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Resumo 

A presente dissertação pretende analisar a influência do registo fotográfico na arquitetura, de modo a 

compreender como representa e comunica o espaço construído.  

Inicia-se com o estudo do desenvolvimento tecnológico da fotografia e a sua relação inicial com a 

arquitetura. Desde o seu aparecimento, a fotografia tornou-se numa importante ferramenta 

comunicativa onde a arquitetura tem sido tema recorrente. Através de contributos pioneiros como 

László Moholy-Nagy, Lucien Hervé ou Julius Shulman, foi possível identificar a evolução desde o seu 

carácter documental até ao utensílio interpretativo e compreensivo da arquitetura nos dias de hoje. 

No segundo capítulo, optou-se por analisar a importância da fotografia na imagem da arquitetura, bem 

como a sua capacidade de disseminar e ficcionar o espaço. Discute-se o conceito de imagem na 

arquitetura através do ponto de vista de vários autores. Abordam-se temas como a memória, a visão 

condicionante do fotógrafo ou a subjetividade da fotografia. De seguida, analisam-se os meios de 

difusão da arquitetura – publicações, exposições e internet -  e o papel da imagem nesse processo. O 

capítulo termina com o estudo de quatro artistas que, através da manipulação da imagem, ficcionam 

visualmente o espaço de forma a criar discursos críticos relativos à arquitetura. 

Numa última fase, procura-se percecionar os efeitos teóricos acima estudados na prática 

contemporânea da fotografia. Através do estudo de três fotógrafos com visões e métodos 

comunicativos muito particulares, o trabalho de Hélène Binet, Iwan Baan e Fernando Guerra é, neste 

capítulo, analisado e interpretado de forma a entender-se os efeitos da fotografia na arquitetura.  
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Abstract 

The following dissertation aims to analyze the photographical heritage influence in architecture, in order 

to comprehend the multiplicity of representations and ways to communicate the space.  

Firstly, the technological advance in photography and its incipient relations with architecture was crucial 

to better formulate the whole rational. From its emergence, photography has been a corner stone in 

communication in which, architecture arises with unparalleled visibility. Based on pioneer contributions 

such as Lászlo Moholy-Nagy, Lucien Hervé and Julius Shulman we can identify photography’s evolution, 

from its mere documental feature to the interpretative component to better understand architecture 

nowadays. 

Thereafter the relevance of photography in architecture’s communication was further analyzed, as well 

as its capacity to disseminate and fiction the architectural space. The image concept in architecture is 

approached through the eyes of several authors. Themes like memory, conditioning factors in the 

photographer perspective or even the subjective reality in photography are some of the topics 

addressed. Furthermore, architecture communication channels – publications, exhibitions and internet 

– are analyzed to better comprehend the image role in this process. The chapter ends with four artists’ 

case study that, through image manipulation, fiction the space to create critical speeches regarding 

architecture.  

Lastly, this project intends to perceive the theoretical effects, respecting the aforementioned studies, in 

the contemporary photography. Through the study of three photographers, each with particular visions 

and communication methods, the work of Hélène Binet, Iwan Baan and Fernando Guerra is scrutinized 

and interpreted in order to understand the relevance photography has in architecture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords | Architecture; Photography; Image; Communication. 



x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

Índice 

 

Agradecimentos 

Resumo 

Abstract 

Índice 

Índice de figuras 

 

Introdução 

 

1. Fotografia: uma nova forma de representação do espaço 

1.1 O registo fotográfico e a sua evolução 

1.2 A origem da fotografia na Arquitetura 

1.2.1 László Moholy-Nagy (1895-1946) 

1.2.2 Lucien Hervé (1910-2007) 

1.2.3 Julius Shulman (1910-2009) 

 

2. A Arquitetura através da lente 

2.1 A imagem da Arquitetura 

2.2 Mediatização da Arquitetura: os meios de difusão 

2.3 O digital e a ficção 

 

3. O encontro das duas artes no século XXI 

3.1 Do conceptual à realidade 

3.1.1 Hélène Binet (1959) 

3.1.2 Iwan Baan (1975) 

3.1.3 Fernando Guerra (1970) 

 

Conclusão 

 

Referências bibliográficas 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

1 

 

7 

8 

15 

18 

21 

24 

 

27 

28 

36 

42 

 

49 

50 

51 

57 

63 

 

69 

 

73 

81 

 

 

 

 



xii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

Índice de figuras 

 

Fotografia: uma nova forma de representação do espaço 

01. View from the window, Saint-Loup-de-Varennes | Joseph Nicéphore Niépce, 1827 

Fonte: SCHULZ, A. (2015) Architectural Photography: Composition, Capture, and Digital Image 
Processing; Rocky Nook Inc, p. 5 

02. Boulevard du Temple, Paris | Louis Jacques Mandé Daguerre, 1838 

Fonte: SCHULZ, A. (2015) Architectural Photography: Composition, Capture, and Digital Image 
Processing; Rocky Nook Inc, p. 5 

03. Boulevard des Capucines, Paris | William Henry Fox Talbot, 1843 

Fonte: SCHULZ, A. (2015) Architectural Photography: Composition, Capture, and Digital Image 
Processing; Rocky Nook Inc, p. 5 

04. The Arc de Triomphe and the Grand Boulevards, Paris | Gaspard Felix  

Tournachon, 1868.  

Fonte: ROSENBLUM, N. (1997) A World History of Photography; Abbeville Press. p. 246 

05. Boston from the Air, Boston | James Wallace Black, 1860 

Fonte: ROSENBLUM, N. (1997) A World History of Photography; Abbeville Press. p. 247 

06. Fachada Catedral Notre-Dame, Paris | Édouard Baldus, 1860s 

Fonte: Metropolitan Museum of Art (2019) Notre-Dame, visualizado a 25 de março de 2019, 
<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/268866> 

07. Perspetiva Catedral Notre-Dame, Paris | Édouard Baldus, 1860s 

Fonte: Metropolitan Museum of Art (2019) Notre-Dame, visualizado a 25 de março, 
<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/268863> 

08. Fotogramas | László Moholy-Nagy, 1925 – 1929 

Fonte: RUBIO, O. M. (2010) Laszlo Moholy-Nagy: el arte y la luz; Círculo de bellas artes, Madrid. p. 129 
- 133 

09. Revista Bauhaus 1 (capa) | Lucia Moholy e László Moholy-Nagy, 1926 

Zimmerman, C. (2014) Photographic Architecture in the twentieth century; University of Minnesota  

Press, p. 165 

10. Revista Bauhaus 1 (contracapa) | Lucia Moholy e László Moholy-Nagy, 1926 

Zimmerman, C. (2014) Photographic Architecture in the twentieth century; University of Minnesota  

Press, p. 165 

11. Série fotográfica Unité d’habitation, Marselha | Lucien Hervé, 1949-1952 

Fonte: Lucien Hervé, Le Corbusier, visualizado a 27 de março de 2019, 
<https://www.lucienherve.com/lh_corb.html> 

12. Série fotográfica Capela de Notre-Dame-du.Haut, Ronchamp | Lucien Hervé,  

1950 – 1955 

Fonte: Lucien Hervé, Le Corbusier, visualizado a 27 de março de 2019, 
<https://www.lucienherve.com/lh_corb.html> 

13. Retratos de Le Corbusier | Lucien Hervé, 1951-1952 

Fonte: Lucien Hervé, Le Corbusier, visualizado a 27 de abril de 2019, 
<https://www.lucienherve.com/lh_corb.html> 

14. Case Study #22, Pierre Koenig, Califórnia | Fotografia escolhida pelo editor  

Julius Shulman, 1960  

Fonte: RATTENBURY, K. (2002) This is Not Architecture; Routledge, p. 128 

 

10 

 

 
11 

 

 
11 

 

 
12 

 

 

12 

 

 15 

 

 
15 

 

 
19 

 

 
20 

 

 
20 

 

 

22 

 

 
22 

 

 

23 

 

 
25 

 

 

https://www.lucienherve.com/lh_corb.html


xiv 

 

15. Case Study #22, Pierre Koenig, Califórnia | Fotografia interpretada pelo  

fotógrafo | Julius Shulman , 1960 

Fonte: RATTENBURY, K. (2002) This is Not Architecture; Routledge, p.130 

 

A Arquitetura através da lente 

16. Pavilhão de Barcelona, Mies Van der Rohe, Barcelona | Berliner Bildrechit, 1929 

Fonte: Zimmerman, C. (2014) Photographic Architecture in the twentieth century; University of 
Minnesota Press, p. 50 - 52 

17. Planta Pavilhão de Barcelona com indicações de Sara Dean e Joss Kiely, para as  

fotografias, 1929 

Fonte: Zimmerman, C. (2014) Photographic Architecture in the twentieth century; University of 
Minnesota Press, p. 56 

18. Capa da revista nº 1 L'Esprit Nouveau, 1920 

Fonte: Bimma, L'Esprit Nouveau, visualizado a 5 de abril de 2019 <https://www.bmiaa.com/lesprit-
noveau-%E2%80%8B1920-1925-now-available-online-by-dipartimento-di-architettura-roma-tre/> 

19. Páginas do interior da revista L'Esprit Nouveau, 1920 - 1925 

Fonte: Bimma, L'Esprit Nouveau, visualizado a 5 de abril de 2019 <https://www.bmiaa.com/lesprit-
noveau-%E2%80%8B1920-1925-now-available-online-by-dipartimento-di-architettura-roma-tre/>   

20. Case Study #8, Charles Eames, Califórnia | Revista Arts and Architecture  

Dezembro 1949 

Fonte: Arts and Architecture, Case Study House Program, visualizado a 9 de abril de 2019, 
<http://www.artsandarchitecture.com/case.houses/houses.html> 

21. Shanghai | Andreas Gursky, 2000 

Fonte: Andreas Gursky, Works, visualizado a 10 de abril de 2019, 
<http://www.andreasgursky.com/en/works/2000/shanghai> 

22. Bahrain I | Andreas Gursky, 2005  

Fonte: Andreas Gursky, Works, visualizado a 10 de abril de 2019, 
<http://www.andreasgursky.com/en/works/2005/bahrain-> 

23. Jumeirah Palm | Andreas Gursky, 2008 

Fonte: Andreas Gursky, Works, visualizado a 10 de abril de 2019, 
<http://www.andreasgursky.com/en/works/2008/jumeirah-palm> 

24. Morning Cleaning, Pavilhão de Barcelona, Mies Van der Rohe, Barcelona   

Jeff Wall, 1999 

Fonte: GADANHO, P., MOURE, G., RODRGUES, S. F. (2019) Fiction and fabrication: Phoography of 
Architecture after de Digital Turn. Hirmer. 

25. Wonders of Portugal | Isabel Brison, 2008 

Fonte: Isabel Brison, Work, visualizado a 11 de abril de 2019, 
<https://isabelbrison.com/wondersofportugal> 

26. Late Industrial | Isabel Brison, 2011 

Fonte: Isabel Brison, Work, visualizado a 11 de abril de 2019, <https://isabelbrison.com/lateindustrial> 

27. Goetz Collection, Herzog & de Meuron, Alemanha | Thomas Ruff, 1994 

Fonte: Tate, Thomas Ruff, visualizado a 12 de abril de 2019, <https://www.tate.org.uk/art/artworks/ruff-
goetz-collection-p77935> 

 

 

 

 

25 

 

 

30 

 

 
30 

 

 

37 

 

 
37 

 

 
38 

 

 

43 

 

 
43 

 

 
43 

 

 
44 

 

 

45 

 

 
45 

 

 46 

 

 



xv 

 

O encontro das duas artes no século XXI 

28. Kolumba Art museum, Peter Zumthor, Colónia | Hélène Binet, 2007  

Fonte: Hélène Binet (2018) Photography, visualizado a 12 de maio de 2019, 
<http://helenebinet.com/photography/peter-zumthor/> 

29. Elbphilharmonie, Herzog & de Meuron, Hamburgo | Iwan Baan, 2017  

Fonte: Iwan Baan (2019) Photography, visualizado a 12 de maio de 2019, 
<https://iwan.com/portfolio/elbphilharmonie-hamburg-herzog-de-meuron/> 

30. Lar de Idosos, Aires Mateus, Alcácer do Sal | Fernando Guerra, 2011 

Fonte: Últimas Reportagens (2018) Reportagens, visualizado a 12 de maio de 2019, 
<http://ultimasreportagens.com/ultimas.php> 

31. Termas de Vals, Peter Zumthor, Suíça | Hélène Binet, 1997-2011 

 Fonte: Hélène Binet (2018) Photography, visualizado a 15 de abril de 2019, 
<http://helenebinet.com/photography/peter-zumthor/> 

32. Estação do Corpo de Bombeiros de Vitra, Zaha Hadid, Weil am Rhein  

Hélène Binet, 1993-2013 

Fonte: Hélène Binet (2018) Photography, visualizado a 15 de abril de 2019, 
<http://helenebinet.com/photography/zaha-hadid/> 

33. Centro Cultural Heydar Aliyev, Zaha Hadid, Azerbeijão | Hélène Binet, 1993-2013 

Fonte: Hélène Binet (2018) Photography, visualizado a 15 de abril de 2019, 
<http://helenebinet.com/photography/zaha-hadid/> 

34. Opera de Harbin, MAD Architects, China | Iwan Baan, 2015 

Fonte: Iwan Baan (2019) Photography, visualizado a 17 de abril de 2019, 
<https://iwan.com/portfolio/harbin-culture-island-harbin-china-mad-architects/> 

35. Torre David, Caracas | Iwan Baan, 2012 

 Fonte: Iwan Baan (2019) Photography, visualizado a 17 de abril de 2019, 
<https://iwan.com/portfolio/venice-biennale-2012-utt-iwan-baan-torre-david/> 

36. Escola Flutuante Makoko, Nigéria | Iwan Baan, 2013 

Fonte: Iwan Baan (2019) Photography, visualizado a 17 de abril de 2019, 
<https://iwan.com/portfolio/makoko-floating-school-lagos-nigeria/> 

37. Centro de Artes de Sines, Aires Mateus, Portugal | Fernando Guerra, 2007 

Fonte: Últimas Reportagens (2018) Reportagens, visualizado a 19 de abril de 2019, 
<http://ultimasreportagens.com/ultimas.php> 

38. Pavilhão em Anyang, Álvaro Siza Vieira e Carlos Castanheira, Coreia do Sul  

Fernando Guerra, 2007 

Fonte: Últimas Reportagens (2018) Reportagens, visualizado a 19 de abril de 2019, 
<http://ultimasreportagens.com/siza.php> 

 

Anexos 

39. Capela Bruder Klaus, Peter Zumthor, Alemanha | Hélène Binet, 1997-2011 

Fonte: Hélène Binet (2018) Photography, visualizado a 29 de abril de 2019, 
<http://helenebinet.com/photography/peter-zumthor/> 

40. Capela Bruder Klaus, Peter Zumthor, Alemanha | Hélène Binet, 1997-2011 

Fonte: Hélène Binet (2018) Photography, visualizado a 29 de abril de 2019, 
<http://helenebinet.com/photography/peter-zumthor/> 

41. Riverside Museum, Zaha Hadid, Glasgow | Hélène Binet, 1993-2013 

Fonte: Hélène Binet (2018) Photography, visualizado a 29 de abril de 2019, 
<http://helenebinet.com/photography/zaha-hadid/> 

 

50 

 

 

55 

 

55 

 

 
59 

 

 
60 

 

 
61 

 

 
64 

 

 
67 

 

 

82 

 

 
83 

 

 
84 

 

 

50 

 

 
50 

 

 
54 

 



xvi 

 

42. Phaeno Science Center, Zaha Hadid, Wolfsburg | Hélène Binet, 1993-2013 

Fonte: Hélène Binet (2018) Photography, visualizado a 29 de abril de 2019, 
<http://helenebinet.com/photography/zaha-hadid/> 

43. Couvent Sainte-Marie de la Tourette, Le Corbusier, Éveux | Hélène Binet, 2007 

Hélène Binet (2018) Photography, visualizado a 29 de abril de 2019, 
<http://helenebinet.com/photography/zaha-hadid/> 

44. Couvent Sainte-Marie de la Tourette, Le Corbusier, Éveux | Hélène Binet, 2007 

Hélène Binet (2018) Photography, visualizado a 29 de abril de 2019, 
<http://helenebinet.com/photography/zaha-hadid/> 

45. Couvent Sainte-Marie de la Tourette, Le Corbusier, Éveux | Hélène Binet, 2007 

Hélène Binet (2018) Photography, visualizado a 29 de abril de 2019, 
<http://helenebinet.com/photography/zaha-hadid/> 

46. CCTV, OMA, Pequim | Iwan Baan, 2005-2012 

Fonte: Iwan Baan (2019) Photography, visualizado a 29 de abril de 2019, 
<https://iwan.com/portfolio/cctv-tvcc-china-central-television-headquarters-ole-scheeren-rem-koolhaas-
oma/> 

47. CCTV, OMA, Pequim | Iwan Baan, 2005-2012 

Fonte: Iwan Baan (2019) Photography, visualizado a 29 de abril de 2019, 
<https://iwan.com/portfolio/cctv-tvcc-china-central-television-headquarters-ole-scheeren-rem-koolhaas-
oma/> 

48. CCTV, OMA, Pequim | Iwan Baan, 2005-2012 

Fonte: Iwan Baan (2019) Photography, visualizado a 29 de abril de 2019, 
<https://iwan.com/portfolio/cctv-tvcc-china-central-television-headquarters-ole-scheeren-rem-koolhaas-
oma/> 

49. CCTV, OMA, Pequim | Iwan Baan, 2005-2012 

Fonte: Iwan Baan (2019) Photography, visualizado a 29 de abril de 2019, 
<https://iwan.com/portfolio/cctv-tvcc-china-central-television-headquarters-ole-scheeren-rem-koolhaas-
oma/> 

50. Estádio Nacional de Pequim, Herzog & de Meuron, Pequim  

Iwan Baan, 2005-2008 

Fonte: Iwan Baan (2019) Photography, visualizado a 29 de abril de 2019, 
<https://iwan.com/portfolio/national-olympic-stadium-beijing-2008-herzog-de-meuron/> 

51. Torre David, Caracas | Iwan Baan, 2012 

Fonte: Iwan Baan (2019) Photography, visualizado a 29 de abril de 2019, 
<https://iwan.com/portfolio/venice-biennale-2012-utt-iwan-baan-torre-david/> 

52. Torre David, Caracas | Iwan Baan, 2012 

Fonte: Iwan Baan (2019) Photography, visualizado a 29 de abril de 2019, 
<https://iwan.com/portfolio/venice-biennale-2012-utt-iwan-baan-torre-david/> 

53. Torre David, Caracas | Iwan Baan, 2012 

Fonte: Iwan Baan (2019) Photography, visualizado a 29 de abril de 2019, 
<https://iwan.com/portfolio/venice-biennale-2012-utt-iwan-baan-torre-david/> 

54. Torre David, Caracas | Iwan Baan, 2012 

Fonte: Iwan Baan (2019) Photography, visualizado a 29 de abril de 2019, 
<https://iwan.com/portfolio/venice-biennale-2012-utt-iwan-baan-torre-david/> 

55. Retratos de Álvaro Siza Vieira | Fernando Guerra 

Fonte: Últimas Reportagens (2018) Reportagens, visualizado a 19 de abril de 2019, 
<http://ultimasreportagens.com/siza.php> 

56. Shihlien Chemical Industrial Park Office, Álvaro Siza + Carlos Castanheira,  

Jiangsu | Fernando Guerra, 2014 

Fonte: Últimas Reportagens (2018) Reportagens, visualizado a 19 de abril de 2019, 
<http://ultimasreportagens.com/siza.php> 

85 

 

 
86 

 

 
86 

 

 
87 

 

 
88 

 

 

88 

 

 

89 

 

 

89 

 

 

90 

 

 

92 

 

 
92 

 

 
93 

 

 
93 

 

 
94 

 

 
94 

 

 



xvii 

 

57. Shihlien Chemical Industrial Park Office, Álvaro Siza + Carlos Castanheira,  

Jiangsu | Fernando Guerra, 2014 

Fonte: Últimas Reportagens (2018) Reportagens, visualizado a 19 de abril de 2019, 
<http://ultimasreportagens.com/siza.php> 

58. Shihlien Chemical Industrial Park Office, Álvaro Siza + Carlos Castanheira,  

Jiangsu | Fernando Guerra, 2014 

Fonte: Últimas Reportagens (2018) Reportagens, visualizado a 19 de abril de 2019, 
<http://ultimasreportagens.com/siza.php> 

59. Terminal de Cruzeiros, João Luís Carrilho da Graça, Lisboa  

Fernando Guerra, 2018 

Fonte: Últimas Reportagens (2018) Reportagens, visualizado a 19 de abril de 2019, 
<http://ultimasreportagens.com/ultimas.php> 

60. Terminal de Cruzeiros, João Luís Carrilho da Graça, Lisboa  

Fernando Guerra, 2018 

Fonte: Últimas Reportagens (2018) Reportagens, visualizado a 19 de abril de 2019, 
<http://ultimasreportagens.com/ultimas.php> 

61. Terminal de Cruzeiros, João Luís Carrilho da Graça, Lisboa  

Fernando Guerra, 2018 

Fonte: Últimas Reportagens (2018) Reportagens, visualizado a 19 de abril de 2019, 
<http://ultimasreportagens.com/ultimas.php> 

62. Sede EDP, Aires Mateus, Lisboa | Fernando Guerra, 2018 

Fonte: Últimas Reportagens (2018) Reportagens, visualizado a 19 de abril de 2019, 
<http://ultimasreportagens.com/ultimas.php> 

63. Sede EDP, Aires Mateus, Lisboa | Fernando Guerra, 2018 

Fonte: Últimas Reportagens (2018) Reportagens, visualizado a 19 de abril de 2019, 
<http://ultimasreportagens.com/ultimas.php> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

96 

 

 

96 

 

 

97 

 

 

98 

 

 
98 

 

 

95 

 

 



xviii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

A presente dissertação constitui a conclusão de um ciclo académico, o Mestrado Integrado em 

Arquitetura. Desde o início da minha formação no Instituto Superior Técnico, que fui percebendo como 

a arquitetura e a fotografia podiam trabalhar lado a lado. Ao pôr em prática algumas das suas possíveis 

conexões apercebi-me que as duas áreas se podiam complementar. Por um lado, a pesquisa de 

referências que, para além de uma série de documentos técnicos e maquetes, eram apresentadas 

através de fotografias, quer nos livros como na internet. Por outro lado, a necessidade de comunicar e 

representar o meu próprio projeto, que passava por apresentar uma série de imagens, por vezes até 

manipuladas e alteradas. Ao investigar sobre o tema, deparei-me com interessantes questões relativas 

ao modo como as duas artes interagiam. Estas perguntas serviram de ponto de partida para o estudo 

mais aprofundado presente nesta dissertação. 

A Imagem da Arquitetura: a fotografia como modo de comunicação é, portanto, uma análise centrada 

na relação entre a arquitetura e as suas imagens, em particular com a fotografia. Aparentemente, 

parceiras improváveis, a fotografia e arquitetura, têm construído um caminho de interligação 

comunicativa. Se por um lado, a fotografia se centra na captura de um momento instantâneo para um 

plano bidimensional. A arquitetura, por outro, é sinónimo de espaço tridimensional, volume e vivência. 

Apesar das suas diferenças, trata-se de uma relação complementar, na qual a fotografia tem 

contribuído para uma melhor perceção e comunicação do espaço arquitetónico. 

Desde o final do século XIX, que a fotografia se tornou num importante instrumento comunicativo da 

arquitetura. Com o posterior avanço tecnológico e a massificação dos meios de comunicação, esta tem 

progredido na forma como se relaciona com o espaço arquitetónico. Autores pioneiros como László 

Moholy-Nagy, Lucien Hervé e Julius Shulman justificam essa evolução através do seu modo de ver e 

fotografar a arquitetura. Na realidade, o seu carácter documental pode ser questionável. Ao longo do 

tempo, a fotografia tem vindo a adquirir diversas posições relativas à sua capacidade comunicativa. O 

estatuto da imagem, em parte, assenta na sua plausibilidade, mas será que esta tem a capacidade de 

representar o real? Ou constituiu uma visão interpretativa do fotógrafo, entre outros fatores? Que 

influência terá o registo fotográfico na arquitetura? De facto, a sua natureza subjetiva permite uma 

personalização na forma de fotografar e, consequentemente, na forma de entender e comunicar o 

espaço arquitetónico. 

