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Resumo 

 

O presente projecto visa reflectir sobre questões relacionadas tanto com o acto fotográfico 

praticado na contemporaneidade como, por consequência, pelo valor da autenticidade da 

imagem.  

Numa sociedade que fotografa compulsivamente e que vive de registos triviais do imediato, 

que consequências poderão verificar-se no que toca à valorização da fotografia? Teremos 

perdido nós, enquanto parte integrante da sociedade contemporânea, a capacidade de parar 

para reflectir e contemplar? Conseguiremos distanciar-nos desta teia de repetibilidade 

compulsiva naquela que é a necessidade de fotografar tudo o que nos rodeia?  

Oportunamente debatem-se ainda alguns conceitos relacionados com a necessidade de 

revalorizar e resgatar a fotografia instantânea Polaroid como meio de expressão artística, face 

à imagética já saturada pela via de dispositivos electrónicos e digitais, que proporcionam uma 

produção de imagens excessiva e alucinante. 

 

PALAVRAS-CHAVE: polaroid, autenticidade, representação, compulsão, sonho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This project aims to reflect on issues relating to the photographic act practiced nowadays and, 

as a consequence, the value of image authenticity. 

 

In a society that photographs compulsively and lives from the trivial immediate records, what 

consequences may occur regarding the appreciation of photography? Have we lost, as an 

integral part of contemporary society, the ability to stop to reflect and contemplate? Can we 

distance ourselves from this compulsive repeatability web that is the need to photograph 

everything around us? 

 

Opportunely, we’ll debate on some concepts related to the need to revalue and rescue the 

Polaroid instant photography as a means of artistic expression, given the already saturated 

imagery by means of electronic and digital devices, which provide a production of excessive 

and hallucinatory images. 

 

 

KEYWORDS: polaroid, authenticity, representation, compulsion, dream. 
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Introdução 

 

A sociedade contemporânea é marcada pelo excesso de informação visual. Somos 

constantemente bombardeados com fotografias, e temos cada vez menos tempo para 

absorver e reflectir sobre as imagens que consumimos. O resultado é uma geração alienada, 

alheada de tudo aquilo que a rodeia, e com a tendência de sentir necessidade de aprovação 

por parte dos outros.  

A fotografia é utilizada assim como veículo de exibição e de partilha. Circulam milhares de 

imagens diariamente, na internet, e grande parte delas sugerem um lado mais narcisista, 

naquele que se torna um meio ideal de poder enaltecer o ego. Pouco se fotografa com o 

intuito de dar algo a conhecer ou até para incentivar discussões saudáveis. Actualmente a 

preocupação passa pelo status social e por conseguirmos criar uma imagem irreprovável de 

nós mesmos, aos outros.  

A fotografia torna-se, por isso, o veículo de arte mais democrático. Mais do que um hobbie ou 

uma manifestação artística é, hoje em dia, a forma de aprovação, de expressão e de 

comunicação com o resto do mundo, mediada por meios digitais.  

No primeiro capítulo deste trabalho serão abordadas questões e reflexões que se relacionam 

com a compulsão do acto fotográfico na sociedade contemporânea e as consequências que daí 

advêm para a autenticidade e valor da fotografia.  

No segundo capítulo, são debatidas preocupações relativas ao lado sensorial e estético das 

imagens. Será também uma pequena introdução à temática da fotografia instantânea e da sua 

revalorização na actualidade. 

O terceiro capítulo será constituído por conteúdo relativo ao universo onírico. Nesta unidade, 

introduz-se a ideia de aliar o conceito do instantâneo da Polaroid conjugado à representação 

de imagens do universo dos sonhos. Aborda-se ainda a rotina de registos de actividade onírica 

que servirá, mais adiante, como suporte para a construção do objecto artístico deste projecto 

de mestrado. 

O quarto, e último capítulo, organiza-se de modo a detalhar a prática deste projecto artístico. 
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A FIDELIDADE COM O ACTO FOTOGRÁFICO 

 

Numa era marcada cada vez mais pelo excesso de produção de imagens, surge a necessidade 

de reflectir sobre o papel da fotografia na actualidade. O que nos leva a deixar de absorver, na 

realidade, os momentos mais importantes da nossa vida e ficarmos alheios ao que se passa 

imediatamente à nossa frente? Porque virá agregada à fotografia uma nova função de 

interacção social? Fotografamos para recordar ou porque sentimos necessidade de marcar 

território, de mostrarmos que estivemos num dado local para mais tarde o exibirmos no 

contexto das redes sociais? A fotografia é, assim, a forma de arte mais democrática?  

Este projecto visa reflectir essencialmente sobre os aspectos acima referidos, e com o principal 

desejo de criar uma obra que se paute pela valorização da fotografia e o respeito pela 

autenticidade da mesma. Um projecto baseado na observação, no imprevisível, na espera e na 

valorização de cada fotografia capturada. Uma obra que se pretende distanciar de um 

comportamento quase predatório a que se assiste nos dias que correm, muito pela facilidade 

que a maioria da população tem em fotografar e publicar as imagens na internet. 

Estaremos realmente atentos a tudo aquilo que nos rodeia, quando fotografamos? Martin 

Parr, fotógrafo inglês, cria em 2012 uma obra fotográfica intitulada TooàMu hàPhotog aph à

onde retrata o delírio e alvoroço dos turistas pelo modo como fotografam e documentam as 

suas viagens. Cita doàPa ,à I am under the impression that no-one is really paying attention to 

the splendours and beauties of the site, as the urge to photograph is so overwhelming. The 

photographic record of the visit has almost destroyed the very notion of actually looking. à  

 

Figura 1: Too Much Photography, Martin Parr, 2012. Barcelona, Sagrada Familia. 

 



3 
 

1.1 O Carácter Compulsivo do Fotografar na Contemporaneidade 

 

Reforçando a ideia de Parr, de que a necessidade insaciável do registo fotográfico acaba por 

corromper a essência da observação, torna-se portanto necessário reflectir a respeito da 

função que a fotografia tem na actualidade. Será esta uma forma de imortalizar e preservar a 

memória ou, por outro lado, uma condição de facilitismo para o esquecimento?  

Se antes o acto fotográfico passava pela necessidade de perpetuar a lembrança, 

presentemente passa pelo luxo de registar até aquilo que é supérfluo. Fotografa-se sem ver, 

sem pensar, fotografa-se para mais tarde poder visualizar um momento que não foi 

inteiramente vivido, a exemplo do que sugere o fotógrafo brasileiro Fábio Seixo: 

 

 Hoje estamos todos virando meio japoneses, que têm uma semana de 

férias e viajam com a câmera fotografando tudo. É como se tivessem a 

e pe i iaàdaà iage àso e teàdepois,à e doàasàfotos.  (Seixo 2013) 

 

Torna-se do mesmo modo comum observar as escassas interacções que mantemos, hoje em 

dia, com tudo o que nos rodeia. Se há alguns anos se dava primazia ao convívio familiar e entre 

amigos, actualmente é notória a falta de confraternização. Aquando de um encontro, as 

atenções acabam por estar voltadas para aquilo que se pode fotografar, de forma a que 

posteriormente, as imagens possam fluir nas redes sociais.  

A fotografia funciona praticamente como um incentivo para ir ter com alguém a algum lugar. 

Como um estímulo para sair de casa. Porque dela será possível reter uma ilusão de memória e 

principalmente uma oportunidade de ter algo de novo para publicar numa dada rede social.  

