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2.
olho de vidro, uma história da fotografia

Um meio dentro de um meio

«A História da Fotografia, A História das fotografias, 

As histórias da Fotografia, e as histórias das fotografias» 

António Sena, 12 de Abril de 1982

As décadas de 1960 a 1980 revelaram, no contexto da produção televisiva, um momento de parti-

cular importância na concepção de séries documentais dedicadas à história da fotografia, parte 

das quais, perdidas nos obsoletos formatos em que se transformaram os seus arquivos e, nesse 

sentido, inacessíveis à sua consulta pública.

Filmes documentários, na sua maioria realizados com um propósito educativo e promo-

vidos no contexto de televisões públicas nacionais, no ideal sentido de serviço público, torna-

ram-se objectos discretos, sem paradoxal visibilidade pública, que usam um meio de comunica-

ção de massas para problematizar e divulgar a história do meio fotográfico.1

A especificidade destas produções centra-se no modo como exploram uma perspectiva 

biográfica da produção fotográfica, compreendendo com frequência entrevistas inéditas aos 

próprios fotógrafos, testemunhos dos comissários, editores ou historiadores que acompanha-

ram de perto o seu percurso, e uma aproximação à diversidade técnica do meio, num contributo 

fundamental para a sua historiografia. Realizados por jornalistas, escritores, historiadores de 

arte ou pelos próprios fotógrafos, este tipo de produções foram particularmente prolíferas no 

contexto europeu2, nomeadamente em França e em Inglaterra, criando no contexto televisivo 

um espaço entre-imagens, como bem definiu Raymond Bellour3, que permitiu fazer a historio-

1. Importa aqui referir a investigação e levantamento sobre a filmografia dedicada à Fotografia, realizada por 

Nadine Covert, no âmbito do programa Art on Film, apoiado e promovido, respectivamente, pelo J.P. Getty Trust 

e o The Metropolitan Museum of Art e publicado em Films and Videos on Photography (1990).

2. Apesar de menos próximo do contexto português, é relevante destacar, no panorama da produção televisi-

va norte-americana, a série Masters of Photography (1964-1978), da produtora independente Camera Three para 

a CBS — composta por seis episódios dedicados a Edward Steichen, André Kertèsz, Diane Arbus, W. Eugene 

Smith, Jacques-Henri Lartigue e Eugène Atget — a série In and out of Focus (1978), realizada por Casey Allen para o 

the center for creative photography (NY), com testemunhos dos fotógrafos W. Eugene Smith, Andreas 

Feininger, entre outros, ou a série USA: Photography (1965), da responsabilidade de Robert Katz, com a participa-

ção dos fotógrafos Edward Weston e Dorothea Lange.

3 . A justaposição da imagem fotográfica no plano do cinema, uma paragem de tempo na duração fluída das 
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grafia do meio fotográfico através do meio televisivo, criando uma abertura essencial que, pela 

adição de movimento e som, amplia a aparente fixidez e mudez da imagem fotográfica. 

Em França, por exemplo, podem referir-se a série Chambre Noire (1964-1968), de transmis-

são mensal, produzida para a ortf por Albert Plécy, Claude Fayard e Michel Tournier e inteira-

mente consagrada às relações da Fotografia com a Literatura, o Cinema e a Música; a série de seis 

episódios Histoire de la Photo (1980-1983) realizada pela fotógrafa Florence Gruère para a FR3; Une 

minute pour une image (1983), cento e setenta episódios com duração aproximada de um minuto, 

com fotografias escolhidas por Agnès Varda, Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, Marc Ga-

ranger, Sarah Moon, Robert Delpire e Claude Nori, entre outros, com comentários pessoais em 

voz off, protagonizados por narradores de distintas origens e profissões; ou, finalmente, a série 

Contacts (1988-2000)4, proposta do fotógrafo e realizador William Klein, realizada em 1988 para a 

cadeia televisiva La Sept/Arte, que revela a metodologia e o processo criativo do fotógrafo, com 

uma narração assíncrona sobre filmagens das suas fotografias e provas de contacto.

Por sua vez, em Inglaterra, salienta-se o papel da BBC (British Broadcast Corporation) no 

apoio à produção de importantes séries dedicadas à História da Fotografia, de que se podem 

distinguir Master Photographers (1982-1983), série de seis episódios de cariz biográfica realizados 

por Peter Adams, com a participação dos fotógrafos Alfred Eisenstaedt, Andre Kertèsz, Andreas 

Feininger, Ansel Adams, Bill Brandt e Jacques-Henri Lartigue; e, promovendo uma visão histo-

imagens, é analisada por Raymond Bellour em L’entre-images: Photo, Cinéma, Video, nomeadamente pelo modo 

como se fixa e reactiva o corte temporal que o acto fotográfico, impregnado da imanência de movimento, aplica 

à realidade. Comparando a paragem do still cinematográfico com a cristalização temporal da imagem fotográfica 

dentro do filme, para Bellour a presença da fotografia é de ordem «diversa, difusa, ambígua» e tem a capacidade 

de «descolar o espectador da imagem» (Bellour, 2002: 79) e de se transformar «numa paragem dentro da paragem». 

Como prossegue, «entre a fotografia e o filme combinam-se dois tempos, que jamais se confundem; a fotografia assume 

um privilégio sobre todos os efeitos que impressionam o espectador, tornando-o num espectador pensativo, contemplativo». 

(Bellour, 2002: 80). Expor fotografias no plano cinematográfico é estipular uma duração a fragmentos de tem-

po suspenso, de pose em pausa, articulando imagens dentro de imagens que, numa paradoxal divisão da ilusão 

fílmica, abrem um tempo dentro do tempo. Como explica Bellour, a propósito de La Jetée, «a fotografia tem uma 

dimensão documental inevitável. Ela não duplica o tempo, como faz o filme; ela suspende, fractura e congela o documento. 

(...) o cinema dissimula o que a fotografia mostra: cada imagem por si mesma, na sua verdade nua, que sucumbe à sucessão». 

(Bellour, 2002: 147).  

4. Revendo os bastidores da prática, selecção e exposição fotográfica, Contacts é a única série que se prolonga de 

modo persistente pela década de 2000, incluindo a participação de artistas contemporâneos como Sophie Calle, 

Jeff Wall ou Roni Horn, e acompanhando as inovações tecnológicas de edição que se verificam neste período, 

justificando, neste caso, uma maior circulação e tradução internacional. Na primeira série participaram, para 

além do próprio William Klein, os fotógrafos Mario Giacomelli, Edouard Boubat, Marc Riboud, Leonard Freed, 

Sebastião Salgado, Robert Doisneau, Elliott Erwitt, Raymond Depardon, Henri Cartier-Bresson, Helmut Newton, 

Josef Joudelka e Don McCullin.
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ricista sobre os géneros fotográficos numa perspectiva interdisciplinar da sua prática, as séries 

Exploring Photography (1978) produzida por Peter Riding, e Pionners of Photography (1975), oito epi-

sódios realizados por Ann Turner, continuados em 2007, em The Genius of Photography (2007-), 

por Tim Kirby e Hattie Bowering. Ainda no contexto britânico, destaca-se a série Camera: Early 

Photography (1979), uma História da Fotografia em filme centrada no contexto da fotografia vi-

toriana, composta por treze episódios produzidos pelo fotojornalista e historiador Gus MacDo-

nald para a Granada Television International, cujo argumento é igualmente publicado no mes-

mo ano em livro Camera. Victorian eyewitness. A history of photography: 1826-1913.

De todas estas produções televisivas é Ways of Seeing de John Berger, realizado em 1972 

para a BBC numa série de quatro episódios, e a posterior publicação do livro homónimo, que se 

revela uma influência incontornável para reflectir sobre o papel da televisão como veículo pri-

mordial de uma cultura visual, em particular no modo como este autor actualiza e relê o ensaio 

A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica (1936) de Walter Benjamin, num contexto em 

que a sua influência era ainda discreta.

Advogando o modelo de uma História cultural da arte, em Ways of Seeing cruzam-se as 

temáticas da reprodutibilidade técnica da obra de arte com a influência do mercado, a noção de 

propriedade ou o papel da publicidade, para afirmar a função social da arte e a sua capacidade de 

instrumentalização política da recepção e percepção do espectador. Para Berger, no seguimento 

de Benjamin, «não é se trata de reproduzir mais ou menos fielmente certos aspectos de uma determinada 

imagem, mas sim da reprodução tornar possível, até inevitável, que uma imagem seja usada para dife-

rentes propósitos e que essa reprodução, ao contrário do original, se preste a todos eles». (Berger, 1972)

História crítica sobre os modos de ver determinada política e socialmente pelo contexto 

específico em que se produz, como anuncia o próprio Berger no papel de narrador, é um ensaio 

que pelas próprias opções de montagem — associando inserts de O homem da câmara de filmar 

(1928) de Dziga Vertov com reproduções fotomecânicas de O Casal Arnolfini (1434) de Jan van 

Eyck, contrapondo a Virgem das Rochas (1491-1508) de Leonardo da Vinci, com as páginas do livro 

The Earlier Italian Schools (1961) de Martin Davies que comprova a sua autenticidade ou, ainda, 

intercalando Os fuzilamentos de três de Maio (1814) de Francisco de Goya, com as filmagens de uma 

execução pública na Nigéria — questiona, aos olhos do espectador, a faculdade operativa e polí-

tica da reprodução das imagens: «Pela primeira vez, a obra de arte tornou-se efémera, ubíqua, insubs-

tancial, disponível, gratuita. Um povo ou classe social, a quem é privado o acesso ao seu próprio passado 

é muito menos livre para escolher e agir como povo e como classe social, do que aquele que é capaz de se 

situar na História. Esta é a razão – a única razão – pela qual toda a Arte do passado se transformou numa 

questão política.». (Berger, 1972)
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1 - 2. antónio sena, O Jogo do Sisudo, 1978. Tinta sobre papel quadriculado, 

31,5 × 22 cm. Argumento e storyboard da proposta inicial para o filme Olho 

de Vidro, uma História da Fotografia, respectivamente, primeiro episódio de 

uma série de dez (capa e primeira página).

«É difícil pensarmos hoje que um dia, há muitos anos, não havia 

nada para ver. Continua a ser difícil admitir o céu sem o mar... mas 

já se torna normal olhar o céu por cima do mar... e não o contrário. 