Por outro lado, num mundo repleto de imagens, a disseminação tornou-se imediata e de grande escala, 

valorizando o estatuto da fotografia como forma privilegiada de comunicação do espaço. A interação 

entre a arquitetura e as pessoas passou a ser vivida, cada vez mais, através das imagens. Hoje, as 

novas tecnologias permitem uma democratização da imagem. Através da internet, qualquer obra está 

à distância de um clique. Ao mesmo tempo, o nascimento de software de edição permitiu à fotografia, 

já por si subjetiva, tornar-se manipulável e simular novas realidades, muitas delas nunca imaginadas. 

Neste contexto, o entendimento da imagem arquitetónica e do seu respetivo valor e limitações, constitui 

uma questão de significativa importância para a arquitetura e a sua comunicação. Pretende-se assim, 

entender o ponto de vista do arquiteto e do fotógrafo profissional, na forma como comunicam um projeto 

que, consequentemente, influencia a forma como se descobre e interpreta a obra.  
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A investigação realizada ao longo da dissertação centrou-se em três momentos: na pesquisa 

bibliográfica de referência, na análise de três casos de estudo através de entrevistas e conferências e, 

por último, na interpretação e interligação da informação. A pesquisa bibliográfica teve por base a 

análise de publicações, artigos, textos e ensaios de forma a estudar-se os seguintes tópicos: 

- Contexto histórico da fotografia; 

- Desenvolvimentos tecnológicos do meio fotográfico; 

- Relação entre a arquitetura e a fotografia durante o século XX; 

- Entendimento do poder da imagem na arquitetura; 

- Processo de disseminação da arquitetura através da fotografia; 

- Influência do desenvolvimento digital para a fotografia de arquitetura; 

- Fotografia de arquitetura numa época contemporânea; 

- Vida, obra e influências dos fotógrafos abordados. 

Os casos de estudo escolhidos partiram da criação de um catálogo com as principais referências na 

área da fotografia da arquitetura da atualidade, segundo os seguintes critérios: trabalhos realizados na 

época contemporânea; diversidade visual do trabalho realizado; origem portuguesa e estrangeira; 

existência de uma relação sólida com um ou mais arquitetos. Desta forma, escolheu-se estudar Hélène 

Binet, Iwan Baan e Fernando Guerra. Através de entrevistas e de conferências (lidas ou visualizadas) 

foi possível estudar a sua vida e obra, bem como entender os seus diferentes modos de fotografar e 

de interpretar a arquitetura. Por fim, a terceira e última parte, sustenta-se na interligação e análise do 

conhecimento adquirido durante toda a pesquisa de forma a constituir o presente trabalho. 

Desta forma, o trabalho está organizado em três capítulos, para além da conclusão e da introdução. O 

primeiro capítulo visa enquadrar historicamente a relação entre a arquitetura e a fotografia desde o seu 

surgimento. Apresentam-se aqui três autores – László Moholy-Nagy, Lucien Hervé e Julius Shulman - 

de modo a entender as evoluções do conceito fotográfico ao longo das décadas. O segundo centra-se 

no estudo da imagem da arquitetura, na capacidade da fotografia a disseminar e ainda, no impacto da 

manipulação da fotografia para a arquitetura na era digital. Numa última fase, procura-se percecionar 

os efeitos teóricos acima estudados na prática contemporânea da fotografia. Através do estudo de três 

fotógrafos com visões e métodos comunicativos muito particulares, o trabalho de Hélène Binet, Iwan 

Baan e Fernando Guerra é, neste capítulo, analisado e interpretado de forma a entender-se os efeitos 

da fotografia na arquitetura. 

As restrições da pesquisa foram raciocinadas de forma a conseguir abranger um intervalo temporal 

relevante para o tema. Optou-se por iniciar o estudo no início do século XIX, com o surgimento da 

fotografia, com direito a algumas referências a antigos desenvolvimentos no ramo da representação 

arquitetónica para a contextualizar o seu aparecimento. Por outro lado, a análise dos casos de estudo 

incide sobre a contemporaneidade, uma vez que se considerou o aparecimento da tecnologia digital 

como argumento metodológico e momento disruptivo na imagem da arquitetura.  
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Por último, o tema da imagem da arquitetura, nomeadamente no que se refere à fotografia de 

arquitetura, é um tema relativamente recente. Desta forma, importa destacar algumas referências que 

se revelaram bastante pertinentes para o presente estudo. 

Para a contextualização histórica da fotografia e do seu respetivo desenvolvimento, bem como o início 

da sua ligação com a arquitetura, é importante destacar os livros A World History of Photography (1997) 

e Photographic architecture in the twentieth century (2014). O primeiro, escrito por Naomi Rosenblum, 

apresenta uma viagem pela história da fotografia no geral, desde o seu aparecimento até à era digital. 

O segundo, escrito por Claire Zimmerman, relaciona a arquitetura com a fotografia, particularmente no 

século XX. Estas duas publicações foram fundamentais para o enquadramento histórico inícial. 

Em Shooting Space: architecture in contemporary photography (2014), o autor, Elias Redstone, analisa 

a relação entre a arquitetura e a fotografia na época contemporânea, através da obra de 50 artistas de 

renome internacional. Dividido em cinco capítulos, apresenta um estudo fotográfico à arquitetura a partir 

de 5 diferentes temáticas: manufacturing iconography, cityscapes of change, man-altered landscapes, 

excavating modernism e after architecture. 

Editado um ano mais tarde, Architectural Photography: Composition, Capture, and Digital Image 

Processing (2015), fala sobre técnica fotográfica na arquitetura. Adrian Schulz apresenta uma visão 

detalhada sobre que equipamentos e técnicas utilizar para fotografar arquitetura.  

Da mesma década, On the surface (2012), editado por Pedro Leão Neto e Pedro Bandeira, reúne uma 

série de ensaios de diversos autores, que relacionam a imagem e a arquitetura. Resultado do Seminário 

Internacional sobre imagens de arquitetura e espaço público realizado na Faculdade de Arquitetura da 

Universidade do Porto em 2010, o livro procura abranger importantes temas relativos à produção visual 

do espaço arquitetónico. 

Neste contexto da imagem da arquitetura, importantes reflexões foram também desenvolvidas em 

publicações periódicas, livros ou documentos científicos, por autores como Ana Vaz Milheiro (2005), 

Pedro Gadanho (2011), Luís Urbano (2008), Victor Neves (2013), Paulo Brito da Silva (2011, 2013) e 

Nuno Grande (2008).  

Relativamente ao tema da representação da arquitetura,  o livro This is Not Architecture (2002), editado 

por Kester Rattenbury,  é um compêndio de diversos textos realizados por jornalistas, historiadores e 

arquitetos, que constrói uma reflexão sobre a construção da arquitetura através dos meios de 

comunicação: fotografia, jornalismo, exposições, livros, filmes. 

A exposição Fiction and Fabrication (2019), assim como o respetivo livro, teve um importante papel na 

investigação da fotografia e os meios digitais no século XX. Desenvolvido para celebrar os 30 anos do 

software de imagem Photoshop, o livro procura reunir uma série de artistas que, através da 

manipulação da imagem de arquitetura, constroem interpretações e discursos críticos sobre a mesma.  

Por fim, é importante ainda destacar a tese de doutoramento Arquitectura como Imagem, Obra como 

representação: subjectividade das imagens arquitectónicas (2007), desenvolvida por Pedro Bandeira. 

E as seguintes dissertações de mestrado: Representação de arquitectura: Introdução às várias formas 

de comunicação da arquitectura (2011), escrita por Pedro Lucas; A fotografia como registo e percepção 
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do espaço arquitectónico (2012), estudada por Joana Salvado; e Arquitectura e fotografia, a influência 

da imagem (2017) desenvolvida por Maria Inês Graça.  

No curto espaço de tempo da presente dissertação não foi possível fazer uma revisão bibliográfica mais 

exaustiva, num campo temático tão abrangente e com tanta produção cultural (conferência, exposições, 

etc), no entanto destacam-se ainda importantes obras como On Photography (Penguin Books Ltd, 

1979) de Susan Sontag, Constructing worlds: photography and architecture in the modern age (Prestel, 

2014) de Alona Pardo, Elias Redstone e David Campany, Le Corbusier and the Power of Photography 

(Thames&Hudson, 2012) de Nathalie Herschdorfer e ainda, Bauhaus Photography (MIT, 1982) de 

Egidio Marzona. 
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1. Fotografia: uma nova forma de representação do espaço 
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1.1 O registo fotográfico e a sua evolução 

If as children we learn to recognize and name things through looking at pictures books, it’s certainly the 

same for architects. Ninety – nine times out of a hundred, architecture students learn to identify and 

define architecture, and especially what is good and famous – or indeed, what is architecture in any form, 

as opposed to just the buildings they prefer – firstly by looking at representations. A photo, a drawing, a 

lecture, a magazine article or a book.  

(Rattenbury, 2002: xxi) 

 

Desde cedo que a imagem está presente na arquitetura. Uma imagem pode ser o reflexo de uma ideia, 

de sensações, ou simplesmente de uma memória. Desta forma, é importante entender o seu poder e a 

sua capacidade de comunicar, em especial, na arquitetura.  

Atualmente existem diversas formas e ferramentas para comunicar e representar a arquitetura. Desde 

o desenho à escrita, passando pela fotografia, filme ou simulações digitais. No entanto, segundo 

Rattenbury (2002) houve quatro grandes mudanças (e formas) que revolucionaram o ramo da 

comunicação na arquitetura: a perspetiva, a fotografia, o filme e a tecnologia digital.  

Durante o Renascimento1, época de grande interesse pela antiguidade clássica, a relação entre o 

desenho arquitetónico e o edifício construído sofreu grandes mudanças. Ao longo da Idade Média, os 

desenhos de arquitetura eram raros quando existiam, não representavam o edifício como um todo e a 

noção de escala era ainda desconhecida. Com o surgimento da perspetiva durante o Renascimento, 

as ideias passaram a ser desenvolvidas e representadas de uma forma geométrica e bidimensional. 

Surgiram ainda os cortes e os alçados que contribuíram para uma substituição gradual da forma teórica 

e complexa de pensar, por uma forma matemática, baseada na razão geométrica da imagem. (Pérez-

Gómez, 2002: 5-6). No entanto, foi apenas no século XVII que, com o contributo da ciência e da 

teologia, a perspetiva se tornou de facto numa ideia arquitetónica. (Lucas, 2011: 47): 

O desenho é agora, com os avanços na perspectiva e na utilização da projecção ortogonal, uma 

disciplina de tal forma profunda que permite a representação de um projecto a um nível em que este se 

torna auto-suficiente. É na renascença que se começa a consolidar o projecto arquitectónico enquanto 

ideia representável e o arquitecto enquanto intelectual que dispõe da capacidade total: idealização e 

representação. 

No século XIX, o desenvolvimento da geometria descritiva veio também contribuir para uma 

sistematização do desenho arquitetónico, tornando-se assim numa ferramenta pragmática para o 

                                                      

1 O Renascimento foi um movimento caraterizado por uma revalorização da Antiguidade greco-latina e um 

questionamento da civilização cristã, que alcançou o seu momento de máximo esplendor em Itália no século XV e 
primeira metade do século XVI. Durante esta época, o Humanismo, que substitui o teocentrismo próprio da Idade 
Média pelo Antropocentrismo, pôs o homem no centro da existência e favoreceu o predomínio do mundo sensível 
através da racionalização do espaço (Moderna Enciclopédia Universal, 1987). 
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construtor, seja o arquiteto ou engenheiro. Várias escolas, como a École Polytechnique2 de Paris, 

introduziram a geometria descritiva como disciplina fundamental, contribuindo para uma sistematização 

no modo de desenhar e pensar (Pérez-Gómez, 2002: 19): “Descriptive geometry became the 

“assumption” behind all modern architectural endeavours, ranging from the often superficially artistic 

drawings of the École des beaux Arts to the functional projects of the Bauhaus.”. 

Nesse mesmo século surge a fotografia, que se viria a transformar na segunda importante mudança 

para a comunicação na arquitetura. Porém, a vontade de transformar um objeto tridimensional para o 

plano não é recente. Foi no século XV que os pintores começaram a desenvolver um sistema ótico que 

projetava imagens reais numa superfície plana (Schulz, 2015): a câmara escura. Baseada na reflexão 

invertida de um objeto externo através de uma caixa fechada com um orifício numa das suas faces, 

esta técnica era utilizada preferencialmente para corrigir proporções e representar com exatidão 

edifícios, objetos ou topografia. (Rosenblum, 1997: 15): 

To render buildings, topography, and accurately and in correct proportion, and to suggest objects and 

figures in spatial relationships as seen by the eye rather than the mind, 15th-century painters devised a 

system of perspective drawing as well as an optical device called the camera obscura that projected 

distant scenes onto a flat surface – both means remained in use until well into the 19th century. 

Desta forma, a fotografia surge como resposta a uma vontade cultural e social de representações mais 

precisas e reais com origem no Renascimento e apoiada por um contexto de investigação científica 

derivado do Iluminismo3 e da Revolução Industrial4 no séc. XVIII. Em 1827, o francês Joseph Nicéphore 

Niépce (1765 - 1833), após uma exposição de longas horas à paisagem da sua janela, torna-se no 

primeiro fotógrafo da história ao captar a primeira fotografia oficial através de uma placa de estanho 

revestida com betume na câmara escura. Uns anos mais tarde, dois processos, que viriam a 

revolucionar a tecnologia da fotografia, foram também anunciados. Um em França, desenvolvido pelo 

francês Louis Daguerre (1787 – 1851) e o outro em Londres fundamentado pelo britânico William Henry 

Fox Talbot (1800 – 1877). Apesar de se apoiarem em sistemas diferentes, ambos foram anunciados 

no ano de 1839 baseando-se em princípios óticos e químicos representativos da vontade de captar 

imagens para um plano bidimensional. (Rosenblum, 1997: 15):  

In the year 1839, two remarkable processes that would revolutionize our perceptions of reality were 

announced separately in London and Paris; both represented responses to the challenge of permanently 

capturing the fleeting images reflected into the camera obscura. The two systems involved the 

application of long-recognized optical and chemical principles, but aside from this they were only 

superficially related. 

                                                      

2 Escola em França, fundada depois da revolução francesa, com a intenção de educar a futura geração de 

cientistas e engenheiros. (Pérez-Gómez, 2002) 

3 O Iluminismo foi o movimento cultural, social, político e espiritual que se verificou na Europa do século XVII. Tinha 
como centro a França e as suas raízes intelectuais especificas pretendiam teorizar filosoficamente a ciência 
moderna e o racionalismo matematicista. (Moderna Enciclopédia Universal, 1986) 

4 A Revolução Industrial foi o processo de industrialização iniciado no Reino Unido a partir da segunda metade do 
século XVIII, em consequência, fundamentalmente da criação de maquinofatura, acelerada pela invenção da 
máquina a vapor. (Moderna Enciclopédia Universal, 1987) 
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O primeiro processo, nomeado de Daguerreótipo, segundo o seu autor, foi desenvolvido a partir dos 

progressos do francês Niépce, que se empenhou em produzir uma imagem, através da exposição à luz 

de uma placa metalizada tratada. Após a morte de Niépce, Louis Daguerre procedeu ao 

desenvolvimento da técnica até que, em 1838, adquiriu um processo viável de onde resultava uma 

imagem monocromática única, não replicável e lateralmente invertida. O processo foi anunciado em 

janeiro do ano seguinte à sua descoberta, na Academia Francesas de Ciências. (Rosenblum, 1997) 

Apesar das câmeras e dos equipamentos serem pesados e difíceis de transportar, o processo 

imediatamente atraiu devotos. Começaram a vender-se câmeras, placas, produtos químicos e, 

especialmente, o manual explicativo (traduzido em 1840 para vários idiomas). O interesse era tão 

grande que, em dois anos, uma variedade de câmeras, além do modelo projetado por Daguerre e 

produzido por Alphonse Giroux em Paris, foram fabricadas em França, Alemanha, Áustria e Estados 

Unidos.  

O segundo processo, concebido numa viagem a Itália em 1833 por William Talbot, partiu da ideia de 

tornar permanente a imagem visível na superfície da câmera escura. De volta a Inglaterra, Talbot 

desenvolveu um mecanismo negativo-positivo. A imagem formava-se a partir da produção de um 

negativo -  uma imagem em papel monocromático e lateralmente invertida – que, quando colocado em 

contato com uma superfície quimicamente tratada e exposta à luz solar era transferido, resultando 

numa imagem não invertida. O Photogenic Drawing, como Talbot chamou pela primeira vez à imagem 

em papel, foi tornado público pelo inventor em Londres, em fevereiro de 1839, já depois das notícias 

da descoberta de Daguerre (Rosenblum, 1997). 

01. View from the window, Saint-Loup-de-Varennes | Joseph Nicéphore Niépce, 1827 
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Apesar de inicialmente o sistema de Talbot não ter sido tão bem recebido como o de Daguerre, foi a 

base para os desenvolvimentos da fotografia até aos dias de hoje. Para a maioria das pessoas, o 

processo real de transformar negativo em positivo foi percecionado como bastante complicado e o seu 

potencial de replicação pareceu uma ideia demasiado abstrata na época. Ao mesmo tempo, as 

imprecisões dos seus primeiros resultados eram comprovadamente menores comparando com 

Daguerre e o seu tempo de exposição era demasiado longo. Por outro lado, apenas as três principais 

potências industriais - Inglaterra, França e Estados Unidos - conseguiram sustentar o investimento de 

tempo e energia necessários para desenvolver os processos tecnicamente e em termos de consumo 

(Rosenblum, 1997). 

 

 

Nos 50 anos que se seguiram ao anúncio da primeira fotografia, houve uma explosão de produtos e 

técnicas que gerou mudanças significativas no tipo de imagens produzidas estabelecendo assim novas 

audiências. Os fotógrafos profissionais procuravam materiais mais sensíveis e resultados permanentes, 

de forma a poderem documentar uma quantidade cada vez maior de assuntos e a comunidade científica 

necessitava de equipamentos cada vez mais especializados e precisos. Devido a exigências estéticas, 

comerciais e científicas do meio, vários processos eram continuamente experimentados e descartados 

por forma a obterem soluções. O processo de colódio húmido5, desenvolvido por Frederick Scott Archer 

(1813-1857), foi substituído pela chapa-seca. Este processo, descoberto por Richard Leach Maddox 

(1816-1902), era mais fácil de usar e mais sensível à luz, encurtando assim o tempo de exposição. O 

design da câmera fotográfica também se desenvolveu. Nas últimas décadas do século XIX, surge a 

câmera Kodak, desenvolvida pela The Eastman Company que, através da simplicidade, leveza e 

integração do filme de rolo facilitou o manuseamento e tornou a fotografia acessível às massas. Ao 

                                                      

5 O método do colódio húmido, implicava a utilização de um colódio, uma espécie de verniz que era aplicado no 

estado líquido às placas fotográficas de vidro, e que era sensibilizado com nitrato de prata. A placa deveria 
permanecer húmida durante todo o procedimento, incluindo o da captação e da revelação das imagens (Wikipédia). 

02. Boulevard du Temple, Paris | Louis Jacques Mandé Daguerre, 1838 (Esquerda) 

03. Boulevard des Capucines, Paris | William Henry Fox Talbot, 1843 (Direita) 
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mesmo tempo, vários fabricantes começaram a produzir lentes, obturadores, medidores de exposição 

e equipamentos flash que permitiram ao fotógrafo maior controlo da fotografia (Rosenblum, 1997: 447): 

“Undoubtedly it was the simplicity of a camera with integral roll-film holder, the ease of operation, and 

the freedom from the necessity of processing that attracted amateurs to the "smallest, lightest and 

simplest of all Detective cameras" - the Kodak.”. 

Vários fotógrafos começaram a interessar-se também pela fotografia aérea. Na realidade, desde o 

Renascimento que vários artistas idealizavam perspetivas panorâmicas da terra. Em 1858, Gaspard 

Felix Tournachon (1820-1910) tornou-se no primeiro fotógrafo a ser bem sucedido ao produzir uma 

imagem de Paris através de um balão de ar quente.  

 

 

No entanto, a sua fotografia mais famosa é do Arco do Triunfo, em Paris, no ano de 1868. Dois anos 

mais tarde também o fotógrafo Americano James Wallace Black (1825-1896), subiu a mais de 350 

metros num balão amarrado, sobre um parque da cidade de Boston. Black usou um obturador de sua 

própria invenção para fazer as primeiras fotografias aéreas na América, seis das quais ainda existem 

(Rosenblum, 1997: 245):  

The expanded roles that the medium would presently assume had been hinted at soon after mid-century 

as photographers attempted to depict the physical universe from unusual vantage points or under 

abnormal conditions using the unwieldy collodion wet plate. For example, in connection with the growing 

interest in "flying machines," efforts were begun in the late 1850s to photograph from the sky, to reaffirm 

scientifically the vision of artists who from the Renaissance on had imagined a "bird's-eye view" of the 

earth. 

A partir desta época, com o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos, o uso da fotografia aérea 

diversificou-se. Os drones hoje fabricados e acessíveis a todos permitiram ver o mundo de uma outra 

perspetiva. Na arquitetura, são vários os fotógrafos que atualmente utilizam esta tecnologia, de forma 

a exibir a arquitetura de um ângulo naturalmente inacessível, bem como para entender o contexto e a 

envolvente em que a obra de arquitetura se insere. 

04. The Arc de Triomphe and the Grand Boulevards, Paris | Gaspard Felix Tournachon, 1868. (Esquerda) 

05. Boston from the Air, Boston | James Wallace Black, 1860 (Direita) 
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Outras experiências realizadas nesta época incluíam a iluminação artificial possibilitada pelas baterias 

elétricas. Inicialmente utilizada apenas para fotografia de retrato no interior, a luz artificial foi também 

introduzida nas fotografias noturnas devido à fraca luz a gás utilizada nos candeeiros, que não 

permitiam representar as tonalidades noturnas. Ao mesmo tempo, a fotografia tornou-se também no 

instrumento preferido para o estudo do movimento. Várias experiências foram realizadas fruto da 

evolução tecnológica da fotografia (Rosenblum, 1997). 

Surge também uma vontade quase imediata de fotografar a cores. Em 1861, o cientista escocês James 

Clerk Maxwell (1831-1879), foi o primeiro a conseguir este feito ao sobrepor três slides de cores 

diferentes. No entanto, os resultados não foram imediatamente satisfatórios devido à falta de 

sensibilidade das placas utilizadas. Em 1904, os irmãos Lumière6 produzem o primeiro rolo capaz de 

reproduzir cores e de ser, ao mesmo tempo, comercialmente viável. O Autochrome consistia numa 

placa de vidro revestida de um granulado tingido com cada uma das cores primárias. Posteriormente, 

o vidro era revestido por uma camada química. Tratou-se de um dos mais importantes 

desenvolvimentos para o futuro sucesso comercial da fotografia (Rosenblum, 1997: 275): “Of all the 

technological innovations occurring in photography between 1870 and 1920, none was more tantalizing 

or possessed greater potential for commercial exploitation than the discovery of how to make images in 

color.”. 

O francês Louis Ducos de Hauron (1837-1920) também realizou diversas experiências, estas baseadas 

na subtração da cor. Denominado de Heliochrome, o processo iniciava com luz branca (onde todas as 

cores estão presentes), e de seguida subtraiam-se as cores que não estavam presentes na imagem. 

Deste método, resultavam três negativos que, passados para positivos e conjugados com as três cores 

complementares – azul ciano, magenta e amarelo – originariam a fotografia a cores. No entanto, apesar 

de todas estas experiências, a fotografia a cores só chegou à arquitetura na década de 1970. Por um 

lado, o seu preço de reprodução era mais elevado e a sua audiência era ainda reduzida. Por outro, as 

fotografias realizadas sobre obras da época moderna foram por definição a preto e branco, o que levou 

a uma tendência de se continuar nessa mesma linguagem, uma vez que as cores eram consideradas 

“crude and inadequate.” (Elwall, 2012: 16). 

Com o tempo, a fotografia tornou-se numa ferramenta base em diversas áreas. Na arquitetura é 

possível reconhecer as suas vantagens e efeitos até aos dias de hoje. O desenvolvimento tecnológico, 

marcado pelo aparecimento de instrumentos eletrónicos como o computador, a televisão, a memória 

digital, entre outros, permitiu o aparecimento da fotografia digital. A primeira câmera digital surge no 

ano de 1990, com base nos desenvolvimentos fotográficos levados a cabo pela NASA durante a década 

de 1960. Este feito teve inúmeras consequências para diversas áreas, como a publicidade, o jornalismo 

e claro, a arquitetura.  