Através da observação diária é possível afirmar que o acto fotográfico, inserido nos 

parâmetros da sociedade actual, equipara-se à rapidez com que se podem disparar tiros com 

uma arma. Dispara-se a câmara e, a uma velocidade frenética, capturam-se numerosas 

imagens e é a partir dessas mesmas imagens que nos familiarizamos a olhar o mundo. 
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Te àu aàe pe i iaàto a-se idêntico a tirar dela uma fotografia, e 

participar num evento público tende, cada vez mais, a equivaler olhar para 

ele em forma de fotog afia.  (Sontag 2004, p.35) 

 

Esta tendência, na sociedade contemporânea, torna-se cada vez mais constante. Será que esta 

sede de registar tudo o que nos envolve, mais tarde, não terá as suas repercussões? Não 

estaremos, por ventura, a habituar a nossa memória a viver de um apoio, em muitas das 

circunstâncias, desnecessário? Estaremos, com tudo isto, a atrofiar a nossa memória? Viver o 

momento passará necessariamente por fotografá-lo?  

 

à … à aà fotog afiaà to ou-se um passatempo quase tão difundido como o 

sexo e a dança — oà ueàsig ifi aà ueà … àaà fotog afiaà oà àp ati adaàpelaà

maioria das pessoas como uma arte. É sobretudo um rito social, uma 

protecção contra a ansiedade e um i st u e toàdeàpode . à “o tagà , 

p.10)   

 

A fotografia torna-se deste modo, cada vez mais, um fenómeno global. Uma forma de 

expressão entre massas, muito mais poderosa que a linguagem verbal e/ou escrita. É comum 

observar-se que até em grandes grupos, a maior parte dos elementos integrantes está 

distraído no seu próprio mundo, fotografando ou navegando nas redes sociais. E somos todos 

nós que facultamos à fotografia esta força, revelando características inconfundíveis de 

insaciabilidade do olha àfotog fi o. à “o tag 2004)  

   

Consumimos e somos bombardeados por imagens a todo o instante. A relação que mantemos 

com a fotografia alterou-se ao longo das décadas não só na sua forma de produção, como até 

na mais simples forma de contemplação.  

O artista Erik Kessels, questionou-se relativamente a este tema. Em 2011 criou a obra 

Photog aph à i à á uda e ,à o deà i p i iuà u à ilh oà deà fotog afiasà ue,à u à espaçoà deà

vinte e quatro horas, foram publicadas na rede social Flickr.  
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Figura 2: Erik Kessels, Photography in Abudance. Foam, December, 2011. 
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Figura 3: Erik Kessels, Photography in Abudance. Foam, December, 2011. 
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O rápido avanço tecnológico e a facilidade com que actualmente se podem adquirir 

equipamentos digitais, contribuem para este esmagador uso da fotografia.  

A influência que as redes sociais detêm sobre a comunidade é cada vez mais significativa. O 

mundo torna-se por isso cada vez menor e mais ligado entre si.   

 

Osà o osàmeios, os novos procedimentos, a nova estética, tudo isso veio 

para ficar. Eles ampliarão cada vez mais o seu leque de influências, tomarão 

boa parte dos espaços hoje ocupados pela fotografia tradicional e poderão 

mesmo vir a provocar uma revolução no conceito de fotografia. à Ma hadoà

2005, p.317)   

 

Torna-se interessante, observar também, a necessidade de legitimação dos momentos através 

do acto fotográfico. Vítor Belanciano sugere que oà asoàdasà edesà so iaisàasà fotosà to a a -se 

omnipresentes. Não basta escrever que se esteve num acontecimento. É preciso mostrar que se esteve 

l .  (Belanciano 2014) 

É, portanto, recorrente observar que existe uma desconexão maior com o que nos rodeia. No 

geral, as pessoas vivem compenetradas no acto de fotografar tudo, mergulhadas também no 

mundo cibernético.  

O editor da fotografia Patrick Witty, da revista Time, criou uma série fotográfica baseada na 

alienação da sociedade. Witty elabora retratos de pessoas no metropolitano, completamente 

alheias aos que as envolve, contudo, concentradas no universo das redes sociais. Afirma que 

estasàpessoasàest oà o e t adasà asàsuasà idasàdigitais.  (Witty 2013) 
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Figura 4: Patrick Witty, These people are focussed on their digital lives, 2013. 

 

É pertinente afirmar que se vive um fenómeno no universo das imagens. A fácil acessibilidade 

aos dispositivos digitais contribui para a principal banalização do acto fotográfico. Fotografar 

acaba por estar ao alcance de todos, não sendo necessário ter formação académica ou uma 

câmara de alta qualidade para captar imagens.  

Através da compulsão fotográfica que se vive contemporaneamente, nasce uma nova forma 

de olhar para o mundo. 

N oàse iaàe adoàfala àdeàpessoasà ueàt àu aà o puls oàdeà fotog afa :à

transformar a experiência em si num modo deà e . à “o tagà ) 
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1.2 O Valor da Autenticidade no Contexto da Fotografia Polaroid 

 

Pela avalanche de imagens a que estamos expostos todos os dias, torna-se imprescindível 

compreender quais delas têm realmente valor. A maior parte das fotografias são, por norma, 

desprovidas de preocupação relativamente a aspectos técnicos. E isto acontece porque todos 

possuímos as ferramentas para corrigir o necessário. Sempre se manipularam imagens, 

inclusive no que toca a fotografia analógica, mas nunca nada como actualmente. As aplicações 

e filtros fotográficos nas redes sociais encorajam os utilizadores a experimentar novas 

tonalidades sobre a fotografia original e vários programas ajudam a retocar imperfeições.  

Por exercícios de observação diária deduz-se que a maior parte daqueles que captam imagens, 

não observam. Pode parecer uma afirmação incongruente, mas na realidade é visível que 

simplesmente apontam a câmara para onde pretendem fotografar e capturam uma dada 

imagem. A fotografia nasce de qualquer forma, sem preocupações conceptuais ou técnicas. A 

fotografia já nasce pronta para ser corrigida de seguida.  

áà ealidadeà àu àdilú ioà aóti oàe,à essaà ealidade,àde e-se efectuar uma 

es olhaà ueà eú eà deà fo aà e uili adaà oà o teúdoà eà aà fo a.  (Cartier-

Bresson 1974, p.13) 

 

Todos estes aspectos constituem uma preocupação constante porque, para aqueles que vivem 

da arte da fotografia, começa-se a assistir a uma banalização e desrespeito pela imagem. É 

como se qualquer pessoa pudesse ser um fotógrafo. Se por sabermos o nome de 

medicamentos não nos torna farmacêuticos, porque é que na sociedade actual só por se ter 

um dispositivo fotográfico torna todo e qualquer um, fotógrafo?  

Não se pretende com este trabalho construir uma crítica cáustica relativamente ao facto de 

todos nós podermos ter acesso ao acto de fotografar.  O mesmo tem inúmeros aspectos 

positivos, sendo que um deles é a possibilidade de todas as pessoas poderem registar durante 

toda a vida, os seus entes queridos. Hoje em dia existe essa possibilidade, e devemo-lo aos 

avanços tecnológicos e à era digital. O que este trabalho também visa, é reflectir e adoptar 

uma postura de observação com o mundo. Numa era em que já ninguém pára, para observar. 
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Citando Stuart Ewen, áà po aàdaà ui aà ,àpa aàaà o s i iaàhumana, uma época de esperança e 

horror, ambígua e confusa. Enquanto num momento a tecnologia é igualada ao progresso e à promessa 

de um mundo de abundância, noutro ela evoca a visão de um mundo enlouquecido, fora de controlo, a 

visão de Frankenstein. à(Ewen 1982) 

 

Por todas estas razões, torna-se imprescindível questionar o valor da autenticidade da 

fotografia, na actualidade.  

