitar para fixar um pedaço do 
real e divagar sobre ele. Através de uma tomada de vista crítica, 
o arquiteto pode começar um processo de introspeção sobre o 
espaço que acaba de registar e tirar novas conclusões acerca 
dele. Com isto, o projeto de arquitetura estende-se para uma nova 
dimensão, levando, quer o projetista, quer o utilizador (que pode-
rá vir a ver este registo então capturado) a questionar-se sobre 
o que vê e, por conseguinte, sobre a sua maneira de projetar e 
de viver, respetivamente. Sobre esta desconstrução do processo 
criativo e do poder da imagem sobre a mente e comportamento 
do ser humano, Antonio Damásio comenta que “This process is 
critical because so much of what we commit to memory concer-
ns not the past but the anticipated future, the future that we have 
only imagined for us and for our ideas. That imaginative process, 
which, in and of itself, is a complicated stew of current thoughts 
and old thoughts, of new images and old recalled images, is also 
unfailingly being committed to memory. The creative process is 
being recorded for possible and practical future use.”79 
 Um olhar crítico sobre os espaços de cidade é importante 
para que se dê conta dos diversos tipos de apropriação desses 
espaços, bem como da forma da sua arquitetura e de como esta 
responde aos diversos tipos de apropriação. A cidade, feita de 
uma imensidão de estruturas e de gentes, torna-se num campo 
perfeito para que este de perca por ele à procura de tema para 
a sua nova historia. Susan Sotang caracteriza o indivíduo fotógra-
fo como “an armed version of the solitary walker reconnoitering, 
stalking, cruising the urban inferno, the voyeuristic stroller who 
discovers the city as a landscape of voluptuous extremes.”80 O 
arquiteto e/ou fotógrafo deve então, através de uma disciplina vi-
sual, criar uma narrativa que conte, para além dos seus propósitos 
projetuais, a história por detrás das suas intenções. Criando assim, 
um meio de contactar diretamente com o utilizador, mas também 
consigo mesmo, através de novos pontos de vista e “realidades 
alternativas”. Essas tomadas de vista sobre a cidade e a própria 
arquitetura podem-se tornar, então, mais férteis e complexas, na 
medida em que, o fotógrafo adota novas e diferentes maneiras de 
se relacionar com os diversos espaços, desprendendo-se do do-
cumental e torna a fotografia num instrumento de pesquisa sobre 
a disciplina de arquitetura, explorando novas maneiras de expe-
rienciar os espaços, “na verdade, esta «nova perceção» ocorre 
quando o fotógrafo interrompe ou suspende o seu olhar analítico 
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e se entrega a uma perceção mais ampla e mais tolerante face 
ao que existe à sua volta: nesse momento o olhar sobre a arquite-
tura torna-se também uma experiência pessoal.”81 É então que se 
consegue perceber os aspetos significativos, das ideias, não só 
do arquiteto, como também das suas obras de arquitetura, assim 
como as suas interações com a envolvente e com os diferentes 
corpos que vivem nela e com ela. À vista disso, o espectador pode 
compreender, através destas estratégias artísticas este universo 
que se apresenta perante ele muitas vezes de forma complexa, 
mas que, assim, se torna relacionável e de fácil leitura. “A photo-
graph is often received by its viewer as a factual statement. It is 
a statement ever waiting to be disproved. A photograph can be 
trusted in this way, regarded as visual evidence rather than artistic 
expression, because it depicts the precise likeness of a reality in 
one particular place at one particular time. Photography activates 
a relationship between viewer, photographer and subject, delica-
tely composed such that a particular perception of place ant its 
character is received by the viewer. The architect-viewer will intend 
to derive from the photograph what is ‘important’ about a place to 
conceive designs which ultimately shape its future.”82  
 Podemos assim afirmar que a fotografia é um instrumento 
capaz de registar, de forma crítica e explorativa, um espaço ar-
quitetónico, de forma a que essas capturas representem um novo 
olhar, também ele capaz de aprofundar o conhecimento desses 
espaços e dos seus usos. Percebe-se, também, que é possível 
criar uma narrativa visual e poética que transmita ao espectador 
os diferentes momentos da obra, através de um seguimento de 
imagens que, com um discurso visual próprio, dão a entender ao 
espectador o carácter temporal e transitório da arquitetura. 
 Finalmente, percebe-se que a fotografia abraça duas ver-
tentes: documental tradicional, como registo e forma de comunicar 
arquitetura; e como instrumento crítico e explorativo de arquitetu-
ra, passando para uma análise de casos práticos de autores que 
demonstram esses dois tipos de uso, com enfâse no segundo 
tipo que, no contexto do trabalho, se torna primordial, e sobre o 
qual se escolheram dois fotógrafos para sustentar essa decisão.
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Cumplicidade entre fotógrafos e 

arquitetura

 A fotografia veio, sem dúvida, alterar o entendimento e 
o conhecimento de arquitetura. Ao longo dos séculos, foi sen-
do alvo de variadíssimas evoluções que a tornaram num instru-
mento cada vez mais essencial para a comunicação das obras. 
Fotógrafos, arquitetos e a própria fotografia passam a confundir-
-se num único espectro onde cada um vive dos contributos dos 
outros tornando-se, assim, num processo de criação de grande 
valor. A disseminação da fotografia de arquitetura pelas revistas, 
jornais e outros meios de comunicação veio dar uma visibilidade 
tremenda, não a uma, mas sim às duas artes. Criou-se uma nova 
maneira de ver, conhecer e pensar arquitetura. 
 O século XX, tendo sido palco de acontecimentos como 
as grandes guerras e as mais importantes revoluções, foi também 
marcado por grandes desenvolvimentos tecnológicos em todas 
as áreas, onde se inclui a fotografia. A manipulação da fotogra-
fia vinha sendo explorada cada vez mais, fazendo com que esta 
deixasse de ser um registo inerrante da realidade, passando para 
um campo de exploração, compositiva e conceptualmente traba-
lhada, de maneira a transmitir uma mensagem pensada. 
 Em 1947 é criada a Magnum83, “uma comunidade de pen-
samento, uma qualidade humana compartilhada, uma curiosidade 
sobre o que está acontecendo no mundo, um respeito pelo que 
está acontecendo e um desejo de transcrevê-lo visualmente”.84 
Esta comunidade tinha como função realizar uma filtragem e tra-
tamento das fotografias, de forma a que estas reivindicassem a 
intenção do fotógrafo. Nela trabalhavam artistas como René Burri, 
Robert Capa, Henri Cartier-Bresson ou Dennis Stock. Este último, 
conhecido pela sua icónica fotografia de James Dean em Times 
Square. Também emblemática ficou esta mesma fotografia, com 
as anotações de Pablo Inirio, técnico especialista de revelação 
nas darkrooms85 da cooperativa, sobre a qual este investigava as 
manipulações a serem feitas por forma a que a fotografia tomasse 
o seu maior potencial. Aqui, o técnico manipulava os valores da 
fotografia permitindo que esta ganhasse outro “poder”, com mais 
drama entre os planos, destacando partes dos edifícios e dando 
ênfase a certos momentos da fotografia.
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 Deste mesmo grupo de fotógrafos é importante destacar 
René Burri e o seu trabalho em fotografia de arquitetura, a qual 
não segue provavelmente os padrões que vinham sendo estabe-
lecidos acerca deste tipo de registo. O trabalho de Burri é carac-
terizado pela presença da figura humana, levando a arquitetura, 
embora ainda num papel de extrema importância, para um se-
gundo plano. Este foca-se mais na interação das pessoas com o 
espaço, e vice versa, tentando assim contar uma história, a his-
tória desse lugar, através do registo de um momento específico 
que o caracterize. “He was interested in architecture as part of 
a «story». (…) One movement, in one specific place, seized with 
unbelievable precision and made eternally present. (…) He obser-
ves how people move and how light shifts, and anticipates their 
constellations like a choreographer. Burri perceives the presence 
and the significance of objects and establishes a rapport with the 
things around him. Only rarely is he interested in architecture alo-
ne, but is constantly intrigued by the interaction between human 
beings and their surroundings.”86 O seu trabalho foi rapidamente 
reconhecido pela Magnum em 1955 com uma reportagem sobre 
Mimi Scheiblaur87 quando tinha apenas vinte e dois anos tornan-
do-se, em 1959, membro efetivo da cooperativa. 
 Por esta época, Burri começava a contactar também com 
Le Cobusier sobre o qual realizou inúmeras fotografias, pessoais 
e da sua obra, e com quem acabou por estabelecer uma relação 
pessoal , permitindo chegar a registos tão especiais e íntimos co-
mo os da Villa Savoye que, nesta altura, se encontrava entregue 
ao abandono. Nestas capturas, a casa surge, aparentemente, va-
zia, pelo menos desprovida da figura humana. No entanto, o seu 
carácter é-lhe dado por esse abandono e pela composição tão 
cuidada que Burri cria sobre o espaço, o qual ganha vida através 
dos objetos ali esquecidos, e das manchas do tempo deixadas 
nas paredes. As imagens cativam-nos pela poesia que o fotógrafo 
cria entre a decadência destes lugares e os seus pedaços que 
ainda se encontravam intactos. “(...) what was different as that 
now these tales were narrated by objects or, for example, by a 
cat scuttling past and providing the decisive «moment». In other 
photographs without human figures, the pieces of the equipment 
in the building serve to represent the occupants. This rhetorical 
device also contributes to what photographers are really attemp-
ting to show, namely a representation of the architectural space 
(which as we know cannot be depicted).”88
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89. Richard Neutra e Julius Shullman, 

Gordon Bunshaft e Ezra Stoller, Craig 

Ellwood e Marvin Rand, arquitetos e 

fotógrafos, respetivamente.