                                                      

6 Os irmãos Auguste (1862-1954) e Louis (1864-1948) Lumière foram pioneiros na fabricação de equipamento 

fotográfico, como por exemplo o cinematógrafo (1895) e pioneiros na forma como utilizavam as imagens em 
movimento. (Wikipédia) 
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Também o surgimento do cinema foi outro ponto de viragem para a representação da arquitetura. 

Considerada uma das formas mais extensivas de reconstrução de uma experiência física de um espaço 

(Keiller, 2002), o cinema tem a capacidade de aglomerar, pelo menos, 25 imagens em um só segundo. 

Por um lado, permitiu a introdução do som, conseguindo assim juntar mais uma dimensão sensitiva e 

oferecer infindáveis pontos de vista. (Zevi cit. in Lucas, 2011: 109): 

A descoberta da cinematografia é altamente importante para a representação dos espaços 

arquitectónicos porque, se for bem aplicada, resolve praticamente todos os problemas postos pela 

quarta dimensão. Se percorrermos um edifício com uma máquina cinematográfica e, em seguida, 

projectarmos o filme, reviveremos os nossos passos e uma grande parte da experiência espacial que o 

acompanhou. 

Por fim, a revolução digital tornou-se na mais recente mudança no momento de comunicar a arquitetura. 

Numa época caracterizada por “anything anywehre” (Mitchell, 2002: 45), pode-se afirmar que os novos 

meios digitais vieram revolucionar a forma como se comunica, tanto na arquitetura como noutras áreas. 

A internet permitiu uma constante conectividade que contribui para uma democratização das imagens, 

tornando a fotografia numa ferramenta imprescindível para a sua criação. Nos dias de hoje, é possível 

alterar e manipular qualquer imagem através dos softwares de edição digitais, que abriram um novo 

caminho de inúmeras possibilidades para a representação da arquitetura. 
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1.2 A origem da fotografia na Arquitetura 

A arquitetura tornou-se num tema preferencial desde o surgimento da fotografia no séc. XIX. Devido a 

uma tecnologia fotográfica ainda pouco desenvolvida, os edifícios, eventualmente por serem estáticos, 

tornaram-se em objetos ideais para o registo fotográfico. Não é por acaso que a fotografia de Niépce, 

em 1827, retratou a vista dos edifícios da sua janela (Elwall cit. in Zimmerman, 2014: 2): “Thanks to 

relatively slow technological development of photography, buildings provided ideally stable subjects for 

early photographers (…), making architecture a frequent subject of experimental pictures.”. 

Na verdade, numa primeira fase, a fotografia na arquitetura surge como uma ferramenta documental. 

Influenciada pelo ângulo de onde eram realizadas as gravuras perspetivadas ou os alçados, as 

primeiras fotografias de arquitetura procuravam documentar edifícios históricos. Imagens da ópera de 

Paris ou do museu do Louvre tiradas por Edouard Baldus (1813-1889) ou as imagens de Charles 

Marvelli (1813-1879) sobre o desenvolvimento do plano de Haussmann para as ruas de Paris são 

exemplos disso. Do ponto de vista da conservação e do restauro, a fotografia teve também um 

importante papel. Em 1847, Eugéne Viollet le Duc (1814-1879) encomenda fotografias para o restauro 

da Notre-Dame de Paris de forma a documentar o estado inicial do edifício (Ackerman, 2002). 

 

   

Como refere Zimmerman (2014: 128): “Before the advent of mass-printed photographs, nineteenth-

century architectural photography was most frequently used to document historic or culturally important 

buildings or construction processes, or for journalistic purpose, as numerous sources detail.”. No 

entanto, foi apenas na década de 80 do século XIX, com o desenvolvimento das técnicas de impressão, 

que a relação entre a fotografia e a arquitetura progrediu. As fotografias providenciaram um modo de 

disseminação de informação através dos meios de comunicação, que permitiu à arquitetura ser vista 

de uma outra perspetiva, através de um novo meio de representação. Por outro lado, o fácil 

entendimento da fotografia veio contribuir para o crescente interesse na arquitetura (Zimmerman, 2014: 

128):  

06. Fachada Catedral Notre-Dame, Paris | Édouard Baldus, 1860s (Esquerda) 

07. Perspetiva Catedral Notre-Dame, Paris | Édouard Baldus, 1860s (Direita) 
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Although orthographic drawings such as plans and sections were considered technical documents, it 

was generally assumed that all readers might understand and decipher information relayed in 

photographs, and this accessibility was thought likely to increase interest in architecture and expand 

stylistic knowledge. Unlike drawings, photographs provided visible evidence of a construction on a site. 

O lado estético da fotografia na arquitetura começava também a ser explorado. Charles Negré (1820-

1880) afirmava que ao fotografar arquitetura realizava três tipos de perspetivas: para o arquiteto, uma 

vista geral; para o escultor um close-up de alguns detalhes e, para o pintor uma vista interessante 

destacando o lado mais poético. Gradualmente, a fotografia foi perdendo o seu carácter documental e 

ganhando autonomia interpretativa, refletindo o autor. Segundo Ackerman (2002: 29-33), juntamente 

com a difusão da arquitetura nos meios de comunicação, começou a surgir um interesse pela utilização 

da fotografia de forma a atrair clientes através da criação de portfolios a pedido dos arquitetos, 

beneficiando tanto os próprios arquitetos como os fotógrafos. No início do século XX, a fotografia torna-

se assim no principal veículo de difusão da arquitetura, bem como numa fonte de referências históricas 

com o contributo das novas técnicas de impressão (Zimmerman, 2014: 134): 

Photographs made architecture attractive precisely because they were not buildings, but were instead 

portable, small-scale, mass-printable images that might offer imaginative possibilities that were 

unavailable in constructed architecture to audiences in different places. (…), also gave producers and 

consumers an entirely new perspective on buildings, (…). 

Após a Primeira Grande Guerra, surge uma época marcada pela necessidade de mudança artística e 

vontade de progredir, apoiada por uma reforma social e económica. Com isto, surge na Alemanha a 

escola Bauhaus, liderada por Walter Gropius (1883-1969). Fundada em 1919, o ensino da Bauhaus 

defendia o trabalho conjunto entre artistas e artesãos, bem como a interligação entre todas as artes 

desde a arquitetura, à pintura, passando pela tipografia, escultura e claro, pela fotografia. Novos 

métodos de ensino foram inaugurados e novas matérias lecionadas (Droste, 2002). Numa época de 

grandes desenvolvimentos tecnológicos, a escola fundou-se com o objetivo de se tornar no 

estabelecimento de ensino mais influente e importante da era da modernidade onde, acima de tudo, se 

ensinava uma filosofia moderna do design. A fotografia ganha aqui uma nova dimensão artística. 

Apesar de ter sido apenas no ano de 1929 que se criou um workshop de fotografia na Bauhaus, esta 

teve uma grande influência ao longo da existência da escola. Com uma preocupação estética, a 

fotografia começou a ser pensada juntamente com o layout tipográfico, assim como surgiu o interesse 

pela fotomontagem e fotogramas (Bayer, 1938). A partir desta época, a fotografia começa a ser 

entendida como uma forma de arte (Schulz, 2015: 6): “The Bauhaus movement founded by Walter 

Gropius in 1919 began to consider photography as an art form, viewing the medium as “the perfect 

combination of manual dexterity, technical progress, and artistic expression”.”. 

Numa época onde os ideais da arquitetura moderna foram difundidos através dos meios de 

comunicação, a fotografia ganha assim um estatuto relevante. Durante a década de 20 e de 30, foram 

inúmeras as exposições realizadas, onde a fotografia estava presente de forma a repensar os edifícios, 

bem como as publicações especializadas que começaram a surgir (Zimmerman, 2014). Por outro lado, 

o desenvolvimento tecnológico das câmeras fotográficas permitiu uma maior flexibilidade e facilidade 

em capturar imagens, permitindo assim uma maior liberdade e independência. (Schulz, 2015: 6): “The 
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advent of pocket-sized 35mm cameras prior to World War II encouraged spontaneous, subjective 

photography, and the medium became available to the masses.”. 

Nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, assistiu-se a uma divulgação da arquitetura moderna 

dos Estados Unidos na Europa, através de fotografias no sentido de preencher o vazio de informação 

criado pela destruição da guerra. Arquitetos emigrados para os Estados Unidos, como Mies Van der 

Rohe e Walter Gropius, tiveram um importante papel neste fenómeno. Transportaram novas ideias, 

novas técnicas, novos materiais e uma nova cultura, através de imagens. Na Alemanha, estas 

fotografias começaram a ganhar importância ao serem publicadas nas revistas e jornais que iam 

reaparecendo ao longo do tempo, em muitos casos com diferentes nomes. Estas edições foram o 

culminar da importância da propaganda e da disseminação dos ideais modernos uma vez que 

procuravam reestabelecer a continuidade do movimento interrompida pela guerra. Na realidade, esta 

circulação de imagens representou para a Alemanha uma aposta sobre o futuro imediato da arquitetura 

enquanto expressão de valores sociais e culturais. As fotografias ganham assim um estatuto importante 

que levou os arquitetos a questionarem-se sobre o papel da fotografia na arquitetura (Zimmerman, 

2014: 237): “In this condition, it became possible for architect to begin to ask what the productive effects 

of photography on architecture might be - how the agency of picture making might be enacted cyclically, 

in new architecture built with the information gathered from photographs clearly in mind.”. 

Para se entender melhor o lugar da fotografia na arquitetura durante o século XX, é relevante estudar, 

entre inúmeros fotógrafos importantes para a época como Erza Stoller (1915-2004), Berenice Abbott 

(1898-1991) ou Samuel Gottscho (1845-1971), três autores que, de certo modo, revolucionaram o modo 

de fotografar: László Moholy-Nagy7, Lucien Hervé e Julius Shulman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

7Apesar de não ser fotógrafo, László Moholy-Nagy, foi incluído nesta dissertação enquanto destacado 
autor de fotografia ao longo da sua obra artística e académica, sobretudo durante os anos que ensinou 
na Bauhaus. 
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1.2.1 László Moholy-Nagy (1895-1946) 

László Moholy-Nagy (1895 – 1946) foi uma figura importante no desenvolvimento da fotografia aplicado 

ao espaço, do início do século XX. Descendente de uma família judia húngara, Moholy-Nagy explorou 

as ambiguidades da criação ótica presente na época. Defendia que a fotografia era capaz de 

desempenhar um importante papel na representação e na forma como a luz se poderia tornar num fator 

criativo (Moholy-Nagy, 1969: 7): The camera has offered us amazing possibilities, which we are only 

just beginning to exploit. The visual image has been expanded and even the modern lens is no longer 

tied to the narrow limits of our eye; no manual means of representation (pencil, brush, etc.) is capable 

of arresting fragments of the world seen like this; it is equally impossible for manual means of creation 

to fix the quintessence of a movement; (…). Um artista nato, na sua obra Malerei, Photographie, Film8 

(1925), distingue desde logo a pintura da fotografia. Considerava que, até à invenção da fotografia, a 

pintura combinava em si tanto a missão de representação, como a de expressão artística. Agora, num 

mundo dividido pela ótica, cada área tratava de diferentes temas. A pintura centra-se na composição 

das cores, enquanto a fotografia fica encarregue de trabalhar a composição representativa do espaço, 

com a ressalva de que esta não está relacionada com o carácter documental das representações que 

se faziam até então, mas sim com a criação de uma nova forma de expressão. Com base nas 

propriedades químicas do processo fotográfico, realça também a capacidade que a fotografia tem de 

captar o que os olhos não conseguem ver ao trabalhar a absorção da luz através da câmera fotográfica. 

No fundo, o que Moholy-Nagy procurava era a exploração artística da fotografia, trabalhada através da 

ciência química do meio com um olhar para além do óbvio e captável aos olhos (Moholy-Nagy, 1969: 

9): 

We have - through a hundred years of photography and two decades of film - been enormously enriched 

in this respect. We may say that we see the world with entirely different eyes. Nevertheless, the total 

result to date amounts to little more than a visual encyclopaedic achievement. This is not enough. We 

wish to produce systematically, since it is important for life that we create new relationships. 

Convidado por Walter Gropius em 1923, para integrar o corpo docente da Bauhaus, Moholy-Nagy teve 

um papel fundamental para a escola. Inicialmente professor do curso preliminar, rapidamente tornou-

se no pioneiro do ensino da fotografia. Desafiava os seus alunos a experimentar novas formas de 

representar a conceptualização e a abstração do espaço a partir das novas tecnologias disponíveis 

(Bayer, 1938). Desta forma, começam a surgir inúmeras abordagens à fotografia: fotografias 

documentais, cenográficas e ainda fotografias de carácter artístico. Destaca-se em particular a obra do 

seu aluno T. Lux Feininger (1910-2011), que desenvolveu uma importante carreira na pintura, tendo 

porém começado na fotografia, dando origem a duas importantes exposições internacionais9. 

                                                      

8 Em português: Pintura, fotografia, cinema. Obra escrita, desenhada e editada pelo próprio Moholy-Nagy, com a 
ajuda da sua mulher Lucia Moholy. 

9 Uma retrospetiva das suas experiências iniciais com fotografia no museu Busch-Reisinger Museum (1962) e a 

exposição Dancing on the Roof: Photography and the Bauhaus (1923-1929) apresentada no Metropolitan Museum 
of Art (2001). 
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Através de composições feitas a partir do trabalho da luz, Moholy-Nagy desenvolve vários processos 

fotográficos baseados na New Vison10, como o fotograma (Zimmerman, 2014). Este sistema, 

caracterizado por dispensar a utilização da câmera, explora o poder gráfico e criativo da luz (Rubio, 

2010: 14): “Al ser capaz de fijar sobre la capa sensible blancos puros, negros profundos e infinidad de 

gradaciones de gris, el fotograma produce un efecto “sublime, radiante, casi inmaterial”, fuente de una 

“emoción óptica” que Moholy-Nagy quiere suscitar (…)” 

 

 

 

Para além da fotografia em si, Moholy-Nagy acreditava que esta podia comunicar muito mais para além 

da própria imagem (Salvado, 2012: 1): “A fotografia, introduzida por László Moholy-Nagy, era entendida 

enquanto instrumento teórico e plástico para repensar o espaço arquitectónico, criando um modo 

auxiliar na compreensão e reprodução da arquitetura”. Desta forma, interessou-se por trabalhar a 

fotografia em layout de cartazes, publicidade e na integração com a tipografia. Surge assim o conceito 

de Typephoto, que representava a vontade de construir uma ideia visual através da conjugação da 

fotografia e da tipografia (Moholy-Nagy, 1969: 40): 

Instead of using typography - as hitherto - merely as an objective means, the attempt is now being made 

to incorporate it and the potential effects of its subjective existence creatively into the contents. The 

typographical materials themselves contain strongly optical tangibilities by means of which they can 

render the content of the communication in a directly visible - not only in an indirectly intellectual - fashion. 

Photography is highly effective when used as typographical material. 

Ao mesmo tempo, juntamente com a sua mulher Lucia Moholy (1894-1989), devolveu várias 

publicações, em especial a primeira edição da revista Bauhaus 1 (1926). Nestas publicações, 

trabalhavam o conceito de Typephoto ao desenvolverem um layout pensado através da relação das 

fotografias com os restantes elementos gráficos, como os desenhos, o texto e a tipografia. Nesta época, 

Lucia Moholy também se destacou pelos vários projetos fotográficos realizados, como as fotografias 

do novo edifício da Bauhaus (Zimmerman, 2014).  

                                                      

10 Em alemão: Neues Sehen. Este termo é utilizado para descrever o tipo de fotografia que Moholy-Nagy 

desenvolvia com base em trabalhos com a luz. 

08. Fotogramas | László Moholy-Nagy, 1925 – 1929  
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Em 1928, juntamente com a saída de Gropius, Moholy-Nagy abandona a Bauhaus. Muda-se para 

Berlim, onde abre o seu estúdio e continua a desenvolver os seus projetos. Nesse mesmo ano, quando 

a Bauhaus passa para a direção de Hannes Mayer (1889-1954), Walter Peterhans (1897-1960) fica 

responsável pela disciplina de fotografia. Com uma abordagem radicalmente diferente, Perterhans 

rejeita o conceito de fotografia produtiva e de design de luz, desenvolvendo na sua maioria fotografias 

de naturezas mortas, que se aproximavam à pintura (Droste, 2002). 

 

 

 

Assim, é importante reter que Moholy-Nagy foi um pioneiro na forma como via e apreendia o 

instrumento fotográfico. Através da sua visão artística, conjugada com a vontade de integrar a 

tecnologia e a indústria no ramo das artes, Moholy-Nagy considerava a fotografia uma oportunidade 

para criar novas perspetivas do espaço. Através dos seus trabalhos e conceitos, Moholy-Nagy construiu 

uma nova visão da fotografia, que viria a influenciar o seu rumo até aos dias de hoje. 

 

 

 

 

09. Revista Bauhaus 1 (capa) | Lucia Moholy e László Moholy-Nagy, 1926 (Esquerda) 

10. Revista Bauhaus 1 (contracapa) | Lucia Moholy e László Moholy-Nagy, 1926 (Direita) 
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1.2.2 Lucien Hervé (1910-2007) 

 No período após a Segunda Guerra Mundial são já evidentes as vantagens da fotografia para a 

arquitetura e começam a surgir associações entre grandes arquitetos e fotógrafos (Lucas, 2011). 

Nascido em 1910, Lucién Hervé foi um dos principais fotógrafos de arquitetura do século XX. Durante 

a sua carreira trabalhou com arquitetos como Alvar Aalto (1898-1976), Marcel Breuer (1902-1981) e 

Oscar Niemeyer (1907-2012), porém, ficou sobretudo conhecido pela sua parceria com Le Corbusier 

(Sbriglio, cit. in Salvado, 2012: 35): “Uma das mais importantes associações entre profissionais da 

primeira metade do século XX, foi a colaboração do arquiteto Le Corbusier com o fotógrafo húngaro 

Lucién Hervé.”. 

Considerado um dos pioneiros da arquitetura moderna, Charles-Édouard Jeanneret, mais conhecido 

por Le Corbusier (1887-1965), foi autor de projetos dos mais icónicos edifícios de habitação do século 

XX, como a Unité d’habitation em Marselha e a Villa Savoye. Apoiadas teoricamente nos 5 pontos da 

arquitetura moderna, defendidos por Le Corbusier, estas obras conceberam novas formas de habitar, 

no período pós-guerra (Graça, 2017). Para além da sua influente arquitetura, desde cedo que Le 

Corbusier percebeu o poder da disseminação da arquitetura através dos meios de comunicação, para 

difundir os seus ideais (Lucas, 2011). A partir de revistas e jornais, Le Corbusier publicitou o seu mundo 

conceptual e arquitetónico. É de destacar a fundação da revista L’Esprit Nouveau (1920), onde, através 

de um discurso visual unificado e completo, comunicava as suas ideologias (Graça, 2017: 35): 

Considerado um dos arquitectos mais influentes, não só pela construção dos seus reconhecidos 

edifícios, mas também pela maneira como comunicava a sua arquitectura, Le Corbusier, terá sido 

pioneiro na forma como percebeu a relevância e alcance dos meios de comunicação, revolucionando a 

maneira como a arquitectura era comunicada e apresentada, tornando os livros e artigos parte da sua 

própria arquitectura, assumindo assim o espírito de artista moderno. 

É neste contexto que, no final do ano de 1949, Lucién Hervé e Le Corbusier começam a trabalhar 

juntos. Corbusier acreditava que Hervé era capaz de entender e, consequentemente, disseminar a sua 

arquitetura através das suas fotografias. Influenciado por László Moholy-Nagy e Alexander Rodchenko 

(1891-1956), Hervé não acreditava na fotografia enquanto elemento unitário. As suas fotografias 

caracterizam-se por um conjunto de séries fotográficas focadas no detalhe, na valorização dos aspetos 

construtivos, e no contraste entre a luz e a sombra, de modo a comunicar a obra de uma forma dinâmica 

(Benton, 2013). Um exemplo disso são as fotografias da Unité D’habitation de Marselha ou da Capela 

de Notre Dame du Haut em Ronchamp. Em ambos os casos, percebe-se a evidência no detalhe, 

representado numa base fotográfica diversificada que proporciona uma representação e comunicação 

da obra a partir de uma multiplicação de perspetivas (Benton, 2013: 83): 

Lucien Hervé, a Hungarian artist and photographer well steeped in traditions of “New Photography”, 

preferred to photograph textures and dramatic compositions of light and shade, […], rather than the 

precise wide-angle views normally required by architects. 
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11.  Série fotográfica Unité d’habitation, Marselha | Lucien Hervé, 1949-1952 

12. Série fotográfica Capela de Notre-Dame-du.Haut, Ronchamp | Lucien Hervé,  1950-1955 
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É de notar que, Le Corbusier parece ter tido uma importante relação pessoal com a fotografia, tendo 

inclusive fotografado a sua própria obra (Benton, 2013).  O arquiteto percebe a utilização da fotografia 

na sua obra, não só como forma de disseminação, mas também como ferramenta documental das suas 

viagens e fonte criativa para os seus projetos que “optimizavam o ciclo projectual” (Colomina cit in. 

Graça, 2017: 39)11:   

For Le Corbusier, photography was not just a way of documenting architecture. It became na intimate 

part of the production of architecture. Countless photographs are found at both the beginning and the 

end of the design process. This process often began with photographs, as when Le Corbusier took 

pictures during his travels, pictures that became sketches and that often led to architectural designs. (…) 

the same thing happened at the end of design process, when he carefully composed photographies to 

present his buildings in a particular way, even retouching the images when the project as realized was 

not as polemical as what he had in mind. 

Num total de mais de 500 fotografias, tiradas num período de tempo de 5 anos (1907-1912), Le 

Corbusier é dos poucos arquitetos da sua época, se não o único, com uma carreira editorial análoga à 

construtiva (Lucas, 2011). Lucién Hervé teve aqui um papel fundamental, tendo-se tornado num dos 

principais contribuintes para o seu arquivo pessoal (Graça, 2017). Pode-se concluir desta forma que as 

representações fotográficas se tornaram para Le Corbusier num eixo fundamental da sua arquitetura. 

Apesar de conceber a sua arquitetura de forma tridimensional, rapidamente percebeu o poder da 

utilização dos meios bidimensionais bem como a sua capacidade proliferação, criando assim um 

universo separado do real (Lucas, 2011:  94): “O universo da representação é, em Corbusier, separado 

do real. Lá o autor monta o seu discurso perfeito, a sua interpretação da realidade, um exercício de 

retórica que não hesita em alterar factualmente o objeto que surge representado. É assim 

compreensível que o projeto representado, ao chegar a todo o lado (contrariamente à obra construída) 

de uma forma ideal, é fundamental na construção do mediatismo que Le Corbusier alcançou.”. A 

imagem e a respetiva publicação ganham desta forma um importante estatuto para Le Corbusier, 

transformando o papel do fotógrafo Lucién Hervé num suporte central da sua carreira, a partir de 1949. 

 

                                                      

11 Beatriz Colomina (1952) é uma historiadora de arquitetura e professora na Universidade de Princeton, autora 

de uma importante obra teórica, que se destacada Privacy and Publicity: Modern Architecture As Mass Media 
(1994). 

13. Retratos de Le Corbusier | Lucien Hervé, 1951-1952 

01.  
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1.2.3 Julius Shulman (1910-2009) 

Do outro lado do atlântico, o fotógrafo norte-americano Julius Shulman constitui a contra-parte de 

Lucien Hervé nos Estados Unidos. Nascido em Nova Iorque no ano de 1910, Shulman construiu um 

distinto arquivo visual da arquitetura moderna americana do século XX. Curiosamente, a arquitetura 

surge na sua vida de uma forma acidental quando, por seu próprio interesse, fotografa o projeto da Kun 

House, desenhada pelo arquiteto Richard Neutra (1892-1970). Ao ver as fotografias, Neutra terá 

percebido a aptidão de Shulman para captar a sua arquitetura (Shulman, 1999). Para além de Neutra, 

arquitetos como Frank Lloyd Wright (1867-1959), Pierre Koenig (1925-2004) e Charles Eames (1907-

1978) e o editor da revista californiana Arts and Architecture, confiaram nas suas perspetivas (Martínez, 

2014: 62): “El arquitecto quedó tan impressionado por la sensibilidad mostrada por el joven Shulman 

para retratar el edificio y su entorno que le nombró fotógrafo oficial de sus construcciones hasta su 

muerte, en 1970.”. 