Walter Benjamin, um dos teóricos mais significativos da modernidade, analisa, no seu ensaio 

áàO aàdeàá teà aàE aàdaàsuaàRep oduti ilidadeàT i a , o declínio da obra de arte por via 

dos novos meios de reprodução. O valor da autenticidade, que integrava o original da obra de 

arte e a sua existência singular num espaço e num tempo próprio, extingue-se com a 

introdução das técnicas que possibilitam a reprodução da obra. O conceito de aura, da 

unicidade da obra de arte, deixa de ser real dado que a autenticidade não é reprodutível.  

O carácter de reprodução, referente neste caso à fotografia, surge assim como um prenúncio 

da sua relevância e valor. A omnipresença da imagem fotográfica converte-a num objecto de 

uso banal, de consumo repetitivo. Mesmo que cada fotografia só seja exibida e reproduzida 

uma única vez, a imensa quantidade de imagens que existem, geradas a um ritmo delirante, 

influencia claramente o valor da unicidade de cada uma delas. 

 

2. A COMPONENTE ESTÉTICA DA IMAGEM POLAROID  

 

A fotografia Polaroid, no entanto, caracteriza-se pela sua singularidade, fruto de uma 

materialidade imediata. As polaroids, ao contrário das imagens digitais que são actualmente 

produzidas em excesso, tem uma produção mais restrita. Como os cartuchos não são gratuitos, 

o consumo acaba por ser bastante mais limitado.  

A fotografia capturada, por uma câmara Polaroid, é uma imagem única. Não é reprodutível a 

partir de negativos, e é extremamente valorizada pela sua índole instantânea. Capta-se a 

imagem e assiste-se à revelação da mesma, em alguns segundos, nas nossas próprias mãos. É, 

desta maneira, um estilo fotográfico que se distingue da fotografia actual praticada pelas 

massas. Ao criar este padrão de imagens não se recorre a redes sociais para publicar as 

mesmas. Não se utilizam estas fotografias para retratar diariamente, ou de hora a hora, 
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aspectos do quotidiano. Os cartuchos são dispendiosos e não existe a facilidade de fotografar e 

poder submeter imediatamente a imagem na internet e, por tal, não é uma via adoptada pela 

maioria dos indivíduos. 

Será neste ponto que reside o verdadeiro valor de uma fotografia Polaroid? Um estilo 

fotográfico que não sendo exercido pela maior parte da sociedade, não tem como cair na 

banalidade, no vulgar?  

  à … àáàPola oid continua a ser um material vital, sensível e expressivo, com 

características muito próprias, que, apesar da aparente hegemonia do 

mundo digital, continua a ser a paixão de muitos utilizadores e encontra 

o osàseguido esàtodosàosàdias.  (Crist 2004) 

 

A sociedade actual vive vigorosamente o fenómeno da instantaneidade. A era do imediato 

permanece, com mais veemência, não tendo sido abalada ou esquecida em virtude do declínio 

da fotografia analógica e consequente ascensão da revolucionária fotografia digital.  

Vivemos, portanto, na cultura da impaciência. Foi, inclusive, por esta particularidade que a 

fotografia instantânea ganhou vida. Assim, um novo meio de ultrapassar esta barreira de ânsia 

entre o fotógrafo e o tempo de espera de visualização da imagem capturada tornou-se 

determinante. A partir daqui, e com o avanço tecnológico, deixou de fazer sentido ter de 

esperar dias, ou até mesmo horas, para contemplar as imagens captadas.  

Estava lançada uma nova tendência, desejada por tantos amantes da fotografia, com o intuito 

de poder tornar todo o processo fotográfico o mais veloz e simplificado possível. E é nesta fase 

que continuamos a viver, numa época distinta daquela que foi a década do surgimento da 

Polaroid, mas com a mesma sede do poder ter, aqui e agora, uma imagem fotográfica 

processada da forma mais descomplicada possível, e dentro dos parâmetros de cada um, o 

mais visualmente atraente possível. 

 

2.1 A Fotografia Instantânea- um Passado Actual 

 Fundador da Polaroid e pai da fotografia instantânea, Edwin Land lança em 1948 aquela que 

seria a primeira câmara da marca. Objecto de culto e engenho fascinante acabou, no entanto, 

por cair em desuso e em 2001 a Polaroid abre falência devido ao aparecimento das câmaras 

digitais. A marca não conseguiria fazer concorrência a um tipo de fotografia que era ainda mais 
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instantânea e menos dispendiosa, em termos monetários. As simples captações imediatas do 

dia-a-dia deixaram de ser retratadas no formato polaroid. Cada cartucho permitia apenas 

capturar dez fotografias e, por consequência, com a chegada da indústria fotográfica digital 

deixou de haver essa preocupação com o limite de imagens. Deixaria assim de existir limitação 

do número de fotografias que se pretendessem tirar e as imagens também poderiam ser 

visualizadas no próprio momento. Só não revelavam instantaneamente, como era a grande 

particularidade da Polaroid.  

Nos dias de hoje, pode observar-se que já não é uma preocupação da grande maioria dos 

indivíduos, a de ter a fotografia impressa no momento. Com o desenvolvimento tecnológico 

digital, difusão da internet e com a comercialização de dispositivos portáteis de menores 

dimensões, como por exemplo os telemóveis com câmaras incorporadas, torna-se assim 

dispensável ter a fotografia em mãos, revelada. A grande preocupação, actualmente, é que os 

dispositivos móveis suportem internet para possibilitar o imediato carregamento e publicação 

das imagens capturadas, para as redes sociais.  

Apesar do motivo de falência, a fotografia Polaroid continua viva. Foi resgatada por um grupo 

de ex-funcionários da antiga empresa, os principais de nome Florian Kaps e André Boosman, e 

juntos criaram aquele que parecia ser um projecto quase impossível, o de não deixar morrer o 

estilo fotográfico caracterizado pelo instantâneo e pela revelação imediata. A marca The 

Impossible Project permitiu e permite aos amantes de fotografia instantânea continuar a fazer 

uso de cartuchos, actualmente com uma fórmula melhorada, muito semelhantes ao da marca 

pioneira, criados com a intenção de continuar a dar utilidade às câmaras Polaroid e adaptados 

à era em que vivemos. Weà elie eài à aki gà ealàphotos,à ithàaàlifeàafte àtheàshutte à li ks.à … à e’ eà

ei e ti gài sta tàphotog aph àfo àtheàdigitalàage.  (The Impossible Project) 
1 

Assim, com o aparecimento desta nova marca, velhos costumes adaptam-se a novos tempos. A 

nostalgia do registo da fotografia instantânea com moldura branca volta a fazer parte da nossa 

actual geração. Continua, evidentemente, a não fazer parte do estilo de vida da maior parte da 

população (visto que a necessidade de compra e valor monetário dos cartuchos não é algo 

propriamente atractivo, face às hipóteses menos dispendiosas que existem actualmente no 

mercado) mas pelo menos continua activa. Para todos aqueles que se identificam e se mantêm 

fieis à prática deste estilo fotográfico, poderão continuar a fazê-lo nos dias que correm. A 

fórmula da fotografia polaroid deixa assim de fazer parte do passado. 