Voltemos ao princípio: Será que existiu alguma coisa para ver antes 

de alguém ter visto?» António Sena, 1978
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Apesar da prioridade dada à publicação em livro de Ways of Seeing, que lhe garantiu a 

sua posterior discussão pública, a televisão revelou ser o meio de comunicação que permitiu 

a Berger ensaiar em directo a natureza mediática dos modos de ver, expondo a complexidade da 

recepção política da imagem, num meio de acesso a uma mais ampla audiência, simultanea-

mente popular e experimental, acessível e erudito, alta e baixa cultura, numa mise-en-abîme, 

introduzida no próprio argumento: «A câmara, e mais especificamente a câmara cinematográfica, 

demonstrou que não existe um centro. A imagem já não é apenas o que confronta o olhar de um espec-

tador individual, mas a totalidade de vistas possíveis, da combinação de todos os pontos do objecto ou 

pessoa retratada.». (Berger, 1972)

Não existe História sem comparação e, fundamentalmente, escrever sobre e com ima-

gens fotográficas — «as imagens podem ser usadas como palavras, podemos falar através delas» (Ber-

ger, 1972) — é implicar outros campos de investigação, expandir e relançar a sua condição do 

passado para uma constante reorganização no presente. Como propõe John Berger no seu ensaio 

About Looking, para fazer uma História da Fotografia é determinante considerar um sistema ra-

dial, que possa integrar as numerosas abordagens ou estímulos que através dela se formam. Um 

sistema aberto de «palavras, comparações, sinais» a partir do qual a Fotografia pode «ser contem-

plada em termos simultaneamente pessoais, políticos, económicos, dramáticos, quotidianos e históricos» 

(Berger, 1980) e que, neste caso, encontra no meio televisivo uma plataforma primordial de con-

vergência de meios, reprodutora e múltipla, que tudo pode confrontar e presentificar. 

2.1. O(s) argumento(s) de uma História da Fotografia em filme

No contexto português a única proposta que parece estabelecer um paralelo com estas, em espe-

cial com o sistema radial que John Berger experimenta em Ways of Seeing, é o filme Olho de Vidro, 

uma História da Fotografia, uma série de dois episódios, realizados em 1982 por António Sena e 

Margarida Gil, que introduz pela primeira vez na produção televisiva nacional um programa 

exclusivamente dedicado ao meio fotográfico. 

Olho de Vidro é o apropriado título para uma História da Fotografia em filme, que rela-

ciona a visão grotesca da poderosa figura mitológica do Ciclope, cego por Ulisses na Odisseia de 

Homero, e o olho mecânico do fotógrafo, ou do cineasta, identificado como «uma nova espécie de 

animal que aparece na paisagem. Vindo do interior da caverna, agora câmara escura, o monstro com um 

único olho, e de vidro, o ciclope, mais conhecido por fotógrafo». (Olho de Vidro, 1982)5 

4. Conforme argumento de Olho de vidro, uma História da Fotografia (1982), Lisboa, Rádio Televisão Portuguesa. Ver 

transcrição integral no Anexo 6.
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4 – 6 antónio sena, margarida gil, Olho de Vidro, uma História da Fotografia, 

1982, rádio televisão portuguesa. Fotogramas do filme: em cima, Jorge 

Listopad; ao centro, António Sena e Margarida Gil; em baixo, no genérico final, 

equipa de produção com Margarida Gil e António Sena à esquerda. 

3. antónio sena, margarida gil, Olho de Vidro, uma História da Fotografia, 1982, 

rádio televisão portuguesa. Comunicado de imprensa. Fotocópia, 29,7 × 21 cm. 

«Manet, Corot, Dumas, Monet, Baudelaire, Bakounine, 

Delacroix, Sarah Bernhardt passaram, não pelas mãos mas 

pelo olho de vidro de Nadar.» António Sena, 1982
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O argumento é escrito por António Sena, no âmbito da sua investigação em torno da His-

tória da Fotografia em Portugal e, como esclarece mais tarde num dos poucos comentários que 

realiza ao filme, proposto com uma conveniente mentira, metonímica adequada ao seu propósito: 

«Embora isto envolva o autor destas linhas, conto o sucedido para se ter a dimensão dos intelectuais, dos 

directores de programas e políticos do país. A sinopse do programa tinha sido feita e aprovada em 1978. 

Foi-me encomendado, então, o guião e concluído ainda nesse ano, com a respectiva selecção de imagens. 

Entretanto, o Governo mudou, os directores mudaram e eu fiquei “a ver navios” [tomara que fosse!] — 

nem dinheiro, nem programa. Em 1981, resolvi voltar ao assunto e tive uma ideia peregrina. Disse que 

o guião já estava feito há muito tempo e que havia uma oportunidade a não perder: celebrar-se-ia, em 

1982, o ano internacional da fotografia [grande mentira!]. Foram na conversa, ficaram mui-

to excitados porque já estava meio trabalho feito (sem pagar), e pronto. Lá recomecei a trabalhar com a 

Margarida Gil e, em 1982, em Abril, foi para o ar a primeira parte do programa, com uma introdução da 

locutora, anunciando a celebração do que não existia, o ano internacional da fotografia}». 

(Sena, 1998: 332-333) 

O equívoco, facilmente detectado por Jorge Listopad — à época director de programas 

da Rádio Televisão Portuguesa [rtp] e que participa na narração do filme, retratado no genérico 

inicial precisamente com um olho de vidro [fig. 4] — é confirmado posteriormente pela realiza-

dora Margarida Gil: «Jorge Listopad (...) recebeu dois ardentes jovens que lhe enfiaram uma patranha. A 

propósito do dia internacional da fotografia, que todos sabíamos não existir (ele também, claro), aprovou 

um filme sobre uma história da fotografia». (Gil, 2009: 17)6

Originalmente filmado em 16 mm7, Olho de Vidro, uma História da Fotografia é um filme em 

dois episódios com duração de 40 minutos, que tem a sua primeira e quase exclusiva transmis-

são televisiva, nos dias 16 e 17 de Abril de 1982, respectivamente, pelas 20h30, no Canal 2 da rtp.8 

6. O texto de Margarida Gil foi realizado no âmbito do seminário Ag, Reflexões periódicas sobre Fotografia e da exibi-

ção do filme no Cinema Passos Manuel (Porto), a 9 de Abril de 2008. 

7. Após consulta no Arquivo da rtp, foi possível identificar a existência de sete bobines com película cor 16 mm 

— Bobine A com 450 metros, B com 457 metros, C com 460 metros, D com 480 metros, E com 497 metros, F com 

500 metros e G com 540 metros — que correspondem ao material integral das filmagens realizadas. Após diversas 

tentativas não foi concedida autorização para a visualização desta documentação por inexistência de equipamen-

to adequado para o efeito. A consulta foi circunscrita à cópia digital de Olho de Vidro, uma História da Fotografia, 

convertida em 2010 pelo próprio Arquivo da rtp. 

8. As primeiras transmissões televisivas difundidas em Portugal datam de 7 de Março de 1957, mas só no início 

da década de 1960 é garantida a transmissão com cobertura a todo o país. A rtp 2 é criada em 1968, com a pri-

meira transmissão realizada a 25 de Dezembro desse mesmo ano. Apesar das emissões regulares a cores se terem 

iniciado a 7 de Março de 1980, apenas um número reduzido de receptores dispunha de equipamentos televisivos 

apropriados à sua visualização. Neste caso, não foi possível confirmar junto da rtp se ocorreram posteriores 

transmissões.
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A sua posterior e ocasional apresentação pública, acontece já fora do contexto televisivo, 

especificamente no espaço de exposições da ether/vale tudo menos tirar olhos, enqua-

drado nos cursos promovidos pela associação, na Casa de Serralves, a 20 e 27 de Setembro de 

1989, a acompanhar a itinerância das exposições Lisboa e Tejo e tudo (1956/59) de Costa Martins/

Victor Palla e ainda no Arquivo Distrital da Guarda, em Março de 1990, com a exposição colecti-

va Nível de Olho, fotografia portuguesa nos anos 80.

No genérico final, sem se especificarem as respectivas funções assumidas, identificam-se 

os responsáveis pela produção [fig. 6], uma pequena equipa constituída na sua maioria por fun-

cionários da rtp, que incluiu João Rocha, Luís Gomes, José Freitas, António M. Silva, Francisco 

Cervantes, Elsa Wellenkamp, Pedro Martins, Manuel Falcato, Carlos Mourato, Nuno Amorim, 

Pires Ramalho, Leonor Guterres, José Medeiros e a própria Margarida Gil.9 A este reduzido nú-

cleo, juntou-se ainda a colaboração na locução de Joaquim Furtado, João César Monteiro, Jorge 

Listopad, António Sena da Silva, Manuel João Gomes, João Abel da Fonseca, Helena Domingos, 

Isabel de Castro e Paulo Nozolino, aspecto que se analisa com detalhe mais à frente neste capítulo. 

António Sena assume a narração principal ao longo dos dois episódios e, com uma evi-

dente preocupação pedagógica na escrita do argumento, apresenta a «fotografia de uma forma 

não exclusivamente tecnológica, privilegiando as imagens e as declarações dos próprios fotógrafos» (Co-

municado de imprensa Olho de Vidro, 1982), anunciando os seus diferentes usos — os rituais 

familiares, a documentação do trabalho, os conflitos e as revoluções — através de uma extensa 

selecção de aproximadamente quinhentas imagens fotográficas, de um núcleo inicial previsto 

de duas mil, antologiadas numa ecléctica banda sonora.

Realizado em torno de um princípio de transmissão e simultaneidade, e apresentado pela 

primeira vez a uma audiência pouco ou nada familiarizada com o tema, num meio criador de 

imagens imperfeitas, como refere António Sena, «aparentemente aberrantes, instáveis, estriadas, 

verdadeiramente ordinárias» (Sena, 14 de Abril de 1981: 35), esta História da Fotografia em filme 

experimenta a recolecção, comparação e justaposição de imagens, texto e som, com um método 

que se ajusta plenamente à condição intermédia do meio fotográfico. 