O seu contributo para o catálogo de imagens de arquitetura moderna americana é inigualável. Shulman 

desenvolveu uma linguagem própria capaz de exaltar um modo de vida e bem-estar a partir da sua 

capacidade compositiva. Através da geometria e de alinhamentos, Shulman construía as suas 

perspetivas através de pontos de vista centrais e estáticos, com apenas um ponto de fuga. Foi também 

pioneiro ao introduzir a figura humana de modo a conferir escala, dinamismo e humanização às suas 

fotografias (Serraino, 2002). Contudo, a posição dos elementos compositivos não era casual. Ao 

analisar o espaço, Shulman colocava estrategicamente as pessoas e os objetos de forma a captar a 

alma do edifício e, consequentemente, transmitir um estilo de vida (Martínez, 2014: 62): 

 (…), el “secreto” de Shulman reside en el desarrollo de un lenguaje propio con un marcado sentido 

escenográfico, un encuentro entre la fotografía arquitectónica más clásica y la publicidad inspirada en 

la cultura pop en la que la colocación de los muebles en intervalos estratégicos, la iluminación, la 

elección y actitud de los modelos o la vegetación estaban cuidadosamente estudiados para guiar la vista 

del espectador hacia la arquitectura y el estilo de vida que de esta se desprendía. 

No entanto, a arquitetura que fotografava não foi aceite por todos. Elizabeth Gordon, diretora da revista 

House Beautiful, publicou em abril de 1953, um artigo polémico intitulado “The threat to the next 

America” onde criticava a arquitetura moderna como estéril e inabitável. Defendia que uma elite estaria 

a tentar impor um modo de viver através do culto da austeridade. Desta forma, a fotografia de Shulman 

ganha uma enorme importância ao promover a arquitetura moderna americana de uma forma atrativa 

(Martínez, 2014). 

Para além das suas capacidades técnicas e do domínio da composição, Shulman percebeu desde cedo 

as características angulares e as transparências da obra que fotografava, tornando as suas imagens 

documentos essenciais para as publicações da época. Um dos melhores exemplos é a série de 

publicações Case Study Houses12 publicado na revista Arts and Architecture (1945-1967). Com o 

objetivo de promover a arquitetura moderna, Shulman foi um dos principais fotógrafos dos artigos que 

                                                      

12 O programa Case Study Houses consistiu na publicação e na construção de 36 obras protótipo de habitação 

em Los Angeles. Procurava disponibilizar desenhos arquitetónicos para residências modernas que poderiam ser 
construídas de forma fácil e barata durante o boom da construção do pós-guerra. (Taschen) 
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ilustravam os projetos já construídos. O seu objetivo era ilustrar projetos, através de fotografias 

pensadas ao pormenor, que enfatizavam as qualidades espaciais e construtivas das casas, de forma a 

destacar a sua arquitetura (Martínez, 2014). 

Por exemplo, no Case Study House #22, desenhado por Pierre Koenig, foram realizados dois tipos de 

fotografias. Uma, com um intuito documental, centrada nas características construtivas da arquitetura 

com o objetivo de destacar a geometria e a estrutura e de transmitir as normas espaciais da obra. 

Outra, filtrada pela interpretação do fotógrafo, baseada na ocupação e vida existente. Ambas tiradas 

por Shulman, no entanto para públicos diferentes: para um público especializado em arquitetura, e para 

a sociedade em geral, distinguindo-se claramente o conteúdo que cada imagem comunica. Apesar de 

a fotografia de carácter documental ter sido a escolhida pelo editor para integrar a primeira reportagem 

deste caso de estudo, a segunda imagem tornou-se icónica ao comunicar o estilo de vida moderno. A 

primeira imagem (imagem 14) expressa a geometria minimalista, a noção de transparência do interior 

e o especto tectónico da arquitetura. O público é livre de imaginar a vida que se passará, a forma de 

viver. Enquanto que a segunda (imagem 15), enfatiza a experiência da vivência do espaço. A mobília 

é posicionada estrategicamente assim como a luz interior destaca as características de uma casa 

moderna (Serraino, 2002). Podemos assim entender, a posição de intérprete de Shulman relativo à 

arquitetura que fotografava. Com o objetivo de anunciar o estilo de vida moderno, Shulman vai muito 

mais além da simples representação da arquitetura construindo uma narrativa ao redor da arquitetura 

(Serraino, 2002: 129): “His goal is to suggest occupancy and to activate desire in the viewer for a 

comfortable lifestyle in a modern house.”. 

 

 

 

14. Case Study #22, Pierre Koenig, California | Fotografia escolhida pelo editor | Julius Shulman (Esquerda) 

15. Case Study #22, Pierre Koenig, California | Fotografia interpretada pelo fotógrafo | Julius Shulman (Direito) 

 

02.  
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A sua parceria com Richard Neutra (1892-1970) foi também importante. De origem austríaca, Richard 

Neutra viveu e trabalhou a maior parte da sua vida nos Estados Unidos. Numa época marcada pela 

procura de novas expressões estéticas e formais, a sua arquitetura caracterizava-se pela utilização de 

novos métodos de construção e racionalidade técnica assim como a integração da arquitetura na 

paisagem. Tal como Le Corbusier, Neutra percebeu a capacidade de mediatização da sua arquitetura 

através de publicações onde a fotografia teria um importante papel. Desta forma, as fotografias de 

Shulman ganharam destaque na divulgação da arquitetura de Neutra. Através das suas técnicas 

compositivas, Neutra acreditava que o Shulman conseguia entender as intenções na arquitetura e 

representá-las na imagem bidimensional. É de destacar um dos primeiros trabalhos de Shulman com 

Neutra, a Miller House, desenhada em 1936 na Califórnia. Durante 3 anos, arquiteto e fotografo 

reuniram-se na obra de forma a fotografar as diferentes estações e as suas composições com a 

arquitetura. (Shulman, 1999: 29):  

Netra, for exemple, had designed his Grace Miller house in Palm Springs, California in 1936. For over 

three years, […], Neutra and I spent many days at her home. As the seasons changed anf the landscape 

evolved, we were constantly discovering new moods.   

A partir de fotografias a preto e branco, Shulman concluiu cerca de 600 trabalhos fotográficos 

espalhados pelo mundo. As suas imagens foram usadas para construir uma ordem visual que refletia 

a época em questão (Zimmerman, 2014: 228): “After the war, photographic images of American 

buildings, subject to optical intensification through photographic technique, constituted a different sort 

of “photo text” from that in use before.” Cada perspetiva fotografada revelava um posicionamento 

estratégico da câmera assim como uma preparação meticulosa na escolha dos objetos que definiam o 

espaço. Shulman consegue transferir a sua experiência para a bidimensionalidade da imagem de uma 

forma poderosa, enriquecendo desta forma a arquitetura fotografada (Serraino, 2017: 26): “Os seus 

registos pictóricos mais apreciados são sínteses da cultural espacial e estilo de vida da era que 

representam, indo muito além da função documental de produzir um mero registo mecânico do 

edifício.”.  
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2. A Arquitetura através da lente 
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2.1 A imagem da Arquitetura 

More easily read than an architect’s plan or sketch, and more immediate that a film and video, 

photography is the ultimate communication tool for architecture. A photograph has the ability to influence 

and transform the way people perceive and value a building. (…). However, photography is by its nature 

subjective and presents a highly personalized view of the world.  

(Redstone, 2014: 6) 

 

Como explica Elias Redstone na introdução do seu livro Shooting Space (2014), a fotografia é a 

principal ferramenta de comunicação para a arquitetura.  

Segundo o dicionário da Porto Editora, fotografia é o “processo técnico ou artístico de produção de 

imagens através da fixação da luz refletida pelos objetos numa superfície impregnada com um produto 

sensível às radiações luminosas”. Henri Cartier-Bresson13 dá outra visão (Bush, 2014: 8), explica que 

é o “momento decisivo”, a fração de segundo em que o fotógrafo reconhece “o significado de um 

acontecimento, bem como a organização precisa das formas que dá a esse evento a sua expressão 

adequada”. Na verdade, a fotografia foi marcada por vários usos e funções ao longo do tempo. 

Inicialmente, destacou-se devido à sua capacidade de reproduzir o real, transformando-se num 

espelho, numa imagem refletida, afastando-se assim da arte. Era vista como uma “memória 

documental” como explica Ana Maria Maud no seu artigo “Através da imagem: fotografia e história 

interfaces”. Mas será a fotografia uma cópia fiel do mundo? Na realidade, entre o observador e a 

imagem há uma série de discursos que podem ser criados.  

A mesma autora apresenta, baseada no filosofo francês Philipe Dubois14, dois diferentes momentos 

relativos à imagem fotográfica. No primeiro – a fotografia como transformação do real – faz uma 

comparação entre a fotografia e o objeto fotografado, argumentando que esta isola um momento no 

tempo e no espaço, perdendo assim a dimensão do tempo vivido bem como, apenas comunica as suas 

características visuais, excluindo outras fontes sensoriais, como o olfato ou a audição. O segundo 

momento está relacionado com a fotografia como vestígio de uma realidade. Neste ponto defende a 

fotografia enquanto testemunho e, dessa forma, esta relaciona-se com convecções e posições culturais 

inerentes à história. Desta forma, é importante entender que, “entre o objeto e a sua representação 

fotográfica interpõe-se uma série de ações convencionadas, tanto cultural como historicamente.” 

(Maud, 1996: 4):  

Há que se considerar a fotografia como uma determinada escolha realizada num conjunto de escolhas 

possíveis, guardando esta atitude uma relação estreita entre a visão de mundo daquele que aperta o 

                                                      

13 Henri Cartier-Bresson (1908-2004) foi um importante fotógrafo e fotojornalista francês, fundador da agência 
Magnum tendo publicado em revistas como Life, Vogue e Harper's Bazaar. 

14 Um dos principais investigadores da atualidade no campo da estética da imagem e da figura, com contribuições 

decisivas na reflexão sobre fotografia, cinema, vídeo e domínio digital. Tem extensa obra publicada em revistas de 
vários países, com ensaios sobre Jean-Luc Godard, o cinema moderno e as relações entre arte e tecnologia. 
(Salvado e Neves, 2013) 
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botão e faz clic. É justamente, por considerar todos esses aspetos, que as fotografias nos impressionam, 

nos comovem, nos incomodam, enfim imprimem em nosso espírito sentimentos diferentes. 

Maud esclarece ainda que, qualquer texto visual envolve necessariamente três componentes: o autor, 

o texto e o leitor. Todos estes três elementos integram o resultado final da imagem, desde a produção, 

à manipulação e à interpretação. No caso da fotografia, relacionam-se o autor e o fotógrafo, seja 

profissional ou amador, e este último tem controlo sobre a câmara e a técnica, conseguindo manipular 

a sua produção. Em relação ao leitor, é nele que reside a competência final da mensagem da imagem. 

Para isso, é preciso ter em conta uma série de fatores sociais, culturais e históricos. Por último, o texto 

visual – a fotografia - deve ser desenvolvido através de duas frações: a expressão e o conteúdo. A 

primeira relaciona-se com a escolha da técnica fotográfica e a segunda com o conjunto de pessoas, 

objetos e vivências que compõem a fotografia (Maud, 1996). Assim, é importante entender de que 

forma esta ferramenta comunicativa se relaciona com a arquitetura, a sua capacidade de perpetuar 

uma obra no tempo e ainda, a força da sua imagem. Veja-se o exemplo Pavilhão de Barcelona de Mies 

van der Rohe.  

Apesar de durante mais de 50 anos o Pavilhão de Barcelona, desenhado por Mies Van der Rohe (1886-

1969), se resumir apenas a fotografias e às suas imagens, isso não o impediu de ser considerada uma 

das mais famosas obras do século XX. Desenhado inicialmente para a Exposição Internacional de 

Barcelona, como o pavilhão Alemão15, no ano de 1929, o edifício caracterizava-se pelas suas 

superfícies em vidro, ferro e diferentes tipos de mármore polido que refletem o que está ao seu redor, 

conseguindo, desta forma, um efeito visual que oferece uma experiência espacial ao visitante. Em 1930, 

após o término da exposição, o pavilhão foi demolido (Zimmerman, 2014). 

As fotografias tiveram aqui um importante papel. Por um lado, tornaram-se num documento importante 

para a reconstrução do edifício realizada entre 1983 e 1986 pelos arquitetos Ignasi de Solà-Morales 

(1942-2001), Cristian Cirici (1941) e Fernando Ramos. A sua disposição espacial era parcialmente 

entendida, se não totalmente, através das suas fotografias originais de 1929 a preto e branco. Por outro 

lado, funcionaram como uma ferramenta comercial, principalmente numa época entre grandes guerras. 

Para além disto, o facto de não se poder comparar as fotografias com o edifício original contribuiu para 

uma maior proliferação e influência das mesmas. Características que resultam da representação do 

edifício através da fotografia, como o efeito da lente grande angular, a subtração da cor ou a escolha 

do enquadramento, eram difíceis de distinguir do edifício construído. O Pavilhão de Barcelona 

conseguiu assim perpetuar-se ao longo destes anos (Zimmerman, 2014): edifício construído (1929 – 

1930), fotografias do edifício (1930 – 1986), edifício reconstruído (1986 – presente). Como observa 

                                                      

15 Em alemão era chamado de Reprasentationspavillon devido ao seu caracter funcional e simbólico. (Zimmerman, 
2014: 49) 
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Lucas (2001: 101): “É interessante observar, (…), a força das imagens de arquitetura, neste caso 

capazes de transportar um edifício não existente até ao paradigma da arquitetura moderna.”. 

 

 

Para além disso, é de referir a relação entre a imagem e a experiência visual do Pavilhão de Barcelona. 

As fotografias tiradas na época foram pensadas ao pormenor de forma a relacionarem-se com a 

experiência visual criada através da arquitetura do espaço. Isso é percetível em planta onde se 

assinalou a posição, direção e ângulo de cada imagem pretendida. Consegue-se assim entender a 

intenção da escolha das perspetivas: duas visões gerais da obra, de dois ângulos consecutivos, três 

posições de aproximação ao Pavilhão e ainda uma série de perspetivas interiores, em pontos 

estratégicos do espaço. Estas escolhas, para além de permitirem uma sensação quase 

cinematográfica, de caminhar ao longo do edifício, destacam também momentos de interesse visual.  

16. Pavilhão de Barcelona, Mies Van der Rohe, Barcelona | Berliner Bildrechit, 1929 

17. Planta Pavilhão de Barcelona com indicações de Sara Dean e Joss Kiely, para as fotografias, 1929 
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Apesar de não haver certezas de que Mies van der Rohe teria encomendando estes ângulos 

específicos, sabe-se que a sua arquitetura, em especial a arquitetura do Pavilhão de Barcelona, era 

pensada de modo a criar uma experiência visual, quase coreografada, no visitante (Zimmerman, 2014). 

É interessante destacar esta visão comercial da fotografia numa época ainda de desenvolvimento do 

meio. Na verdade, “a fotografia, passados os primeiros anos de entusiamo documentarista, foi sempre 

encarada como uma construção” (Lucas, 2011: 102), levando a perceber que, de facto, havia muito 

mais para além da objetividade da imagem adquirida nos seus primeiros anos. 

A este propósito, importa referir Luís Urbano16 e o seu texto “Reconfigurar o Mundo”, uma vez que o 

autor não acredita na “objetividade da fotografia”. O arquiteto e docente da Faculdade de Arquitetura 

da Universidade do Porto (FAUP, 2019) explica como “(…) uma imagem de um qualquer objeto 

arquitetónico, ou simplesmente de um objeto, é sempre a imposição de um ponto de vista. De quem 

fotografa, de quem escolhe o enquadramento, de quem escolhe a luz, o tempo de exposição, o tipo de 

lente, a máquina”. É na realidade, “um olhar que implica uma escolha”. Justifica isso com o facto de a 

arquitetura depender de inúmeras variáveis, sendo infinitamente interpretável (2008: 6): “A perceção 

da arquitetura depende da conjugação de múltiplos pontos de vista, da reconstituição mental de 

inúmeros espaços.”. Fernando Guerra (1970) é da mesma opinião (2008: 27): “As imagens não são 

contentores da verdade que representam fidedignamente a realidade da forma, aquela identidade 

específica que refere. A seleção daquilo que fotógrafo passa por uma intensificação da realidade 

retratada.”. 

Compreende-se assim o “estatuto próprio” adquirido pela fotografia. Manuel Graça Dias17, em “A 

arquitetura da fotografia” fala (2011) na desvinculação da fotografia “da obrigação de reproduzir o real, 

para se poder dedicar ao que sempre verdadeiramente lhe interessara (o recorte, os contrastes, a luz, 

a sombra, o despertar da cor, (…)”. Defende ainda como a fotografia não tem a capacidade de permitir 

a compreensão do espaço retratado uma vez que este e “as suas múltiplas dimensões não se deixam 

“prender” na bidimensionalidade da convergência perspética da reprodução fotográfica; mas uma 

“aproximação”, uma “aproximação” que nos acorde as memórias de outras experiências e que nos 

sugestione o tipo de espaço, as preocupações do autor, o que sentiu o fotógrafo que o habitou antes 

de no-lo tentar devolver e à pesada leveza do que o envolve”. Assumindo assim que o fotógrafo possui 

o poder de seleção do enquadramento, do momento exato da sombra sobre a parede, da perspetiva, 

o que omitirá? Que técnicas utilizará? Procurará o real? 

Importa também falar sobre o poder e influência da memória bem como a sua relação com a imagem 

da arquitetura. Peter Zumthor (1943) reconhece esta relação no seu livro “Thinking Architecture” (2010: 

                                                      

16 Luís Martinho Urbano é arquiteto e docente da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP). 
Licenciou-se na Universidade de Coimbra, onde efetuou uma pós-graduação em “Arquitectura, Território e 
Memória”. Em 2015 concluiu o doutoramento na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP). 
Escreveu artigos e apresentou comunicações sobre as intersecções entre a arquitetura e o cinema em diversas 
publicações e conferências (FAUP, 2019). 

17 Manuel Graça Dias (1953-2019) foi arquiteto (ESBAL, 1977) e iniciou a profissão em Macau, como colaborador 
do Arquiteto Manuel Vicente entre 1978-1981. Viveu e trabalhou em Lisboa onde criou com Egas José Vieira, o 
atelier CONTEMPORÂNEA em 1990. Foi autor de vários livros de crítica ou divulgação de temas de arquitetura 
(FAUP, 2019). 
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9): “When I think about architecture, images come into my mind.”. Distingue estas imagens em dois 

tipos. Por um lado, imagens sobre arquitetura que foi colecionando na sua memória ao longo dos anos, 

através de viagens, livros, arte ou filmes. Por outro, imagens de vivências que teve ao longo da sua 

vida, memórias de espaços de infância. Acrescenta ainda que estas imagens são como “reservatórios 

de atmosferas de arquitetura” e que, quando está a desenhar um edifício procura essas mesmas 

imagens e sensações de forma relacioná-las com a arquitetura que está a criar (2010: 10):  

I design a building, I frequently find myself sinking into old, half-forgotten memories, and then I try to 

recollect what the remembered architectural situation was really like, what it had meant to me at the time, 

and try to think how it could help me now to revive that vibrant atmosphere pervaded by the simple 

presence of things, in which everything had its own specific place and form. And although I cannot trace 

any special forms, there is a hint of fullness and richness which makes me think: this I have seen before. 

Yet, at the same time, I know that is all new and different, and that there is no direct reference to a former 

work of architecture which might divulge the secret of the memory laden mood. 

Na realidade, ao longo da nossa vida criam-se memórias das mais variadas situações. Através das 

palavras de Peter Zumthor, percebe-se como as imagens das memórias estão interligadas com as 

decisões que fazemos no futuro. Como refere Hélène Binet (2015): “We all have a big heritage of 

memories and experience, and what we look at always goes together with our experience of the past. 

The relation between the memory and the new experiences are important. To let that happen, I think, is 

very relevant to how you perceive new things.”. Desta forma, é de destacar o facto de o olhar do 

passado, filtrado pela memória, reaparecer na presença do novo. Devido às características da memória 

(Urbano, 2008), quando se observa a arquitetura, esta automaticamente relaciona-se com aquilo que 

já viveu, sentiu, viu, experienciou (Baeza, 2013: 47): “Para um arquiteto, a Memória é absolutamente 

imprescindível. Como a arca do tesouro de onde se retira permanentemente material para se utilizar 

de maneira adequada. Para extrair dali as melhores essências e para continuar a tentar guardar 

tesouros na arca.”  

Pode-se compreender também, as imagens enquanto memória. Sabe-se que a observação tem o poder 

de se transformar em memória, no entanto, esta pode se dissipar ao longo do tempo e das gerações. 

A fotografia ganha, desta forma, uma posição privilegiada quando se fala em perpetuar a memória no 

sentido em que permite rever essa memória através da imagem (Bush, 2014: 8): “Photography can be 

architecture’s guarantor. It can enable buildings to live on beyond the point of their destruction or demise. 

Buildings that are not photographed, (…), run the risk of fading from memory.”. Assim, é possível 

valorizar o poder da fotografia enquanto anamnese da arquitetura, através da sua capacidade de dar 

vida aos edifícios, muitas vezes depois de eles deixarem de existir. Ana Vaz Milheiro18, no seu texto 

“Mundo Perfeito” (2005: 22), esclarece como as imagens “construirão a memória futura que se formará 

desses edifícios”, e que num mundo globalizado, confunde-se com a própria arquitetura. Por esta razão, 

                                                      

18 Ana Vaz Milheiro é licenciada (1991) e mestre (1998) em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Técnica de Lisboa. Doutorada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo (2004). Crítica de arquitetura no jornal Público desde 1995. Diretora-adjunta do JA-Jornal Arquitetos, Ordem 
dos Arquitetos (2000-2004 e 2009-2012). Docente no Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa - 
Instituto Universitário de Lisboa e do curso de Doutoramento da FAUP (FAUP, 2019). 
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muitas vezes, o reconhecimento de uma obra depende do seu registo fotográfico (Milheiro, 2005): “(…) 

para chegar a um plano de maior condutibilidade, a arquitetura depende muito de quem a fotografa: 

principalmente do modo como é fotografada.”, 

Na verdade, a fotografia no século XXI ganhou uma força e um estatuto que permitiram à arquitetura 

ser conhecida através da imagem. Porém, são vários os autores que defendem que uma fotografia não 

consegue representar o espaço e que em nada substitui a experiência da arquitetura. Deste modo, 

Paulo Brito da Silva19, esclarece este fenómeno como Meta-Arquitetura (2011: 15). Defende que estas 

imagens de arquitetura têm interesse uma vez que constituem “um “corpo” cultural de imagens e ideias 

sobre edifícios, que influencia muito a arquitetura, participando na sua difusão, na sua discussão, 

evolução, atraindo público”. Refere ainda que “Para este tipo de fenómeno consegui encontrar o nome 

de meta-arquitectura. Não se trata de arquitectura porque não é uma experiência sobre edifícios, ou 

seja, uma experiência arquitectónica. É outro tipo de experiência, relacionada com edifícios, mas não 

sobre edifícios, é sobre as suas imagens.”. Explica como a experiência da arquitetura através das 

imagens é duplamente intermediada. Primeiro, por quem produz e pensa a imagem dos edifícios – o 

fotografo – em segundo, por quem exerce controlo de propagação20 (2011: 15): “São imagens sobre 

edifícios (reais ou virtuais) e este tipo de experiência humana (essa sim real) é sobre imagens. Apenas 

é necessário nunca esquecer, ou não confundir, a diferença entre a arquitectura e esta arquitectura 

“paralela”, a meta-arquitectura, mantendo sempre a consciência do que se está a fazer ou 

experimentar, edifícios ou imagens.”. 

No seu ponto de vista, Brito da Silva acredita que a Meta-arquitetura pode ser fascinante desde que 

haja a ressalva de se perceber que não substitui a arquitetura, mas constrói uma cultura sobre a 

imagem que se difunde globalmente e na qual participamos. Acrescenta ainda que é uma experiência 

humana, pois as imagens têm a capacidade de sensibilizar e reviver memórias e, desta forma, a 

capacidade de inspirar futuras arquiteturas (Silva, 2011: 15): 

As fotografias também são um modo de ver, um olhar, um modo de mostrar de quem a faz. Em cada 

fotografia está registada uma visão, uma impressão da pessoa que a tirou e do contexto de memória 

colectiva em que a fez. Os fotógrafos podem fazer imagens. E numa imagem pode estar aquilo que se 

quer pôr, aquilo que e quer mostrar, aquilo que se quer fazer ver, mas também está aquilo que é 

contextualmente adquirido como memória colectiva pelo autor. E muitas vezes, esta mensagem 

subliminar até pode ser contraditória com o conteúdo que o autor pretendia expressar, mostrar ou fazer 

ver. 