                                                           
1
 A data desta citação é desconhecida, não existindo referências à mesma no endereço oficial da marca.  
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É de salientar também que não só este avanço marca o regresso da fotografia instantânea, 

como também a rede social denominada por Instagram vem despertar sentimentos de 

nostalgia relacionados com a Polaroid. Apesar de, no presente ano, esta rede social já não 

estar tão virada para a estética visual da Polaroid, conseguiu durante algum tempo através dos 

seus filtros, molduras e formato quadrangular, criar uma onda de compulsão fotográfica nunca 

antes vista. Sendo este, um aplicativo gratuito e com possibilidade de resgatar esta estética 

visual fotográfica, mas com o próprio telemóvel, teve em parte a sua contribuição para que as 

polaroids deixassem de viver somente na memória de gerações anteriores. 

 ásàfotosàe a àe uad adasà o oàu aàPola oid,àe àu aà oldu aà
uad adaàe,àe à o i aç oà o àosàfilt osàfi a aàf ilà e o he e à … à ueàaà

i age à i haàdoàI stag a .à … àE à ezàdeàalgu asà e te as,à ilha esàdeà
usu iosàseà adast a a à aà edeàso ial. à Vilicic 2015) 

 

2.2 A Estética Fotográfica baseada na Experiência Sensorial 

 

 

Em Uma Conversa com Sérgio Mah, Daniel Blaufuks profere que “e p eà eà i te esseià pelasà

qualidades específicas de certas imagens que me seduzem. Mais do que o lado estético, interessa-me a 

força visual, essa força que seduz e convida o espectador a ver uma imagem de uma forma mais atenta. 

Euà oàpe soà ueàaàa teàpossaà o i e à e à o àu àladoài est ti o,à … àaàa teàpassaàso etudoàpo àu à

certo jogo de sedução, por esse lado convidativo, que passaà pelaà elezaà … .à N oà a editoà ueà asà

pessoas leiam livros ou visitem exposições se não sentirem prazer, mesmo que esse prazer implique 

desp aze àouàu à e toàdes o fo to.  (Blaufuks 2005) 

Os aspectos técnicos de uma imagem fotográfica constituem uma importância notável. Uma 

imagem que seja criada sem qualquer preocupação formal privilegia o simples disparar de um 

botão da câmara, e não propriamente o olhar de um fotógrafo.  

No campo da Estética, a experiência sensorial é determinante para analisar ou compreender 

uma obra, é o meio de apreensão do mundo através dos sentidos. Além da técnica, 

evidentemente, arte e sensibilidade caminham de mãos dadas. Sem a percepção do sensível 

não se vivencia, por completo, a experiência estética. 

 

Photography has never been a method of documentation for me, but a 

reflection of raw feelings and sensations born out of my experiences. This is 

why I only trust my libido—instead of "thinking" about photography, which 
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is something I completely gave up some time ago. I don't analyze the 

situatio ;àIà aptu eàtheà o e t. à(Araki 2013) 

 

Dado isto, e estando todos nós actualmente ligados, directa ou indirectamente, a esta 

compulsão fotográfica e excesso de informação de imagens, torna-se conveniente reflectir 

acerca da importância da natureza contemplativa e do envolvimento sensorial implicado, isto 

é, a percepção do sensível e a forma como reagimos aos estímulos que nos rodeiam. Numa era 

em que já não se pára para ver porque se vive o imediato, numa conjuntura actual em que se 

privilegia a cultura do vazio, do narcisismo, da imitação, do consumo e da exaustão fotográfica, 

torna-se necessário desvincularmo-nos das amarras sociais e estarmos conscientes de que 

devemos resgatar as nossas próprias habilidades criativas, reaprendendo a contemplar e a 

deixar que as sensações tomem conta de nós. Compreender que desvalorizando o sensível, 

contribuímos a passos largos para tornar o belo, banal. Susan Sontag conclui: 

 

ásàfotog afiasà ia àoà eloàeà— ao longo de gerações de fotógrafos — 

esgotam-no. Certas glórias da natureza, por exemplo, foram simplesmente 

e t eguesà ài fatig elàate ç oàdeàa ado esàafi io adosàdaà a a.  

(Sontag 2004) 

 

3. O IMAGINÁRIO ONÍRICO 

 

 

Pa a al  da sua devida elo u cia, os so hos ai da po  ci a eram belos. 

Foi um aspecto que escapou a Freud na sua teoria dos sonhos. O sonho não 

é apenas uma comunicação (e eventualmente uma comunicação cifrada), é 

também uma actividade estética, um jogo de imaginação que tem um valor 

próprio. O sonho é a prova de que imaginar, sonhar com o que nunca existiu, 

é uma das necessidades mais profundas do homem. Essa é a razão do 

pérfido perigo que se oculta no sonho. Se o sonho não fosse belo, podíamos 

esquecê-lo dep essa.  (Kundera 1983, p.73) 

 

O universo onírico constitui um dos mais fascinantes fenómenos da psique. Neste campo, as 

regras do real não se aplicam. Povoam-se, na mente humana, imagens enigmáticas, 
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desconexas, surreais, de uma complexidade delirante e, por tal, a estética das imagens 

resultantes das narrativas oníricas pode tornar-se algo realmente inspirador. A actividade do 

sonho afasta-nos do banal, da realidade a que estamos habituados a vivenciar no quotidiano. 

Afasta-nos do seguro, do concreto, aproximando-nos por isso do insólito, da fantasia, da 

ficção. 

A manifestação onírica assume uma forma peculiar e uma racionalidade diferenciada daquela 

que é a do pensamento diurno. É por tal que se pode tornar complexo compreender os nossos 

próprios sonhos, dada a natureza irracional que se sobrepõe ao lógico. 

 

áà idaàsóàpa e iaàdig aàdeàse à i idaà ua doàseàdissol iaàaàf o tei aàe t eàoà

sono e a vigília, permitindo a passagem em massa de figuras ondulantes, e a 

linguagem só parecia autêntica quando o som e a imagem, e a imagem e o 

som, se interpenetravam, com exatidão automática, de forma tão feliz que 

não sobrava a mínima fresta para inserir a pequena moeda a que chamamos 

sentido. à Be ja i à1985) 

 

 

3.1 A Fotografia Polaroid como Meio de Representação dos Sonhos 

 

Durante o percurso académico, e através de exercícios de observação diária e reflexão surge, a 

dado momento, a necessidade de criar uma obra que se afaste do tipo de fotografia praticada 

no contexto da actualidade. Como tem vindo a ser demonstrado até este capítulo, a produção 

fotográfica torna-se cada vez mais numa prática banal que tende a desgastar o olhar do 

espectador. A produção de imagens tornou-se excessiva e a linguagem fotográfica que nos 

chega diariamente resulta numa imagética já saturada, por via do uso indiscriminado que se 

atribui ao acto fotográfico. Actualmente, a sociedade dá uma importância relevante ao registo 

de momentos triviais e de imagens mundanas tanto que, como afirma Sontag: 

 á necessidade de comprovar a realidade e ampliar a experiência através 

da fotografia representa um consumismo estético pelo qual todos nós hoje 

em dia estamos obcecados.  (Sontag 1981, p. 23) 
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Deste modo, e enquanto artista visual, nasce a necessidade de revalorizar a fotografia Polaroid 

como meio de expressão artística. A simplicidade, a estética plástica nostálgica e o factor da 

instantaneidade pesaram muito naquela que foi a decisão de construir uma obra apoiada, 

sobretudo, num estilo fotográfico que se distancie daquilo que é comum observar-se nos dias 

que correm.  