90. De seu nome verdadeiro Lásló Elkán

91. “Quand un jour Le Corbusier me 

reçut dans son bureau, nos discutâmes 

un long moment; je me souviens qu’il 

me posa de nombreuses questions […]. 

Nous étions encore en train de parler 

quand nous sommes rendu compte 

que le temps avait passé, et il m’invita 

à déjeuner. Au cours de ce déjeuner, il 

me demanda: “Mais comment êtes-vous 

devenue photographe?” Il pensait que 

j’étais peintre. “Avec un pair de ciseaux!” 

me sembla alors être la réponse la plus 

pertinente.” in Lucien Hervé, p. 10/11

92. Le Courbusier: moments in the life 

of a great architect, P.14

93. Surgem várias vezes mencionadas 

como “cartons”

High Court, Chandigarh

Lucien Hervé, 1955

 A fotografia tinha-se, assim, tornado numa ferramenta de-
masiado importante para a arquitetura, pelo que os arquitetos, to-
mando consciência desse facto, começam a contratar fotógrafos 
para trabalharem em conjunto consigo e, assim, produzir, não só, 
registos das suas obras, mas também narrativas visuais providas 
da leitura e interpretação pessoal do fotógrafo. Pode-se dizer que 
os mestres da arquitetura moderna “cuidaram” da sua imagem 
pública criando relações e cumplicidades com uma série de fo-
tógrafos, específicos, que conseguiam, através da sua sensibili-
dade visual e estratégia artística, criar registos das suas obras, 
com o máximo impacto no público, amplificando as intenções do 
arquiteto. Na segunda metade do século XX surgem uma série de 
“equipas” que davam esta dinâmica à área da arquitetura, tendo 
como principais exemplos as “duplas” Neutra e Shulman, Bunshaft 
e Stoller ou ainda Ellwood e Rand89. 
 Neste seguimento, Le Corbusier, em 1947, contrata Lucien 
Hervé90 para ser o seu fotógrafo pessoal. O seu trabalho é assina-
lado pelo carácter único das suas composições fotográficas nas 
quais a luz e a sombra criavam um padrão quase que pintado, 
sendo conseguido muitas vezes pelo plano quase de detalhe que 
este capturava, no entanto, dado essa natureza pictórica do re-
gisto, a contextualização torna-se difícil caso não se esteja com-
pletamente dentro do assunto. Ainda mais, Hervé utilizava, por 
vezes, perspetivas oblíquas, fazendo com que o edifício apare-
cesse distorcido. O próprio diz que o seu percurso como fotógrafo 
começa com um par de tesouras91, “He sometimes even trimmed 
negatives until he obtained precisely the almost abstract image 
he was seeking (...).”92 Para além disso, jogava com uma série de 
contrastes entre as partes, perdendo-se, em alguns disparos, a 
noção de profundidade e tornando a imagem num plano qua-
se de duas dimensões. O método de trabalho de Hervé não era 
um mero “point-and-shoot”. Este passava por todo um processo 
de pensamento e organização de imagens onde, para cada um 
dos trabalhos, o fotógrafo selecionava, recortava e colava algu-
mas das fotografias numa folha de cartão93. Estes cartons fun-
cionam, assim, como meio de comunicação entre o fotógrafo e o 
arquiteto, onde este apresentava as suas melhores imagens, mas 
que ganham também, posteriormente, um carácter documental 
extraordinário. A maioria destes conjuntos de imagens, criavam 
uma pequena narrativa visual onde as fotografias se encontra-
vam relacionadas analogamente ou mesmo pela expressão ou 
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forma. A reter fica esta proximidade arquiteto-obra-fotógrafo e a 
capacidade de cada um se relacionar com o outro. Os registos 
de Hervé não só registam a obra de Le Corbusier mas também 
apresentam uma visão crítica sobre ela, permitindo ao observa-
dor colocar sempre em causa o que vê, de maneira a tornar mais 
fácil, e próximo, o pensamento do arquiteto. “J’ai toujours cherché 
avant tout à comprendre sa pensée. Comprendre la pensée de 
quelqu’un ne signifie pas accepter tout ce qu’il fait, mais signifie 
aussi se poser des questions sur ce qu’il a dit.”94 
 Em contexto português, e mais contemporâneo, pode-se 
considerar novamente Luís Ferreira Alves e o seu trabalho sobre a 
obre de Eduardo Souto de Moura que representa de forma inigua-
lável esta relação entre fotógrafo e arquiteto. O fotógrafo consegue 
registar, de forma inovadora e explorativa, elementos das obras 
arquitetónicas através de tomadas de vista de vista poéticas, mas 
que não deixam de ser documentais, e explorá-los de maneira a 
que sejam entendidas, através destas imagens fotográficas, as 
ideias nucleares do arquiteto. “Consideremos, por exemplo, a for-
ma como LFA é capaz de comunicar, através do plano bidimen-
sional da fotografia, toda a tridimensionalidade do Edifício Burgo, 
bem como a poesia da obra do arquiteto. (...) Percebemos que 
a fotografia é tirada a uma distância que permite compreender a 
forma como o edifício funciona, ou é uma referência para cida-
de, e a maneira como se enquadra na envolvente.”95 O trabalho 
de Luís Ferreira Alves é caracterizado pela constante atenção à 
perspetiva e à sequência das fotografias que criam uma narrativa 
sobre o espaço por onde passeia, com imagens repletas de con-
trastes e um controlo total sobre a luz e sombra, tal como se via 
no Movimento Moderno. A relação que este estabelece tão pró-
xima com o arquiteto e a sua obra faz com que consiga chegar a 
pontos de vista inéditos de uma perspetiva que se torna familiar 
e facilmente apreciável pelo público, convertendo a arquitetura 
de Souto de Moura numa linguagem corrente para o espectador. 
 Desta forma, tal como Lucien Hervé, Luís Ferreira Alves, com 
uma enorme sensibilidade artística, consegue não só dar conta de 
obras de arquitetura, mas também de tudo o que inclui a prática de 
arquitetura enquanto disciplina e toda a cultura de um estilo e movi-
mento que é a arquitetura portuguesa, através de exemplos na obra 
de Souto de Moura. No seu conjunto, estas equipas vieram, assim, 
criar uma série de influências entre as suas artes, tornando a relação 
com a arquitetura – moderna e contemporânea – mais humana. 

Estádio Municipal de Braga

Luís Ferreira Alves, 2003

94. Lucien Hervé, P.55

95. Pedro Neto, Luís Ferreira Alves: 

fotografias em obras de Eduardo Souto 

de Moura, P.278
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 No entanto, não só deste tipo de “equipas” vive a fotogra-
fia de arquitetura. Fotógrafos sem formação na área de arquitetu-
ra, e talvez mesmo pela falta dessa componente académica que 
restringe os profissionais a um tipo de visão, conseguem obter, 
muitas vezes, um género de composições e registos mais abs-
tratos, captando a essência dos espaços e lugares e criando um 
apontamento poético e narrativo capaz de transmitir as dinâmicas  
desse local assim como as vivências dos seus ocupantes. 
 Neste sentido, e como forma de fundamentar o tipo de 
perspetiva apresentada neste documento, escolheu-se comple-
mentá-la com os trabalhos de Iwan Baan e Nuno Cera, fotógrafos 
de arquitetura contemporâneos, que mostram esse tipo de registo 
sensível, crítico e explorativo da fotografia de arquitetura, enquan-
to um dispositivo narrativo que atravessa o campo do documento 
para um campo de poesia visual que causa no espectador um 
momento de reflexão sobre o espaço que habita e sobre a sua 
ideia de realidade. Ambos são fotógrafos contemporâneos que 
utilizam a fotografia para explorar a arquitetura de forma artística, 
e de maneira a perceber a apropriação dos diferentes espaços, 
quer públicos, quer privados.

Capela Vaticano, Veneza

Luís Ferreira Alves, 2019
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96. Iwan Baan, Entrevista à Icon

97. Iwan Baan, Entrevista à Icon

98. Iwan Baan, Entrevista à Fast 

Company

Outros olhares sobre arquitetura

Iwan Baan 

 Nascido em 1975 nos Países Baixos, Iwan Baan, é um fo-
tografo de arquitetura que veio desafiar o que vinha sendo rea-
lizado na maior parte das publicações no universo da fotografia 
de arquitetura. Nas composições de Baan, os edifícios surgem 
“ao lado” de pessoas, de objetos, da envolvente, deixando pa-
ra trás o clássico edifício isolado do seu meio, registado quase 
como um monumento. Johanna Agerman numa entrevista para a 
Icon Magazine, questiona o artista sobre o facto de as pessoas 
atualmente experienciarem as obras arquitetónicas apenas pelas 
fotografias e se o seu trabalho era importante para essa perce-
ção, tendo Baan respondido que sim: “(...) it probably is, but my 
images are less like those iconic images by other architectural 
photographers where everything is perfect. I like to produce more 
of a story or a feel for a project.”96