Sobre este tema, é importante referir também Susana Ventura21 uma vez que defende que (2012: 142): 

“As imagens podem sempre produzir novos espaços, concentrar diferentes sensações, sem 

                                                      

19 Paulo Brito da Silva é doutor em Arquitectura e Mestre em Teoria da Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura 
e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa depois de se ter licenciado em Arquitectura pela Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. 

20 O próximo subcapítulo aborda o tema da propagação e proliferação da imagem. 

21 Susana Ventura (1978) é arquiteta, curadora e investigadora de pós-doutorado em Teoria da Arquitectura e 
Estética, com sede em Lisboa. Atualmente desenvolve um projeto de pesquisa de pós-doutoramento: Para uma 
arquitectura intensiva: como compor sensações na arquitectura, na Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto (FAUP). (Susana Ventura, 2019) 
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necessidade de uma narrativa a suportá-las, podem contar outras histórias, que não a minha, sem 

perder, exatamente, o seu efeito, a sua ação, a sua força, fazendo-nos pensar e criar arquitetura.”. 

Compara as sensações de uma obra de arquitetura com as sensações da representação da obra da 

arquitetura. Explica como estas são sempre “sensações arquitetónicas” – evasão, conforto, 

desconforto, tempo, movimento – no entanto podem diferir entre elas. Considera que este “talvez seja 

o maior dilema que a representação ou imagem coloca (…)” uma vez que podem surgir enumeras 

sensações na representação da arquitetura, porém estas podem não coincidir com as reais da obra de 

arquitetura. 

De outro lado, Ana Vaz Milheiro considera a relação entre o fotógrafo e a arquitetura um “gesto 

comedido” e explica (2005) que fotografar arquitetura “(…) trata-se de entrar na obra do “outro” e captar 

o que lhe é fundamental, sem comprometer a lógica dos seus conteúdos”, tornando-se assim num lugar 

difícil para a “criatividade de autor”. Na realidade, nem todos os arquitetos têm uma boa relação com a 

fotografia, pois esta acaba por tomar o papel de mediador entre autor e o público. Fernando Távora  e 

Adolf Loos são exemplos disso. Ambos sublinham (Machado, 2012: 120) que a perceção completa da 

arquitetura implica um contacto direto com a arquitetura bem como, disponibilidade para a percorrer, 

entender e compreender através dos sentidos. Apenas desta forma se consegue captar a dimensão 

formal e espacial total da obra.  

Para Távora, o aparecimento da fotografia é um desastre para a arquitetura (Lucas, 2011:  64) uma vez 

que “é possível tirar belíssimas fotografias de péssimos edifícios.”. Para Loos, a arquitetura é 

compreendida em três dimensões e recebida através dos sentidos (Lucas, 2011: 95), desta forma a 

fotografia representa uma reprodução consideravelmente incompleta. Também Álvaro Siza Vieira 

(2017) acredita que a visita à obra é imprescindível para se conhecer a arquitetura e que a fotografia 

de arquitetura, quando bem executada, apenas nos consegue dar uma atmosfera do espaço.  

Considera ainda que a fotografia tem o poder de mentir, de escolher os próprios ângulos, ao contrário 

dos nossos olhos que conseguem alcançar a totalidade da obra (Siza Vieira, 2017: 220): 

Portanto, não a substitui, mas dá-nos uma aproximação filtrada por uma interpretação. Não nos dá 

exactamente a realidade, no entanto, pode dar-nos a atmosfera. A objectiva de uma câmara é sempre 

fixa, e acaba por alcançar apenas um determinado campo de visão, ao contrário dos nossos olhos, que 

podem ver tudo. A realidade presencial deixa de existir. 

Sabe-se que a arquitetura desperta sensações, discursos, memórias, ideias. Que proporciona uma 

experiência humana e deste modo, depende da relação do objeto com as pessoas e o que a rodeia 

(Silva, 2011). A fotografia, ao longo dos últimos anos, tem tomado um lugar de destaque entre os 

instrumentos para comunicar a arquitetura contemporânea prevalecendo sobre as restantes imagens 

arquitetónicas22. Por um lado, devido à facilidade e rapidez do meio, principalmente nesta era digital. 

Por outro lado, devido ao facto da fotografia ser prova de existência do edifício. A ação fotográfica 

comprova a experiência real. É a confirmação de que a ideia se tornou em arquitetura (Silva, 2013). Ao 

mesmo tempo, no que toca à interpretação da arquitetura, a imagem divide-se em diversos sentidos. 

                                                      

22 Referimo-nos aos esquissos, perspetivas, desenhos técnicos, simulações digitais, entre outros. 
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Por um lado, tem a capacidade de perpetuar a arquitetura no tempo através do seu registo. Registo 

esse que pode ser considerado mais ou menos fiel, no entanto, o fotógrafo tem sempre um poder de 

escolha. Escolha no enquadramento, nas configurações técnicas, no que incluir ou não na imagem, 

entre muitas outras variantes. Por outro lado, pode ser considerada como um registo limitativo uma vez 

que não trabalha com as três dimensões da arquitetura nem com todos os sentidos que estimulamos 

ao presenciar a obra. No entanto, ao ter a  consciência de que experienciar uma imagem é diferente 

de experienciar um edifício, as imagens ganham uma independência e estatuto que podem contribuir 

para a arquitetura nas mais diversas áreas (Gadanho, 2011): “(…) num mundo construído sobre a lógica 

da imagem, a fotografia ajuda a construir a arquitetura – e, portanto, é justo que um dia lhe tome 

parcialmente o lugar.”. 
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2.2 Mediatização da Arquitetura: os meios de difusão 

Ao longo dos anos, a fotografia tem vindo a ganhar um lugar privilegiado no campo da arquitetura 

tornando-se, hoje, numa das ferramentas preferenciais para a comunicar. Num mundo construído com 

base na imagem, o processo de comunicação da arquitetura é constituído por duas incógnitas: a 

imagem, enquanto objeto representativo, e a sua mediatização através dos meios de comunicação. O 

processo de difusão tem assim, um grande peso nesta equação pois, uma imagem não divulgada corre 

o risco de morrer, e de pouco - ou nada - valer a sua captura (Redstone, 2014: 6-7):   

Architects have long understood the power of photography as a promotional tool for their work. The genre 

of architectural photography emerged as architecture magazines embraced the photographic image. 

This type of image was commissioned by the architecture and real estate professions – and to a lesser 

extent in recent years, magazines themselves – to present buildings in the best possible light, in a similar 

manner to professional portrait photography.  

O ponto de partida para a mediatização da imagem da arquitetura acontece com o aparecimento da 

imprensa por Johannes Gutenberg (1400-1468). A partir de uma tecnologia móvel fabricada em chumbo 

fundido de modo a ser resistente e reutilizável, foi possível iniciar o processo de difusão de ideias e 

imagens (Lucas, 2011). Walter Benjamin23 destaca dois importantes momentos desde o aparecimento 

da imprensa que contribuíram para o incentivo de criação de novas imagens. Por um lado, o 

desenvolvimento da xilogravura24, técnica utilizada para reproduzir imagens, contribuindo assim para 

uma mediatização visual. Por outro lado, a reprodução massiva de imagens beneficiou a proliferação 

de livros ilustrados, estimulando assim o desenvolvimento de novas representações.   

Na arquitetura, os primeiros livros começavam a ser impressos e publicados. Inicialmente, De 

Architettura de Vitrúvio e De re aedificatoria de Alberti, por volta do ano de 1485. Mais tarde I setti libri 

dell’architettura de Serlio, Regola delli cinque ordini d’architettura de Vignola e I Quattro Libri 

dell’Architettura de Palladio. Publicado quase 100 depois do aparecimento da imprensa, o livro de 

Palladio ficou conhecido pelo seu novo modelo de publicação arquitetónica, onde comunicava os seus 

projetos através de desenhos auxiliados por notas de texto (Lucas, 2011). Mais tarde, ao longo do 

século XVIII e XIX, também as gravuras ganharam destaque. Porém, apesar de os desenhos serem 

uma poderosa ferramenta, o aparecimento da fotografia veio dar um importante passo na área da 

comunicação da arquitetura.   

Foi durante o período moderno, marcado entre muitos aspetos pelo seu componente visual, que a 

fotografia começou a ser mediatizada de forma a publicitar e comunicar a arquitetura. Nesta época, 

revistas e exposições começaram a ter um importante papel na comunicação da arquitetura e na 

consolidação dos ideais de modernidade (Colomina cit. in Salvado, 2012: 7): “Los medios de 

comunicación estaban transformando la arquitectura en una imagen para distribuirla por todo el mundo. 

                                                      

23 Walter Benjamin (1892-1940) foi um filosofo, crítico e sociólogo alemão. Autor do livro Sobre arte, técnica, 

linguagem e política onde reúne diversos ensaios, muitos sobre História e obras de arte na época da 
reprodutibilidade técnica e da fotografia. (Benjamin, 1992) 

24 Processo tecnológico que, a partir de um pedaço de madeira, permitia a reprodução de imagens através de uma 

técnica semelhante à de um carimbo (Lucas, 2011) 
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Hasta la llegada de la fotografia y de la revista ilustrada, nunca tantas personas habían llegado a 

conocer profundamente tantos edificios que no verían jamás.”  

Desta forma, no que toca às publicações periódicas sobre a arquitetura, parece ter havido dois eixos 

condutores distintos (Reis, 2007: 45). O eixo mediterrâneo, com base na língua latina, constituído por 

países como França, Espanha e Itália. E o eixo anglo-saxónico onde pertence Inglaterra e Estados 

Unidos devido à sua base de língua inglesa. As publicações começaram a aparecer no período entre 

as grandes guerras, mais especificamente entre as décadas de 20 e 30 do século XX. Em França surgia 

a L'Esprit Nouveau (1920) e a L’Architecture d’Aujourd’Hui, fundada em 1930 por André Bloc (1896-

1966). Inicialmente trabalhada num formato parecido com o de um livro, as suas edições tiveram grande 

importância na divulgação do movimento moderno, tanto em França como no estrangeiro. Com seu 

caracter técnico e cultural, a revista sofreu algumas alterações até chegar ao formato heterógeno 

actual. Em Itália25 surgiria, inicialmente, L’Architettura (1921) seguida de Domus (1929), Casabella 

(1929), Edilizia Moderna e Quadrante (1933). Todas estas publicações contribuíram para um aceso 

debate sobre a arquitetura em Itália. Após a Segunda Guerra Mundial nasceram inúmeras outras 

revistas de arquitetura, como a Cuadernos de Arquitectura (1944), a Arquitectura Bis (1974) e a El 

Croquis (1982), em Espanha e a Lotus e a Controspazio (1969) em Itália, na década de 60.  Vários 

foram os temas abordados e as obras comunicadas ao longo destas publicações. De todas as revistas 

acima mencionadas destacam-se os conteúdos e a organização visual através de artigos, fotografias e 

anúncios publicitários, das edições da revista L'Esprit Nouveau, dirigida por Le Corbusier  (Salvado, 

2012: 11): 

 

 

 

                                                      

25 Destaca-se a obra de Giorgio Casali (1913-1995) como um dos principais fotógrafos da arquitetura Italiana do 

pós-guerra na revista Domus, entre as décadas de 1950 e 1980. 

18. Capa da revista nº 1 L'Esprit Nouveau, 1920 (Esquerda) 

19. Páginas do interior da revista L'Esprit Nouveau, 1920 – 1925 (Direita) 
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As representações fotográficas da sua arquitectura, conjugadas com objectos industriais como turbinas, 

ventiladores, centrifugadores, aviões, hidroaviões e automóveis (…), constituem uma estratégia de 

comunicação da sua arquitetura. Assim, retira imagens de objectos industriais que pertencem a catálogos 

e brochuras de publicidade, inserindo-os no contexto da publicação de sua arquitectura. 

Concretizado principalmente em Inglaterra e nos Estados Unidos (Reis, 2007: 62-73), o eixo anglo-

saxónico comportou revistas como a Architectural Review (1896), o Journal of British Architects, o 

Architects Journal (AJ) e a Architectural Design no Reino Unido e ainda, em território americano, 

revistas como a Harvard Design Magazine, publicada pela Harvard Graduate School of Design, a 

Metropolis (que agrega outros temas para além da arquitetura como o desenho gráfico, o restauro e o 

urbanismo) a Architectural Record, editada pelo American Institute of Architects (AIA), e ainda a Arts 

and Architecture (1945-1967), responsável pela promoção do programa norte-americano Case Study 

Houses. 

Este último, nascido num período pós-guerra (1945-1962) tinha como principal objetivo a construção 

de diversas habitações que respondessem a problemas específicos, através da utilização de novas 

técnicas e materiais com base nos princípios da arquitetura moderna. Arquitetos como Richard Neutra, 

Charles Eames e Pierre Koenig, entre outros, foram responsáveis por projetar 36 casas, umas 

construídas, outras que nunca passaram do papel. Ao longo de uma série de publicações, os projetos 

iam sendo divulgados através de texto, desenhos, esquemas e claro, fotografias. No anúncio da 

primeira edição é possível ler (Arts and Architecture, 2019): “Beginning with the February issue of the 

magazine and for 8 months longer or thereafter, each house will make its appearance with the 

comments of the architect – his reasons for his solution and his choice of specific materials to be used.”, 

percebendo-se desde logo a clara intenção em divulgar e mediatizar os projetos de arquitetura que se 

viriam a construir. Julius Shulman foi o principal fotógrafo dos 24 projetos construídos, mas nomes 

como Herman V. Waal (1905-1997) e Robert C. Cleveland (1918-1990) também se encontram na lista. 

É sobretudo interessante ver como as fotografias eram estrategicamente posicionadas na página de 

forma a comunicar o projeto, com os restantes elementos gráficos e textuais. 

 

 

20. Case Study #8, Charles Eames, Estados Unidos | Revista Arts and Architecture, Dezembro 1949 
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Em Portugal, o acesso a publicações estrangeiras era dificultado. Para além de a língua ser uma 

barreira, o seu custo era também elevado. Contudo, no ano de 1976 a arquitetura portuguesa teve 

principal destaque em edições de L’architecture d’aujourd’hui, Casabella e Lotus International. O 

número 185 da revista francesa “traçou um percurso da história da arquitectura portuguesa do século 

XX até ao momento. (…). A abordagem destes temas era intercalada pela publicação de obras e 

projectos ilustrativos.” (Reis, 2007: 74). Em Itália, o arquiteto Siza Vieira foi referido em várias 

publicações, todavia com um intuito biográfico e não tanto abarcando a arquitetura portuguesa (Siza 

Vieira, 2017: 2018): 

A “L’architecture D’aujoud’Hui”, foi desde cedo a revista com mais divulgação, sendo que, só depois da 

guerra, é que revistas italianas como a “CasaBella” apareceram em Portugal. No entanto, é perceptível, 

já nos anos 30, que os melhores arquitectos tinham lugar de destaque em publicações. A informação 

acabou, sempre por existir, embora muito poucos arquitectos tivessem acesso à mesma. 

Desta forma, é de destacar as inúmeras oportunidades de conhecimento sobre arquitetura que surgiram 

com o aparecimento das publicações periódicas. Hoje está ao dispor a mais alta tecnologia que permite 

fotografar a arquitetura e comunicá-la com grande qualidade. Assim, a arquitetura teve de se adaptar 

a este novo padrão de difusão. A partir deste momento, tanto os fotógrafos como os arquitetos 

beneficiavam das publicações em que apareciam (Graça, 2017: 81): 

Revistas e jornais direccionados à arquitectura, eram agora capazes de apresentar e representar com 

rigor um projecto de arquitectura e como tal, era necessário recorrer a uma grande quantidade de 

imagens, desenhos técnicos e fotografias, além de se prestar a uma função informativa, esta própria 

divulgação traria alguma reputação, não só ao arquitecto como também ao fotógrafo, que para além, de 

ter um papel fundamental na promoção das concepções do arquitecto, possuía ele próprio o papel de 

transmitir a perspectiva cultural.  

É interessante perceber como a comunicação visual nas revistas, se foi alterando ao longo dos anos. 

Em 2006, foi realizado um estudo por ocasião do XI Congreso Internacional de Expresión Gráfica 

Arquitectónica, em Sevilha (Luca, 2011) que analisou as alterações na revista espanhola Arquitectura, 

no modo de comunicar a arquitetura do ponto de vista gráfico. O estudo revelou um crescente uso de 

imagens apelativas bem como um afastamento do rigor formal dos primeiros anos. Ao longo do tempo, 

denotou-se um distanciamento progressivo do caracter técnico de “manual profissional” e uma 

crescente preocupação pela composição visual dos artigos, muitas vezes suportada pelo uso da 

fotografia. O texto foi predominantemente substituído pela imagem, principalmente nas capas, onde 

hoje em dia se encontram fotografias visivelmente pensadas e produzidas. Ao analisar os números, a 

predominância da imagem é clara: em cerca de 50 anos (1948-2004), o número de imagens por página 

triplicou, passando de 23 imagens em 41 páginas para 183 imagens em 122 páginas. Trata-se de  uma 

proporção de 1,5 fotografias por página em comparação com as 0,56 em 1948. O estudo revela também 

uma mudança nos temas abordadas e uma crescente manipulação da imagem. Contrariamente às 

temáticas teóricas e construtivas dos primeiros anos, hoje em dia as publicações são maioritariamente 

dirigidas a projetos concretos (Bandeira, 2007: 67): “Com a profissionalização e aumento exponencial 

da concorrência entre diversas publicações de arquitectura, a edição de fotografia passou a ser mais 
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exigente. Revistas como El Croquis (espanhola) trabalham quase sempre com o mesmo fotógrafo para 

garantir uma qualidade constante e uma imagem de marca das suas imagens.”  

As exposições de arquitetura tiveram um importante papel na sua mediatização através da imagem. 

No ano de 1932, o Museu de Arte Moderna em Nova Iorque, realizou uma exposição denominada 

Internacional Style com o objetivo de definir e universalizar a arquitetura moderna. Estiveram 

representadas obras de arquitetos como Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe e Frank 

Lloyd Wright. Organizada por Philip Johnson26 e Henry-Russell Hitchcock27, a exposição centrava-se 

em princípios estéticos e funcionais. Foi notória a influência da imagem na exposição.  Dispostas pelas 

paredes da sala, as fotografias ocupavam um lugar privilegiado (Riley cit. in Salvado, 2012). Tal como 

referido anteriormente, a propósito da planta marcada com os ângulos das fotografias do Pavilhão de 

Barcelona, o mesmo se passou aqui (Salvado, 2012: 8): “A maior parte das fotografias expostas eram 

produzidas com ângulos escolhidos àpriori, de forma a enfatizar determinados princípios associados 

ao conceito de arquitectura moderna, onde a própria obra era isolada do seu contexto, dando relevância 

ao volume arquitectónico. As fotografias manipulavam o protagonismo do objecto arquitectónico.”. 

Por outro lado, as exposições de fotografia permitiram também a divulgação da arquitetura através do 

trabalho dos fotógrafos. A exposição New Topographics: Photographs of ManAltered Landscape, 

realizada em 1975, contribuiu para a divulgação de fotógrafos como Robert Adams, Lewis Baltz, Bernd 

and Hilla Becher, entre outros, que se tornaram referências no mundo da imagem (Ventura, 2017: 5): 

“As fotografias expostas operavam uma mudança radical não só nos temas representados - formas de 

arquitectura anónima, paisagens suburbanas e industriais desoladas, onde persistiam traços 

reminiscentes de ocupação humana - como na estética, eliminando resquícios da tradição romântica, 

ideais de sublime e aspiração artística que dominavam as fotografias de paisagem suas 

contemporâneas.”. É de destacar o trabalho do casal Bernhard (1931-2007) e Hilla Becher (1934- 

2015)28, cujas imagens revelaram-se uma referência na representação da arquitetura devido às suas 

inúmeras séries fotográficas, onde o edifício é captado de forma a se isolar da sua envolvente, 

ocupando quase a totalidade da moldura. 

Hoje, em pleno século XXI, a mediatização da arquitetura divide-se entre o digital e o papel. Os 

desenvolvimentos tecnológicos trouxeram uma rapidez de informação bem como o desenvolvimento 

de softwares que permitiram à fotografia afastar-se do seu caracter documental e entrar numa esfera 

                                                      

26 Philip Johnson (1906-2005) foi um importante arquiteto norte americano e autor de alguns do mais icónicos 

arranha-céus americanos. Diretor de departamento de Arquitetura do Museu de Arte Moderna (MoMa) durante 
alguns anos, apenas começou a projetar arquitetura em 1943. Entre as suas inúmeras obras destacam-se a Glass 
House, o International Place em Boston, NCNB Center em Houston, Torre Momentum no Texas e United Bank 
Center Tower em Denver. (Pritzker, 2019)  

27 Henry-Russell Hitchcock (1903-1987) foi um historiador e critico de arquitetura. De nacionalidade Americana, 

Hitchcock foi autor de Modern Architecture, publicado em 1929 e The International Style: Architecture since 1922 
juntamente com Philip Johnson, entre outras obras (Encyclopedia, 2016). 

28 Bernd (1931-2007) e Hilla Becher (1934-2015) foram responsáveis por fotografar inúmeras obras industriais na 

Europa e nos Estados Unidos. Com formação em pintura e em fotografia respetivamente, Bernd e Hilla Becher 
começaram a trabalhar juntos desde 1959. As suas séries fotográficas a preto e branco caracterizavam-se por 
estarem agrupadas em conjuntos tipológicos sendo o livro Anonymous Sculptures, publicado em 1970, um dos 
seus trabalhos mais representativos. (Tate, 2019) 
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de fabricação. Os sítios da internet, os blogs ou as versões digitais das revistas ganham cada vez mais 

espaço na forma como se  percebe e conhece a arquitetura. Consequentemente, as imagens ganham 

mais poder tornando-se num elemento fundamental para a sua divulgação. Numa sociedade 

globalizada onde a fotografia tem um enorme peso e está presente de forma constante, não é possível 

ignorar a sua relevância para a arquitetura (Guerra, 2008: 33):  

A fotografia de arquitectura tem vindo a tornar-se num ponto cada vez mais imprescindível no exercício 

da arquitectura. São já muitas as vezes em que basta um bom fotógrafo orientar a sua objectiva para 

uma obra para que esta passe a ser conhecida em todo o mundo. Pelo contrário, uma obra de 

arquitectura não fotografada torna-se inadvertida. 
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2.3 O digital e a ficção 

Today, digital photography and the internet have made the creation and dissemination of images more 

immediate and prolific than ever, and architecture has proved to be a popular and photogenic subject for 

professional and amateur photographers alike. 

(Redstone, 2014: 7) 

A revolução digital que tem vivido nos últimos anos tem contribuído de forma impactante para a 

formação da imagem e, consequentemente, para as diferentes formas de comunicação da arquitetura. 

O aparecimento da Internet, assim como o uso do computador e telemóveis, permitiu uma difusão em 

massa e instantânea de ideias e, em particular de fotografias, contribuindo assim para uma 

disseminação mundial. 

No entanto, esta “era da informação é na realidade a explosão de não-informação; é uma explosão de 

dados” (Levitt cit. in Sassetti, 2017: 24). De facto, a quantidade de mensagens que são enviadas  

diariamente e que competem por atenção é cada vez maior. É cada vez mais difícil filtrar que informação 

reter. Uma pesquisa29  por #architecture na plataforma digital Instagram30, devolve mais de 102 milhões 

de fotografias. À distância de um simples click existe uma infinidade de imagens – neste caso, de 

arquitetura – partilhadas por uma quantidade de pessoas, sejam amadoras ou profissionais, que 

fotografam arquitetura diariamente. Deste modo, e sabendo que “a informação é a matéria prima da 

comunicação” (Sassetti, 2017: 24), é relevante identificar que tipo de informação partilhar e em que 

moldes se faz.  

Este desenvolvimento tecnológico tem contribuindo para inúmeras mudanças no mundo das imagens. 

Do ponto de vista técnico, as novas câmaras agora digitais, permitem resultados instantâneos dado 

que a informação captada pelo sensor pode ser imediatamente processada; o número (quase) ilimitado 

de fotografias capturadas permite a repetição da fotografia a custo (quase) nulo até se alcançar a 

perspetiva perfeita; a resolução de um sensor digital é, hoje em dia, superior à resolução de um sensor 

analógico de igual dimensão; o ruído de uma fotografia digital é menor ao de uma fotografia analógica, 

tirada com a mesma sensibilidade ISO; a capacidade de armazenamento e cópia é mais fácil do que 

nunca. Porém, nem tudo são vantagens; os sensores digitais, ao reagir com a luz, podem deixar 

“artefactos” - por exemplo, o efeito “moiré” que acontece quando dois padrões se intersectam e causam 

interferência -, ao se processar e editar as imagens digitais pode-se perder bastante qualidade e ainda, 

devido à dificuldade de manipular um negativo, as imagens analógicas são consideradas mais 

autênticas (Schulz, 2015: 6): “The development of digital photography over the last 10 years hasn’t 

changed architectural photography per se, but has brought about enormous changes to the methods 

used to perform it.”. 