O facto de existir um limite de exposições fotográficas por cartucho acaba por constituir, 

também, um factor cativante. Enquanto, por norma, se fotografa compulsivamente em busca 

de uma fotografia ideal que represente um dado momento trivial, com um cartucho de 

fotografias instantâneas o mesmo não se pode aplicar. No caso específico da película utilizada 

para este projecto artístico, da marca The Impossible Project, só é possível capturar oito 

fotografias por cartucho. Nisto, a prática comum de se fotografar compulsivamente não se 

aplica de modo algum ao exercício de fotografar com uma câmara Polaroid. A autenticidade da 

imagem é valorizada e o artista actua como o observador da experiência presente, mantendo-

se em sintonia com a mesma.à N oà e isteà u à desliga , um sentimento de indiferença por 

aquilo que nos rodeia, nem uma produção vertiginosa de imagens supérfluas.  

O fenómeno do sonho é fascinante. As imagens que dele resultam são de carácter intimista e 

pessoal e, por tal, só o próprio individuo é que tem acesso à memória visual das imagens 

experienciadas. Por mais que se tente explicar detalhadamente um sonho a alguém, nunca 

existirá um meio de se conseguir visualizar concretamente no espaço a realidade onírica que 

foi vivenciada por outro individuo. O conteúdo manifesto do sonho é intransmissível.  

Assim, esta singularidade do universo onírico contribuiu não só para uma reflexão interior, 

como também para inspiração de criação de um objecto artístico cujo resultado inquietasse o 

espectador. Um produto de imagens que não tivesse origem no banal, no óbvio, no fruto da 

compulsão fotográfica. Deste modo, a imagem resultante do sonho corresponde a algo muito 

pessoal que, quando representado sobre a forma fotográfica, se torna num elemento 

desafiante ao espectador. Torna-se, por isso, um exercício complexo decifrar uma imagem que 

nasce de algo que não é real, que não faz parte do comum quotidiano. 

ásà fotog afiasà d oà sà pessoasà aà posseà i agi iaà deà u à passadoà i eal. à

(Sontag 2004, p.11) 

 

A ideia de aplicar o conceito do instantâneo da Polaroid conjugado à representação de 

imagens do universo onírico, resulta no mote para este projecto artístico. Fotografar 
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elementos representativos dos próprios sonhos é capturar qualquer coisa que está somente 

sobre o alcance do artista e da sua memória visual. E captar essas imagens através de uma 

Polaroid é sobretudo poder distanciar-se da teia compulsiva da repetibilidade e do acto de 

fotografar tudo e mais qualquer coisa. Fotografar com uma câmara Polaroid é um exercício de 

espera e de usufruto do tempo para contemplar aquilo que se pretende capturar. E é 

especialmente, valorizar e recuperar a sua vocação artística naquela que foi durante muitos 

anos reconhecida como uma câmara fotográfica para amadores, um mero suporte para 

fotógrafos profissionais ou até mesmo um instrumento de testes fotográficos. 

 

àLa dàe o t ouàe àáda sàu àp opo e teàpa aàaàa eitaç oàdaàfotog afiaà

como uma forma de belas artes. Adams considerava importante que as 

fotografias Polaroid fossem expostas em conjunto com fotografias de alta 

qualidade feitas por fotógrafos de renome. O objectivo não era legitimar a 

fotografia Polaroid, mas sim ilustrar a sua soberba qualidade quando exibida 

lado aàladoà o àasàfotog afiasà o e io ais.  (Hitchcock 2004, p.21) 

 

3.2 Sonhar com Aviões- Relatos e Práticas Diárias 

 

O registo da minha actividade onírica tornou-se numa rotina matinal. Ao despertar narro, num 

pequeno caderno de notas, a data e o relato do meu sonho. Por vezes não consigo escrevê-los 

sobre a forma de prosa por isso, em dadas alturas, acabo por redigir palavras soltas que me 

lembram aspectos dos quais tenho memória.  

É um exercício que pratico há alguns anos e onde nem sempre me comprometi a escrever 

diariamente. Quando percebi qual temática me aprazeria desenvolver com o projecto artístico, 

por via do mestrado, decidi que teria de envolver-me na totalidade e relatar os meus sonhos, 

sempre que me lembrasse dos mesmos ao acordar, de forma a poder ter matéria concreta 

para fotografar.  
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Figura 5: Exemplo de relatos de sonhos relativos aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. 

 

 

 

Figura 6: Exemplo de relatos de sonhos relativos aos meses de Dezembro de 2015 e Fevereiro de 2016. 
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Figura 7: Exemplo de relatos de sonhos relativos aos meses de Fevereiro e Abril de 2016. 

 

Deixando-me contagiar pelo sensível, compreendi que sentia necessidade de trabalhar 

particularmente no contexto de fotografar aviões. Os sonhos com os mesmos são recorrentes 

e despertam-me uma curiosidade fascinante. Dei por mim, em inúmeras circunstâncias, a 

questionar e reflectir sobre esta peculiaridade.  

Indagar sobre o irracional é andar em círculos. Não consigo alcançar uma conclusão concreta, 

porém, o mistério das imagens que povoam a minha memória conduzem-me à inevitabilidade 

de me envolver neste universo, através do acto fotográfico. 

U aà fotog afiaà à ta toà u aà pseudop ese çaà ua toà u aà p o aà deà

aus ia.à … às oàestí ulosàpa aàoàso ho. à Sontag 2004, p.15) 

 

O modo como se processa a narrativa dos sonhos catapulta-nos para um imaginário idêntico 

ao do cinema. Um universo onde nos parece natural que tudo possa acontecer, e em que 

aquele que sonha é como o realizador da sua própria obra cinematográfica. A realidade só 

deixa de nos fazer sentido quando acordamos e rememoramos o que aconteceu. Enquanto 

sonhamos, tudo parece ser fruto de uma construção direccionada.  
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 Noà e ta to,à oà a te à deà e ioà o fusoà eà deso de adoà ap ese tadoà

regra geral nos sonhos, como a sua fragmentaridade e descontinuidade 

narrativa, é causado, segundo Freud, pela necessidade de disfarce dos 

conteúdos representados, que de outro modo seriam incompatíveis com um 

grau de consciência diurna, durante a qual operam o recalcamento e a 

e su a.  (Medeiros 2011) 

 

Já não consigo deixar de redigir os meus sonhos. Com a prática que fui desenvolvendo durante 

este período de construção do projecto artístico, compreendi que sinto uma imensa 

necessidade de registá-los tanto como se de um exercício de memória se tratasse. Sinto, 

inclusivamente, que não devo desperdiçar um episódio onírico do qual tenha memória. É a 

mesma sensação de prazer que experienciamos quando colecionamos algo que valorizamos. 