 Embora tenha trabalhado para alguns dos maiores arqui-
tetos da atualidade como Rem Khoolas, Zaha Hadid ou Steven 
Holl e mesmo defendendo que os arquitetos “always wanted the 
same photo: clear, blue skies and no people”97 Iwan consegue 
sempre nos seus registos lutar contra o ícone e o monumento e, 
neles, incluir a vida em torno – e no – edifício que fotografa, se-
ja pelas pessoas presentes nos enquadramentos, pelos objetos 
que mostram a sua passagem, ou mesmo pelos espaços vazios 
onde se vê o rasto que estas deixaram. E, mais uma vez, numa 
época onde a arquitetura é maioritariamente consumida através 
das imagens que são “oferecidas” nas revistas e jornais, onde é 
experienciada unicamente através dos olhos e não do corpo, Baan 
vem contar uma história diferente, mostrando a obra não como 
parece, mas sim como funciona.
 Pode-se dizer que Iwan Baan é um dos fotógrafos mais 
influentes do século XXI no que se refere à arquitetura. Em 2010 
ganha o Julius Shullman Photography Award com o qual se cele-
bra o legado de Shullman, um dos fotógrafos de arquitetura mais 
famosos do século XX. A obra de Baan é de tal maneira influente 
no meio que Suzanne Labarre afirma mesmo que “(...) is, in many 
ways, the Julius Shulman of the Internet age: In 40 years, when 
the world looks back on the architectural masterpieces of our age, 
it’ll be looking through the eyes of Baan.”98 Iwan mostra ainda que 

Galaxy Soho, Pequim

Iwan Baan, 2010
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se adapta aos meios da época, sendo um dos poucos fotógrafos 
que expõe, gratuitamente, o seu trabalho na internet, além de ser 
publicado em revistas ou jornais.
 Aos doze anos, Baan recebe a sua primeira câmara foto-
gráfica e é aí que nasce o seu fascínio pela fotografia, “It was one 
button that does «clack» and it takes a photograph. It fascinated 
me”99. Mais tarde, ingressou na Royal Academy of Art na Holanda 
e, depois de terminar os seus estudos, trabalhou particularmente 
para diversos arquitetos. Contudo, não era o mundo da arquitetu-
ra que o cativava, pois, uma vez mais, todos eles lhe pediam as 
mesmas fotografias com o céu azul e sem pessoas. Foi só mais 
tarde que, ao acaso, em 2005, se cruza com Rem Khoolas e en-
tra no mundo da (fotografia de) arquitetura. 
 Já dentro deste universo, o fotógrafo não regista apenas 
os edifícios depois de concluídos. Na obra de Rem Khoolas ou na 
de Herzog & de Meuron em Pequim, acompanhou a construção 
do edifício da CCTV e do estádio olímpico (respetivamente), onde 
fotografa, para além das suas paredes físicas, narrando também a 
“história da sua construção”. Estas são obras caracterizadas pela 
sua enorme envergadura e pela longa duração da sua constru-
ção, sendo que, por isso, os trabalhadores integram esse espaço 
não apenas para trabalhar, mas também para viver. Nestas duas 
obras, Baan regista isso mesmo, revelando a apropriação que 
eles fazem de um espaço que à partida parecia “inapropriável”, 
fazendo com que, novamente, numa fotografia de arquitetura, o 
foco principal deixe de ser o edifício e passe a ser a pessoa – no 
edifício. “As the length of the construction takes years, workers end 
up forming a rather rough and ready informal city, making quite a 
juxtaposition against the sophisticated structures that they’re bui-
lding.”100 Mostrando que a arquitetura, embora força imponente 
no mundo, que cria estruturas gigantes, é muitas vezes vencida/
dominada pela “força humana”.
 Nesta fase, o trabalho desenvolve-se em torno do estudo 
de duas séries fotográficas de Iwan Baan, escolhidas pela sua 
força visual e pelo tema que cada uma retrata. Torre David tem 
como foco principal o espaço interior, e a apropriação das pes-
soas de um espaço que não lhes estava destinado – pelo menos 
não desta forma. Brasília Chandigarh mostra como é que um plano 
arquitetónico “utópico” é “vencido” pelas pessoas, que o utilizam 
de forma completamente diferente ao que seria expectável. Baan 
passeia por esses espaços criando uma narrativa visual onde os 
comunica de uma forma mais sensível do que técnica.

72.Iwan Baan, Entrevista à BBC

73. Iwan Baan, TED Talk

CCTV, Pequim

Iwan Baan, 2007

Estádio Olímpico,  Pequim

Iwan Baan, 2007
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 Das várias séries que Iwan Baan cria, e onde a apropriação 
dos espaços pelas pessoas é uma característica significativa, as 
fotografias registadas na Torre David são dos melhores exemplos 
que se podem mostrar. A Torre Confinanza, ou Centro Financiero 
Confinanzas de seu nome oficial, é um edifício de 45 pisos no 
centro de Caracas, Venezuela. Na realidade, são um conjunto de 
edifícios que inclui uma segunda torre adjacente de 18 pisos e 
um edifício de estacionamento de 12. Ficou conhecida por Torre 
David como “homenagem” ao homem que a mandou construir: 
David Brillembourg. A sua construção, iniciada em 1990, foi inter-
rompida quatro anos depois devido à crise financeira que atingiu 
o país. Desde então, o edifício encontra-se ao abandono e em 
2001 foi alvo de hasta pública por parte do governo venezuela-
no que o tentou vender, não obtendo, contudo, nenhuma oferta. 
Em 2007, mais de duas centenas de famílias invadiram o edifício 
tornando-o na “sua casa”.101    
 A torre, que não incluía nenhum tipo de sistema de eletri-
cidade ou de tratamento de águas, foi durante meses “limpa” e 
preparada para albergar essas famílias, que construíram esses 
rudimentares sistemas.102 E, com estruturas básicas de tijolo cria-
ram divisões e apartamentos onde pudessem viver. Os habitantes 
estabeleceram-se apenas até ao vigésimo oitavo piso, em virtude 
da falta elevadores em toda a estrutura. O parque de estaciona-
mento, com doze pisos, serve de elevador através de um siste-
ma de “moto-taxis” que levam os habitantes desde o piso térreo 
até essa determinada altura. A Torre David chegou a ter um total 
aproximado superior a três mil pessoas, mais de um milhar de 
famílias103, a viver no seu interior. 
 Porém, a torre não era apenas um espaço de habitação. 
Negócios como mercearias, lojas, dentistas ou cabeleireiros, as-
sim como espaços de ginásio, ou até uma igreja, foram nascen-
do espalhados pelos diversos pisos. Uma cooperativa de habi-
tantes104 foi criada, em 2009, para organizar os habitantes, numa 
espécie de hierarquia de condomínio, de maneira a que o fun-
cionamento da torre fosse o mais correto, cobrando uma taxa de 
duzentos bolívares que incluíam limpezas, arranjos e situações 
que possam surgir. Alguns habitantes dizem mesmo que “a torre 
está mais organizada que o país”.105

Torre David 101. Jean Caldieron, From a Skyscraper 

to a Slumscraper, P.140

102. Ibid. P.140

103. “Venezuela Tower of David 

squatters evicted”, BBC

104. “Casiques de Venezuela R.L.” – 

From a Skyscraper to a Slumscraper, 

P.140

105. Iwan Baan in Iwan Baan: 

Architecture photos that put people in 

focus, BBC

Fachada da Torre David, Caracas

Iwan Baan, 2011
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 Em 2014, como parte da “Operación Zamora”106, começou 
o processo de desocupação da Torre David, assim como outros 
aglomerados de habitação ilegal e, em meados de 2015, o edifício 
já se encontrava completamente vazio. Assim, uma estrutura que 
nasceu como símbolo da riqueza e poder financeiro de um país 
com um futuro brilhante, rapidamente se transformou num ícone 
do capitalismo falhado que a necessidade tomou conta, fruto de 
um presente incerto. 
 Iwan Baan, em 2011, para uma reportagem da New York 
Magazine deu a conhecer ao mundo esta realidade que era vivida 
no centro da capital venezuelana. Desde então as suas fotogra-
fias são ícone deste fenómeno. Aqui, e como vem sendo dito, a 
fotografia de arquitetura deixa de mostrar o edifício apenas co-
mo monumento. Aqui, a fotografia de arquitetura conta-nos uma 
história para a qual as palavras não chegam. A arquitetura deixa 
de ser apenas o edifício pronto para a aparecer nas páginas de 
uma revista. A arquitetura converte-se na ponte entre a cidade, a 
vida e as pessoas, onde as pessoas tomam conta dela, e fazem 
dela o que precisam. 
 Deixamos de ver a arquitetura branca e o céu azul. 
Deixamos de ver os espaços limpos e imaculados. Passamos a 
ver as fachadas rompidas e heterogéneas. Espaços sujos e de-
sarrumados, ou melhor, usados. Lugares vividos. Aqui, a arquite-
tura é feita sem arquiteto “Todo esto fue elaborado por nosotros 
mismos. «Arquitectura del pueblo» lo llamamos.”107 
 Nas fotos do exterior, Baan consegue fazer ver o carácter 
inerente ao edifício que está a fotografar. Na série de registos da 
Torre David percebe-se desde longe a diferença que lhe é ca-
racterística. Iwan Baan inaugura-a com fotografias aéreas distan-
ciadas onde se começa por ver a malha da capital venezuelana. 
Esta é marcada pelos montes ondulados, recheados de habitação 
informal que, como se de uma onda de casas se tratasse, vem 
“devastar” a cidade repleta de altos edifícios. Estas duas realida-
des são apenas separadas pela linha da autoestrada. Quando os 
registos se aproximam da cidade, o skyline de Caracas aparece 
marcado por essa estrutura escura e dissemelhante que rompe 
o horizonte e, à medida que se vai aproximando do edifício, esse 
“monumento” vai tomando conta dos registos e do enquadramen-
to. No entanto, embora o edifício surja no centro da composição, 
o foco principal é a vida que se passa no seu entorno. O primeiro 
plano da fotografia é dominado por vários sujeitos que represen-