                                                      

29 No momento da escrita desta dissertação, Abril de 2019. 

30 O Instagram é uma das redes sociais de maior sucesso em todo o mundo, baseada na partilha de imagens entre 
utilizadores. Criada em 2010, conta atualmente com um bilião de utilizadores ativos mensalmente e mais de 500 
milhões de partilhas diárias. Representa um novo paradigma de comunicação das redes sociais sustentado na 
fotografia.  
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Ao mesmo tempo, surgiram programas de edição digital como o Photoshop ou o Lightroom que 

permitem a correção e manipulação de imagens. Neste âmbito, para comemorar os 30 anos do 

Photoshop (1989-2019), foi realizada uma exposição no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia em 

Lisboa (MAAT),em Lisboa, com a curadoria de Pedro Gadanho e Sérgio Fazenda Rodrigues e titulada 

de Ficção e Fabricação, onde se “reúne quase 50 artistas que constroem e manipulam imagens feitas 

a partir de objetos e espaços arquitetónicos” (Gadanho, 2019), distinguindo assim dois mundos da 

fotografia de arquitetura contemporânea. Um primeiro, que se centra nos fotógrafos profissionais que 

oferecem uma fotografia real (embora retocada) de um edifício novo, normalmente para fins comerciais. 

E um outro mundo, baseado em artistas que oferecem uma visão critica do mundo (fictícia) apoiada em 

paisagens e objetos arquitetónicos. A exposição centra-se neste último grupo de artistas que, desde o 

nascimento da manipulação digital há três décadas, produzem abordagens “fictícias e fabricadas” e um 

modo subjetivo de representar e interpretar a arquitetura (Gadanho, 2019: 5): “Indeed, if we still want 

to consider architecture as an expression of zeitgeist – as much-cited architects like Mies van der Rohe 

once called for – we must look at the subjective visions that, beyond the formal surfaces of built objects, 

reveal architecture’s hidden narratives, its aesthetic conflicts, and even its political implications”. 

A título de exemplo, cabe destacar esta última categoria, quatro artistas31 que ilustram bem a opção 

pela manipulação da imagem da arquitetura: Andreas Gursky, Jeff Wall, Isabel Brison e Thomas Ruff. 

 

                                                      

31 Estes autores foram escolhidos pela sua relevância internacional e, no caso de Isabel Brison, de ser um caso 
nacional. Muitos outros podiam ter sido escolhidos pela sua importância, nomeadamente Candida Hofer (1944), 
James Casebere (1953), Hiroshi Sugimoto (1948) e Thomas Demand (1964). 

21. Shanghai | Andreas Gursky, 2000 (Esquerda) 

22. Bahrain I |  Andreas Gursky, 2005 (Centro) 

23. Jumeirah Palm | Andreas Gursky, 2008 (Direita) 
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Andreas Gursky nasceu na Alemanha no ano de 1955. Conhecido por manipular as suas fotografias 

de grande formato, através do realce e da multiplicação, de modo a exagerar a sua aparência, Gursky 

destaca-se por um aspeto curioso: mesmo com a movimentação digital do início do século, continua a 

fotografar com câmeras analógicas, passando mais tarde as fotografias para o digital, onde as edita. 

As suas imagens transformam-se em texturas e padrões trabalhados através da tecnologia, construindo 

assim uma visão hiper-realista do mundo, um novo cenário (Redstone, 2014: 102): “I stand at a 

distance, like a person who comes from another world. I just record what I see.”. Com referências no 

casal alemão Bernd e Hilla Becher, Gursky explora um mundo transformado pela tecnologia, os efeitos 

da globalização e a omnipresença de uma economia capitalista. (Gadanho, 2019, p. 24) 

O segundo artista a salientar foi um autodidata na aprendizagem da fotografia, considerando-a a melhor 

ferramenta para expressar as ideias conceptuais. Nascido no Canadá em 1946, Jeff Wall é conhecido 

pelas suas imagens que enfatizam uma experiência percetual, ao invés de uma narrativa pré-

concebida. Após concluir os estudos em história de arte em Londres, Wall interessou-se pela fotografia 

de grande formato onde executa uma fusão entre arte, literatura, história e filme, entre outros temas 

(Gadanho, 2019: 114): “His works show human activity in states of suspension, offering compelling 

accounts of everyday urban scenes.”. Nos anos 80, Wall começou a exibir as suas imagens através de 

caixas de luz, de forma a trabalhar com as transparências. (Tate, 2019). 

Away from the truths of photojournalism, and open-ended in meaning, the staging and characterization 

of his images’ subjects often insinuate social and psychological tensions reminiscent of certain frictions 

in contemporary life. (Gadanho, 2019: 114) 

24. Morning Cleaning, Pavilhão de Barcelona, Mies Van der Rohe, Barcelona | Jeff Wall, 1999 
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Jeff Wall considera-se um observador. Acredita que, independentemente de a fotografia captar uma 

“ocorrência” - quando de facto algo está a acontecer- , ou uma “ausência de ocorrência”, ambas têm 

igual valor (Jeff Wall Interview: Pictures Like Poems, 2015, 00:06:128): “It seems to me that in terms of 

photography, both are equal. Photography is quite happy to record no occurrence and is quite happy to 

record another thing where there is no occurrence.”. Aceita qualquer tipo de fotografia pelo simples 

facto de existir (Jeff Wall Interview: Pictures Like Poems, 2015, 00:03:39): “I love the appearance of a 

tree or a face or a sidewalk… I get enjoyment just from seeing them.”.  

De outra perspetiva, apresentando um extraordinário trabalho de manipulação digital através das 

fotomontagens onde retrata lugares urbano-rurais, subúrbios e espaços em ruína e abandono surge 

Isabel Brison. Nascida em Lisboa em 1980, Isabel Brison estudou escultura na Faculdade de Belas-

Artes e mais tarde, comunicação na Universidade NOVA de Lisboa. No seu trabalho “Maravilhas de 

Portugal” (2008), expõem uma série de imagens alegóricas, reencenando uma pirâmide social, onde 

as casas em mau estado se localizam na base e as estruturas ricas destacam-se na parte superior 

(Gadanho, 2019: 150): “Alluding to the pressures of capitalism of today’s cities, she has produced 

political fictions that deliver a stark portrait of disorderly urban landscapes in her own home country.”  

 

 

 

 

25. Wonders of Portugal | Isabel Brison, 2008 (Esquerda) 

26. Late Industrial | Isabel Brison, 2011 (Direita) 
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Por último, é de destacar o trabalho do artista alemão Thomas Ruff. Nascido em 1958, Ruff trabalha a 

ideia de pixel com base em fotografias de arquitetura de arquivo ou em parcerias com arquitetos. 

Através da manipulação digital e da alteração da qualidade da fotografia, o artista rejeita qualquer 

interpretação sociocultural das suas imagens e sublinha o interesse pela estética e pelo processo de 

criação. No entanto, segundo Pedro Gadanho (2019: 40), as suas imagens questionam a capacidade 

neutral da fotografia: “While these experiments may emphasize creation over critical intention, they 

question common assertions of objectivity and deceitful notions of neutrality, especially when it comes 

to original ways of portraying, heavily photographed works of architecture.”. 

Desde 1991 que Thomas Ruff tem vindo a trabalhar com o escritório Herzog & de Meuron. O primeiro 

trabalho remonta às fotografias executadas pelo artista para a representação do escritório Suíço na 

Bienal de Veneza. Declarado o estatuto de artista, Ruff utilizou vários processos de forma a realizar 

imagens planas com um carácter “pictórico” (Milheiro, 2005) e alternativo (Bandeira, 2007: 122): 

(…) o facto de aceitarmos a imagem de Ruff significa ainda que aceitamos a alteração das proporções 

do edifício e, consequentemente, da sua escala. Estamos perante uma situação em que a arquitectura 

perde o seu contexto, do mesmo modo que as imagens de jornal do arquivo de Ruff perderam o seu 

conteúdo em benefício da sua essência formal e estética. A arquitectura torna-se imagem. 

Na imagem (27), uma de seis pertencentes à coleção Goetz, consegue-se apreender o seu carácter 

plano. Realizada em 1997, Ruff optou por remover algumas árvores que se encontravam em primeiro 

plano. Impressa em papel revestido de resina, a imagem caracteriza-se pela sua representação frontal 

e iluminação uniforme ao mesmo tempo que os seus tons pálidos e neutros destacam o seu caracter 

objetivo (Tate, 2019). 

27. Goetz Collection, Alemanha | Herzog & de Meuron | Thomas Ruff, 1994 
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Na verdade, estes artistas permitiram uma reflexão sobre o papel da fotografia para além do seu 

carácter representativo, abrindo caminho para diversos modos visuais. Mudaram a forma como se 

entende a arquitetura através da imagem. O seu papel não é apresentar a fotografia perfeita, onde se 

valoriza o espaço exato. Mas sim criar emoções através da alegoria e da ficção da imagem (Gadanho, 

2019: 9): “Photography’s invention once changed the course of visual arts; current photography of 

architecture in art often underlines how digital forms of representation and manipulation are now 

changing the nature and the role of photography within a broader visual culture.” 

Segundo Ana Vaz Milheiro (2005), estes autores caracterizam-se por serem “fotógrafos-artistas” uma 

vez que os seus registos “não documentais” se inserem no domínio da arte, “Tomando-se como objecto 

de artistas, mais precisamente de fotógrafos-artistas, a arquitetura perde a materialidade na mesma 

proporção em a fotografia que a representa deixa de desejar captar uma dimensão ’real’.”. Considera 

ainda que, nestas imagens, não se trata de “modificar” a obra arquitetónica, mas antes “fixar” as suas 

características e que, desta forma, as imagens realizadas por estes fotógrafos vão ao encontro do tipo 

de representação que alguns arquitetos procuram para as suas obras, “talvez porque reforçam o 

caracter esteta da obra e uma certa inacessibilidade que garante a conotação do edifício como peça 

de exceção.”. 

Os softwares de edição digital tornaram-se assim numa importante ferramenta na alteração da 

fotografia, permitindo a criação de novas imagens, muitas delas inexistentes (Gadanho, 2019:10): “The 

objective repudiation of objectivity through fictionalized narrative or exposed montage techniques has 

provided a vehicle for critically deconstructing objectivity itself.”. Na realidade, estes autores revindicam 

uma autonomização da fotografia da arquitetura. Nos seus trabalhos, a imagem é pensada a partir da 

forma. A ambição parte do desejo de criar emoções e discursos com base numa ideia. Seja através do 

carácter hiper-realista de Gursky ou das fotomontagens de Isabel Brison, estas imagens fazem parte 

de um novo território da comunicação da arquitetura. Nasce assim uma nova esfera digital onde a 

imagem é o objeto central da transmissão de ideais (Bush, 2014: 8): “A functional architectural 

photography will simply communicate a building efficiently. An artist will make us engage with an idea, 

through the motif of architecture”  
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3. O encontro das duas artes no século XXI 
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3.1 Do conceptual à realidade 

O poder das imagens assenta na sua plausibilidade, na suposta certeza que precede a obra, assenta 

na afirmação da arquitectura enquanto disciplina da presciência numa sociedade que rejeita veemente 

a imprevisibilidade. Mas o seu poder não se esgota no tempo que precede a obra. As imagens são os 

instrumentos que a mediatizam, que a consagram, que a museificam. São por isso, para lá da 

presciência, a construção de memória, e são também a representação de uma acessibilidade contrária 

ao sedentarismo da obra. As imagens comparam-se ignorando lugares e tempos. As imagens eternizam 

as obras.  

(Bandeira, 2017: 2) 

 

Nos dias de hoje, é recorrente associar a fotografia e a arquitetura. É importante entender como o olhar 

do fotógrafo consegue, através da câmera e das suas objetivas, transmitir diferentes sensações da 

arquitetura fotografada. A partir de técnicas e enquadramentos, o fotógrafo privilegia da tecnologia 

fotográfica para transmitir o seu olhar e, consequentemente, transportar o leitor da imagem para o lugar 

representado. Na realidade, a imagem é muito mais do que um simples documento. Na sua constituição 

conferem vivências, olhares, sensibilidades, de um fotógrafo que, através da sua lente, transmite a sua 

visão do espaço construído, cria memórias e interpreta a arquitetura. 

Desta forma, e para melhor se entender as particularidades de fotografar a arquitetura, é relevante 

analisar-se os distintos encontros entre a arquitetura e a fotografia no século XXI. Numa época 

contemporânea, onde fotógrafos como João Morgado (1985), Hufton + Crow, Naaro e Sebastian Weiss 

(1971), entre outros, se dedicam à fotografia de arquitetura, optou-se por analisar três casos muito 

particulares: Hélène Binet, Iwan Baan e Fernando Guerra.  

Desde a fotografia analógica de Binet, focada nos detalhes e na luz, até às reportagens de Fernando 

Guerra, passando pela humanização das fotografias de Iwan Baan, os três fotógrafos privilegiam a 

arquitetura nas suas perspetivas.  

 

 

 

 

28. Kolumba Art museum, Peter Zumthor, Colónia | Hélène Binet, 2007 (Esquerda) 

29. Elbphilharmonie, Herzog & de Meuron, Hamburgo | Iwan Baan, 2017 (Centro) 

30. Lar de Idosos, Aires Mateus, Alcácer do Sal | Fernando Guerra, 2011 (Direita) 
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3.1.1 Hélène Binet (1959) 

Hélène Binet nasceu no ano de 1959, em Sorengo, Suiça. Depois de se graduar em fotografia pelo 

Instituto Europeo di Design, em Roma, Hélène Binet tornou-se conhecida pelas suas imagens abstratas 

onde a luz, a sombra e os detalhes têm um lugar de destaque. Iniciou a sua carreira como fotógrafa de 

espetáculos de ópera, em Genebra. O seu interesse pelos contrastes, a dicotomia entre luz/sombra, 

advêm talvez desses primeiros anos de trabalho (Binet, 2012). Numa entrevista à revista Dezeen32 em 

2015, Hélène Binet explica como a arquitetura entrou nas suas fotografias: 

My husband is an architect and he studied with architects like Daniel Libeksind and John Hejduk. He 

was teaching at Architecture Association, so in the middle of the 1980s I came to London and I met Alvin 

Boyarsky, the director of the AA33, and he loved photography and he loved books. And he gave me this 

amazing opportunity to photograph my first architecture book. And since then, that's what I did! 

O seu modo de fotografar é singular. Mesmo com todos os desenvolvimentos tecnológicos presentes 

nos últimos anos - em particular, o aparecimento da fotografia digital - Binet fotografa apenas com 

analógico. Acredita que o digital tornou as fotografias “lisas” e que por vezes se confundem com 

simulações digitais (Binet, 2015a). Por outro lado, considera que, mentalmente, é diferente trabalhar 

com fotografia analógica. Prefere as limitações do analógico, o peso da câmara, a preparação que 

implica, à possibilidade de poder alterar a fotografia mais tarde. Acredita que a alma da fotografia está 

na relação com o instante e que, dessa forma, a concentração no momento de fotografar e as decisões 

têm de ser feitas no terreno, onde surge uma conexão com o edifício (Binet, 2015a): 

I like the idea that when I go to work it is like a performance. You have to give the best of yourself in one 

particular moment. So you're extremely concentrated, you're extremely connected to what you are 

feeling, and you're not distracted by looking at the image that is already on the screen. And you try not 

to make mistakes. You have to be there. I think photography is about celebrating an instant. There's 

something more absolute in analogue than in digital, because the digital you can go back to it and you 

can modify it. Even if you make as little modification as possible you still have a different relationship with 

what you are doing in that moment. I'm more interested in limitations. So if something is a bit strange, a 

bit rough, you work with that. You're not thinking, "I'm going to take it away". The film is a real testimony, 

and you're using the difficulty to make a good image. I've always worked with film. I've never done 

anything professionally with digital. This is the way I work. I like to handle things with my hands – to print 

and to have a physical relation to the product I make. 

Influenciada por Lucién Hervé (fotógrafo anteriormente referido) e Judith Turner34, as suas imagens 

caracterizam-se pelo seu carácter abstrato, na maioria das vezes, a preto e branco. A partir das suas 

fotografias, Binet tenta criar emoções de forma a conectá-las com o espaço. Tem uma visão muito 

própria relativamente à sombra e à luz. Através da sua variabilidade incontrolável ao longo do dia, Binet 

                                                      

32 Revista inglesa de arquitetura e design fundada em 2006 por Marcus Fairs. 

33 A Architectural Association School of Architecture, formalmente estabelecida em 1890, embora funcionasse já 
desde 1847, é a mais antiga escola independente de arquitetura no Reino Unido.  

34 Judith Turner é fotografa desde 1972. As suas fotografias analógicas destacam-se pelo seu caracter abstrato e 
detalhista.  
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vê a sombra como um jogo (Binet, 2012): “It’s a game between me and the shadows” . Utiliza-as como 

ferramenta para destacar a materialidade das duas fotografias (2012): 

Shadow is an amazing subject. Shadow is an absence. As an absence of energy you can compare it to 

silence or maybe cold air. It tells you the most. But it’s the one also that can trick you. Because you could 

have a feeling that it’s something else that you see. If you look at anthropology, different cultures, there 

has always been this interpretation of shadow. Shadow is always the lead in to something else. But then 

if you think about shadow as a sense of light you can go back in time and space and you can see that it 

connects you to the past. 

Através das suas perspetivas focadas no detalhe e em fragmentos, não pretende substituir a 

experiência física de visitar um edifício. Acredita que, ao fotografar, se cria um novo espaço - o seu 

espaço - que pode não ser exatamente o espaço real, no entanto defende que é mais real que uma 

fotografia descritiva captada por uma lente grande angular (Binet, 2015b): “I prefer to have silence, 

abstract images, that by looking at them you have interaction.”. Interessa-se por fotografar fragmentos 

do espaço em vez do espaço na sua totalidade com o intuito de o descrever. Acredita que, através dos 

fragmentos consegue dar sugestões espaciais à imaginação de cada um: “A photograph is not a space. 

So the fragment is very important for me”. Na realidade, o título “Hélène Binet: Fragments of Light” para 

a sua exposição em 2015 depois de ganhar o prémio Julius Shulman Institute Excellence in 

Photography Award não é inocente. As suas fotografias, captadas através de fragmentos do espaço, 

falam-nos, mais uma vez, da simbiose entre a luz e o espaço.  

Acredita ainda que cada obra comunica de diferente forma. Gosta de conectar pequenos detalhes de 

forma a criar diálogos simples. Trabalha com as suas emoções, mas também com as do arquiteto 

(Binet, 2012): “I like harmony and beauty and things that are very sensual and reduced. (…). I'm 

attracted to things that have some kind of beauty in the fact that they are together. This is me. I’m very 

keen to work with what I feel but also to work with the score of the architect.”.  

Pela sua câmara já passaram inúmeras obras de arquitetos como Zaha Hadid (1950-2016), Daniel 

Libeskind (1946), Studio Mumbai, Peter Zumthor (1943), Raoul Bunschoten (1955), Caruso St John, 

Alvar Aalto (1898-1976), Le Corbusier (1887-1965), entre muitos outros. É relevante, para entender o 

modo como Hélène Binet comunica a arquitetura através das suas fotografias, destacar o seu trabalho 

com dois dos mais distintos arquitetos da sua geração: Peter Zumthor e Zaha Hadid. 

Nascido em 1943 na Suíça, Peter Zumthor é uma das maiores referências na arquitetura internacional. 

Começou a sua carreira como marceneiro, seguindo as pisadas do seu pai. Em 1979, abriu o seu 

escritório de arquitetura na Suíça depois de ter estudado arquitetura e design e, posteriormente, ter 

trabalhado no Departamento de Preservação de Monumentos como consultor de projetos e na 

realização de alguns restauros. Acredita que a arquitetura (Zumthor, 2010: 13): “(…) has its own realm. 

It has a special physical relationship with life”. Para Zumthor, os materiais podem assumir uma 

qualidade poética no espaço. Na sua arquitetura, tenta expor a própria essência dos materiais de modo 

a conectar as partes, para formar um todo. Acredita que a qualidade de uma obra depende da forma 

como o arquiteto pensa e interseta os inúmeros detalhes, funções, formas, materiais e dimensões 

(2010: 14): “Buildings are artificial constructions. They consist of single parts which must be joined 
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together. To a large degree, the quality of finished objects is determined by the quality of the joins”. 

Defende também que os detalhes são uma parte importante da arquitetura e que, quando bem 

integrados, conseguem transmitir um entendimento geral da obra (2010: 16): “Details, when they are 

successful, are not mere decoration. They do not distract or entertain. They lead to an understanding of 

the whole of which they are in inherent part.”. É pertinente referir também as atmosferas da sua 

arquitetura. Zumthor acredita que uma arquitetura com qualidade não é a arquitetura que fica na história 

ou que é publicada (2006: 10): “Quality architecture to me is when a building manages to move me.”. E 

isso alcança-se através das atmosferas que constrói (2010: 26):  

I believe that architecture today needs to reflect on the tasks and possibilities which are inherently its 

own. Architecture is not a vehicle or a symbol for things that celebrates the inessential, architecture can 

put up a resistance, counteract the waste of forms and meanings, and speak its own language. I believe 

that the language of architecture is not a question of specific style. Every building is built for a specific 

place and for a specific society. My buildings try to answer the questions that emerge from these simple 

facts are precisely and critically as they can. 

No seu livro Thinking Architecture (2010), onde reúne 5 conferências dadas aos longo de 10 anos, 

refere-se às imagens como memórias, conhecimento, experiências (2010: 9): “When I think about 

architecture, images come into my mind. Many of these images are connected with my trainings and 

work as an architect. They contain he professional knowledge about architecture that I gathered over 

the years. Some of the other images have to do with my childhood. There was a time when I experienced 

architecture without thinking about it.”. Para si, as imagens fazem parte do processo criativo de forma 

a recordar-se de arquiteturas vividas e experiências passadas. Zumthor cativa através das suas obras, 

das sensações e das atmosferas que cria. Não através da imagem.  

Não é por acaso que as imagens do livro são da autoria de Hélène Binet. Ao longo das 64 páginas, o 

estímulo para o leitor surge das suas atmosferas captadas através da lente de Binet. Esta parceria não 

é improvável. Consegue-se reconhecer alguns pontos em comum (Binet, 2015a): 

I think there is a common sensibility and the same way of thought to express the nature of the 

architecture. I mean his architecture is of course his architecture – it's not my photograph. But he likes 

to be not flamboyant, not fast – he likes books more than magazines. If he were to make a book it would 

take years, and he wants it to be a meditative process and not something which is somehow more of a 

surprise, more than something that you take time to look. So I think in that case we have common ground 

– how we express some of the thoughts that we have. And it has been a very enriching collaboration, of 

course. Over the years it has been very beautiful to follow somebody. And you get back a lot from the 

architecture and the architect. 

Binet já fotografou um conjunto de obras de Zumthor, entre elas destacam-se as Termas de Vals 

(Graubunden, Suíça, 1996). Explica como é um edíficio especial (Binet, 2012): 
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Obviously, that is a special building. I always say it’s built from stone, water and light. The water and the 

light we are very sensitive to and they touch us deeply. It’s part of the palette of the building. The building 

would not exist if the water wasn’t there. And I don’t think we have experience of any buildings like this 

where we are there to experience the water and the water is part of the whole. We experience the building 

completely with our body and that’s also amazing. It’s not a place where you do business, it's a place 

where you hope to be connected with something bigger. It’s a very human building, the waters embrace 

you. 

 

 

Acrescenta ainda que a fotografia é um ato simples e que, dessa forma, não consegue nunca trazer 

toda a arquitetura numa imagem. Peter Zumthor e Hélène Binet procuram interagir e criar sensações 

através das atmosferas e dos materiais. Acreditam que os detalhes, quando bem executados, 

conseguem transmitir sensações do edifício geral. Na realidade, esta parceria consegue transmitir o 

que há de melhor nas duas áreas. Se por um lado, Zumthor consegue, através das fotografias, guardar 

as suas atmosferas e materialidades, criando assim memórias. Por outro, Binet tem à sua disposição 

uma arquitetura que vai ao encontro do seu modo de fotografar. Consegue capturar a plasticidade do 

espaço, a luz e a sombra, os seus contrastes. Onde cada detalhe transmite algo, onde os materiais têm 

textura. Onde a fotografia reconstrói, mesmo com as suas limitações, o espaço. 