Como refere Margarida Medeiros, no único ensaio publicado até ao momento sobre o 

filme, «Olho de Vidro [alia] as diferentes existências da fotografia no seio da cultura contemporânea, 

de objecto privado a público, instigadora de pensamentos nostálgicos e meio de registo objectivo e his-

tórico, de plataforma artística incontornável do século XX, todo o potencial com que a fotografia se 

9. Em 1975, Margarida Gil inicia a sua colaboração com a Rádio Televisão Portuguesa e, em 1979, passa a realizado-

ra oficial da rtp, assinando a realização do primeiro programa cultural do Canal 2 intitulado Ao Vivo.
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desenvolveu e embrenhou na cultura ocidental» e que nos dá, como prossegue, «uma leitura sobre a 

imagem fotográfica, orientada para o enquadramento político, social e cultural que a recebe» tornan-

do-se nesse sentido, o reflexo da «militância com que [António Sena] procurou integrar a fotografia 

e a sua história na cultura portuguesa». (Medeiros, 2009: 27)

A televisão é, neste período, o meio por excelência que integra e transforma todos os ou-

tros e que os mostra de forma simultaneamente privada e planetária, alterando irreversivelmen-

te a condição de produção e de recepção das imagens. Uma «caverna contemporânea brilhante e 

extrovertida», que António Sena usa pela sua ampla difusão, para promover uma cultura foto-

gráfica em Portugal, capaz de ancorar a sua própria historiografia fotográfica e, nesse sentido, 

afirmar politicamente a sua função: ver em directo com o propósito de transformar e de reafirmar 

um «direito de olhar», no sentido que Jacques Derrida e Bernard Stiegler discutem em Échogra-

phies de la Télévision (1996). 

Contrariamente ao formato que veio a adquirir, o guião proposto à rtp, em 1978, previa a reali-

zação de uma série de dez episódios, com a duração média de 30 minutos. Desta proposta inicial 

foi possível localizar apenas o argumento manuscrito e o storyboard do primeiro episódio, com 

o título O Jogo do Sisudo10 — para «olhar com os ‘olhos nos olhos’ das imagens» — a partir do qual se 

estabelecem correspondências, tanto ao nível da sequência de planos como do argumento, com 

a posterior adaptação e revisão na versão final de Olho de Vidro, uma História da Fotografia, com-

posto, como já referido, por dois episódios de 40 minutos.11 

No argumento de O Jogo do Sisudo [fig. 1-2], dedicado quase exclusivamente a uma pré-

-história da Fotografia, é perceptível a atenção dada às transformações nos modos de ver, per-

10. No Arquivo da rtp não existem quaisquer registos deste primeiro guião e o episódio inicial, O Jogo do Sisudo, 

foi consultado e cedido para reprodução por António Sena. 

11. Do argumento de O Jogo do Sisudo (ver Anexo 2), são adaptados para o argumento final de Olho de Vidro, uma His-

tória da Fotografia, dois excertos da narração principal e respectivos planos, especificamente o plano médio fixo do 

interior de um quarto sobre janela com vista para o mar (2’18’’): «Se hoje em dia ninguém se espanta ao ver a sua própria 

sombra, há muitos milhares de anos, quando pouquíssimos homens ainda existiam sobre a Terra, era natural que a sombra 

fosse a sua única companhia», e o plano sequência, em plongé sobre o narrador em sombra na praia (2’25’’): «A sombra 

era já um princípio de imagem, mas a sombra não se mantém no mesmo lugar onde estava. Não se podia, por enquanto, guar-

dar as sombras e, salvo quando não há luz, elas nunca nos largam (...) Para imprimirem estas mãos, os homens da pré-história 

usaram ossos cilíndricos e ocos onde colocavam um pó de cor, que era soprado sobre a mão, de encontro à pedra». (O Jogo do 

Sisudo, 1978) Mantêm-se igualmente as citações de Giovanni Baptista della Porta — «Se você não consegue desenhar, 

poderá desta maneira contornar as imagens com um lápis. Bastará escolher as cores, isto é, reflectindo a imagem por baixo de 

uma prancha de desenho, e para uma pessoa habilidosa, isto é bastante fácil» e de Leonardo da Vinci — «a luz, entrando 

por um pequeno orifício de uma parede de um quarto escuro, forma na parede oposta uma imagem invertida do que quer que 

esteja do lado de fora». (O Jogo do Sisudo, 1978)
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7 – 8. antónio sena, O Jogo do Sisudo, 1978. Tinta sobre papel 

quadriculado, 31,5 × 22 cm. Argumento e storyboard da proposta inicial 

para o filme Olho de Vidro, uma História da Fotografia, respectivamente, 

primeiro episódio de uma série de dez (selecção de páginas).
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9 – 10. antónio sena, O Jogo do Sisudo, 1978. Tinta sobre papel 

quadriculado, 31,5 × 22 cm. Argumento e storyboard da proposta inicial 

para o filme Olho de Vidro, uma História da Fotografia, respectivamente, 

primeiro episódio de uma série de dez (selecção de páginas).

«A linha do horizonte não é apenas um mistério dos marinheiros 

que partiam em viagem no Mediterrâneo, no Atlântico ou no Índico 

— é também um segredo dos pintores. É provável que eles não 

fossem tão diferentes como isso: uns e outros procuram o domínio de 

um estado físico que não é o seu: o estado líquido. Os marinheiros 

dominam o mar. Os pintores, as tintas.»  António Sena, 1978
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cepcionar e representar visualmente o espaço e o tempo, desde as marcas pré-históricas nas 

grutas de Altamira à publicação do método da perspectiva por Leon Battista Alberti, em 1435, e 

ao uso sistematizado da camera obscura, descrito pela primeira vez em Magia Naturalis (1558) por 

Giovanni Battista della Porta. 

Da pergunta inicial que introduz a primeira cena — «Será que existiu alguma coisa para ver 

antes de alguém ter visto?» — passa-se para a distinção entre sombra e silhueta, para a oposição 

entre a ausência de delimitação espacial dos desenhos pré-históricos com a definição de superfí-

cie, profundidade e composição do quadro, primeiro na Pintura e depois na Fotografia. 

Percorrendo as relações entre arte, técnica e tecnologia, a invenção da imprensa com ca-

racteres móveis e o desenvolvimento da tratadística no século XV, a segunda parte centra-se nos 

«três acontecimentos» que, como se identifica no argumento, determinam a revolução científica 

e artística do Renascimento: «1º Generalização através de maquinaria adequada dos processos para 

obter imagens repetíveis, palavras e desenhos; 2º Leon Battista Alberti em 1435 divulga o método de dese-

nho em perspectiva. Era possível, agora, representar com rigor, criando uma profundidade ilusória. Mas 

mais importante do que representar um objecto em profundidade é o próprio rectângulo onde se pinta, 

adquirir a sua profundidade. 3.º Em 1440 Nicola de Cusa enunciou as 1.as doutrinas sobre a relatividade do 

conhecimento e a continuidade dos retornos através das transições e dos termos médios. Nada haveria de 

perspectiva sem a mais misteriosa das linhas, só comparável às linhas das mãos dos Homens: a linha do 

horizonte». (O Jogo do Sisudo, 1978)

No storyboard, a par da descrição gráfica da gramática de planos que compõem o episódio, 

num total aproximado de quarenta e cinco, encontram-se referências a ilustrações reproduzidas 

nas páginas de reconhecidas Histórias da Fotografia como The History of Photography, from 1839 

to the present day (1964) de Beaumont Newhall ou The History of Photography, from the camera obs-

cura to the beginning of the modern era (1969) de Helmut & Alison Gernsheim.12 Como se analisará 

mais à frente, as reproduções destes e de outros livros são o modo que António Sena e Margarida 

Gil encontram para reunir a extensa iconografia que se monta no filme.

Revisto e realizado em 1982, o argumento final de Olho de Vidro, uma História da Fotografia,13 e 

que à semelhança da abordagem de John Berger faz uma releitura do texto Pequena História da 

Fotografia (1931) de Walter Benjamin, organiza-se em dois períodos temporais contíguos, não ne-

12. Na última página do guião apresenta-se uma lista de 27 «diapositivos para aulas», descritos e desenhados, que 

propõem uma síntese gráfica do storyboard, e uma última referência ao artigo A cultura do papel do crítico e histo-

riador de arte catalão Daniel Giralt-Miracle. 

13. Ver Anexos 6 e 7.
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cessariamente circunscritos à cronologia indicada nos subtítulos: numa primeira parte, da pré-

-história fotográfica até à década de 1920 e, numa segunda parte, de 1920 à contemporaneidade 

(década de 1980). 

Intitulado A luz dos fotógrafos, o primeiro episódio incide, como se descreve na sinopse 

distribuída no comunicado de imprensa [fig. 3], sobre o «passado pré-fotográfico nos campos da 

gravura, a situação dos seus vários inventores de uma forma polémica, os precursores de algumas técni-

cas, a sua utilização no século XIX e as principais tendências que já se adivinhavam». (Comunicado de 

imprensa Olho de Vidro, 1982). 

O início do filme é pontuado por um plano americano que anuncia a entrada do próprio 

António Sena, com uma faixa amarela sobre o corpo, desvendando o seu papel de narrador prin-

cipal e afirmando de forma peremptória um Vale tudo menos tirar olhos — numa alusão implícita à 

associação ether, inaugurada um dia antes da transmissão do filme. 

Num paralelo com o argumento de O Jogo do Sisudo, a narrativa introduz uma breve genea-

logia das máquinas ópticas e respectiva aplicação do advento da perspectiva desde a Renascen-

ça, para reposicionar a autoria «colectiva e quase intemporal» (Olho de Vidro, 1982) da invenção da 

Fotografia. Colocando em evidência a transformação e racionalização do olhar e as qualidades 

miméticas da imagem técnica entre os séculos xv e xix, cruzam-se referências a Leonardo da 

Vinci e Giovanni Battista della Porta, ilustradas por reproduções de gravuras de Athanasius Kir-

cher, desenhos preparatórios da pintura O retorno do Bucintoro ao cais, no dia da Ascensão (c. 1730) de 

Canaletto, com excertos de dois filmes dos irmãos Lumière — especificamente Venize: Place Saint-

-Marc (1896, n.º 430) e Panorama du Grand Canal prix d’un bateau (1896, n.º 295) — e uma sequência 

de três telas de Magritte: O mês da Colheita (1959), A queda (1959) e Espelho Falso (1928). 