106. “Um plano cívico-militar, por parte 

do governo através do qual queriam 

combater planos golpistas e garantir 

a segurança do país.”, movendo as 

pessoas para Ciudad Zamora em Cúa 

a uma hora de viagem desde a capital 

do país. – CNN

107. Iwan Baan in Iwan Baan: 

Architecture photos that put people in 

focus, BBC

Vista aérea de Caracas, Venezuela

Iwan Baan, 2011

Envolvente à Torre David

Iwan Baan, 2011
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tam a vida no quotidiano da cidade que, por mais que esteja limi-
tada por estes elementos de betão, deixa-se moldar e contaminar 
por estes rituais, porque como Kevin Lynch defende “Não somos 
apenas observadores deste espetáculo, mas sim uma parte ativa 
dele, participando com os outros num mesmo palco.”108

 Através de composições cuidadosamente estudadas, Iwan 
Baan consegue transmitir a essência desses espaços interiores da 
Torre David, “Where it’s completely about the ingenuity of people 
in kind of impossible situations.”109 Captura situações de contras-
te e tensão entre o interior e exterior, onde o plano que identifica 
o exterior do edifício aparece, normalmente, como um sítio mais 
iluminado em confronto com o interior que surge, na maioria dos 
registos, mais escuro. Talvez, numa tentativa de criar uma metá-
fora entre a situação que regista, onde a torre e o seu interior são 
um espaço contido e confinado à sombra da cidade onde está 
construída e a cidade, o exterior, iluminada como símbolo de luz 
a ser perseguida, evidenciando a procura destes habitantes por 
uma vida melhor. 
 Entramos nesta realidade com uma fotografia de um gran-
de átrio que uma mulher atravessa, na sombra desta gigantesca 
estrutura de betão que a faz parecer pequena. As altas e largas 
colunas com quatro pisos de altura pintadas com tons rosados 
tentam dar algum tipo de conforto e escala a um espaço cinzento, 
brutalista e megalómano que o Homem construiu para mostrar o 
seu poder. Subindo alguns daqueles intermináveis degraus que 
ao fundo se veem, chegamos a um ginásio ao ar livre num topo 
da torre. Não há guardas nas extremidades senão apenas a am-
pla visão sobre a cidade de Caracas. Não há pavimento senão o 
betão que já se mostra dominado pela intempérie. Não há luz se-
não a do sol que se põe por detrás das montanhas que rodeiam 
a cidade. Não há quase nada, mas a vida continua no interior da 
torre. As pessoas continuam a subir os imensos lanços de es-
cadas sem guardas ou pavimento até ao vigésimo-e-muitos an-
dar com as compras nas mãos. As crianças continuam a brincar 
nos grandes átrios onde a sua escala é vencida pelos cestos de 
basquetebol, uma corrida e um salto. Apartamentos continuam 
a ser criados apenas com tijolo e cimento. As paredes ganham 
cor seja com uma camada de tinta até onde os braços chegam 
ou mesmo com papel de jornal. As fotografias, mais do que criar 
um ponto de vista sobre esta realidade, mostram apenas o que 
acontece quando a realidade toma conta de uma ideia.

108. A Imagem da Cidade, P.11/12

109. Iwan Baan, Entrevista à ERCO

“Atrium” da Torre David

Iwan Baan, 2011

Ginásio e vista sobre a cidade

Iwan Baan, 2011
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 Os registos de Iwan Baan sobre a Torre David dão aso e 
encorajam a uma larga corrente de introspeção e interpretações 
por parte de diversos públicos sobre o que é realmente o espaço 
de casa, o espaço de viver, e como cada um toma conta desse 
espaço. Através destes registos dos espaços interiores da tor-
re, e mostrando como são apropriados pelos habitantes, levanta 
questões de muita importância, como o de questionar o verda-
deiro sentido da prática e disciplina de arquitetura ou sobre a real 
importância que é dada às questões formais desta disciplina. O 
seu trabalho faz com que se questione o papel da arquitetura nu-
ma cidade, bem como o dos que nela habitam e trabalham. Baan 
coloca o espectador numa posição onde este se sente parte in-
tegrante da história que está a contar, e na obrigação de tentar, 
através do seu sentido crítico, completar essa história, esses “es-
paços em branco” que o fotógrafo deixa para que cada um possa 
tirar as suas conclusões sobre essa realidade que ele está querer 
a mostrar. 
 Esta série de fotografias dá-nos uma visão sobre um espa-
ço interior que é habitado e vivido de forma genuína e não con-
vencional por uma comunidade que, por si, foi obrigada a “tomar 
conta de si”, e de uma cidade. A Torre David passa a ser um íco-
ne desta comunidade informal que não é mais que um reflexo da 
sociedade de um país em crise que Iwan Baan tão bem retrata 
nas suas diversas séries fotográficas.
 

Interior da Torre David

Iwan Baan, 2011
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Brasília Chandigarh

 Enquanto que na série anterior o foco principal eram espa-
ços interiores, com a segunda série de fotografias de Iwan Baan 
a atenção é dada aos espaços exteriores, aos espaços livres, ao 
espaço aberto de cidade.
 Chandigarh (Índia) e Brasília (Brasil) nascem do querer 
uma cidade do mundo moderno em dois dos maiores países do 
mundo em desenvolvimento na segunda metade do século pas-
sado. As duas cidades surgem como símbolo da prosperidade, 
poder e progresso de um país em crescimento. 
 A primeira surge como a capital de uma nova província 
e como resultado de um largo processo político de independên-
cia. Apresentou-se como “a unique chance for the new nation to 
manifest its self-confidence and economic, cultural, and political 
aspirations”.110 Para dar forma a tal desejo o governo indiano es-
colheu dois arquitetos ingleses111 – Jane Drew e Maxwell Fry – 
que propuseram convidar Le Corbusier para participar no projeto, 
na altura no apogeu da sua carreira e um dos mais importantes 
arquitetos da época.  Este prepara, então, um plano para esta 
nova cidade, estruturada por um sistema de grelha ortogonal e 
regida pela sua teoria dos sete “V’s”.112 Esta grelha que dividia a 
cidade por sectores distribuía-os de acordo com quatro funções 
essenciais: habitação, trabalho, lazer, e circulação.113 Os primeiros 
anos deste plano foram dedicados especialmente à construção 
de habitação pública e da área do capitólio e dos seus edifícios 
emblemáticos. Em 1953 a cidade é oficialmente inaugurada e 
dois anos depois inaugura-se o primeiro dos principais edifícios 
governamentais, o High Court. 
 Embora Le Corbusier – e o governo indiano – tenham idea-
lizado esta como uma cidade-modelo de uma nova era para o 
país, símbolo do progresso e poder desta sociedade, Chandigarh 
acabou por ser “engolida” pela população e os seus costumes. 
Um excessivo e megalómano sistema de circulações virado para o 
uso do automóvel, numa sociedade que se move maioritariamente 
a pé ou bicicleta, e uma política de habitação que não consegue 
dar resposta às necessidades de uma população empobrecida. 
Assim, vieram contrariar várias tradições, costumes e modos de 
viver que fizeram com que esta cidade não chegasse a atingir o 
seu auge tão desejado. 

110. Martino Stierli in Living With 

Modernity P. 230

111. Após a morte de Pole Matthew 

Nowicki, em 1950, que formava parte da 

primeira equipa escolhida pelo governo, 

junto com o urbanista americano Albert 

Mayer.

112. “Le corbusier introduced his system 

of street hierarchies according to his 

seven V’s theory first elaborated fot the 

planning of Bogotá” - Ibid. P.231

113. Ibid. P. 231

Vista aéra Eixo Monumental, Brasília

Iwan Baan, 2013

Vista aérea Sector, Chandigarh

Iwan Baan, 2013
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114. Juscelino Kubitscheck, que era até 

então governador do estado de Minas 

Gerais

115. Companhia Urbanizadora da Nova 

Capital

116. Martino Stierli in Living With 

Modernity P. 234

High Court, Chandigarh

Iwan Baan, 2013

 A segunda vem dar resposta a um longo querer de desas-
sociação das cidades brasileiras do regime colonial português e 
o estabelecimento de uma capital para o novo país independente. 
Em 1891 com a aprovação da primeira constituição republicana 
define-se que uma nova capital federal do país deve ser criada 
no planalto central do território. Nos anos que se seguiram foram 
criadas diversas comissões para discutir o futuro da cidade assim 
como a sua localização exata. No centenário da independência 
do Brasil foi lançada a primeira pedra no tal Planalto Central e em 
1955 o local é finalmente decidido. No ano seguinte, com a eleição 
do novo presidente114, o plano de transferir a capital para Brasília 
é iniciado sendo o principal foco de todas as ações políticas do 
então eleito presidente. Oscar Niemeyer, arquiteto com quem já 
trabalhara, foi convidado para desenhar os edifícios representa-
tivos da nova capital enquanto que o plano-mestre urbano seria 
eleito através de um concurso público. Este concurso foi lançado 
pela NOVACAP115, um mês depois da sua criação pelo Congresso 
Nacional em agosto de 1956. Em março do ano seguinte, Lúcio 
Costa é anunciado como vencedor do concurso com o seu “Plano 
Piloto” – “The main feature of Lucio Costa’s master plan consisted 
in two monumental axis intersecting at right angles. (...) With res-
pect to the specific situation of the future city between the arms 
of an artificial lake, one of the axes forms a curve so as to fit the 
plan inside the given topographical situation. This feature gave 
the plan the characteristic appearance of an airplane, a powerful 
symbol of progress (…)”.116 
 Neste plano, o amplo eixo Este-Oeste é destinado aos edi-
fícios governamentais e administrativos, enquanto que o Norte-
Sul é destinado a habitação e ensino que estão divididos em 
“Superquadras” que tal como o nome indica são quarteirões a uma 
larga escala, cada um com entre oito a onze edifícios de habitação 
e algumas escolas. O grande eixo governamental também acolhe 
um distrito cultural, a catedral, os ministérios e termina na Praça 
dos Três Poderes com edifícios mais monumentais, entre eles o 
Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Tribunal Supremo. 
 Apesar de todo este planeamento cuidado, Brasília aca-
ba por falhar, digamos, tal como Chandigarh, por não se con-
seguir moldar à sociedade para a qual era destinada. Tal como 
Chandigarh, falha por não conseguir dar resposta a uma neces-
sidade de habitação para os menos abastados e especialmente, 
ao contrário da cidade indiana, por Lúcio Costa não ter deixado 
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Eixo Monumental, Brasília