A segunda parceria estudada é entre Hélène Binet e Zaha Hadid (1950-2016). Se à primeira vista, os 

seus modos de ver a arquitetura diferem, curiosamente têm vindo a trabalhar juntas desde muito cedo. 

Conheceram-se nos primeiros anos de carreira de ambas, quando Zaha Hadid apresentou o seu 

trabalho numa exposição na Architectural Association School of Architecture (Binet, 2015a): “I have 

also been working for her since her first building – the Fire Station (at the Vitra campus in Weil am 

Rhein). And with her it just happens as we meet.”. Ao longo de vários anos a trabalharem juntas, Binet 

explica como tem sido incrível evoluir a sua fotografia através da arquitetura de Zaha Hadid (Binet, 

31. Termas de Vals, Peter Zumthor, Suíça | Hélène Binet, 1997-2011 
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2015a): “It's very spontaneous and maybe some things are never said but she's able to give you the 

type of energy that she has in her work – her transmission of energy. It doesn't go through words.”. 

De origem iraquiana, Zaha Hadid foi a primeira mulher a receber o Prémio Pritzker, em 2004. Após 

terminar os seus estudos e ter trabalhado na Holanda com Rem Koolhaas, formou o seu escritório de 

arquitetura no ano 1980 em Londres. Desde essa época, Hadid desenvolveu  projetos de várias 

escalas, desde planeamento urbano ao design de produto. A sua arquitetura caracteriza-se por 

constantemente desafiar a tecnologia e o uso dos materiais, aspeto que desde cedo fascinou Hélène 

Binet (2015c): “She was already stretching technology, stretching the imagination about what was 

possible to build at that time. She was working with concrete in a really amazing way, and my photos 

were a spontaneous reaction to what I experienced and saw at the construction site. This is how our 

relationship started and at the same time how my fascination with the construction of buildings started.”. 

 

 

 

Em entrevista, Binet destaca um dos projetos de Zaha Hadid que mais a impressionou: o Centro 

Cultural Heydar Aliyev, no Azerbaijão (2015c): “It’s the essence of creating a feeling of endlessness, 

where landscape and building are so attached to each other that you never really see a threshold in the 

building. Its an endless experience.”. As suas fotografias interpretam a construção de um edifício de 

enorme escala, onde as formas curvilíneas parecem não ter início nem fim. Capta fragmentos do 

edifício onde se percebe as camadas de materiais presentes na arquitetura. Na realidade, ao longo dos 

anos Binet tem fotografado cada vez mais a arquitetura de Zaha Hadid em construção. Interessa-lhe a 

sensação de liberdade inerente ao espaço ainda por construir uma vez que a linguagem do edifício já 

32. Estação do Corpo de Bombeiros de Vitra, Zaha Hadid, Weil am Rhein | Hélène Binet, 1993-2013 (Esquerda) 

33. Centro Cultural Heydar Aliyev, Zaha Hadid, Azerbeijão |  Hélène Binet, 1993-2013 (Direita) 
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é clara, mas ainda está em processo de acabamentos (Binet cit. in Redstone, 2014: 26): “My interest in 

working sites is linked to an investigation of what is behind the extravagant forms and perfect lines of 

Hadid’s architecture; it is my interest in the relation between the elegance of her gesture and her radical 

way of making a building.”. 

Ao comparar as sensações que tem na arquitetura de Zumthor e Hadid, Binet afirma que, no modo de 

pensar e projetar a arquitetura, Peter Zumthor é quem se aproxima mais dos seus pontos de vista 

(2015c): “Like my images I have the impression that his buildings are calm, silent, reduced, focused. 

You can photograph a detail and it already contains the whole. This is a classical approach in 

photography, to look for a position where you can include a detail that gives you a good sense of the 

rest and the context.”. No entanto, o que a fascina ao trabalhar com a arquitetura de Zaha Hadid é o 

desafio constante, a evolução continua. A complexidade de traduzir a experiência espacial para o plano 

da fotografia (2015c):  

 I see a strong sense of freedom in her buildings. This sense of endless space and the constant pushing 

forward of building technology. They are not places to meditate, to sit and think in quietness. They are 

places to fly. Even in Baku, in front of this enormous building, you don’t feel small but free and human 

and powerful; you don’t feel oppressed. Zaha’s buildings give you a sense of what we can achieve 

together and that we can push boundaries. In a way it’s a feeling of liberation. That is something that I 

really admire about her buildings. 

É ainda de destacar o seu interesse em fotografar obras de arquitetos de outras épocas, como Le 

Corbusier. As fotografias do Convento de Sainte-Marie de la Tourette, em França, refletem os princípios 

de Binet. Bem como a sua vontade de fotografar obras de arquitetos que estão a começar a sua carreira 

como o Studio Mumbai. O seu modo de ver a arquitetura passa por interpretar as sensações do espaço 

e, através de imagem bidimensional do detalhe, transmitir essas noções. Acredita que fotografar é uma 

seleção do que é visível, é uma descrição parcial. Descrição essa que ganha uma nova história. 

Acredita que a fotografia é também o que não se vê, mas que é incluído e imaginado na imagem. 

Quando fotografa cria uma janela, a janela da sua fotografia (Binet, 2012: 93): 

As a photographer you are confronted with a dilemma: what is he soul of the room? (…) Every time 

you enter a space this unresolved dilemma will appear and this is what makes architectural 

photography always alive: many different approaches could be possible but the space itself will guide 

you to make a choice. 
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3.1.2 Iwan Baan (1975) 

Iwan Baan é um dos mais importantes fotógrafos de arquitetura do século XXI. Através das suas 

perspetivas, Baan desafia o modo de retratar a arquitetura. Nascido em 1975 em Alkamaar, na Holanda, 

começou a fotografar muito novo (Erco, 2013: 00:01:32): “When I was 12 years old, I got for my birthday 

from my grandmother a very basic camera, and from day one I loved that so much, it was very quickly 

clear for me that was sort of my mission at that time”. Depois dos seus estudos em fotografia  na Royal 

Academy of Art em Haia, no final dos anos 90 mudou-se para Nova Iorque onde trabalhou em fotografia 

editorial e documental. Em dezembro de 2011, foi nomeado como uma das 100 pessoas mais influentes 

do mundo da arquitetura contemporânea pela revista Il Magazine dell'Architettura e vencedor de 

inúmeros prémios como o AIA Stephen A. Kliment Oculus Award (2016) e o Julius Shulman 

Photography Award (2010). 

Apesar de não ter formação em Arquitetura como a maioria dos fotógrafos nesta área, Baan, em 

entrevista, explica como o espaço sempre o fascinou (Baan, 2014a): “I’m not an architect myself and I 

know, basically, little about architecture, but I’ve been always fascinated with space, what people do in 

spaces, how the spaces are used and sometimes taken over by their users”. A sua aproximação à 

arquitetura acontece em 2005 quando fica encarregue de fotografar a construção de dois importantes 

edifícios: a sede da China Central Television (CCTV), desenhado pelo escritório OMA35 e o estádio 

nacional de Pequim, desenhado pelo escritório Herzog & de Meuron36. A cada 6 semanas, durante 4 

anos, viajava para Pequim de modo a documentar o progresso construtivo dos edifícios bem como as 

comunidades informais provisórias de trabalhadores que se formam durante a construção de projetos 

desta escala (AA School of Architecture, 2015: 00:09:23): 

It’s fascinating these places with thousands of workers, how this building gets built, what this people are 

doing, the complete life around a project like that. It's basically a village which runs there, people who 

live there, work there, play there, sleep there. (…) And it is really this sort of combination, I think, of 

documentary photography and the architecture, the scale of the projects, which suddenly makes you 

understand what's the scale is, what is happening in those places. 

As suas imagens narram a vida que ocorre na arquitetura. Registam as diversas interações entre as 

comunidades e o ambiente construído, criando desta forma uma história ao redor da arquitetura e do 

seu contexto (Baan, 2019): “(…), his perspective mirrors the questions and perspectives of the everyday 

individuals who give meaning and context to the architecture and spaces that surround us, (…)”  

Baan vive 365 dias por ano em hotéis, após um incêndio no seu apartamento e estúdio na Holanda. O 

mundo transformou-se na sua casa (Baan, 2014a): “It is one of those events, in a way, that trigger a 

                                                      

35 OMA (Office for Metropolitan Architecture) é um atelier de arquitetura com nove sócio: Rem Koolhaas, Ellen van 
Loon, Reinier de Graaf, Shohei Shigematsu, Iyad Alsaka, Chris van Duijn, Ippolito Pestellini Laparelli, Jason Long 
and Managing Partner-Architect David Gianotten e escritórios em Roterdão, Nova Iorque, Hong Kong, Pequim, 
Doha, Dubai e Perth. 

36 Escritório de arquitetura fundado por Jacques Herzog e Pierre de Meuron no ano de 1978, em Basileia. São 
autores de uma ampla gama de projetos, desde projetos residenciais até a grande escala do desenho urbano, 
como por exemplo, a extensão do museu Tate Modern em Londres, a CaixaForum em Madrid e a Goetz Collection 
na Alemanha. Em 2001 ganharam o prémio Pritzker Architecture Prize. 
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realisation. I’d had the house for a long time, but I had so little there that it had become a burden. So, in 

a strange way, the fire was liberating. Everything I really need fits in the one suitcase I travel with, so I 

just continued the way I was doing.”. Desta forma, a sua situação de vida permitiu-lhe fotografar os 

projetos que mais lhe interessam mas, sobretudo, uma flexibilidade que permite capturar momentos 

imprevisíveis. Um exemplo é a fotografia aérea de Nova Iorque que captou em novembro de 2012 onde 

mostra as linhas da cidade com e sem eletricidade depois da passagem do furacão (Baan, 2014a): “In 

a way it’s a kind of strange life I have, moving all the time, but it keeps you incredibly focused and fresh 

and ready to step into these new places, record things that are happening.”.  

Para Iwan Baan, o fascínio pelos lugares é o mais importante quando seleciona os projetos a fotografar. 

Desde projetos de arquitetura dos mais reconhecidos arquitetos internacionais, a projetos em países 

subdesenvolvidos construídos por necessidade da comunidade (2014a): 

(…) I think for me it’s very important to look at a full spectrum, from working with people like Zaha Hadid 

or Rem Koolhaas or Herzog & de Meuron, to how people build for themselves out of pure necessity. And 

I think all across that whole spectrum you see the same kind of needs, solutions, of course applied in 

totally different ways, but it’s fascinating to have this sort of ‘bird’s-eye view’ of what’s going on at the 

moment in the world. 

Interessa-lhe, fundamentalmente, documentar as várias vivências do espaço, o que acontece quando 

as pessoas começam a viver o espaço construído, bem como a envolvente relação do lugar com a  

arquitetura (2014b): 

Most people know my photography from the commissioned architecture work but there are also a lot 

of other places that fascinate me, that show how people are building informally. I'm really interested in 

how people build themselves unimaginable living conditions, (…). My work is about looking at all the 

different aspects of building and the built environment, from the very well-planned cities to what people 

build themselves out of necessity. 

Durante os últimos 14 anos, em que a arquitetura se assume como o cenário da sua obra fotográfica, 

Baan trabalhou com arquitetos como Herzog & de Meuron, OMA, SANAA, Sou Fujimoto Architects, 

Steven Holl Architects, Toyo Ito & Associates Architects, Zaha Hadid Architects, Rem Koolhaas, BIG 

(Bjarke Ingels Group), Frank Gehry, Kazuyo Sejima & Associates bem como em projetos pessoais do 

seu interesse. 

A Opera de Harbin37, desenhada pelo escritório MAD Architects, é uma das suas reportagens mais 

marcantes. Com temperaturas a rondar os -20 graus celsius negativos durante o inverno, a Opera de 

Harbin fascinou o fotógrafo devido à sua escala e grandiosidade (Nowness, 2016). Nas suas fotografias  

percebem-se as vivências em redor da arquitetura, como os pescadores do gelo ou as pessoas a 

passearem os seus cães. A arquitetura torna-se no cenário das atividades diárias que se passam na 

cidade. No interior, fotografou as curvilíneas características do espaço bem como a dinâmica de 

                                                      

37 Harbin é uma cidade da República Popular da China, sendo a capital da província de Heilongjiang. O projeto foi 
desenhado para dar resposta à força e espírito do deserto indomável e do clima frio da cidade do norte. Concebido 
como se fosse esculpido pelo vento e pela água, o edifício combina perfeitamente a natureza e a topografia. (Mad 
Architects) 
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movimentos e atividades dentro do edifício. Iwan pretende não só realçar a presença humana, mas 

ainda enaltecer a vontade de fotografar as suas rotinas e emoções. Com uma estrutura que se adapta 

á topografia e à natureza de uma arquitetura que enfatiza a interação com o edifício, a obra foi 

construída com a intenção de se tornar num centro cultural do futuro (Ma Yansong cit. in MAD 

Architects): “We envision Harbin Opera House as a cultural center of the future – a tremendous 

performance venue, as well as a dramatic public space that embodies the integration of human, art and 

the city identity, while synergistically blending with the surrounding nature”. As fotografias aéreas 

também fizeram parte da reportagem de forma a caracterizar a paisagem onde a obra se insere 

assinalando assim o entendimento das suas formas curvilíneas. É impressionante perceber as ligações 

do edifício com a cidade circundante. Numa curta reportagem realizada pela Nowness38 sobre as 

fotografias da Opera de Harbin (Nowness, 2016), Baan explica como não quer criar fotografias 

intemporais. Até pelo contrário: “They always should have very much a connection to a specific place, 

time, place, context, culture, and this kind of thing so people are, in that sense, a very important part.”  

As suas imagens estão relacionadas com os utilizadores do espaço e com o momento específico em 

que fotografa a obra (Nowness, 2016, 00:00:59): 

For me it’s always important to find projects, buildings and places which have very much a relationship 

to assign to a specific context, to a specific city, country. There should be kind of urgency, necessity of 

completely juxtaposition of this kind of things with a place and I think it’s here also with the Harin Opera 

House it’s very much that kind of thing. 

 

 

Para além dos projetos de grandes arquitetos internacionais, Baan também se dedica a projetos 

pessoais de relevância social. As fotografias da ocupação clandestina da Torre David, em Caracas, é 

um excelente exemplo disso. Na TED Talk 39 dada em 2013, Iwan Baan conta como, durante uma 

                                                      

38 A Nowness é uma plataforma na internet, lançado em 2010, que tem como objetivo divulgar histórias de modo 
a promover o debate e inspiração através do vídeo. 

39 TED é uma organização sem fins lucrativos dedicada a disseminar ideias, geralmente na forma de conversas 
curtas e poderosas (18 minutos ou menos). O TED começou em 1984 como uma conferência em que Tecnologia, 

34. Opera de Harbin, MAD Architects, China | Iwan Baan, 2015 
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viagem à Venezuela, o escritório de arquitetura social Urban ThinkTank mostrou-lhe esta torre de 45 

andares localizada no centro de Caracas. O edifício esteve em construção até ao colapso da economia 

venezuelana nos anos 90. Há 14 anos a torre começou a ser ocupada por cerca de 3.000 pessoas que 

lá vivem e construíram as suas próprias casas no meio dos pilares de betão, sem qualquer 

infraestrutura, elevador ou água. Explica como a torre tem apenas uma pequena entrada, onde 

diariamente passam milhares de pessoas para entrar nesta pequena cidade. As suas fotografias 

retratam os espaços criados pela comunidade, tanto os públicos como os privados (Dezeen, 2013: 

00:05:05): “I’m fascinated with these places and how people make a space of their own.” É relevante 

destacar como as pessoas e as suas formas de viver neste lugar são o tema central do projeto 

fotográfico. Uma das imagens mais marcantes é a fotografia do ginásio que se localiza no 27º andar. É 

uma imagem humana, que retrata a vivência do edifício ao mesmo tempo que nos mostra a cidade que 

está ao redor.  

 

 

Baan descreve o projeto como “um tipo de arquitectura sem arquitectos” (Dezeen, 2013: 00:01:56). 

Cada pessoa cria e constrói a sua “casa” através de paredes ou de lençóis pendurados para delimitar 

o espaço, para mais tarde o decorar, criando assim uma fachada, ainda por acabar, mas com uma 

identidade muito própria (2013, 00:04:46): “I’m fascinated with this sort of facade that changes at night 

and it’s like every person that decorates their own place in their own way.”. Nas suas fotografias 

                                                      

Entretenimento e Design convergiam, e hoje abrange quase todos os tópicos - de ciência a negócios a questões 
globais - em mais de 100 idiomas.(Ted, 2019) 

35. Torre David, Caracas | Iwan Baan, 2012 
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conseguimos perceber as histórias das pessoas. As formas de viver o espaço “(…) a kind of 

combination of documentary photography and space.”. Este projeto valeu-lhe um Leão de Ouro na 

Bienal de Arquitetura em Veneza (2012) devido à instalação que criou em conjunto com Justin McGuirk 

e o escritório Urban ThinkTank. 

Com estes dois exemplos percebe-se que Baan aborda todos os projetos da mesma forma. O seu 

fascínio centra-se sempre nas interações entre o meio envolvente - sejam as pessoas ou a cidade - e 

a arquitetura (Baan, 2014a): “I approach all these projects in the same way, whether I’m photographing 

in a rural village in the middle of China or if I’m photographing for Zaha Hadid. I’m always trying to tap 

into a sense of place with a fresh and open eye, looking at all of the things happening around built 

spaces.”. Desta forma, gosta de fotografar apenas com uma câmera leve de forma a conseguir captar 

as suas imagens e evita ao máximo os tripés (2014b):  “I work very light and I usually only want one 

camera with me. I don't work with tripods or large cameras. It's really all about capturing the life of these 

places. That's what is important for me.”. Relativamente à edição digital, utiliza-a apenas para pequenas 

correções de cor: “(…) I do very little to the pictures, it’s like bits that you did before in the darkroom, 

colour correction. It’s not much work. I try to get things as good as possible in the picture itself of course.”. 

Ao mesmo tempo, opta quase sempre por fotografar o edifício do ar. Faz parte da sua linguagem visual 

ao documentar os projetos. Utiliza vários meios como o helicóptero, helicópteros telecomandados, subir 

a outros edifícios ou até balões de ar quente. Através de um ponto de vista aéreo consegue estar numa 

posição e ângulo privilegiado de forma a entender a relação da arquitetura com o lugar (Baan, 2014b): 

“It's very important for me to give the larger overview and try to get some distance from the architecture. 

Using a helicopter is always a good way to capture that kind of thing, and to give an architecture project 

its place in the city or landscape. That really tells you where it is and that it's not just a building that could 

be anywhere.”  

 

 

Em 2013 fotografou o projeto da escola flutuante no Lago de Makoko, na Nigéria. De entre as muitas 

fotografias capturadas, são de destacar as duas perspetivas aéreas. Tiradas com um helicóptero 

36. Escola Flutuante Makoko, Nigéria | Iwan Baan, 2013 
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telecomandado, as fotografias documentam a inserção da escola numa das pontas desta comunidade 

social que vive sobre água. As imagens traduzem a relação entre uma nova arquitetura e uma situação 

social e cultural muito marcante (2014a): 

I went there a few times last year, first during construction, and I saw that incredible self build 

neighbourhood; 150,000 people live there on the water in circumstances impossible for Westerners to 

contemplate. And what Kunlé did there, building this school, and also a kind of beacon which you could 

see from all the surrounding roads in the neighbourhood, engendered such pride in the new building and 

the construction. It was really a project where the neighbourhood was involved, they helped to build it, 

source the materials, so it’s not just an amazing structure Kunlé built, but also the whole story of that 

neighborhood and the people there. 

Por fim, a contribuição de Baan para a fotografia de arquitetura tem sido significativa. As suas imagens 

centram-se na arquitetura e no seu contexto, mas sobretudo nas diferentes vivências do espaço. 

Documentam um determinado espaço e tempo com todas as suas aplicações inerentes. Não procura 

a imagem perfeita, com luz perfeita, no instante perfeito. Procura uma humanização da imagem que 

contextualiza as relações humanas com espaço. As suas imagens são o reflexo de olhar critico, simples 

e atento de um mundo onde a arquitetura não é feita apenas por arquitetos, mas sim por todos aqueles 

que  vivem o espaço diariamente. 
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3.1.3 Fernando Guerra (1970) 

Nascido em Lisboa, no ano de 1970, Fernando Guerra é um dos fotógrafos de arquitetura mais 

reconhecidos atualmente. Licenciou-se em arquitetura pela Universidade Lusíada de Lisboa em 1993, 

tendo trabalhado em Macau, como arquiteto, nos 5 anos seguintes (Guerra, 2008: 25): “O meu pai é 

arquiteto e passava muito tempo no atelier dele a desenhar. Foi fácil perceber o que queria fazer quando 

crescesse.”. Há 20 anos, fundou o seu atelier e estúdio de fotografia em conjunto com o irmão Sérgio 

Guerra, também arquiteto (2018: 172): “Faço fotografia desde 1986. Sempre soube que iria fazer 

arquitetura e, se calhasse, seguiria os passos de meu pai, arquiteto. A influência da arquitetura 

certamente ficou – cheguei até a projetar, mas a fotografia foi tomando conta de mim.”.  

Desde os 16 anos que a câmera o acompanha, ainda que, inicialmente, fosse apenas um hobby. 

Gostava de fotografar principalmente nas suas viagens ou o que era diferente no seu quotidiano. 

Capturava imagens onde destacava as texturas, as pessoas e os lugares. Durante esses primeiros 

anos aprendeu a fotografar através de câmeras pequenas, sempre com o desejo de captar o instante. 

(Guerra, 2018). Numa entrevista (2018) explica, como na altura, “(…) via a fotografia de arquitetura 

como uma coisa sem graça ou, pelo menos, a coisa menos interessante que se poderia fazer com uma 

máquina fotográfica. Apesar de fotografar desde criança, para mim a fotografia de arquitetura parecia 

apenas como a representação pura e dura da obra.”.  

Apesar de ter começado a fotografar uns anos antes, foi em Aveiro numa reportagem para o arquiteto 

Gonçalo Byrne (1941) em 2001, que percebeu o que procurava na fotografia de arquitetura: “uma 

imagem que, sem querer, conseguiu reunir a minha bagagem de fotógrafo de rua – onde o instante é 

fundamental – ao formalismo geométrico da fotografia de arquitetura”. Foi com essa imagem que teve 

resposta ao caminho que queria seguir. 

Com referências nos fotógrafos de reportagem, de rua e jornalísticos, Fernando Guerra, explicou em 

entrevista (Guerra, 2008) como o que vê diariamente se reflete nas fotografias que tira. Para si, o 

importante é “estar no sítio certo à hora certa” de forma a mostrar a história do edifício, o seu contexto, 

a sua forma, o lugar ao seu redor, o seu comportamento ao longo do dia, a interação com as pessoas 

que passam. O seu método de trabalho passa por ficar um dia na obra, com tempo e sozinho. Gosta 

de saber muito pouco sobre o edifício antes de o fotografar de modo a que a primeira sensação seja 

igual à de qualquer outra pessoa: “Talvez na essência esteja a curiosidade em ver as coisas.”. Admite 

que lhe agrada a liberdade que tem na fotografia - “Na fotografia vi que o céu era o limite, ou seja, não 

existe limites.” – ou, como descreve Nuno Grande (2018): 

Fernando Guerra “deixa-se perder” no espaço, captando empiricamente essa descoberta irreflectida e 

inocente; enquanto outros instalam pacientemente as suas câmaras sobre tripés à espera da melhor 

luz, Guerra procura, irrequieto, a incerteza do “instante” em que uma sombra muda ou um vulto passa; 

enquanto outros retratam fria e analiticamente o seu objecto em apenas duas ou três exposições, ele 

colecciona centenas de imagens que reedita depois, enquanto síntese da sua “reportagem”. 
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Numa conferência dada em Palma de Mallorca (2008), Guerra fala sobre o instante na fotografia: ao 

fotografar sem tripé e com uma câmara silenciosa consegue adquirir os reflexos necessários para 

capturar momentos exatos de interação entre a arquitetura e o que a rodeia. As fotografias da praça do 

Centro de Artes de Sines, projetado pelos arquitetos Aires Mateus, são um exemplo disso. Refletem as 

vivências que se passam ao redor da arquitetura, captadas num instante específico. Tão específico que 

Guerra conseguiu congelar o momento exato em que a bola está no ar. Admite que a sorte é um dos 

fatores que influenciam a sua fotografia, no entanto, para ter sorte é necessário estar presente. 