Numa perspectiva crítica sobre a origem autoral, geograficamente localizada da inven-

ção do meio fotográfico, no filme valoriza-se sobretudo a herança das técnicas de impressão, 

nomeadamente o passado xilográfico, calcográfico e litográfico que forma a História da Fotogra-

fia, bem como as suas ramificações e infiltrações disciplinares. Como se defende no argumento: 

«Muitas e diferentes tentativas construíram, progressiva e lentamente, a invenção da fotografia. Dois 

minutos deste programa poderiam não ser suficientes para citar os nomes daqueles que, coitados, disper-

sos na história e na geografia mas concentrados no mesmo objectivo contribuíram afinal para esta inven-

ção colectiva e quase intemporal que foi a Fotografia. Este programa é portanto um programa injusto». 

(Olho de Vidro, 1982)

Para caracterizar o contexto fotográfico das prolíficas décadas de 1820 e 1850, é introduzi-

da uma reflexão sobre as ligações técnicas entre a Fotografia, o Desenho e a Gravura, abreviando 

com ironia, que foram «desenhadores frustrados e gravadores ambiciosos os pioneiros da fotografia» 
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(Olho de Vidro, 1982) e evocando especificamente a biografia dos seus principais inventores e 

precursores, nomeadamente Joseph Nicéphore Nièpce, Louis Jacques-Mandé Daguerre, Hi-

ppolyte Bayard, William Henry Fox Talbot, John Herschel e a colaboração dos fotógrafos David 

Octavius Hill & Robert Adamson.14 

A ampla afirmação do meio fotográfico como instrumento privilegiado das Ciências, 

responsável pela revisão e transformação do conhecimento científico, é também outro dos 

temas trabalhados no argumento, com uma montagem que relaciona uma das primeiras fo-

tografias de um eclipse do Sol — realizada por Dragutin Parcic a 31 de Dezembro de 1861 — 

registos fotográficos realizados na década de 1950 no Observatório de Palomar, ou os raios-x 

da máscara de ouro do rei Tutankhamon, realizados no âmbito da exposição Tutankhamon 

et sons temps, no Petit Palais em 1967. Esta sequência precede a exibição do primeiro registo 

fotográfico ao serviço da revolução, a Comuna de 1871, que se apresenta numa analogia com a 

revolução estudantil de Maio de 1968, representado por três fotografias de Gilles Caron, mem-

bro fundador da agência Gamma e um dos mais activos fotojornalistas a fazer a cobertura das 

manifestações em Paris.

Num segundo momento da narrativa, salientam-se os efeitos da instrumentalização téc-

nica do olhar sobre o território e mostram-se, em oposição, as primeiras fotografias aéreas e as 

primeiras fotografias subterrâneas feitas com iluminação artificial nas catacumbas da cidade de 

Paris, realizadas por Gaspar Félix Tournachon Nadar, entrecruzadas por uma reflexão sobre a 

valorização artística do retrato fotográfico, que volta a nomear um dos seus percussores, «o olho 

de vidro de Nadar», com uma série de retratos de Victor Hugo, Gioacchino Rossini, George Sand, 

Honoré de Balzac, Sarah Bernhardt, Charles Baudelaire, Franz Liszt e Mikhail Bakounine. 

A narrativa prossegue com referência à massificação e industrialização do retrato foto-

gráfico, suscitada pela invenção das cartes-de-visite de André-Adolphe-Eugène Disdéri, «o pri-

meiro photomaton da história da fotografia», que figura no filme com dois exemplos, respectiva-

mente, do retrato da princesa Charlotte Bonaparte Gabrielli e da bailarina Martha Muraviena. 

14. Como António Sena defende no artigo «Pontos de Fuga»: «Nièpce é considerado o inventor da fotografia, quando 

é, isso sim, o precursor dos processos de reprodução e multiplicação das imagens com o auxílio da luz. Daguerre deveria ser 

considerado o precursor — do Polaroid, é certo — mas também e sobretudo da reprodução das imagens por processos metalo-

-eléctricos (galvanografia) com o auxílio da luz e posteriormente dos ácidos. Herschel, Talbot e Bayard (ou Florence) seriam, 

efectivamente, os inventores da fotografia no sentido restrito que habitualmente lhe damos (pela invenção do negativo). 

Nenhum deles é (mesmo Daguerre a posteriori), inventor de qualquer processo para produção de imagens únicas, lagarto, 

lagarto, mas de matrizes mais ou menos multiplicáveis. Inscrevem-se assim estas tentativas do desenvolvimento da história 

da gravura, desde a xilogravura à calcografia e litografia, e que se prolonga nos processos foto-electrónicos, vídeo, p. ex.». 

(Sena, 16 de Março de 1982: 27)
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Após uma destacada referência à obra do fotógrafo Jacob Riis, «essa metade de uma evi-

dência urbana», analisa-se o período em que as dinâmicas de circulação entre Ocidente e Oriente 

se agilizam, e o modo como a imagem fotográfica começa a servir pretextos comerciais de in-

centivo à viagem, num apelo a uma experiência imediata do lugar, que contribui para o alarga-

mento e dinamização do fenómeno do turismo. As Vistas do Oriente de Maxime du Camp, John 

Thomson, Francis Frith, Timothy O’Sullivan, Henri Le Secq ou Félix Bonfils que se sequenciam 

no filme, publicadas e comercializadas entre as décadas de 1860 e 1900, um pouco por toda a Eu-

ropa, revelam a eficácia do registo fotográfico para um extenso e rigoroso levantamento e uma 

crescente explosão visual da representação geográfica.

Fazendo coincidir a prática fotográfica com uma cultura de viagem marcada pelo desejo 

expansionista europeu e norte-americano, assiste-se ainda, no final do século xix, à exibição 

da «fotogenia dos impérios», como refere António Sena, com destaque no filme para o retrato da 

civilização ameríndia por uma geração de fotógrafos que, nas imagens escolhidas, incluíram 

Edward Curtis, Adam Clark Vramon, Karl Moon e William H. Jackson. 

Em analogia com o contexto português, são referidos, neste episódio, «pela primeira vez e 

de forma ainda insuficiente» (Comunicado de imprensa Olho de Vidro, 1982), com uma breve selec-

ção fotográfica do trabalho de José Augusto da Cunha Moraes, Carlos Relvas e Joaquim Narciso 

Possidónio da Silva. Na exibição pública destes primeiros inserts sobre a História da Fotografia 

em Portugal, é feita ainda referência ao trabalho desenvolvido por José Júlio Rodrigues na sec-

ção photographica da direcção geral dos trabalhos geographicos e geológi-

cos (1872-1879).

Criando uma superfície na qual as imagens se movem em direcção umas às outras, por analogia 

ou antagonismo, em Olho de Vidro oblitera-se a hierarquia dos objectos, planificando-os e pro-

jectando-os sobre o mesmo plano, para reforçar a indissociabilidade entre Fotografia e História 

e comprovar a qualidade intemporal da sua condição. 

As leituras comparativas entre a obra de fotógrafos contemporâneos — como é o caso das 

ligações antagónicas entre a expressão pictural de Julia Margaret Cameron e a evidência de uma 

«certa perversidade» nas fotografias de Lewis Carroll, ou absolutamente conciliáveis, como na 

obra de Brassaï e do seu amigo André Kertèsz, ou ainda entre o registo «voluntário e ordenado» de 

Jean Eugène Atget e o registo «involuntário e desordenado» de Jacques-Henri Lartigue — são disso 

exemplo, propondo uma leitura dialéctica que explicita a hibridez interpretativa da imagem 

fotográfica, mais preocupada em avolumar a singularidade das próprias imagens, que a celebrar 

a sua autoria. A ausência de legendas ou qualquer identificação gráfica ao longo do filme, que se 
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analisa com mais detalhe no decorrer deste capítulo, acentua ainda mais essa distância autoral, 

formando um sistema de polaridades que elevam o fazer da história da fotografia a um fluido 

contínuo de imagens em insistente transformação.

No argumento de Olho de Vidro, António Sena realiza uma leitura transversal dos capítulos da 

obra seminal que Gisèle Freund dedica à relação entre Fotografia e Sociedade (1936) — também ela 

posteriormente adaptada a uma série televisiva15 — em particular no capítulo Os precursores da 

Fotografia, Os primeiros fotógrafos, com correspondências directas no argumento, não citadas, aos 

fotógrafos Félix Nadar, Eugène Disdéri e Hill & Adamson, e ainda aos capítulos A expansão e a 

decadência do ofício do fotógrafo e A fotografia de imprensa. Esta correspondência é particularmente 

evidente no segundo episódio, intitulado Os fotógrafos da luz — de 1920 aos nossos dias, e que realiza 

«uma visão panorâmica, estética e poética, onde se fala e mostram imagens e sons que influenciaram não 

decisiva mas certamente os olhos contemporâneos». (Comunicado de imprensa Olho de Vidro, 1982)

Continuando a revelar os modos de usar da fotografia, enquadrados pela fugaz multipli-

cação pública das imagens «das revistas aos jornais, dos museus aos livros, dos laboratórios às cartei-

ras dos namorados, das cerimónias oficiais às fotos dos desaparecidos» (Comunicado de imprensa Olho 

de Vidro, 1982), neste episódio evidencia-se a circulação, recepção e influência social da imagem 

fotográfica e questionam-se os limites entre público/privado e entre fotografia amadora e fo-

tografia profissional. A narrativa inicia-se com uma referência ao primeiro grande momento 

de industrialização fotográfica, celebrado com a proliferação do instantâneo pelo fundador da 

Eastman Kodak Ca., George Eastman, responsável por transformar a Fotografia num meio por-

tátil e acessível a todos, e desloca-se para a confirmação da Fotografia como poderoso meio de 

comunicação de massas, fazendo uma breve história do fotojornalismo — com ilustrações de 

páginas do Berliner Illustrirte Zeitung, do Münchener Illustrierte Presse, o Weekly Illustrated e a Ilus-

tração Portugueza — e, salientando o desenvolvimento das modernas técnicas de transmissão e 

impressão, em revistas como Picture Post ou a emblemática Life Magazine. Esta última é mostrada 

em inserts de filmagens do narrador a folhear distintos números da revista desde «Down to the 

Moon... and the giant step», com as primeiras fotografias realizadas na superfície lunar no con-

texto da missão Apollo 11, publicada a 8 de Agosto de 1969, a foto-reportagem «Country Doctor» 

de Eugene Smith, publicada a 20 de Setembro de 1948, ou as últimas foto-reportagens de Larry 

Burrows, no Vietname, nomeadamente, «One ride with Yankee Papa 13» a 16 de Abril de 1965 e 

15. Em 1984 o realizador Teri Wehn Damish convida Gisèle Freund a participar e dirigir dois episódios da série 

Images de la réalité para a TF1, nos quais adapta a sua obra seminal e usa o título homónimo do seu livro Photogra-

phie et Société para ilustrar e discutir no formato televisivo a função social da fotografia. 
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«In colour: The vicious fighting in Vietnam» a 25 de Janeiro de 1963.