Iwan Baan, 2013

qualquer plano para a expansão da cidade. Isto fez com que es-
ta se expandisse através de uma rede de outras comunidades, 
em seu redor, para onde tal estrato da sociedade se deslocara, 
e que cria uma série de problemas de mobilidade e trânsito. O 
historiador Alan Colquhon comenta que “Chandigarh and Brasília 
are both middle-class cities from which the lower-paid workers, 
necessary for the cities’ economies are excluded. In Chandigarh… 
such workers are allowed to squat in the interstices of the city; in 
Brasília, they are banished to unplanned satellite towns form whi-
ch they commute daily to work.”117

 As duas capitais partilham uma história quase decalcada. 
São exemplos de cidade onde o ideal do moderno não consegui 
realizar muitas das promessas, palcos de uma experiência social 
e urbana utópica. Chandigarh e Brasília mostram o poder que as 
pessoas têm numa cidade. Redesenham-na e adaptam-na às 
suas necessidades e fazem a cidade realmente acontecer. 
 Iwan Baan o que faz é dar testemunho dessa realidade. 
Retrata “how people are living, thriving and coping with Modernism 
today.”118 Cria uma narrativa visual crítica e explorativa sobre a 
arquitetura dando ao espectador uma nova visão sobre o espa-
ço público nestas duas cidades. A cidade mostra-se como um 
organismo vivo, em que a vida lhe é dada pelas pessoas que lá 
vivem. Baan mostra como os desenhos e “masterplans” ganham 
vida nestas praças e passeios e nos cantos e recantos que os 
edifícios deixam livres. Contudo, esta não era a vida que lhes era 
destinada, ou melhor dizendo, não era a vida que lhes foi pensada. 
 Talvez a vida que lhes foi pensada seja exatamente vivida 
nos espaços que não foram planeados. Quer em Chandigarh, quer 
em Brasília, é em redor dos seus centros pensados e desenhados, 
que a vida acontece. Comunidades que foram sendo criadas num 
certo caos e que rodeiam esta ordem central, albergam grande 
parte dos habitantes destas cidades. No meio desta arquitetura 
sem arquiteto é que podemos ver os verdadeiros modos de viver 
das duas sociedades. 
 É em contraste com essa realidade que surgem, claro, os 
registos de uma arquitetura, que à primeira vista é reconhecível, 
monumental e quase de revista e através dos quais Baan nos 
conta a verdadeira história destas cidades. A arquitetura “branca”, 
que foi imaginada para estas cidades, deixa de o ser, entrando 
numa gama de cinzentos, pintada por esta gente. Seguindo o 
pensamento de Cees Nooteboom: “In architectural blueprints, no 

117. Alan Colqun cit. in Ibid. P.236

118. Iwan Baan, Living With Modernity
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Vendedor de praça, Brasília

Iwan Baan, 2013

High Court, Chandigarh

Iwan Baan, 2013

grass grows between the stones. The concrete shows no sign of 
efflorescence and rust is not part of the design. People in archi-
tectural sketches are faceless outlines, predictable shadows with 
the task of indicating the scale of the sketch, moving from A to B in 
a straight line that is keeping with the design, not suddenly falling 
down drunk or dead or unexpectedly retracing their steps.”119

 Novamente, para Baan, a arquitetura não pode ser vista de 
forma isolada, como se de um artefacto museológico se tratasse, 
mas sim como um espaço que é apropriado pelas pessoas e que 
se relaciona com o contexto onde se insere. Por isso, este fotógra-
fo coloca sempre em primeiro plano a “arquitetura verdadeira”, a 
que é vivida, apropriada, e experienciada pelas pessoas. Nelas, o 
fotógrafo tenta sempre manter em destaque os rituais do momen-
to, vividos pelas pessoas nesses espaços. Através de tomadas 
de vista disciplinadas sobre estes que parecem “não-espaços”, 
ou espaços abandonados, mostra a passagem das pessoas, ou 
vestígios dela, interpelando o espectador, criando de um momen-
to de reflexão, sobre o porquê de captar este momento, este en-
quadramento, e o que quer mostrar com ele. No entanto, mesmo 
quando dá destaque ao projeto de arquitetura, passando-o para 
primeiro plano, fá-lo de uma forma não tradicional onde, sem dú-
vida, as pessoas ganham protagonismo  e potenciam, ainda mais, 
uma leitura crítica sobre a obra que se encontra retratada. 
 Iwan Baan consegue com as suas capturas, aparente-
mente, básicas, mas ao mesmo tempo intensas, criar registos 
espontâneos do quotidiano e mostrar a vernaculidade, a autenti-
cidade com que as pessoas se apropriam dos espaços que lhes 
são oferecidos, evitando um olhar normalizado pela globalização, 
tornando os registos mais humanos. Mostra que a fotografia po-
de, de facto, funcionar como um espaço autónomo de pesquisa e 
análise sobre a disciplina de arquitetura, e comunicar mais do que 
tradicionalmente acontece num registo documental tradicional, 
oferecendo olhares atentos sobre os vários espaços de cidade..

119. Cees Noteboom in Living with 

modernity, P.112
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Nuno Cera

 Nuno, nascido no ano de 1972 em Beja, é um artista portu-
guês que se dedica à fotografia e vídeo. O foco principal do seu 
trabalho é a arquitetura, o urbanismo e a paisagem, tratando-os 
e retratando-os como um cenário poético e gráfico através de 
capturas tanto ficcionais como documentais.
 O seu trabalho é caracterizado por registos que desafiam 
o observador e levam-no a questionar o espaço e o significado 
das imagens.  “Nuno Cera sobre o espaço arquitetónico e urba-
no é essencialmente crítico e metafórico. O seu interesse sempre 
esteve em explorar o que está para além da materialidade, mas 
que é manifestado pela presença física da arquitetura.”120

 Ao contrário dos registos de Iwan Baan, em que o edifí-
cio ou complexo arquitetónico passa para um plano secundário, 
mas sem perder a sua importância, e onde a apropriação desses 
espaços pelas pessoas era o foco principal, com Nuno Cera o 
artefacto tem todo o destaque e está sempre no centro de todas 
as composições. É através de uma abordagem mais metafórica, 
que explora os aspetos plásticos e artísticos do espaço de arqui-
tetura, que Nuno Cera transporta o espectador para um campo de 
(quase) utopias visuais, e a arquitetura para um campo simbólico 
onde a forma se desfaz e a materialidade escapa.
 A fotografia está presente na sua vida desde muito cedo, 
quando a sua mãe enviava fotografias para o seu pai, embora 
Nuno admita que o seu interesse pela arte fotográfica possa não 
ter surgido apenas por isso, mas também pelo facto de ter fre-
quentado diversos workshops em Sines quando era ainda ado-
lescente – “Eu não sei se vem dai o meu interessa pela fotografia. 
Eu cresci em Sines, e um momento muito importante foi o centro 
cultural de Américo Nunes. Havia uns workshops e eu comecei 
a fazer fotografia e a fazer a parte técnica. Eu acho que devia ter 
(..) 15, 16, 17 [anos] por aí.”121

 O fotógrafo formou-se em publicidade pelo IADE (Lisboa) 
em 1995, ano em que ingressa na Mamaus –  Escola de Arte e 
Fotografia, também em Lisboa onde estuda até 1997. Diz que por 
esta altura as suas referências são uma geração de fotógrafos, 
como o americano Robert Frank, o japonês Araki e mais tarde, 
quando “chegou a Portugal também nessa altura, a fotografia 
alemã, Thomas Ruff é também uma referência.”122

120. Luís Santiago Baptista, “A 

visibilidade do invisível”

121. Entrevista à Galeria Miguel Nabinho

122. Entrevista à Galeria Miguel Nabinho

Tomba Brion

Nuno Cera, 2012
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 Em 2001 é lhe oferecida uma bolsa de estudos para ser 
artista residente na Künstlerhaus Bethanien em Berlim, e em 2006 
uma residência na ISCP - International Studios and Curatorial 
Program – em Nova Iorque (Estados Unidos da América). Em 2008 
foi o artista convidado do pavilhão de Portugal na Expo Zaragoza 
(Espanha). Desde então tem participado em inúmeras exposições 
coletivas e individuais, assim como trabalhado com distintos ar-
quitetos e fotógrafos como Álvaro Siza Vieira123 ou Paulo David, 
este último com quem participou na Bienal de Veneza em 2016.
 O poeta, ou escritor, como Wolf Guenter Thiel gosta de o 
chamar124, escreve uma história através de fotografias ou vídeo 
que empurra o espectador para o campo da plasticidade dos 
seus registos. Assim, prolonga a experiência segundo o seu olhar 
sobre um espaço, as suas decisões e a sua disciplina visual. A 
fotografia funciona aqui como uma interpretação do mundo e da 
realidade traduzida em duas dimensões, e num “idioma fotográ-
fico” que a arquiteturas e a escrita por si só não conseguem. 
 Dentro deste universo encontramos fotografias como as que 
faz da obra do arquiteto catalão Ricardo Bofill em “Les Espaces de 
Abraxas” onde retrata uma espécie de espaços utópicos, “parte 
de um tempo que já não existe”.125 Ou então os registos da Tomba 
Brion do italiano Carlo Scarpa, que a preto e branco, retratam a 
essência inerente a esse espaço, digamos, frio e brutalista.
 Em seguida abordar-se-á de maneira mais aprofundada 
o trabalho deste fotógrafo através do estudo de duas séries fo-
tográficas do seu portefólio. A escolha destas séries recai sobre 
a temática de cada uma, isto é, tenta-se, com elas, mostrar as 
diferentes qualidades do trabalho de Nuno Cera, e as distintas 
abordagens que o fotógrafo utiliza para os diversos tipos de nar-
rativa que quer comunicar.