(Arquipress, 2008) 

 

 

Gosto de juntar imagens e contar uma história e traçar um percurso na obra. Faço isso nos meus livros, 

em que conto a história do projecto durante um dia, de manhã, ao pôr-do-sol, mostrando todas as suas 

cambiantes. Até a forma como organizo as imagens no últimas reportagens: são um percurso narrativo 

que demora o seu tempo a construir, mas que espero ser eficaz para contar uma pequena história. 

(Guerra, 2008: 27) 

Dá o nome de Reportagem a cada projeto que fotografa40. Talvez por acreditar que a sua missão é 

difundir a arquitetura (Guerra, 2018) e que, dessa forma, está a recolher um testemunho de imagens. 

Numa época em que o meio digital está em crescente desenvolvimento e que a fotografia se tornou 

num dos principais meios de comunicação da arquitetura, cada reportagem contém dezenas – e por 

vezes até centenas – de imagens que mostram diferentes perspetivas do espaço. Dessa forma, ajudam 

a reconstruir uma imagem do edifício na sua totalidade, perdendo o risco das imagens se tornarem 

num objeto totalmente abstrato (Urbano, 2008): “Através da generosidade de nos oferecer múltiplos 

pontos de vista de um edifício, as reportagens fotográficas de Fernando Guerra aproximam-se da 

vivência real do espaço, ao permitir que reconstituamos um lugar através da soma de todas imagens.”. 

Assim, o seu objetivo reside em passar uma mensagem, uma história que, no seu ponto de vista 

                                                      

40 Fernando Guerra oferece um portfolio de imagens no seu site ultimasreportagens.pt. 

37. Centro de Artes de Sines, Aires Mateus, Portugal  | Fernando Guerra, 2007 
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(Guerra, 2008: 29): “é sempre pessoal e pode por vezes ser ficcionada, quase romanceada.”. Acredita 

que a imagem é critica em relação ao que capta, transformando-se assim numa forma de construção 

(2008: 29): 

A fotografia tornou-se parte de todos os aspectos da vida comunicada e o papel do fotógrafo é o de 

mensageiro. Tenho, ou temos, a responsabilidade de trabalhar na memória dos objectos e das coisas. 

Não há nada para mim mais importante. Tudo acaba por passar... Menos a memória que fica registada 

e que é cuidada. O seu carácter documental tornou-se uma arma de poder. As fotografias fornecem 

provas. Qualquer coisa de que se ouve falar, mas de que se duvida, parece ficar provado graças a uma 

fotografia. Numa das variantes de sua utilidade, uma imagem incrimina; numa outra versão da sua 

utilidade, uma fotografia justifica.  

No seu processo fotográfico, Fernando Guerra por vezes recorre à construção das suas imagens, 

captando objetos ou pessoas de uma forma produzida. Considera que nada substitui a visita física à 

arquitetura. É importante haver registos da arquitetura que, por vezes, podem mesmo ser a única forma 

de acessibilidade, porém considera que a fotografia é uma verdade pessoal, uma verdade relativa à 

lente dos fotógrafos (Guerra, 2008: 27):  “As imagens não são contentores da verdade que representam 

fidedignamente a realidade da forma, aquela identidade específica que refere. (…). A decisão sobre 

aquilo que fotografo, ou não, numa obra é sempre muito pessoal. Mas as ideias são transmissíveis.”. 

E acrescenta: “No meu trabalho a realidade é a minha, apesar de fotografar o trabalho dos outros. 

Tenho muitas imagens de que gosto e que se descolam do edifício ou da casa onde foram feitas. São 

independentes da obra.”.  

Através de fotografia digital e da fotografia aérea, o fotógrafo tem vindo a adaptar-se às novas 

tecnologias. Acredita que as perspetivas aéreas são importantes e complementam a reportagem 

fotográfica uma vez que contextualizam a obra no lugar, porém destaca que a fotografia mais 

importante é aquela que conta uma história, seja da terra ou do ar. Deste modo, considera que a luz 

tem um papel primordial na fotografia. Sendo um fator que não se controla, a luz constrói instante que 

não se repetem mais. Defende também que certos elementos como as pessoas, os carros ou mesmo 

uma nuvem, conferem escala à arquitetura, mas sobretudo dão sentido ao lugar (Guerra, 2008). Lugar 

esse que que não o influencia da mesma forma que condiciona o trabalho do arquiteto. A importância 

e divulgação da envolvente apenas depende do fotógrafo, no entanto, geralmente, interessa-lhe 

mostrar o lugar onde a arquitetura se insere (Guerra, 2018: 25): “O sítio pode ajudar-me, e, nesse caso, 

aparece nas imagens e faz parte da história enriquecendo a obra, dando-lhe textura, camadas. Se não 

me agradar ou não adicionar nada ao trabalho, evito-o e faço uma cobertura mais centrada no objeto. 

Esqueço a envolvente.”. Ana Vaz Milheiro (2005) descreve assim a sua forma de trabalhar:  

Metodologicamente, o processo de trabalho de Fernando Guerra é extremamente escrupuloso, 

procurando não descurar algum detalhe que possa vir a revelar-se fundamental na compreensão do 

edifício: a exposição à luz (diurna/nocturna); o posicionamento da objectiva; o movimento coreografado 

das pessoas. Fernando Guerra “vê” inclusive pormenores que estão inacessíveis a olho nu; perspectivas 

insondáveis. Possui um profundo domínio dos skills técnicos. As suas fotografias são meticulosamente 

preparadas, mesmo na gestão do próprio serviço que as tecnologias podem fornecer para um 

apuramento da “perfeição”. Evolui depois para a determinação do melhor enquadramento possível, o 
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que faz delas, imagens límpidas e “puras”, livres de qualquer intromissão que possa comprometer o 

equilíbrio compositivo (que também é gráfico) e a clareza do objecto fotografado. O universo da 

arquitectura que Fernando Guerra nos propõe é, quase sempre, um mundo perfeito. Panorâmico. Não-

contaminado. Luminoso. 

Desde cedo que Fernando rompeu com a forma de fotografar arquitetura. Numa entrevista de Sancha 

Trindade a Paulo Martins Barata41, no âmbito da exposição42 realizada sobre a obra de Fernando 

Guerra no CCB (Sancha Trindade, 2017) Martins Barata explica como inicialmente não foi fácil trabalhar 

com o fotógrafo. Isto porque acredita que Fernando Guerra “inaugurou uma forma de fotografar em 

Portugal e internacionalmente que não era muito habitual. Antes, a fotografia era estática, monumental, 

objetiva e o que Guerra veio a introduzir é quase que uma encenação jornalística. E isso é muito 

cativante. Ele pede sempre para ter pessoas, para as pessoas estarem presentes (…). Para trazer essa 

humanização à imagem”. Destaca ainda a diversidade de contextos onde trabalha, tanto a nível 

profissional como geográfico, conseguindo chegar a um espectro muito grande de arquitetos que têm 

ambições e espectativas diferentes.  

Na realidade, Fernando Guerra tem no seu currículo reportagens de diversos arquitetos, desde grandes 

escritórios internacionais aos mais reconhecidos arquitetos portugueses: Álvaro Siza (1933), Carlos 

Castanheira (1957), Manuel Mateus (1963), Manuel Graça Dias (1953-2019), Gonçalo Byrne (1941), 

ARX Portugal, João Luís Carrilho da Graça (1952), Promontório Arquitectos, Márcio Kogan (1976), Isay 

Weifeld (1952), Arthur Casas (1961), Zaha Hadid (1950-2016), entre outros. Ao longo dos últimos 15 

anos, tem desenvolvido uma parceria muito particular com o arquiteto Álvaro Siza Vieira (1933), o 

primeiro arquiteto português a receber o prémio Pritzker da arquitetura. A sua dupla com Fernando 

Guerra nasce em 2005, depois de este ter oferecido, por iniciativa própria, algumas fotografias das 

Piscinas de Leça da Palmeira e ter recebido uma carta de agradecimento do próprio arquiteto. A 

primeira reportagem foi nos arredores de Seul contemplando aquela que foi a primeira obra de Siza na 

Ásia (Guerra, 2016: 187): “Foi com o projeto do centro de exposições em Seul que tudo começou, por 

intermédio do arquiteto Castanheira. (…) A reação foi boa e foi aí que tudo começou a fazer sentido!” 

Nesse primeiro projeto, Fernando destaca a fotografia da varanda interior, que foi capa da revista 

italiana Casabella. Explica como é especial, pois representa, por um lado, a forma como fotografa, 

através do seu olhar e das suas interpretações e, por outro, simboliza o início de um grande sucesso 

que, na altura, ainda não era expectável. Também a revista Wallpaper premiou o projecto43. 

A relação entre arquiteto e fotografo é cada vez mais importante num mundo onde a imagem ganhou 

um lugar de destaque (Graça, 2017: 150): “Os arquitectos emocionam-se com a arquitectura e é 

também através de reportagens fotográficas, que mais tarde, podem olhar para um objecto real e 

                                                      

41 Arquiteto pela Universidade Técnica de Lisboa, Paulo Martins Barata é um dos sócios do atelier de arquitetura 

Promontório. (Promontório, 2019)  

42 A exposição intitulada de Raio X de uma prática fotográfica, foi uma retrospetiva da obra de Fernando Guerra 
realizada no Centro Cultural de Belém, na Garagem Sul entre 11 de julho a 15 de outubro 2017, com a curadoria 
de Luís Santiago Baptista. 

43 O seu trabalho é editado regularmente em diversas publicações tanto a nível nacional como internacional, em 

revistas como Casabella, Wallpaper*, Dwell, Icon, Domus, A+U, entre muitas outras (Últimas Reportagens).  
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reconstruir mentalmente a sua espacialidade, tendo em conta a ténue fronteira que existe entre obra e 

documento, (…).”. Nesta dupla, que inicialmente se formou com um intuito estritamente profissional 

mas que, com o passar do tempo se tornou muito próxima, existe “uma busca constante em fazer bem, 

isso é o que nos move!” (Guerra, 2016: 190). Guerra acrescenta ainda que para se destacar das 

inúmeras fotografias que existem das mesmas obras, é preciso apenas um ingrediente: dedicação. 

(Guerra, 2016: 190): “É um processo de camadas, vou fazendo as coisas e acrescentando informação, 

tendo em conta que o objectivo final será sempre o mesmo, fazê-lo e comunicá-lo bem!”. A sua 

colaboração com Siza Vieira tornou-se central na sua carreira. No seu site existe um separador 

específico para as reportagens do arquiteto português onde apresenta mais de 80 reportagens desde 

2004 (Guerra, 2018: 174): “Já fiz livros com diversas editoras, como Taschen e Phaidon, e inúmeras 

exposições sobre o trabalho do Siza. Foram imagens minhas de projetos dele que o MoMA de Nova 

York adquiriu para o acervo. Já fotografei mais de 80 obras do Siza e continuo a acumular novas no 

portfólio.”. É interessante ver como o percurso de Fernando Guerra foi evoluindo através da arquitetura 

de Siza Vieira. Numas primeiras reportagens, as imagens eram mais estáticas. Percebe-se que, ao 

longo dos anos, as suas perspetivas se tornaram mais generosas e com um fator cinematográfico mais 

definido. É curioso perceber também como desde o início inclui a presença humana nas suas 

fotografias, seja através de pessoas ou de outros objetos (Guerra, 2018: 174): 

Com o Siza, aprende-se a ser humilde, natural, generoso e gentil com todos. Ele reforça tudo aquilo no 

qual acredito: entrega total no trabalho e simpatia sempre, com todos, independentemente do sucesso 

que temos. Deveria ser sempre assim, mas os egos metem-se no meio... Desde 2009, acompanho-o 

em viagens. (…) A última viagem à Ásia com ele foi um mês de aventuras pela China e por Taiwan. 

Tenho um bom portfólio de imagens do Siza a passear, a desenhar, a trabalhar que, em breve, estarão 

em um livro. 

38. Pavilhão em Anyang, Álvaro Siza Vieira e Carlos Castanheira, Coreia do Sul |  Fernando Guerra, 2007 
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É interessante perceber que, apesar da relação próxima entre os dois, Fernando Guerra consegue 

abstrair-se da relação pessoal que tem com os arquitetos. Considera que não é necessário uma relação 

com o autor da obra para conseguir bons resultados. Por outro lado, Siza Vieira (2017) explica como 

não interfere no trabalho do fotógrafo, prefere “que eles fotografem à vontade, e pessoalmente acho 

que teria alguma dificuldade em dizer aquilo que deveriam ou não fotografar.”. 

Com o nome de “Fotógrafo Voador”, a obra de Fernando Guerra será objeto de um documentário 

editado por Sara Nunes com estreia marcada para Junho de 2019, em cujo trailer Guerra afirma que o 

que mais lhe interessa são sempre as pessoas, com a arquitetura pelo meio. Acrescenta ainda que a 

história que conta, é a sua história e que não pode alterar o edifício, mas construir um filme daquilo que 

lá acontece (Grande, 2008): “Uma postura demasiado “comercial” ou “artificial”, dirão uns; uma postura 

descomplexada, dizemos nós, que apercebe o seu tempo e que define inteligentemente o seu lugar 

nesse jogo contemporâneo entre arte e mercado, (…)”.  

Desde o início da sua atividade enquanto fotógrafo de arquitetura, Fernando Guerra tem contribuindo 

para uma enorme base de dados através das reportagens que realiza. As suas imagens têm um caráter 

próprio que se destacam pela sua capacidade de interpretar e comunicar a arquitetura. Através de um 

mecanismo de perceção da realidade, Guerra constrói uma história ao redor da arquitetura. Acredita 

que a fotografia de arquitetura é um processo intuitivo, onde existem muito pouca regras onde o olhar 

prevalece sobre a câmara (Sancha Trindade, 2017: 00:00:45): 

Invisível, assim se move o caçador de memórias que num registo de humildade e muitas vezes anda 

ele com a fúria de tempo e da natureza regista na sua missão, o essencial. Como mensageiro, revelam-

se momento exatos, imortalizados por um fotografo que se esconde em silêncio. Por entre corredores 

e paredes de muralhas edificadas. Regista a essência, o conceito da obra, a criação do arquiteto. Numa 

dança que não prescinde da presença dos humanos, dos seus destinos e do que os move na mais 

cúmplice beleza dos dias. Fernando Guerra é, será sempre, um poeta de imagens. 
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Ao longo da presente dissertação, procurou-se analisar a influência do registo fotográfico na arquitetura, 

de forma a compreender as diversas alternativas de representar e comunicar o espaço construído. A 

lógica da investigação bibliográfica refletiu-se na organização da dissertação. Começou-se por 

entender o surgimento da fotografia enquanto processo tecnológico, de forma a relacionar o seu 

aparecimento com a arquitetura e os meios de representação da mesma. Posteriormente, o estudo 

conceptual da imagem, assim como o seu processo de proliferação, serviram para melhor se entender 

o papel da fotografia e a forma de esta se relacionar com a arquitetura. A abordagem do mundo digital 

passa por dar uma noção do poder da manipulação da imagem e dos discursos críticos que se criam 

através da edição. Por último, os três fotógrafos escolhidos enquanto caso de estudo permitem, através 

de uma visão contemporânea, entender diferentes abordagens na relação da fotografia com a 

arquitetura e de que forma os seus olhares se refletem nas suas imagens. Assim, o trabalho aqui 

desenvolvido procurou estudar a fotografia na qualidade de meio de representação e compreensão da 

arquitetura, numa época onde a imagem está cada vez mais presente.  

Desde o surgimento da primeira fotografia obtida pelo francês Joseph Nicéphore Niépce em 1827,  que 

esta tecnologia de representação tem sofrido constantes alterações e evoluções até à chegada do 

digital dos dias de hoje. A fotografia é hoje o resultado de inúmeros contributos e várias investigações 

e progressos evidentes ao longo das décadas que, certamente, se continuarão a manifestar no 

desenvolvimento da fotografia no futuro. O estudo dos avanços tecnológicos do meio fotográfico, assim 

como, as diferentes visões de autores como László Moholy-Nagy Lucien Hervé e Julius Shulman 

demonstra um pouco do que foi esse progresso ao longo do século XX. Inicialmente vista como uma 

ferramenta meramente documental, conseguiu-se identificar em cada um dos autores analisados, o 

princípio orientador que influenciou o rumo da imagem na arquitetura. Desde a visão artística dos 

trabalhos com a luz de Moholy-Nagy, às composições estrategicamente pensadas e desenvolvias de 

Shulman, a fotografia evolui de um modo testemunhal para um utensílio interpretativo e compreensivo 

da arquitetura.  

Na verdade, a fotografia toma inúmeras posições relativas à arquitetura. Pode afirmar-se que a imagem 

fotográfica é o resultado da soma entre o ato fotográfico, a mensagem e o contexto do recetor. Ou seja, 

não é um ato objetivo que em nada se relaciona com as condicionantes que estão ao seu redor. Até 

pelo contrário, a fotografia pressupõe uma interpretação e um conjunto de decisões do fotógrafo que, 

através da sua lente, condiciona a informação que comunica e, consequentemente, transmite uma 

realidade própria que pode ser mais ou menos fiel relativamente à verdade. Ao mesmo tempo, a 

fotografia apreende também, sob a forma de memória, enquanto ferramenta representativa do espaço 

e capacitativa de perpetuar a arquitetura no tempo. Por outro lado, a disseminação de imagens veio 

em muito contribuir para o importante estatuto da fotografia, tornando-se a principal ferramenta 

comunicativa no domínio da arquitetura. Na realidade, através da evolução das publicações é possível 

perceber a sua crescente vocação para a comunicação através da imagem, seja em digital ou em papel. 

É importante também destacar a sua influência enquanto objeto visual. O seu crescente predomínio ao 

longo das publicações é bastante percetível e confirma a sua eficácia a comercializar e comunicar a 

obra arquitetónica.  De outro modo, a era digital permitiu uma libertação e reinterpretarão da imagem, 

criando novos modos visuais. Uma nova geração de artistas como Andreas Gursky Thomas Ruff Isabel 
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Brison e Jeff Wall revelam um entendimento da imagem díspar em relação ao habitual. Através da 

edição e manipulação apresentam realidades ficcionadas, de modo a formular emoções e discursos 

críticos relativos a arquitetura e, desta forma, transformarem-se em intérpretes do espaço arquitetónico. 

Relativamente aos três casos de estudo, estes vieram comprovar o carácter interpretativo da fotografia 

de arquitetura. Cada um dos diferentes fotógrafos selecionados destaca e valoriza diferentes 

perspetivas na arquitetura, constituindo assim uma visão pessoal. Identificam-se os diferentes olhares 

característicos de cada fotógrafo, independentes da arquitetura que retratam. Isto leva a crer que cada 

um contribui para uma abordagem comunicativa diferente da arquitetura, constituída através do olhar 

individual.  

Hélène Binet apresenta-se como intérprete do espaço pelo meio da sua fotografia analógica. Ao 

fotografar arquitetura, transmite as sensações do espaço através dos detalhes representados na 

imagem bidimensional. Binet conta uma história, a sua história, que através dos seus fragmentos 

permite imaginar o espaço e as sensações lá vividas. Comunica o espaço por meio das sensações e 

texturas dos materiais constituintes da arquitetura.  

Por outro lado, Iwan Baan centra-se sobretudo no contexto e nas vivências que se passam ao redor da 

arquitetura. Com formação em fotografia, acredita que o seu papel na fotografia de arquitetura passa 

por documentar as relações entre as pessoas e o espaço. Através das suas imagens intemporais, não 

procura a imagem perfeita com as condições perfeitas, mas sim uma imagem humana que consiga 

transmitir o impacto do espaço arquitetónico para um lugar, e consequentemente, para as vidas que lá 

habitam.  

Por último, Fernando Guerra caracteriza-se pelo seu olhar de arquiteto. As suas imagens manifestam-

se através do registo do essencial e da captação do instante. Apreciador de poucas regras, Guerra tem 

uma postura que se reflete na simplicidade e naturalidade das suas imagens.  

Importa ainda realçar o trabalho conjunto entre fotógrafo e arquiteto. Várias parcerias como Le 

Corbusier e Lucien Hervé, Herzog & de Meuron e Thomas Ruff, Siza Vieira e Fernando Guerra e, Peter 

Zumthor e Hélène Binet, comprovam os benefícios de trabalhar em equipa, tanto para o arquiteto como 

para o fotógrafo. A sua importância reside nos pontos comuns entre a dupla. Através de linguagens 

complementares e modos idênticos de ver a arquitetura, estas colaboração procuram um propósito 

comum: comunicar e representar a obra da forma mais adequada aos seus modos de pensar a 

arquitetura.  

Acredita-se desta forma, que a fotografia em nada substitui a experiência humana da arquitetura. A sua 

experimentação só é possível através de uma ligação presencial com o espaço. No entanto, é inegável 

o importante papel da imagem para a sua comunicação, representação, memória, disseminação e 

sedução. A fotografia, enquanto imagem bidimensional, não é arquitetura, porém a sua flexibilidade 

permite criar novas realidades e relações visuais que se interligam com a arquitetura e, desta forma, 

constroem um mundo arquitetónico experienciado através das duas dimensões. 
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8239. Capela Bruder Klaus, Peter Zumthor, Alemanha | Hélène Binet, 1997-2011



82 8340. Capela Bruder Klaus, Peter Zumthor, Alemanha | Hélène Binet, 1997-2011



8441. Riverside Museum, Zaha Hadid, Glasgow | Hélène Binet, 1993-2013



84 8542. Phaeno Science Center, Zaha Hadid, Wolfsburg | Hélène Binet, 1993-2013



8644. Couvent Sainte-Marie de la Tourette, Le Corbusier , Éveux | Hélène Binet, 2007

43. Couvent Sainte-Marie de la Tourette, Le Corbusier, Éveux | Hélène Binet, 2007



86 8745. Couvent Sainte-Marie de la Tourette, Le Corbusier, Éveux | Hélène Binet, 2007



47. CCTV, OMA, Pequim | Iwan Baan, 2005-2012

46. CCTV, OMA, Pequim | Iwan Baan, 2005-2012



8947. CCTV, OMA, Pequim | Iwan Baan, 2005-2012

46. CCTV, OMA, Pequim | Iwan Baan, 2005-2012

49. CCTV, OMA, Pequim | Iwan Baan, 2005-2012

48. CCTV, OMA, Pequim | Iwan Baan, 2005-2012



50. Estádio Nacional de Pequim, Herzog & de Meuron, Pequim | Iwan Baan, 2005-2008



9150. Estádio Nacional de Pequim, Herzog & de Meuron, Pequim | Iwan Baan, 2005-2008



9252. Torre David, Caracas | Iwan Baan, 2012

51. Torre David, Caracas | Iwan Baan, 2012



92 9354. Torre David, Caracas | Iwan Baan, 2012

53. Torre David, Caracas | Iwan Baan, 2012

51. Torre David, Caracas | Iwan Baan, 2012
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55. Retratos de Álvaro Siza Vieira | Fernando Guerra

56. Shihlien Chemical Industrial Park Office, Álvaro Siza + Carlos Castanheira, Jiangsu | Fernando Guerra 2014
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55. Retratos de Álvaro Siza Vieira | Fernando Guerra hihlien Chemical Industrial Park Office, Álvaro Siza + Carlos Castanheira | Fernando Guerra

56. Shihlien Chemical Industrial Park Office, Álvaro Siza + Carlos Castanheira, Jiangsu | Fernando Guerra 2014

57. Shihlien Chemical Industrial Park Office, Álvaro Siza + Carlos Castanheira, Jiangsu 
      Fernando Guerra, 2014

58. Shihlien Chemical Industrial Park Office, Álvaro Siza + Carlos Castanheira, Jiangsu 
      Fernando Guerra, 2014



9660. Terminal de Cruzeiros, João Luís Carrilho da Graça, Lisboa | Fernando Guerra, 2018

59. Terminal de Cruzeiros, João Luís Carrilho da Graça, Lisboa | Fernando Guerra, 2018



96 9761. Terminal de Cruzeiros, João Luís Carrilho da Graça, Lisboa | Fernando Guerra, 2018

59. Terminal de Cruzeiros, João Luís Carrilho da Graça, Lisboa | Fernando Guerra, 2018



63. Sede EDP, Aires Mateus, Lisboa | Fernando Guerra, 2018 98

62. Sede EDP, Aires Mateus, Lisboa | Fernando Guerra, 2018



63. Sede EDP, Aires Mateus, Lisboa | Fernando Guerra, 2018 98 99

62. Sede EDP, Aires Mateus, Lisboa | Fernando Guerra, 2018