Sentimos uma sensação confortável de preenchimento quando conseguimos obter mais um 

elemento para a nossa coleção e uma sensação de vazio e perda quando perdemos ou, quando 

não nos é possível repor ou conquistar a peça em falta. E os meus sonhos em conjunto com a 

fotografia são, nesta fase da minha vida artística, a colecção que ambiciono ver evoluir. 

 

4. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À PRÁTICA ARTÍSTICA  

 

Eu penso que como artista, a única coisa que posso acrescentar ao mundo 

é ser tudo aquilo que vejo ou leio, maisàtudoàa uiloà ueàsou. à 

(Blaufuks 2005)  

 

O Mestrado em Práticas Artísticas Contemporâneas permitiu-me essencialmente, enquanto 

estudante e artista, errar e experimentar. Como tenho um percurso ainda jovem no âmbito 

das artes visuais, considero que foi neste último ano que me consciencializei e valorizei a 

importância de poder ter tempo, e liberdade, para reflectir e praticar arte. Todo este processo 

de aprendizagem foi contribuindo para um melhor autoconhecimento, sobretudo no campo 

do fazer artístico.  

Pouco a pouco, fui compreendendo o valor que nutria pela fotografia Polaroid. Estes anos de 

pesquisa, observação e prática foram, de certa forma, iluminando o caminho certo para ser 



21 
 

explorado. A dado momento apercebi-me, e reconheci, a complexidade que a sociedade 

contemporânea atravessa. Estamos cada vez mais focados em nós próprios, revelando traços 

de pleno narcisismo, contando com o universo das redes sociais para comunicar, interagir e 

partilhar emoções quotidianas. Construímo-nos a partir da imagem que queremos que os 

outros tenham de nós e tudo isto é suportado e concretizado pelo simples acto de fotografar. 

O problema não está, evidentemente, na fotografia ou na tecnologia. A adversidade encontra-

se na forma como nos relacionamos com a imagem que criámos de nós mesmos e com o uso 

que damos aos recursos tecnológicos que temos em mãos.  

Todas estas problemáticas me levaram a questionar sobre o porquê de termos de criar estas 

máscaras e jogos teatrais, o porquê de nos satisfazermos com a validação dos outros, o porquê 

de perdermos a capacidade de contemplar e, por consequência, passar a ver o mundo através 

de dispositivos electrónicos. Porque preferimos fugir às sensações e emoções do momento e 

prezar a ânsia de fotografar compulsivamente, para de seguida partilhar as imagens em redes 

virtuais? Será esta cultura de aparências a grande prioridade da sociedade contemporânea?  

Ao observar e reflectir sobre todos estes aspectos, compreendi que a minha prática artística 

iria ter de passar sobretudo pelo distanciamento para com estes pontos acima referidos. Senti, 

portanto, a necessidade de criar um objecto artístico que não passasse por aquele que é um 

dos actos mais praticados actualmente, o de compulsão fotográfica. Era, assim, importante 

criar um universo imagético que se distinguisse das trivialidades registadas no quotidiano.  

O recurso à utilização e revalorização da fotografia instantânea e a observação e estudo dos 

comportamentos da sociedade contemporânea constituiu a base para o meu projecto e 

investigação científica. Trabalhar a temática da representação dos meus próprios sonhos 

constituiu um desafio e um grande estímulo para a minha prática artística. Foi importante 

disciplinar-me, logo de início, e não me deixar desleixar com nenhum sonho, dado que cada 

episódio onírico poderia vir a tornar-se matéria concreta para ser desenvolvida no meu 

projecto. Assim, ao despertar, dava início ao exercício de anotar com o máximo de detalhe 

tudo aquilo de que me lembrasse tendo estabelecido para mim mesma, esta prática diária em 

meados do mês de Setembro de 2015. Todavia, ainda antes desta data, já tinha alguns sonhos 

sobre aviões documentados e decidi que tendo sido os mesmos tão fascinantes, e o mote para 

que me sentisse inspirada a representar estes episódios no meu projecto, começaria por 

fotografar a partir destes. 

É evidente que não sonhei todas as noites com aviões e, por tal, a grande maioria dos sonhos 

que redigi não puderam fazer parte constituinte deste projecto. No entanto, o acto de 
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disciplina a que me propus, de escrever acerca do meu universo onírico, permitiu-me ganhar 

ainda mais destreza e capacidade memorativa. Sinto que, ao longo destes largos meses, 

conquistei uma facilidade maior em lembrar-me do conteúdo manifesto dos meus sonhos. 

Poderá isto tudo constituir um caminho para que, numa outra fase da minha vida artística, 

possa vir a dar continuidade a esta obra.  

Como já foi referido em capítulos anteriores, trabalhei com cartuchos da marca The Impossible 

Project para capturar as minhas fotografias instantâneas. Propus-me, acima de tudo, a 

revalorizar a prática de fotografar com um equipamento que, com a vinda das câmaras digitais 

caiu em desuso, tornou-se por tal obsoleto e que faz todo o sentido resgatar, para a minha 

prática artística. Vejo a câmara Polaroid como um recurso que se distancia do registo comum 

praticado no quotidiano. O de fotografar desenfreada e compulsivamente, sem a mínima 

preocupação de fidelidade com o acto fotográfico.  

Aprendi, através da minha prática, que fotografar com uma Polaroid é essencialmente saber 

esperar. Actualmente falta-nos essa capacidade, vivemos intensamente e não nos dignamos a 

usar algum do nosso tempo para parar, reflectir, contemplar e depois sim, fotografar. Os 

registos triviais do quotidiano têm de ser documentados e partilhados à velocidade da luz e, 

assim sendo, o uso de uma câmara Polaroid não se encontra nas preferências da grande 

maioria dos indivíduos. O número absurdo de imagens que são capturadas diariamente, não 

poderia ser conseguido através de um mecanismo analógico que não permite a imediata 

partilha em plataformas virtuais e que, além do mais, tem um custo elevado. O preço médio 

de um cartucho varia entre os vinte a vinte e dois euros, com apenas oito exposições 

fotográficas disponíveis. Antes da empresa Polaroid falir, cada cartucho da marca vinha 

preparado com dez exposições. Actualmente o preço das películas aumenta e o número de 

fotografias que cada cartucho permite registar, diminui. Não é, portanto, sequer uma hipótese 

para a maioria das pessoas que usam a fotografia para documentar as pequenas 

particularidades da vida quotidiana. Seduz-me, cada vez mais, o facto de trabalhar com um 

tipo de registo que se desvie de práticas comuns e foi muito esta motivação que me levou a 

perceber que queria desenvolver uma obra totalmente suportada pelo acto fotográfico 

instantâneo da minha câmara Polaroid. 

áà ui aà fotog fi aà à … à u à lo oà deà es oços,à oà i st u e toà daà

intuição e da espontaneidade, a senhora do instante, que, em termos visuais 

questiona e decide ao es oàte po. à Ca tie -Bresson 2004, p.12)   
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Dei início à fase prática do meu projecto em meados de Setembro de 2015 e comecei por 

experimentar fotografar com uma película a cores.  

 

Figura 8: Primeiros experimentos com película de cor. Color Instant Film for 600, The Impossible Project. 

 

Figura 9: Experimentos com película de cor. Color Instant Film for 600, The Impossible Project. 