123. Realização do projecto fotográfico, 

editado em livro: “Architectural Guide – 

Álvaro Siza - Built projects”, 2017

124. Wolf Guenter Thiel, “The Symphony 

of the Unknown”

125. Entrevista à CAPC

Les Espaces de Abraxas

Nuno Cera, 2013
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Futureland

 Arranca-se numa viagem pelas “megacidades”, conceito 
um pouco perdido por entre as letras e sem uma definição certa. 
O mais certo é imaginá-las como uma cidade de grandes dimen-
sões como o próprio nome sugere. Repletas de vida, de vidas e 
de histórias estas cidades apresentam-se como palcos de uma 
série de interações. Nuno Cera viaja para as que, do seu ponto 
de vista, melhor representam essa ideia. Escolheu a Cidade do 
México, Cairo, Mumbai, Jakarta, Dubai, Hong Kong, Shangai, Los 
Angeles e Istambul. Todas elas claramente fazem automaticamen-
te pensar numa grande escala. 
 O fotógrafo mergulha nelas e torna estas múltiplas cida-
des que são tão distantes, em realidades interligadas, construin-
do uma narrativa que as atravessa e que traduz uma realidade 
que lhes é transversal. “Expulsa” a presença humana dos seus 
registos expandindo a experiência visual no tempo e no espaço. 
E, em cidades como estas, onde a presença humana transborda, 
Nuno Cera conta, através do vazio, “Like a poet who pares down 
sentences so that the barest of fragments provide a powerful re-
sonance of the whole, the fictionalized accounts of these mega 
– cities basically imagining them through their emptiness (...)”.126 
 Nuno passeia pelas ruas, pelos terraços e varandas destas 
cidades mostrando diversos pontos de vista que, como Echanove 
e Srivastava afirmam, causam uma aparente vertigem no espec-
tador.127 Esta sensação de vertigem é acentuada pela constante 
estratégia artística do autor de aproximação-afastamento e mu-
dança de perspetiva das cenas.  Mostra planos em que a cidade 
surge tão longe em que quase não é possível distinguir os diver-
sos edifícios, ou planos tão aproximados em que conseguimos 
ver as fissuras de uma parede. Mostra cenas em que transporta 
o observador para uma vista aérea como se estivesse num avião 
sobre a cidade, mas também cenas em que o leva diretamente 
para a escala de rua, como se nela caminhasse. Contudo, todos 
eles mostram esta realidade de grande crescimento urbano que é 
característico a todos estes grandes aglomerados, seja mostran-
do os grandes arranha-céus, os becos apertados ou as largas 
autoestradas.
 Algo característico desta série é que mostra a impersonali-
dade destes gigantes corpos de betão que cobrem este território 

126. Matias Echanove, Rahul Srivastava, 

“Futureland and the Global Urban Blur: 

Theorizing the work of Nuno Cera”

127. Ibid.

Vista aérea Cidade do México

Nuno Cera, 2010

Vista aérea Cairo

Nuno Cera, 2010

Edifício em Jakarta

Nuno Cera, 2010
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e que, sem os pequenos corpos humanos, deixam de ter sentido. 
É onde os corpos convergem que a vida aparece, e esse conceito 
de “mega” cidade emana. Ao contrário do que acontece com as 
fotografias de Iwan Baan, que foram apresentadas anteriormente, 
em que a presença humana era fundamental para o entendimento 
da cena e era ela que levava o espectador a entender como é que 
a cidade era vivida realmente, aqui, Nuno Cera dá oportunidade 
ao espectador de, ele próprio, criar a sua narrativa através das 
suas fotografias. Apresentando cenas “vazias”, coloca-o numa 
posição em que deixa aberto, de forma significativa, o campo da 
introspeção e onde o sentido crítico e interpretação do especta-
dor dá sentido a estas imagens. 
 É possível dizer que até o próprio habitante dessas grandes 
estruturas a que chamam “megacidades” não a conheça na sua 
totalidade e a consiga explicar. São cidades impossíveis. Mudam 
a cada instante. “As the saying goes, stay one week in Cairo and 
write a book, stay one month and write an essay, stay one year 
and don’t write anything at all. The city has become too complex 
to be theorized or represented in any way other than through in-
tuitive expression.”128 A fotografia tem a capacidade de poder ser 
um registo intuitivo da realidade. Tão intuitivo que faz com que 
cada observador possa tirar as suas conclusões. Afinal, esse é o 
tema deste documento. Se calhar é o vazio, o drama e o silêncio 
destas imagens de Nuno Cera que faz parecer que elas sejam 
tão ativas, e mostrem tão bem esse movimento, essa mudança 
constante destas “megacidades”. Talvez para conseguir estes re-
gistos o próprio autor tenha que ter passado por essa mudança, 
por esse silêncio. Silêncio que na realidade não existe, porque 
embora as ruas estejam vazias da voz humana, são as paredes 
que falam e contam a sua história. “At the end of the day, the final 
frontiers of lived urban experience are the concrete moments of 
occupying space and time.”129

 As imagens de Nuno dão conta deste processo de globa-
lização que as cidades sofrem atualmente. Processo que tende a 
unificar as diferentes nuances da realidade, mas que aqui, nestas 
imagens, as diferenças saltam à vista e mostram a resistência das 
distintas sociedades e culturas a tomarem conta destas grandes 
estruturas que à primeira vista parecem demasiado opacas e só-
lidas para serem trespassadas. Através de uma narrativa que vai 
em sentido contrário ao que é tradicional no campo disciplinar 
da fotografia de arquitetura, as suas imagens falam também da 

128. Ibid.

129. Ibid.

Cairo

Nuno Cera, 2010

Los Angeles

Nuno Cera, 2010

Mumbai

Nuno Cera, 2010
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velocidade do crescimento exponencial da população e da cida-
de. Nuno Cera deixa, assim, à deriva e chama à atenção para 
uma série de questões que só cada um dos espectadores destas 
imagens pode responder. Ao colocarem-se “dentro” desta narra-
tiva podem, através da sua cultura e sentido crítico, responder a 
como será realmente a vida nestas cidades, percorrendo estes 
becos, ouvindo estas paredes, debruçados nestas varandas.
 Estes registos são, tal como o seu tema, complexos. São 
poéticos tanto mais que analíticos. São uma desconstrução da 
realidade que permite a cada um de nós recriar um novo real a 
partir do seu trabalho. Nuno Cera confronta a realidade, fixando o 
seu olhar numa imagem que partilha com o mundo e deixa esse 
mundo apropriar-se dela e refletir sobre ela. Cruza a sua própria 
realidade com o mundo e cria um registo discursivo que conta a 
sua experiência e que deixa para os outros criar e interpretar. 
 Futureland é, assim como estas cidades, uma utopia. Tenta 
expandir a nossa perceção através de um discurso visual crítico 
sobre este organismo vivo que é a cidade e que explora através 
de tomadas de vista únicas e tenta criar uma realidade paralela 
através de registos que, apesar de mimetizarem o real, mostram 
um outro lado da moeda e, através da sua poética explorativa, 
permite ao espectador ter uma visão e perceção mais tica e pro-
funda sobre a arquitetura e o real. 

Mumbai

Nuno Cera, 2010

Dubai

Nuno Cera, 2010

Istambul

Nuno Cera, 2010
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A Room With a View 130. Wolf Thiel, “Futureland/A Room with 

a View”

Vista do quarto de hotel, Madrid

Nuno Cera, 2008-2012

Vista do quarto de hotel, Berlim

Nuno Cera, 2008-2012

 Tal como foi feito com Iwan Baan, passar-se-á agora a 
uma série que contrasta com a anterior. Nesta série o fotógra-
fo deixa-se levar pelo espaço interior, mas sempre em contacto 
com o exterior. O foco principal de “A Room With a View” é o con-
fronto entre estes dois tipos de espaços que são representados, 
nas fotografias pelo seu reflexo nas janelas. Nuno Cera viaja por 
diversos edifícios de hotéis em diferentes cidades com grandes 
aglomerados urbanos, algumas delas coincidentes com as da 
série estudada anteriormente, e a sua intenção é mostrar várias 
camadas que se sobrepõem em cada cidade e que criam uma 
narrativa única e nova para cada um dos territórios. “The artist 
looks for hotels according to specific criteria. They must stretch 
a certain distance over other city structures and have oversized, 
top-hung glass windows. This is important in the creation of a view 
of the city and urban agglomeration”.130

 O processo técnico desta série é completamente analógi-
co, não existindo qualquer manipulação digital por parte do autor, 
tornando todo o trabalho, a narrativa e a experiência ainda mais 
orgânica e, tal como o processo, mais prolongada. O principal 
objetivo é tornar um espaço a partida fechado sobre si, num es-
paço aberto ao mundo, aberto à cidade. Todas as capturas ca-
racterizam-se pelo reflexo do espaço interior do quarto de hotel 
sobre a paisagem noturna da cidade causando um impacto e uma 
sensação de dúvida no espectador, não definindo por completo 
qual é o primeiro plano da imagem.
 A sensação de entrar num quarto de hotel é como entrar 
num refúgio que não se conhece e a janela é o único ponto de 
contacto com uma nova realidade. Janela essa que mostra um 
mundo desconhecido e, à medida que os dias passam, vai-se tor-
nando cada vez mais familiar. Apenas um vidro separa estes dois 
ambientes, um vidro que, apesar de transparente, nestas capturas 
de Nuno Cera, vai-se tornando mais opaco e funcionando como 
suporte para uma camada de informação importantíssima que é 
o reflexo do quarto. Estas imagens retratam o choque que existe 
entre o publico e privado, o aberto e o fechado, ao mesmo tempo 
que dão conta de uma espécie de autorretrato do fotografo, por 
assim dizer, quando o reflexo que surge nas imagens é o reflexo 
do seu espaço, do seu viver. “To some extent the photographs 
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131. Ibid.