No âmbito desta sequência, mostram-se ainda as imagens que marcaram fotografica-

mente o período entre Guerras, «não apenas no sentido económico ou político», quer no contexto 

europeu, através da obra magistral que August Sander mostra em Face of our time (1929) — que 

implicou a destruição de parte do seu arquivo fotográfico pelo terceiro Reich —, quer no contex-

to americano da Depressão de 1929, com uma breve selecção fotográfica da agência fotográfica 

integrada na Farm Security Administration16, especificamente com fotografias de Walker Evans, 

Dorothea Lange e Ben Shaw. 

Numa segunda parte do episódio e no encadeamento de fotografias de autores como 

Man Ray, Alexander Rodchenko, Anton Bragaglia, Herbert Bayer, Otto Steiner, Rolf Wingus 

e László Moholy-Nagy, é introduzida uma referência ao papel das vanguardas históricas, na 

alteração de paradigma que operam na afirmação artística do meio, como elucida a citação 

a Tristan Tzara no prefácio de Les Champs Délicieux (1922) de Man Ray, lida no filme por Jorge 

Listopad: «Quando tudo o que se chamava a arte se tornou paralítico, o fotógrafo iluminou a sua 

ampôla de 1000 velas e, pouco a pouco, o papel sensível absorveu o escuro de alguns objectos de uso. Ele 

tinha descoberto o alcance de um terno e virgem relâmpago, mais importante que todas as constelações 

oferecidas ao prazer dos nossos olhos.». (Olho de Vidro, 1982) No final da década de 1930, são estes 

autores, em particular Rodchenko, Bayer e Moholy-Nagy, que potenciam uma efectiva peda-

gogia do olhar, e usam a Fotografia e o Cinema17, como forma de activação de uma consciência 

colectiva, valorizando o seu papel educativo e comunicacional. 

Nesta sequência do filme, é inegável o protagonismo dado ao designer, pintor, poeta e 

fotógrafo húngaro László Moholy-Nagy, e aos estudos teóricos e práticos que este dedicou na 

afirmação da Fotografia como um intermédia disciplinar, promovendo métodos de montagem 

16. Dirigido por Roy Strycker e fundado em 1935, o influente núcleo fotográfico integrado na fsa foi um progra-

ma de reabilitação económica criado por Franklin Roosevelt para combater a pobreza e os movimentos migrató-

rios resultantes da Depressão de 1929, promovendo a intervenção do Estado na gestão, colectivização e moderni-

zação agrícola. A agência fotográfica era constituída por aproximadamente vinte fotógrafos — Charlotte Brooks, 

Esther Bubley, Marjory Collins, Harold Corsini, Arnold Eagle, Theodor Jung, Sol Libsohn, Carl Mydans, Martha 

McMillan Roberts, Edwin Rosskam, Louise Rosskam, Richard Saunders, Ben Shahn, Jack Delano, Sheldon Dick, 

Walker Evans, Dorothea Lange, Russell Lee, Gordon Parks, Arthur Rothstein, John Vachon e Marion Post Wolcott.

17. Pelas escolhas que compõem esta sequência, é possível evocar uma comparação com Film und Foto, uma das 

exposições pioneiras a pensar as relações entre cinema e fotografia, apresentada em Estugarda, em 1929, orga-

nizada pelo grupo Deustsche Werkbund e reunindo aproximadamente uma centena de fotografias — de autores 

como Eugène Atget, John Heartfield, Hannah Höch, Germaine Krull, Aenne Biermann, Albert Renger-Patzsch, 

László Moholy-Nagy, Edward Weston, Man Ray, Piet Zwart, El Lissitzky ou Karel Teige — juntamente com um 

festival de cinema programado por Hans Richter, que exibiu filmes de Charlie Chaplin, René Clair, Sergei Eisens-

tein, Vsevolod Pudovkin, Dziga Vertov, Robert Wiene e Carl Theodor Dreyer. 
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e de livre associação, que Olho de Vidro, uma História da Fotografia referencia directamente, quer 

com citações no argumento retiradas dos textos manifesto que se alinham na primeira parte 

do livro Malerei, Fotografie, Film (1925) — volume 8 da colecção Livro Bauhaus, co-editado com 

Walter Gropius — quer pela apropriação de algumas das imagens fotográficas que constituem a 

«pinacoteca privada» que se reproduz na segunda parte. 

A fotografia é, para Moholy-Nagy, um poderoso instrumento de comunicação e educação 

que se assume como uma Nova Visão, polimorfa e proliferante, capaz de combinar a objectivida-

de do seu valor documental com a faculdade de criar novas relações visuais. Em Malerei, Fotogra-

fie, Film, Moholy-Nagy condena a subjectividade do pictorialismo e defende uma visão objectiva 

que revê a operatividade de uma forma que segue a função, para propor uma forma que segue a 

sua permanente recombinação e remediação. Afirmando uma condição intermédia para a arte, 

Nagy defende um método de montagem para relacionar a pintura, a fotografia e o cinema, como 

o próprio título enuncia, mas também a tipografia, a escultura, a arquitectura ou o design.

A importância da formulação deste inventário intermédia revela-se nas próprias escolhas 

caleidoscópicas que faz em Malerei, Fotografie, Film, nomeadamente com fotografias dos seus 

contemporâneos Man Ray, Paul Citröen, Hannah Höch, Renger Patzsch, remisturados por um 

amplo espectro de fotografias oriundas do desporto e das ciências — astronomia, botânica, me-

dicina — com fotogramas e fotomontagens da sua autoria. 

Para as décadas de 1950 e 1960, distinguem-se alguns dos nomes que marcam indiscutivelmente 

o panorama da fotografia internacional, contextualizados por citações retiradas de entrevistas ou 

notas autobiográficas, nomeadamente do fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson, do fotógrafo 

britânico Bill Brandt, com fotografias da monografia Shadow of Light (1966), e dos fotógrafos ame-

ricanos Weegee, com fotografias de Naked City (1945), Diane Arbus, com fotografias da monogra-

fia editada pela Aperture em 1972, Robert Frank, entrecruzando fotografias de Les Américains (1958) 

com polaroids da série “Album” publicadas na revista Snap-shot (1974) e, por fim, William Klein 

com menção à edição original francesa Life is Good & Good for You in New York (1956). 

É na sequência destes autores que se revela um dos momentos mais representativos deste 

segundo episódio, e que melhor responde aos objectivos inicialmente definidos pelos realizado-

res em contribuir para a pesquisa e divulgação da história da fotografia em Portugal. 

Quase vinte e cinco anos depois da edição de Lisboa, “Cidade Triste e Alegre”, de Costa Mar-

tins e Victor Palla, e no momento em que se preparava a exposição Lisboa, e Tejo e tudo (1956/59) 

com que é inaugurada a ether, António Sena e Margarida Gil convidam os autores do livro a 

rever os lugares anteriormente fotografados nas ruas de Lisboa.
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Extemporâneas, improvisadas e sem obedecerem a uma planificação prévia, as filmagens 

que decorrem dessa visita a Alfama mostram-nos um reencontro animado entre Victor Palla e 

Costa Martins com alguns daqueles que, mais velhos e com «óculos que não enganam», se reco-

nhecem representados nas fotografias de um livro que provavelmente viam pela primeira vez.

Como um álbum fotográfico de família, de uso doméstico e portátil, as páginas de um dos 

exemplares do livro deslocam-se de mão em mão, ao som do Fado da Viela de Alfredo Marceneiro, 

e parecem ser o único guião possível para os gestos desassossegados de todos os que querem 

responder ao apelo de procurar o aqui e agora da imagem fotográfica. 

De todas as fisionomias é a de Ilda, «a filha da Leonor» como surge identificada, que parece 

dirigir os movimentos involuntários do pequeno grupo que se junta na rua, exibindo sobre o 

livro, de forma discreta, o mesmo vestido com que fora fotografada no final da década de 1950, e 

que zelosamente preservava consigo. 

Um momento de iteração e correspondência, próprio da condição fotográfica e que pare-

ce transformar, momentaneamente, o livro Lisboa, “Cidade Triste e Alegre” num objecto de reme-

moração e reconstrução de memórias privadas, domésticas e irrepetíveis, em tudo distantes da 

mediatização e valor de culto que adquire a partir da década de 2000. 

Depois desta cena, a narrativa prossegue com um tributo à efemeridade da auspiciosa 

obra de Tony Ray-Jones, em particular com a selecção fotográfica da monografia A Day Off: An 

English Journal (1974), e o segundo episódio termina com a geração que se interessou por inscrever 

fotograficamente a cor no panorama fotográfico norte americano e que, no momento em que o 

filme é realizado, não tinha ainda relevante reconhecimento institucional. 

Publicados pela primeira vez na Europa pela revista suíça Camera, as paisagens crepuscu-

lares em Cape Cod de Joel Meyerowitz, os lugares incomuns de Stephen Shore, e as casas deserti-

ficadas e tingidas em Malibu, da série Zuma (1980) de John Divola, sucedem-se ao som de Imagine 

(1971) de John Lennon para defender o anacronismo técnico, o anonimato e o carácter sensorial 

com que a fotografia se manifesta, entre a evidência do quotidiano e a persistência em revelar 

«o outro lado do espelho». Tal como elucida o comentário final, tanto no laboratório fotográfico, 

como na escrita, as imagens latentes só se estabilizam quando se revelam e se devolvem à clari-

dade das outras imagens: «Mas afinal o que resta de tudo isto? Ainda hoje conhecemos mais coisas que 

nunca cheirámos, apalpámos, saboreámos ou ouvimos e que apenas vemos. E nem sequer vemos as coisas, 

mas as suas imagens. E nem sequer vemos as imagens, mas as suas reproduções. Apesar de tudo, ainda 

nos parece um contacto suficientemente próximo, para nos encantar ou desiludir, para as guardarmos ou 

deitarmos fora». (Olho de Vidro, 1982)
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Por último, e sem esquecer uma das linhas de investigação de António Sena, sobre a relação 

entre Fotografia e Literatura, importa analisar a citação que serve de epígrafe ao filme, retirada 

de A l’ombre des jeunes filles en fleurs (1919), segundo volume de La Recherche du Temps Perdu (1909-

1922) de Marcel Proust, referente ao episódio no atelier do pintor Elstir, na estância balnear de 

Balbec, no qual o narrador é apresentado a Albertine Simonet: «Há prazeres como fotografias. O 

que se tem na presença do ser amado não passa de um negativo, revelamo-lo mais tarde, chegados a casa, 

quando reencontramos à nossa disposição aquela câmara escura interior cuja entrada está ‘interdita’ en-

quanto há gente à vista». (Proust, 2003: 456)

Como uma impressão indirecta do mundo e lugar de latência da memória, este excerto re-

lembra a importância que Marcel Proust presta à imagem como substituto de presença, mediador 

indispensável para a cristalização das emoções e para a inscrição das suas flutuações no tempo. 