 

Utilizei um único cartucho colorido, tendo rapidamente compreendido que o caminho da 

minha fotografia não passaria pela imagem a cores. Esteticamente incomodava-me 

contemplar as tonalidades que este cartucho apresentava.  
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Mes oà ua doàosàfotóg afosàest oà uitosà aisàp eo upadosàe àespelha à
a realidade, ainda são assediados por imperativos de gosto e de 

o s i ia. à “o tagà ,àp. ) 

 

Em termos de representação dos meus sonhos, concluí que as memórias que tenho dos 

mesmos não passam, de todo, pelo colorido. Parecem-me, ao rememorá-los, que são mais 

cinzentos e sóbrios. Por tal motivo, decidi que abandonaria a utilização de película a cores, não 

só por questões sensoriais, estéticas, mas também por sentir que não fazia justiça às 

tonalidades do meu universo onírico. 

áài fo aç oà o ti aàpodeà uitasà ezesàat apalha àaà is o. à 

(Carvalho 2015) 

 

Dado isto, adquiri uma película a preto e branco, de forma a experimentar e compreender se 

os resultados seriam, desta vez, mais fiéis às minhas expectativas.  

Senti, após o primeiro disparo com o novo cartucho, que seria este o universo imagético que 

iria explorar. O avião e toda a conjuntura envolvente eram finalmente da mesma matéria dos 

meus sonhos. A imagem deixou de ser confusa e passou a ter ordem. As tonalidades uniformes 

do preto e branco que, com o passar do tempo se vão aproximando de tons sépia, 

transportam-me para a ideia de memória, de representação. Enquanto fotografei com película 

de cor, senti que a ideia do real, do aqui e agora, se encontrava muito presente. A partir do 

momento em que me cingi aos tons monocromáticos, compreendi que as minhas fotografias 

poderiam carregar o mistério das imagens oníricas. Que não transportariam assim o espetador 

para uma percepção do real e, por tal, senti-me motivada a criar uma obra que colocasse o 

observador a reflectir, enquanto vive o processo de contemplação das imagens. 

Est ita e teàfala do,à u aàseà o p ee deà adaàaàpa ti àdeàu aà
fotog afiaà … à o tudo,àaàrepresentação da realidade pela câmara deve 

se p eào ulta à aisàdoà ueà e ela. à Sontag 2004, p.18) 
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Figura 10: Primeiras fotografias captadas com a película B&W Film for 600. 

 

E se hoje em dia absorvemos todo o tipo de fotografias, porque não criar também jogos visuais 

com o espectador? Incitá-lo a questionar, a debater sobre a imagem que observa, a conduzi-lo 

mais além. Era primordial que — tendo o meu projecto uma das particularidades de não 

representar a banalização do acto fotográfico, nem a captação de trivialidades quotidianas — 

o espetador efectivamente conseguisse escapar às teias da banalização da imagem. Um dos 

objectivos da minha obra passa por criar uma ilusão ao observador. Se as fotografias da 

actualidade conseguem primar tanto pelo literal, devido ao seu carácter descritivo de 

momentos ou locais, torna-se fundamental para mim, enquanto artista visual, criar algum tipo 

de provocação ao espetador. Fazer com que o mesmo se aperceba de que as minhas 

fotografias não são somente o que aparentam. E é um exercício que parece complexo de ser 

praticado com a sociedade contemporânea, não só pela falta de cultura visual como também 

pela problemática de nos habituarmos a experienciar imagens que não significam nada além 

do literal.  

Torna-se por isso fundamental, no meu ponto de vista artístico, que as imagens sugiram algo 

mais do que o olhar possa alcançar. E ao fotografar detalhes dos meus episódios oníricos, 

imagens estas que não são explícitas das vivências habituais do quotidiano, ofereço deste 

modo ao espetador a possibilidade de reflexão e inquietação. 

Para representar os meus sonhos, a partir da captação fotográfica de uma câmara Polaroid, 

decidi que iriam estar presentes imagens resultantes de detalhes dos mesmos. Captar estas 
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imagens seria como congelar frames do meu registo onírico. Seria, à partida, um processo 

complexo representar de forma exacta os acontecimentos dos sonhos, daí que julguei ser mais 

adequado e verosímil criar pequenas representações de pormenores cativantes. 

As imagens finais do meu projecto serão apresentadas sobre a forma de livro, um suporte que 

considero mais intimista e que leva a que o espetador crie um elo de ligação com a obra. 

Necessariamente terá de folhear e aproximar-se das imagens para contemplar e tentar 

compreendê-las. Agrada-me que exista esta empatia com a arte, que as obras não se percam 

nas paredes. Que os espectadores sintam necessidade do toque, se for necessário.  

É também pelo incrível número de imagens que visualizamos diariamente, que me cativa a 

ideia de existir público que se sinta tentado a parar, contemplar e pensar sobre o que existirá 

para além do visível, nas minhas fotografias. 

 

Figura 11: Detalhes dos meus episódios oníricos, representados sobre fotografia instantânea. 

 

ásàfotografias não se limitam a apresentar a realidade — realisticamente. A 

realidade é que é examinada, e avaliada, em função da sua fidelidade às 

fotos. à “o tagà , p.53) 

 

À medida que fui pesquisando e reflectindo sobre as minhas imagens, fui também descobrindo 

artistas que valorizam o uso da fotografia Polaroid na actualidade. Um deles é Nobuyoshi 

Araki, mais conhecido pelas suas polaroids de cariz erótico, retratando mulheres. Num registo 

bastante diferenciado daquele a que habituou o espetador, cria a série fotográfica intitulada 
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Sakura onde capturou imagens relativas à temporada do desabrochar das flores de cerejeira 

em Tóquio. Para o fotógrafo, este trabalho reflecte-se numa metáfora de resistência para a 

natureza cíclica da própria vida.  

A estética visual das suas imagens é absolutamente fascinante. Envoltas numa moldura negra, 

as suas polaroids transmitem uma ideia de leveza, de harmonia e de uma realidade distante, 

como se de memórias ou de momentos nostálgicos se tratassem. A série foi captada a partir 

de um cartucho de película a preto e branco e as fotografias instantâneas carregam uma aura 

que lembra o onírico, oferecendo ao espetador imagens que se distanciam de um registo 

banal.  

 

Figura 12: Polaroid da série Sakura, por Nobuyoshi Araki, 2013. 
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Figura 13: Polaroid da série Sakura, por Nobuyoshi Araki, 2013. 

 

Figura 14: Polaroid da série Sakura, por Nobuyoshi Araki, 2013. 
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Figura 15: Polaroid da série Sakura, por Nobuyoshi Araki, 2013. 

Um outro artista que trabalha, na grande maioria das vezes, com o formato Polaroid é o 

fotógrafo Daniel Blaufuks. Enquanto fotógrafa, sinto uma inspiração notável pela arte de 

Blaufuks e particularmente pelos seus diários de viagens. Foi à estrutura destes cadernos de 

memórias que fui buscar alguma inspiração para a criação do meu objecto final.  

Na obra Uma Viagem a São Petersburgo, de 1998, Daniel Blaufuks documenta no seu caderno 

de polaroids, através do recurso à escrita e da captação de fotografias instantâneas, os 

momentos que o fizeram sentir-se conquistado pela cidade. Utiliza, desta forma, o registo 

fotográfico como uma ferramenta de construção de representações das suas memórias. 