Vista do quarto de hotel, Istambul

Nuno Cera, 2008-2012

of the artist can be seen as complex self-portraits. One self-por-
trait has been intentionally projected onto the window.”131 Também 
pode dizer-se que o fotógrafo cria um retrato da cidade, dando 
uma ideia de imersão, trazendo-a para dentro do quarto, do seu 
espaço privado.
 A ideia desta série é criar uma ideia de dúvida no especta-
dor, fazendo-o questionar-se sobre o que vê e colocar uma serie 
de questões sobre o seu conhecimento do espaço – de “habita-
ção” e de cidade. Nuno coloca-o num espaço novo e desconhe-
cido dando-lhe a oportunidade de poder distinguir os diversos 
momentos da ação que as diferentes fotografias lhe vão mostran-
do. Este novo espaço é caracterizado pela colisão entre o urba-
no e o doméstico, e é novo porque os coloca aos dois numa só 
dimensão. Talvez seja também novo pelas características de um 
quarto de hotel, que funciona como uma casa temporária, como 
uma realidade paralela em que um se instala e vive, mas que fica 
cingida àquelas quatro paredes. Nestas imagens, essa realidade 
é projetada na cidade, quase como uma provocação, tornando-a 
pública. Contudo, continua presa naquela janela, naquele vidro, 
naquele reflexo, e é nesta instabilidade que o fotógrafo deixa o 
observador. 
 Retratos de uma sociedade que se fecha sobre si mesma, 
esta série fotográfica vem contar uma história que é conhecida de 
todos os espectadores. Retrata uma realidade de uma maneira 
sonhadora, e análoga à realidade de hoje em dia, que é passada 
a olhar através de janelas, de vidros, para dentro (ou para fora) 
de novos mundos que são apresentados de maneiras nunca an-
tes possíveis. Tal como esses vidros e janelas, as fotografias de 
Nuno Cera propiciam uma viagem interior que não tem fim, dado 
o facto de não se saber onde um mundo começa e outro acaba. 
 “A Room With a View” mostra mais uma vez que Nuno Cera 
coloca sempre em primeiro plano a arquitetura, quase sempre 
desprovida da presença humana. Contudo, esta representação 
não é uma fotografia e, pelo contrário, é uma fotografia explora-
tiva que nos oferece um outro olhar sobre o espaço de cidade. 
Apresenta-se aqui como um horizonte distante em direção ao qual 
o observador deve caminhar e, nesse caminho, experienciar essa 
tal arquitetura, esses espaços, essas realidades que, à primeira 
vista, parecem utópicas e deslocadas, mas que vão adquirindo 
maior sentido à medida que se percorre a narrativa. Vai, assim, 
viajando pelas diferentes camadas destas imagens, desde o es-
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Vista do quarto de hotel, Hong Kong

Nuno Cera, 2008-2012

Vista do quarto de hotel, Nova Iorque

Nuno Cera, 2008-2012

paço intimo do quarto de hotel até ao espaço coletivo de cidade, 
chegando a um final abstrato e desfocado onde já não se conse-
gue distinguir qual é qual, porque a barreira que existia entre os 
dois – o vidro – é o palco para todas as interações entre ambos.
 Assim, com estas séries de fotografias, e com um ponto 
de vista comum a todas as capturas, Nuno Cera consegue (des)
construir os espaços que representa, em fragmentos poéticos, 
capazes de criar uma narrativa que comunica os elementos ca-
racterísticos de cada arquitetura que regista. Afastando-se as-
sim da ideia de fotografia que se deixa aprisionar pela forma ar-
quitetónica, e através dos modelos estereotipados da fotografia 
de arquitetura comercial. Pelo contrário, o seu trabalho permite 
um entendimento mais profundo sobre a prática e disciplina de 
arquitetura.
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Vila de Makoko, Nigéria

Iwan Baan, 2013

Síntese final sobre o trabalho de Iwan 

Baan e Nuno Cera

 A partir da análise do trabalho destes dois artistas, preten-
de-se exemplificar a possibilidade de adotar diferentes estratégias 
artísticas e documentais no universo da fotografia de arquitetura, 
que se afastam da fotografia mainstream comercial e comunicam 
a prática e disciplina de arquitetura de uma forma mais abrangen-
te e profunda. Ambos os autores utilizam a fotografia como uma 
ferramenta de investigação e de estudo crítico sobre os espaços 
que retratam e, ao mesmo tempo, encoraja o espectador a ques-
tionar-se sobre o espaço arquitetónico representado.
 Quer Iwan Baan, quer Nuno Cera, veem o mundo da arqui-
tetura como um espaço de múltiplas realidades sobre múltiplos 
factos acerca da população e os seus modos de viver e, com is-
so, aprender sobre a sua realidade. Não pretendem, com as suas 
fotografias, comunicar uma posição dogmática, mas sim dar a 
conhecer uma realidade rica, segundo os seus pontos de vista, 
dando a possibilidade ao leitor de pôr em causa as suas imagens 
e isso ser um pretexto para debater a cidade e arquitetura.
 Iwan Baan “(…) illustrates something that is true of all cities, 
whether they are already old or have yet to become old: that they 
may indeed been built for us, that we can use them as long as 
we are around, but that we and our fleeting figures will disappear 
from these powerful, wide and tall structures, because they were 
not built for us alone, bur for those who will come after us. After 
all, cities must live longer than people. The buildings will remain, 
but we will leave behind our marks and our history upon them, 
because that is what a city is: a place that is written, right from 
the beginning, by all of its inhabitants, a stone book containing 
all that we have said and done, with the inhabitant as an invisible 
and anonymous architect who will also play a part in centuries to 
come in shaping the design, in writing the history.”132

 Nuno Cera “observa a arquitetura como o lugar onde a so-
ciedade expressa a sua história, cultura e identidade, desvendan-
do o que os espaços públicos dizem das pessoas que os vivem. 
(...) Uma leitura atenta permite perceber que as imagens destes 
lugares apresentam-se como pequenas narrativas intrínsecas ao 
tempo, à memória e à identidade específicas que a construção 

132. Cees Nooteboom in Living With 

Modernity, P.121
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de cada cidade implica por oposição a uma grande narrativa da 
cidade como um todo. (...) Com um foco perseverante no ambiente 
arquitetónico, as fotografias e os vídeos de Nuno Cera transfor-
mam o ambiente que nos é familiar, do mundo urbano e globali-
zado, num mundo que nos é subtilmente estranho.”133

 Os registos destes autores, seguindo uma poesia visual 
própria, criam narrativas que permitem aos espectadores simulta-
neamente reconhecer o real e oferecer uma nova perceção sobre 
esse mesmo real. As narrativas explorativas, críticas e poéticas 
sobre diversos territórios destes autores permitem aos especta-
dores descobrir novos mundos, rever territórios. As suas imagens 
dão conta das transformações que se vivem nos diversos espaços 
de cidade, bem como da diversidade de dinâmicas que ocorrem 
neles e, assim, geram variadíssimas visões e problemáticas sobre 
realidades, que embora distantes, se tornam bastante presentes 
e próximas ao espectador.
 As fotografias destes dois fotógrafos são capazes de dar 
enfâse ao carácter específico dos espaços retratados em termos 
da sua natureza e história, no entanto, eles traduzem-no através 
de um olhar contemporâneo e visionário para instruir o leitor so-
bre algumas realidades que, talvez, estejam esquecidas. Desta 
forma, e fazendo referência aos temas que foram tratados nos 
capítulos anteriores, Iwan Baan e Nuno Cera tornam-se, sem dúvi-
da, exemplos de que a fotografia pode ser utilizada na arquitetura 
como um dispositivo de indagação do espaço. Isto porque, as 
fotografias destes autores criam, por um lado, um registo crítico e 
explorativo sobre os espaços e as obras que retratam. Por outro 
lado, são capazes de funcionar como um instrumento essencial 
para a comunicação e documentação da disciplina de arquitetó-
nica que, nos tempos presentes, se torna cada vez mais acessí-
vel ao público pela rápida e fácil disseminação pelos meios de 
comunicação.
 