Na sua procura do tempo perdido, Proust assume a escrita como um poderoso instrumento 

óptico e a sua colecção de fotografias, como um imenso reservatório imagético que se incorpora 

no universo literário, pela narração e composição das personagens, a criação de metáforas, ou na 

variação e acuidade dos pontos de vistas que se desmontam no seio da própria narrativa literária. 

Espelho sem memória, como Proust caracteriza a Fotografia, no limiar da sua realidade ob-

jectiva o seu confronto com a escrita converte-se em espaço de ficção, evento de descontinui-

dade e intervalo de evidência. Esse lugar, assume em Proust uma dimensão existencial, como 

analisa o fotógrafo Brassaï no estudo literário que lhe dedica, definindo-o como um fotógrafo 

mental e à sua procura do tempo perdido como uma única e gigantesca fotografia: «considerando o 

seu próprio corpo como uma placa ultrassensível, capaz de captar e armazenar durante a sua juventude 

milhares de impressões, parte em busca do tempo perdido, consagrando-se por inteiro a revelá-las e a 

fixá-las, tornando visível a imagem latente de toda a sua vida». (Brassaï, 1997: 20)

Na sua obra, Proust aplica incessantemente a noção de memória involuntária, no qual a 

fotografia se revela como metáfora dominante de rememoração e reminiscência, criando um 

inventário privado sobre os múltiplos aspectos do seu isolamento e matéria para os memorialis-

tas, como defende Walter Benjamin, seu tradutor em alemão: «a maior parte das recordações que 

procuramos, aparecem-nos sob a forma de imagens visuais. E mesmo as formações livremente suscitadas 

pela memória involuntária são, na sua grande parte, imagens visuais isoladas, que se apresentam de 

modo enigmático. Para compreender as oscilações internas desta forma de rememoração, temos que nos 

fazer transportar para uma camada particular e profunda dessa memória involuntária, na qual os dife-

rentes momentos da recordação não aparecem isolados, como tantas imagens, mas antes sem imagem, 

informes, vagos e pesados, da mesma maneira que o peso da rede anuncia ao pescador a sua pesca». (Ben-
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jamin, 2010: 41-42) 

A revelação da memória involuntária, experiência da reversão da ordem do tempo, que se 

centra no reconhecimento da montagem espácio-temporal em que a fotografia opera, recombi-

nação do passado no presente, é a concordância com o elemento de falha e de intermitência que 

intima a sua permanente reconstituição. Para Proust, é como olhar, inscrever e imaginar uma 

imensa biblioteca privada de imagens, como uma lanterna mágica de inesquecíveis projecções, 

oriundas dos vastos arquivos da memória que Charles Baudelaire enuncia para: «salvar do esque-

cimento as ruínas periclitantes, os livros, as estampas e os manuscritos que o tempo devora, as coisas 

preciosas cuja forma vai desaparecer». (Baudelaire, 2006: 157)

A referência em Olho de Vidro a um escritor para quem a fotografia assume um papel de-

terminante na sua vida e na sua obra é, por um lado, o reconhecimento dessa operação de registo 

fiel e preciso da reprodução da memória do mundo, mas também a vontade de inscrever o novo 

enquadramento que o vaivém entre a narrativa fotográfica e a narrativa literária introduzem 

na formulação da História da Fotografia. Declarando essa relação inseparável entre a cultura 

visual e a cultura literária, a citação de Marcel Proust é apenas uma das muitas citações que 

encontramos no argumento do filme, a que se acrescentam as visões poéticas de Herberto Hé-

lder, Carlos de Oliveira, Fernando Pessoa ou Lewis Carroll. Com um gesto circular, a citação de 

Carlos de Oliveira — que no filme se ouve numa montagem cruzada com uma imagem de um 

olho de vidro, o olho de António Sena e a pintura Le cyclope (1898) de Odilon Redon — volta a 

ser escolhida para encerrar o penúltimo capítulo da História da Imagem Fotográfica em Portugal, 

1839-1997 — uma repetição intencional , também auto-biográfica, que reflecte a convicção nas 

correspondências entre Fotografia e Literatura que se inscrevem de modo particular no con-

texto português: «O quê, outro dilema? Escolher entre a câmara escura e o osso de baleia, a casa e o ar 

livre? Não estou interessado. Fecha-se a janela, identifica-se a casa com a câmara escura e a opção custa 

menos.». (Oliveira, 2003: 31)18

18. Pouco depois da primeira transmissão do filme, António Sena publica O pormenor sou eu, uma homenagem pós-

tuma ao escritor Carlos de Oliveira, que recupera esta mesma citação onde confirma o seu fascínio pela sua obra e 

do que nela é contíguo da expressão fotográfica: «os detalhes, uma variedade de close-ups literários e as coisas latentes, 

aquelas de compreensão lenta que precisam de tempo para se lerem». (Sena, 21 de Julho de 1981: 11). Uma homenagem 

que é também um ensaio poético e visual sobre uma literatura que António Sena considera de origem fotográfica, 

cruzando excertos de Finisterra: paisagem e povoamento (Carlos de Oliveira, 1978), excertos de O sentimento de um 

ocidental (Cesário Verde, 1887) e duas fotografias de Edward Weston — Fungus (1932) e Nautilus (1927). António Sena 

termina o artigo recuperando a figura do ciclope, com um só olho de vidro, o fotógrafo «que pede a protecção da noite 

e não sobrevive sem o sol» e, tal como em Olho de Vidro, caracterizada como a figura que «acaba por trabalhar noite aden-

tro, como se os poetas tivessem a sua câmara escura na despensa, aí procurassem as palavras que o fotógrafo se esquecia no 

fixador. Carlos de Oliveira fala no lume que se acende perto do papel fotográfico, dos álbuns fotográficos que se queimam — a 
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2.2. História-Câmara: o cinema como documento

O Cinema foi, desde a sua invenção, entendido pelos próprios cineastas simultaneamente como 

inscrição e evidência da própria História, participando na reconstituição de uma memória, am-

pliando a sua condição fragmentária e servindo de dispositivo para a sua visibilidade. 

Le cinema au service de l’histoire (1935), um panorama sobre a História da Europa entre 1895 

e 1930, realizado por Germaine Dulac, é apenas um dos primeiros exemplos dessa experimen-

tação e montagem do arquivo cinematográfico como fonte histórica e, como descreve Jacques 

Rancière, uma forma de pensar essa indissociabilidade: «Perante a História, o cinema existe já no 

interior da História, ele é a História em marcha para se tornar traço visível, arquivo, espectáculo». (Ran-

cière, Comolli, 1997: 13)  

Metáfora ou suporte narrativo para a representação dos movimentos sociais, políticos e 

culturais que circunscrevem o arquivo documental da realidade, o Cinema permite, como es-

clarece Antoine Baecque no recente ensaio L’Histoire-Caméra, «auscultar o movimento do tempo 

histórico, porque a sua mise-en-scène é uma espécie de cruzamento da História». (Baecque, 2008: 49) 

Como explica, é através da montagem que se pode conferir um movimento e uma temporalidade 

ao documento, numa operação que o inscreve e legitima na História: «é o modo como o cineasta ou 

o historiador intervêm a partir dele [documento], colocando-o em cena, que faz surgir a historicidade». 

(Baecque, 2008: 33)

No decorrer da década de 1970, o historiador francês Marc Ferro, professor emérito da 

École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) que integrou a 3.ª geração da revista An-

nales,19 tornou-se precursor na afirmação do Cinema como agente e fonte da História, sendo 

responsável, juntamente com o historiador Pierre Sorlin, pela sua efectiva teorização. No ensaio 

Le film, une contre-analyse de la société (1971), Marc Ferro apresenta os principais argumentos da 

sua tese, centrando-se na ideia de que «o filme, imagem ou não da realidade, documento ou ficção, 

intriga autêntica ou pura invenção, é História». Como acrescenta, trata-se de «partir da imagem, das 

imagens», sem nelas procurar apenas uma «ilustração, confirmação, ou desmentido» (Ferro, 1993: 

40) numa fruição que as devolve, através de uma História-Cinema, ao mundo que as produz. 

Para Ferro, a partir da década de 1970, a incorporação do Cinema e posteriormente do 

revelação acaba por adquirir o lugar privilegiado da cerimónia». (Sena, 21 de Julho de 1981: 11)

19. Fundada em 1929 por Marc Bloch e Lucien Febvre, a revista Annales d’histoire économique et sociale é o órgão pri-

vilegiado da École des Annales, movimento historiográfico que se distinguiu por uma metodologia que recusou 

uma concepção positivista da História, incorporando as Ciências Sociais e Económicas na sua prática. A terceira 

geração era composta por Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie, Marc Ferro, Pierre Nora e Philippe Ariès. 

A este propósito ver, burke, Peter (1990), The French Historical Revolution: The Annales School, 1929-89, Stanford 

University Press.
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vídeo na escrita e elaboração da História do século xx, torna-se um dos fenómenos mais deter-

minantes para a mudança de paradigma no trabalho do historiador. Em síntese, Ferro propõe a 

integração de um modelo de transmissão e recepção, que é também um modelo de produção, em 

que «os Historiadores têm que passar a ler e a ouvir as imagens» (Ferro, 1993: 26), cientes da instru-

mentalização que nelas se perspectiva e que eles próprios podem activar.