Este tipo de documentação distancia-se, também, do estilo de registo que a sociedade tende a 

realizar nos dias que correm, quando viaja. Para quem usufrui das redes sociais, apercebe-se 

da quantidade excessiva de fotografias publicadas quando um dado individuo viaja. Hoje em 

dia o chamado diário de viagens é construído no âmbito virtual e muitas vezes não parece ter 

o objectivo de dar a conhecer ou suscitar opiniões acerca de um particular lugar. No meu 

ponto de vista, as imagens sugerem um lado mais narcisista e de ostentação do indivíduo, do 

que propriamente o de criar um elo de partilha para com os seus seguidores. 
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As fotografias de Daniel Blaufuks não se prendem com um lado meramente descritivo ou 

ilustrativo. Não são fotografias turísticas e os seus apontamentos escritos não deixam que a 

fotografia fique desamparada. Nesta obra o todo complementa-se, desde o estilo fotográfico 

apresentado, às anotações redigidas que servem de suporte ao acto fotográfico. 

 

Figura 16: Diários de São Petersburgo de Daniel Blaufuks, 1998. 

 

Figura 17:Diários de São Petersburgo de Daniel Blaufuks, 1998. 
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Figura 18: Diários de São Petersburgo de Daniel Blaufuks, 1998. 

 

Figura 19: Diários de São Petersburgo de Daniel Blaufuks, 1998. 
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A partir daqui, tomei a decisão de que o meu objecto final seria um livro, construído com base 

nas vinte fotografias polaroid que constituem detalhes de alguns dos meus sonhos com aviões 

e que as mesmas estariam conectadas com escritos. Decidi, pelo facto de não querer que o 

espetador construa uma leitura óbvia do meu trabalho, não incluir os relatos dos meus sonhos 

em forma de prosa. A ideia surge-me numa altura em que ao despertar não me lembrava 

concretamente dos pormenores do sonho, a ponto de, ter escrito meramente palavras-chave 

que me fariam recordar de alguns dos aspectos desse episódio onírico. Decidi então usar-me 

deste jogo de palavras soltas, sem recurso a frases completas e estruturadas, para 

complementar as minhas imagens e sugerir algumas pistas ao espetador.  

As imagens estarão dispostas por pares, para retratar cada sonho. Nisto, o livro será fruto de 

dez sonhos, vinte imagens, e particularidades dos mesmos redigidas manualmente por mim, 

para se complementar com a ideia de criação de uma obra de foro mais pessoal e intimista. 

 

 

Figura 20: Detalhes dos meus episódios oníricos, representados sobre fotografia instantânea. 
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Figura 21: Detalhes dos meus episódios oníricos, representados sobre fotografia instantânea. 

 

 

 

Figura 22: Detalhes dos meus episódios oníricos representados sobre fotografia instantânea. 
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Conclusão 

 

Durante todo este processo académico, inclusivamente aquando da construção deste projecto, 

fui-me debatendo com algumas inquietações relacionadas com o acto fotográfico na sociedade 

contemporânea. Não só pela evidente ânsia e compulsão do registo frenético das mais triviais 

situações, como que pela banalização a que a fotografia se encontra sujeita. 

 Através de práticas de observação, algo que julgo estar a cair em desuso com a grande 

maioria dos indivíduos, fui-me apercebendo da gravidade em que nos encontramos. Sinto que 

todo este processo me serviu de alerta. Não só perante a necessidade de usar, 

conscientemente, parte do meu tempo para parar e reflectir, como para compreender o que 

move as gerações actuais a compactuarem com este tipo de comportamentos que passam 

pela tentativa de construção de uma imagem própria que raramente corresponde à realidade. 

Observei, enquanto navegava por redes sociais como o Instagram, que já não se vive 

verdadeiramente o momento. Não se pode viver o mesmo e registá-lo no preciso instante. Ou 

se disfruta ou se fotografa, porque tanto o usufruto da situação como a captação fotográfica 

necessitam de tempo e o mesmo não se desdobra para alcançar estas duas vertentes. 

Desde fotografias de momentos pós parto, à partilha fotográfica da alimentação diária, das 

roupas dispendiosas ou das viagens paradisíacas, existe claramente uma ode ao próprio ego. 

Uma necessidade significante de mostrar que também nós ocupamos um lugar no mundo e 

que padecemos de uma vida perfeita. Assim o afirmo porque não vi, por uma única vez, 

alguém que publicasse imagens das inseguranças ou derrotas do seu dia. Desta forma, e 

porque todos vivenciamos momentos menos positivos, apercebi-me que a fotografia é usada, 

inconscientemente por grande parte das pessoas, como veículo não só de partilha e 

ostentação, mas também como modo de ilusão ou de ludibriação. A fotografia tem este poder 

porque não é o real. É, por isso, uma representação da realidade. Através de um conjunto de 

imagens podemos levar o espetador a acreditar em algo que efectivamente não é palpável. 

Basta que lhe possamos oferecer a leitura certa. 

 Fora do universo virtual também observei de tudo um pouco, desde indivíduos a perderem 

tanto tempo a fotografar a sua própria comida, munida de um aspecto visual ímpar, que 

consequentemente acabaram por nem tocar mais na mesma. Parece que, por ventura, 

escolheram aquela refeição com o simples intuito de fotografar para publicar nas redes sociais 

e, mais uma vez, se afirmarem. 
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Presenciei também um grupo de quatro jovens que, já em plena escuridão da sala de cinema, 

decidiram fotografar-se. Além da falta de sentido que faz tirar fotografias a si próprio quando o 

filme já se iniciou, o flash que dispara devido à escuridão evidente do ambiente em que nos 

encontramos, acaba por incomodar todos aqueles que se deslocaram e pagaram para ver um 

filme. Portanto, também aí, percebi que o culto do eu e o fotografar para comprovar que se 

esteve num dado local, constitui uma das maiores prioridades da sociedade actual. 

Chego, por isso, a algumas conclusões que abaixo enumero. 

No que toca ao acto compulsivo da prática da fotografia, chego a um claro entendimento. 

Perdemos, por completo, a noção e o valor do acto fotográfico. Recorremos ao registo de 

imagens para documentar, essencialmente, trivialidades do quotidiano. Com isto, 

contribuímos largamente para a banalização da fotografia e consequente perda da sua aura.  

Relativamente ao resgate da fotografia instantânea como meio de valorização artístico posso 

concluir que, pela minha prática, acabou por me disciplinar ainda mais no discurso e acto 

fotográfico. A captação fotográfica dos aviões obrigou-me a uma espera e paciência 

constantes. Não passaram aviões por mim, com o mesmo espaço de tempo que passaram 

automóveis, por exemplo. É necessário saber aguardar, contemplar e preparar a câmara 

fotográfica. A Polaroid não funciona da mesma forma que uma câmara digital. Assim sendo, 

não é possível capturar dezenas de imagens num curto intervalo de tempo. Depois do disparo, 

a câmara necessita de pelo menos três segundos para voltar a estar apta para a próxima 

captura. Esta particularidade obrigou-me sempre a fotografar com consciência, valorizando 

cada imagem que captei. 

Por fim, e alusivo à pratica de registos da actividade onírica, posso assegurar que será um 

exercício que não se concluirá com esta fase final do curso. Percebi que para além de me 

auxiliar numa melhor capacidade memorativa do conteúdo manifesto dos meus sonhos, 

servirá sempre de material para uma futura continuação deste projecto artístico. Porque a 

actividade e o fenómeno do sonho não é um ciclo que se possa cessar. 
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