Mercado de Braga

Nuno Cera, 2018

133. Luísa Santos, “L’Année Dernière”
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A periferia, o centro e as estações de 
Verdes e General Torres

 O objetivo deste quarto capítulo e última parte do trabalho 
é desenvolver um caso de estudo onde se tenta aplicar o que 
vem sendo estudado nesta tese através de um projeto fotográfi-
co sobre duas estações da rede do Metro do Porto. Partindo de 
um exercício de pesquisa sobre o espaço, pretende-se rematar 
o processo de registo, sob meio de fotografia, desses espaços 
de estação de metro, normalmente espaços de passagem, ou de 
curta permanência. Pretende-se, com estas capturas, dar conta 
das diferentes dinâmicas destes espaços, assim como os vários 
tipos de apropriação que, dado as diferentes localizações, acon-
tecem em cada uma delas.
 A cidade está em constante evolução, em constante mo-
vimento. É feita disso. De fluxos, de públicos diversos  e de ve-
locidade. O sistema metropolitano vem, ainda mais, enfatizar e 
evidenciar essas características. Com a introdução dessa rede 
de transporte pela cidade, é também necessária a construção de 
diversos espaços – públicos – que vêm mudar e/ou criar novas 
maneiras de estar na cidade. “O metropolitano, por exemplo: em 
lugar de o ‘enterrarmos’ vivo, podemos dar um cunho tal a uma 
sua estação que a sua forma sugira a natureza da cidade que 
por cima dela existe; (...)”134 O metro do Porto é, maioritariamen-
te, caracterizado pelas estações de superfície, o que implica um 
plano de urbanização ainda mais cuidado e pensado, para que 
permita à cidade a continuidade do seu crescimento e evolução, 
sem barreiras, sem limites.
 Esta série de fotografias que se apresenta de seguida 
pretende mostrar, não só os espaços públicos que essa rede in-
troduziu na malha da cidade, mas dar conta da apropriação, dos 
rituais, da vida que existe nesses espaços. Efetivamente estes 
registos vão retratar a forma da obra, mas principalmente vão 
retratar a forma como esses espaços são apropriados. Apoiada 
“nas arquiteturas” que ali foram desenvolvidas, a vida nesses es-
paços deixa-se contagiar pela sua envolvente e posterior obra 
ali erguida, e vice versa. “É possível delinear um caminho de tal 
forma que o próprio fluxo se torne sensorialmente evidente: divi-
sões, estreitamentos, rampas e curvas permitiriam como que uma 
contemplação do transito por si próprio. Todas estas técnicas des-
tinam-se a aumentar o alcance visual daquele que se desloca.”135 
Também a arquitetura é contaminada por esses rituais, e muitas 

134. A Imagem da Cidade, P.110

135. Ibid., P.110
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vezes vencida por eles. As pessoas apropriam-se desses espa-
ços que foram projetados para elas, mas, muitas vezes, não da 
maneira que foi idealizado pelos arquitetos. Além disso, o lugar 
onde é inserida essa arquitetura vem influenciar esses modos de 
apropriação, isto é, consoante o seu posicionamento urbano, os 
utilizadores terão tendência a experimentar esses locais de ma-
neiras diversas, resultando em histórias diferentes. 
 Para dar forma a essa história, optou-se por escolher as 
estações de Verdes, na Moreira da Maia, e de General Torres, em 
Vila Nova de Gaia. A escolha destas duas estruturas recai princi-
palmente pelas grandes diferenças que revelam relativamente à 
sua inserção urbana. Embora as duas estações se apresentem, 
formalmente, de forma muito semelhante, através de uma tipologia 
de arquitetura que é repetido pelas várias estações de superfície 
da rede de metropolitano, as duas acabam por ser entendidas de 
maneira completamente diferente. A estação de Verdes está in-
serida na periferia da cidade do Porto, junto ao aeroporto e numa 
zona industrial, no entanto, a sua envolvente é, predominantemen-
te, verde e rural. A de General Torres encontra-se no centro da 
cidade de Vila Nova de Gaia, na sua avenida principal, apoiada 
pela estação de caminhos de ferro do mesmo nome, delimitada 
por vias rodoviárias e edifícios de habitação e comércio. Isto faz 
com que, cada uma delas, dado os fluxos e as estruturas que as 
rodeiam, acabem por ter, também elas, cursos, percursos e pas-
sageiros diferentes.
 Esta sequência de fotografias tem como finalidade confi-
gurar uma narrativa visual que sustente o que foi retratado, tanto 
neste documento, como no trabalho dos dois fotógrafos em estu-
do. Ora, pretende-se expor um relato visual, capaz de disseminar 
as vivências que ocorrem nestes locais tão distintos, imergindo o 
espectador numa viagem por essas estações de metro, estimu-
lando o seu sentido crítico para com a arquitetura representada, e 
induzindo-o num momento de introspeção sobre a sua realidade. 
A narrativa, que se apresenta em seguida, tem como estrutura 
e base os seguinte pontos: a apropriação do espaço pelos seus 
utilizadores; as semelhanças, mas que ao mesmo tempo se apre-
sentam como diferenças, entre as duas estações; o mesmo tipo 
de arquitetura utilizado em dois contextos diferentes e um olhar 
explorativo e artístico sobre as estações de metro do Porto, atra-
vés de tomadas de vista e de uma estratégia visual que remete 
para, exatamente, esse confronto entre a periferia e o centro e 
que se reflete na arquitetura destes espaços.
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 Tendo como base a revisão literária dos primeiros capítulos, 
o estudo do trabalho desenvolvido por dois fotógrafos de referên-
cia e o caso prático, em que se desenvolve um projeto fotográfico, 
podemos afirmar, desde logo, que a fotografia revela ser, de facto, 
um processo de análise e investigação do espaço de cidade e 
de arquitetura, capaz de comunicar um novo entendimento sobre 
estes espaços. Na verdade, a fotografia é um dispositivo capaz 
de nos revelar diversas realidades sobre o espaço e ultrapassar 
um mero registo documental do mesmo. A identidade de cada 
imagem pode então ser explorada e tratada em conjunto com 
outras, inseridas numa narrativa visual, que pode ser clarificada, 
refletindo sobre elas, funcionando assim como espaço autónomo 
de pesquisa e ensaio sobre a disciplina de arquitetura.
 Associado ao constante crescimento da disseminação de 
projetos de arquitetura pelos meios de comunicação, as obras 
tendem a ser esquecidas. Isto é, o utilizador não as experimenta, 
não as vive, não as toca, conhecendo-as, na maioria dos casos, 
apenas pelas imagens que lhe são oferecidas por esses meios. 
Sendo o tema desta dissertação uma abordagem à fotografia co-
mo um dispositivo narrativo visual singular, o cerne do trabalho foi 
de encontro ao uso desta ferramenta no campo da arquitetura. 
Retratando a sua robustez, mostra-se capaz de ser utilizada sob 
outros contornos. Além da comum forma documental ou como 
prova gráfica de uma obra de arquitetura, pode ser observada 
sob um comité de alternativas, como no campo de investigação 
ou em estudos.
 Tendo como meta a realização de um exercício de pesqui-
sa e exploração do espaço através da fotografia, surge a neces-
sidade de recolher elementos gráficos (i.e., séries fotográficas), 
que dessem conta do tema a tratar, tendo sido estudados dois 
conjuntos de fotografias de Iwan Baan e de Nuno Cera. Dois fo-
tógrafos que desenvolvem um trabalho de fotografia contemporâ-
neo, crítico e explorativo, e, no contexto do trabalho, adequado ao 
que se pretende desenvolver. Estes casos de estudo permitiram 
esclarecer que, ainda que o trabalho tenha sido desenvolvido em 
torno de apenas quatro séries fotográficas especificas, quando 
estratificadas com base num tema comum – a arquitetura, o espa-
ço, e a apropriação dele – o entendimento deste processo tende 

Considerações Finais

Estação Estádio do Dragão, Porto, 
Portugal

João Paulos, 2018
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a melhorar, mostrando que, de facto, a fotografia pode funcionar 
como instrumento de registo, análise e estudo acerca de diversas 
obras e projetos arquitetónicos. 
 Ainda mais, aprofundou-se esta análise através de um ca-
so prático que ajuda a refletir sobre a possibilidade de utilizar a 
fotografia como meio de pesquisa e de instrução sobre o espaço 
de cidade. Para tal, recorre-se a uma área que é sobejamente 
conhecida e usufruída pelo cidadão comum – estações de metro. 
Importa ainda destacar o estudo da diversidade de apropriações 
que um certo tipo de arquitetura é capaz, tendo sempre como  
base o local onde está inserido (i.e., falamos da rede de metro do 
Porto). O trabalho evidenciou claramente que este tipo de registos 
conduz a uma nova perceção sobre a obra, o espaço e os seus 
utilizadores revelando que o discurso visual, através de uma sé-
rie fotográfica, propicia uma experiência visual que motivam um 
pensamento crítico sobre o futuro das cidades, da arquitetura e 
do seu papel no tempo.
 Neste exercício, analítico, pretende-se garantir uma amos-
tra considerável sobre os diferentes usos dos espaços, utilizando 
a fotografia como um instrumento capaz de comunicar, de forma 
crítica e poética, características espaciais significativas, bem co-
mo a identidade de cada espaço. Essa comunicação será mais 
eficaz se o leitor/observador adquirir um sentido crítico, para além 
de uma literacia visual e arquitetónica. As séries fotográficas re-
velam que a fotografia não é um documento passivo e mimético 
sobre a realidade, mas sim uma imagem que permite diferentes 
leituras e interpretações, em resultado do seu conteúdo denota-
tivo e conotativo, assim como associações de ideias e imagens 
aos diferentes observadores. Dando força às palavras de Philippe 
Dubois quando diz que “A caixa preta fotográfica não é um agente 
reprodutor neutro, é mais uma máquina de efeitos deliberados.”136 
 Em virtude dos objetivos propostos numa fase inicial da dis-
sertação, e considerando que o trabalho final dispõe de diversos 
modos de utilização, críticos e poéticos, associados à fotografia, 
é possível afirmar que, de facto, esta pode ser um instrumento de 
investigações sobre arquitetura, cidade, território e a forma como 
as pessoas vivem e se apropriam do espaço.

136. O Ato Fotográfico, P.40/41

Estação Aragón, Valência, Espanha

João Paulos, 2016
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