Esta análise é, em parte, anteriormente desenvolvida pelo jornalista e sociólogo alemão 

Siegfried Kracauer no já referido ensaio «Photography» e posteriormente em «The Historical 

Approach» (1969), ensaios nos quais defende a correspondência entre o trabalho do historia-

dor e o fotógrafo, extensível ao cineasta, numa total adesão à presença da imagem, pelo modo 

como esta plana sobre a História, e examina os detalhes das flutuações, marcas e contingências 

do tempo. 

De acordo com Kracauer, a organização e montagem do arquivo, do passado para o pre-

sente, a que corresponde a concepção do tempo continuum da História é o equivalente ao espaço 

continuum que a Fotografia aplica à realidade, como uma gigantesca película, capaz de descrever 

os acontecimentos, temporalmente interligados, sob todos os pontos de vista. (Kracauer, 1995: 

50) Nesse sentido, na convergência entre Fotografia e História produz-se um monograma, como 

denomina, que se altera nas circunstâncias da sua recepção e interpretação, do passado ao pre-

sente, numa revisão permanente do sentido, função e sedimentação do tempo continuum.  

Pensando o Cinema como o herdeiro natural da Fotografia, pelo modo como ambos ins-

crevem a «vida na sua plenitude», Kracauer propõe o termo câmara-realidade, no qual o trabalho 

do historiador segue duas tendências, «simultaneamente passivo e activo, registador e criador» (Kra-

cauer, 1969: 47), que o definem simultaneamente, numa equilibrada equação, como formalista 

e realista. Pela evidência e interpretação no modo como se passa a registar, explorar e penetrar 

a realidade, para Kracauer «existe uma analogia fundamental entre a historiografia e o meio fotográ-

fico: tal como o fotógrafo, o historiador é relutante em negligenciar o registo das suas obrigações, em de-

trimento dos seus preconceitos, para poder absorver plenamente a matéria-prima que tenta moldar». 

(Kracauer, 1969: 57) Seguindo esta concepção, que assume a singularidade da natureza interdis-

ciplinar entre História e Fotografia, também André Bazin, no seu ensaio Ontologia da Imagem Fo-

tográfica (1945), equaciona esta obsessão de realismo, estabelecendo uma analogia entre o cinema, 

a fotografia e a realidade, e indicando que existe entre eles um contrato ontológico que reforça esse 

embalsamento do tempo que compõe a História.

Recentrando a análise no filme Olho de Vidro, percebe-se que António Sena e Margarida Gil ma-

terializam esta concepção historiográfica, propondo uma leitura da Fotografia como uma obra 
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14 – 19. antónio sena/margarida gil, Olho de Vidro, uma História da Fotografia, 

1982, rádio televisão portuguesa. Da esquerda para a direita, fotogramas 

de inserts fílmicos de Panorama du Grand Canal pris d’un bateau (n.º 295), 

Irmãos Lumière, 1896; A Canção de Lisboa, Cottinelli Telmo, 1933; The Dickson 

Experimental Sound Film, Thomas Edison/W. K. L. Dickson, 1877; Lumière, Paul 

Paviot, 1953; On the Town, Stanley Donen/Gene Kelly, 1949; Lisboa, crónica 

anedótica, Leitão de Barros, 1930. 
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feita de obras, na qual se aplica um método de disposição e interligação de imagens e sons, que 

dilui as barreiras disciplinares que frequentemente as separam. A combinação de citações lite-

rárias, cinematográficas, fotográficas e sonoras, que se recombinam em Olho de Vidro, mediati-

zam a História de um meio por intermédio de outros meios, anunciando o carácter vertiginoso e 

múltiplo do corte espácio-temporal que a Fotografia e o Cinema investem na realidade. 

Na frenética operação de montagem adoptada para o filme, António Sena e Margarida 

Gil recorrem à diversidade técnica do vídeo — sobreposição e entrelaçamento incessante de 

imagens fotográficas, inserts fílmicos, faixas sonoras e narração em voz off — para realizar uma 

complexa associação de fragmentos visuais que são, também, um encontro com as imagens da 

História do século xx.    

O Cinema, «empreendedor e arquivista, agente e memória» (Commoli; Rancière, 1997: 13), 

opera neste filme como forma de intensificação da imagem fotográfica tornando-se suporte, 

veículo e documento na montagem de uma História da Fotografia. No caso específico dos inserts 

fílmicos — do cinema mudo, musicais de Hollywood ou da Comédia Portuguesa, estes trans-

formam-se em documentação de época, indiciando uma encenação cinematográfica da própria 

História ou, como situa Margarida Medeiros, aparecendo «nas frestas ‘históricas’ da narrativa, 

como algo ‘sem código’, como uma linguagem meramente do real, passível de promover no espectador um 

efeito de verosimilhança relativamente à narrativa histórica proposta». (Medeiros, 2009: 27)

Ao longo da narrativa, encontramos Panorama du Grand Canal prix d’un bateau (1896) 

[fig.14] — o primeiro travelling da História do Cinema — e Venize: Place Saint-Marc (1896) dos 

Irmãos Lumière, alternados com desenhos preparatórios do Grand Canal e de O retorno de Bucin-

toro, de Giovanni Canaletto ou o Espelho Falso (1928) de Magritte, mostrando essa espessura de 

tempo que atravessa a Modernidade e a aparente racionalização técnica da visão que se verifica 

desde a Renascença. Criando uma multiplicidade de enunciados que relacionam a Fotografia 

com a Literatura, Pintura, Desenho, Cinema e Música, Olho de Vidro funciona como um labora-

tório combinatório, que expõe deliberadamente uma perspectiva não linear e não sequencial da 

sua História. Um bom exemplo é a sequência, no segundo episódio, que num minuto reúne um 

excerto de uma reportagem televisiva20 do concerto de Marilyn Monroe de apoio às tropas ame-

ricanas na Guerra da Coreia, em 1954, misturada com a fotografia dos sobreviventes do campo 

de concentração de Buchenwald (1945) de Margaret Bourke-White, as reportagens fotográficas 

realizadas na Guerra do Vietname por David Douglas Duncan, Nick Ut e Eddie Adams, um de-

senho transfer de Robert Rauschenberg com essas mesmas fotografias e um insert do musical 

20. A maioria das reportagens televisivas que se inserem em Olho de Vidro são retiradas do arquivo da RTP.
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20 – 25. antónio sena/margarida gil, Olho de Vidro, uma História da 

Fotografia, 1982, rádio televisão portuguesa. Da esquerda para a direita, 

fotogramas de filmagens nos Estúdios da Rádio Televisão Portuguesa, 

Jardins da Fundação Calouste Gulbenkian, Parque Eduardo VII e Cemitério 

dos Animais no Jardim Zoológico de Lisboa. 



79

americano On the town (Gene Kelly, Stanley Donen, 1949) [fig. 18], visão irónica e efusiva das 

contradições que ditam a medida e a marcha da História.  

Um método associativo, relacional, que explora as condições de legibilidade e visibilidade da 

imagem fotográfica, através de um palimpsesto de filmes, que se estende ao cinema português, 

como se confirma na escolha da cena da cerimónia de coroamento da personagem de Beatriz Cos-

ta em A Canção de Lisboa (José Cottinelli Telmo, 1933) [fig. 15]; ou, após a sequência de fotografias 

do Lisboa, “Cidade Triste e Alegre” de Costa Martins/Victor Palla, com a inclusão da cena das varinas 

no Cais da Ribeira, retirada de Lisboa, crónica anedótica [fig. 19], a sinfonia visual sobre a cidade, 

que Leitão de Barros realizou em 1930, relacionando de forma precursora o registo documental 

com o registo ficcional, numa reveladora alegoria da desejada modernidade lisboeta. 

Provocando a atenção do espectador com imagens dissemelhantes, em Olho de Vidro al-

terna-se entre o protagonismo da imagem fotográfica na narrativa da sua História, o cinema 

que encena e reconfigura uma época para contextualizar essa mesma História, e uma série de 

registos documentais de cenas do quotidiano, que desvendam os outros usos da fotografia e ca-

racterizam os desdobramentos da profissão de fotógrafo: a fotografar um casamento nos jardins 

da Fundação Calouste Gulbenkian [fig. 21], a la minute no Parque Eduardo VII [fig. 22], o ritual 

do photomaton numa alusão às ambições fotogénicas de Napoleão Bonaparte [fig. 24] ou, justifi-

cando o próprio título, na figura do ciclope, com um falso olho de vidro. [fig. 25]

A montagem, como distinguiu Sergei Eisenstein, é fundadora de sentido e resulta de um pro-

cesso de ruptura com a conjugação narrativa e figurativa, impregnando-a do que o cineasta de-

nominou como cinema de atracções. A experiência de conflito e choque entre fragmentos visuais 

autónomos, no seu entender «não é uma ideia de composição de sucessivos planos somados entre si, 

mas uma ideia que deriva da colisão entre dois planos totalmente independentes um do outro». (Eisens-

tein, 1998: 95) Nos seus métodos de montagem de 1930 — métrica, rítmica, tonal, harmónica e 

intelectual21 — não se trata, como explica João Mário Grilo, de «ligar um plano a outro» mas sim 

de «articular as várias linhas melódicas, tonais e atonais, dramáticas e plásticas que formam a unidade 

de cada plano com o percurso que essas linhas traçam no conjunto de todo o filme». (Grilo, 2007: 44) Mé-

todo moderno de conhecimento, a montagem é o que determina a ordem e o sentido histórico da 

própria imagem, gerada no encontro de elementos descontínuos e heterogéneos, no espaço e no 

tempo, «uma faísca» como o próprio denominou, que acentua contrastes formais e perceptivos 

para criar improváveis ligações metafóricas. 

21. Especificamente em eisenstein, Sergei (1930), Methods of Montage.
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Mostrar em montagem é, como defende o cineasta Jean-Luc Godard, materializar a His-

tória como uma epopeia autobiográfica através das imagens do Cinema, mas também as ou-

tras, as do Cinema que apelam à Pintura, à Fotografia ou à Literatura.  Para Godard, trata-se de 

fazer uma «arqueologia e uma biologia» do Cinema, mais do que uma cronologia e, como explica 

em «À propos de cinéma et d’histoire» (1995), falar de uma História que é vista e não escrita: 

«seguimos o olhar, de um plano para outro, e lá encontramos a história (...) por aproximação e por mon-

tagem». (Godard, 1998: 402)

As História(s) do Cinema, que realizou entre 1988 e 1998 para a televisão francesa, são a ex-

pressão máxima da montagem como instrumento para indiciar, justificar e legitimar o fazer da 

História, numa forma de aproximação espácio-temporal entre o que é de origem distante e opos-

ta, e numa abertura à herança de todas as imagens. Como defende, é o regresso a uma imagem 

justa, composta não de filmes que se adicionam à sua História, mas da História do Cinema, que se 

vê na projecção de luz da sua existência, na convergência de todos os meios. 

  

Em Olho de Vidro, mostrar pela montagem é uma forma de evidenciar a natureza dispersa da 

imagem fotográfica, aceitando a ressonância e o vaivém contínuo entre o passado e o presente 

que a caracteriza. Em síntese, é um método para conhecer o tempo e questionar a linearidade 

da História de um meio, pelos vestígios do passado que ele produz e da memória colectiva que 

nele se interioriza. Ao filmar e recombinar o tempo fotográfico e ao mexer com a sua aparente 

fixidez, António Sena e Margarida Gil definem-lhe um sentido e uma ordem, reconfigurando os 

modos de ver em remediação e direccionando a atenção do espectador para aspectos que o próprio 

meio é, por vezes, incapaz de representar.22 

Os sucessivos cortes e ampliações, o jogo de planos e os movimentos de câmara como se 

filmam as imagens fotográficas, transportam-nas para diferentes escalas, acrescentam detalhes 

aos detalhe fotográfico, reinventando o seu enquadramento original. 

A diversidade de movimentos de câmara que percorrem as imagens — desde planos fixos 

em que a fotografia se vê colada na parede, a lentos travellings verticais e horizontais, sucessi-

vos reenquadramentos que isolam detalhes transformando o grande plano em plano geral ou 

mesmo na própria mimetização do movimento do olhar — aproximam-se da maneira como o 

espectador se relaciona habitualmente com as fotografias. 

22. Como caracteriza Robert Frank em J’aimerais faire un film... (1983), é igualmente aceitar um diálogo ininterrup-

to que se estabelece «entre o movimento da câmara e a gelatina da imagem fixa, entre o presente e o passado, o interior e o 

exterior, a frente e o verso» e compreender uma dimensão específica, na qual «as fotografias se tornam pausas no fluxo 

da película, fendas para respirar, janelas sobre outro tempo, sobre outros lugares». (Frank, 1983: 5-6)
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Sena e Gil realizam uma história da fotografia em filme, colocando o cinema dentro da 

história da fotografia e a história das fotografias dentro dos filmes, num contínuo jogo de mon-

tagem e corte — mise-en-abîme do ecrã fotográfico no grande plano cinematográfico, para criar 

um lugar de intermitência onde as imagens se fazem História.23 

Em Março de 1983, António Sena participa no 2.º Congresso do Cinema Não Profissional, or-

ganizado pela Federação Portuguesa do Cinema e Audiovisual, com a comunicação Cinema de 

Fotografia na Boca, onde apresenta uma selecção de fotogramas de filmes, especificamente com 

cenas que incluem imagens fotográficas, propondo-os «como tema, centro de conflito e acordo ou 

mero adereço» — para explorar uma série de enunciados sobre «as obsessões mútuas entre cinema e 

fotografia». (Cinema de Fotografia na Boca, 1983). Interessava-lhe essencialmente problematizar 

questões de percepção, luz «cinefotográfica» e representação, através da sobreposição espácio-

-temporal da fotografia no cinema. Sem acesso à conferência original, transcrevem-se os quatro 

enunciados que constituíam a proposta original enviada à organização do congresso: «1. O cine-

ma constrói-se sobre a imperfeição das nossas capacidades de percepção.; 1.1. Metade do tempo de qualquer 

filme que vemos é escuridão; e uma escuridão descontínua.; 1.2. Imagine-se o que seria se fossemos sensí-

veis à escuridão mais do que à luz.; 2. O cinema torna-se assim possível através da memória fisiológica 

que temos da luz.; 2.1. O fotograma é o fragmento essencial dessa memória.; 3. O fotograma é o cinema e a 

fotografia imperfeitos.; 4. A pescadinha é o cinema e a fotografia perfeitos.». (Cinema de Fotografia na 

Boca, 1983). Para lá das convenções entre operadores de câmara e fotógrafos, ou cineastas/fotó-

grafos, entre a fotografia de cena e a cinematografia, na sua comunicação Cinema de Fotografia 

na Boca, como em Olho de Vidro, propõe-se pensar a fusão da percepção imperfeita e fragmentada 

do tempo e do espaço que a fotografia e o cinema concretizam, numa imagem cinefotográfica, 

assente na diluição dos limites de ambos os meios. 

É essa memória e abrigo do tempo que os une, fixando-os numa dimensão de historici-

dade e de cópia das coisas e do mundo, que legitima, mais do que qualquer outro meio, a sua 

indissociabilidade de uma Fotografia-História.

23. No artigo «Por interposta luz», recensão aos catálogos dos Ciclos de Cinema Americano dos anos 30, 40 e 50 rea-

lizados na Fundação Calouste Gulbenkian em 1981, António Sena reflectia já parte do seu fascínio por este tema: 

«quando olho para uma fotografia da Marlene no Anjo Azul e me começa a crescer água na boca (dos olhos) ou quando vejo 

Marcel Dario em La Régle du Jeu e as pálpebras começam a tremer. (...) a relação entre o cinema e a fotografia parece não ser 

um amor discreto. (...) Basta lembrar o constante aparecimento de fotografias no interior dos filmes desde Fritz Lang a Wim 

Wenders passando por Nicholas Ray e Godard. Vão ver um dia o que lhes preparo. Não é um aparecimento é uma aparição.». 

(Sena, 22 de Dezembro de 1981: 28)
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2.3. A imagem muda: antologia sonora para a imagem fotográfica

Em 1895, Thomas Edison concretizou uma experiência decisiva para a História do Cinema, rea-

lizando, no seu mítico estúdio Black Maria, o filme The Dickson Experimental Sound Film, dirigido 

e protagonizado pelo seu assistente William Dickson, no qual se adicionava, pela primeira vez, 

a montagem de som e imagem animada: «foi então que ele foi acometido pela ideia de reproduzir ao 

olho o efeito de movimento através de uma sucessão rápida de imagens e de lhes associar o fonógrafo, 

numa combinação sincrónica, que permitia completar por ambos os sentidos, o registo de uma determi-

nada cena». (Dickson, 1894: 6) 

Associar uma imagem a um som, uma figura a uma voz, revela-se neste período, o prin-

cipal desejo dos precursores do cinema, para quem o registo e a reprodução mecânica do mo-

vimento estava inequivocamente dependente da incorporação do registo e reprodução sonora. 

Como analisou André Bazin no seu reconhecido ensaio «O Mito do Cinema Total» (1946), 

tanto cineastas, como fotógrafos, ambicionavam «identificar a ideia cinematográfica como uma re-

presentação total e integral da realidade, considerando desde logo a restituição de uma perfeita ilusão 

do mundo exterior com o som, a cor e o relevo». (Bazin, 1992: 26)  Antes de 1927, com a institucio-

nalização industrial do cinema síncrono e a assumpção plena do realismo sonoro, o mutismo 

da imagem animada era sobretudo a impossibilidade de uma completa ilusão da representação 

da vida no ecrã, tal como Nadar o expressou em Fevereiro de 1887: «O meu sonho é ver a fotografia 

registar as atitudes e as alterações da fisionomia de um orador à medida que o fonógrafo vai registando as 

suas palavras.». (Bazin, 1992: 27)

É precisamente este gesto pioneiro de Thomas Edison que é citado no decorrer do primei-

ro episódio de Olho de Vidro [fig. 16], com a reprodução de um excerto do filme The Dickson Expe-

rimental Sound Film, substituindo a faixa sonora usada originalmente — “Song of the Cabin Boy”, 

de Les Cloches de Corneville, ópera composta em 1877 por Robert Planquette — por uma outra 

faixa sonora, neste caso extraída de 24 Caprices for violin (op. 1: n.º 21) de Paganini, numa discreta 

experiência assíncrona desse momento inaugural da proto-história do cinema sonoro.

Nesse sentido, do mesmo modo que Cinema adquire a função de documentar e contextua-

lizar a História da Fotografia que se narra em Olho de Vidro, também a sonoplastia assume uma 

expressão activa e enunciadora de sentido, permitindo experienciar, através de uma antologia 

musical, exterior e estranha ao enquadramento, uma permanente tensão entre o carácter docu-

mental e ficcional da imagem fotográfica. Como se analisou anteriormente, o recurso à monta-

gem de citações literárias, iconográficas ou sonoras que se justapõem à imagem fotográfica são, 

neste filme, uma forma de intensificar a descontinuidade temporal do próprio meio e, sobre-

tudo, de justapor as relações audiovisuais que se engendram no contexto da sua historiografia. 
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O modo sincrético como o filme opera som e imagem, combinando múltiplas fontes e 

registos espácio-temporais, revela-se uma operação decisiva no modo como em Olho de Vidro 

se subvertem os formatos convencionais de narração histórica, que lhe são tradicionalmente 

associados. Distante das imposições de um cinema sincrónico, um filme feito de imagens fixas 

concretiza afinal, a faculdade de criar um imaginário sonoro que, como defende João Mário Grilo, 

pense o «som não como uma forma de adicionar uma nova dimensão a uma imagem muda, de a libertar 

do seu mutismo, mas como um meio de problematizar a imagem, impondo entre coluna sonora e coluna 

visual um princípio de tensão fundamental». (Grilo, 2007: 44) 

Considerando os diversos estudos sobre o papel do som no cinema, quer do ponto de vista 

histórico, técnico ou formal,24 interessa, neste caso, sublinhar o modo como em Olho de Vidro, 

uma História da Fotografia se define uma antologia sonora para as imagens fotográficas, feita de 

distintos géneros musicais, com uma associação experimental de um som para uma imagem 

que, tal como para os inserts fílmicos ou para as filmagens, reconfiguram a sua percepção senso-

rial, para uma efectiva sincronização dos sentidos.

Como já referido, tanto a banda sonora como a narração em voz off são montadas de for-

ma assíncrona produzindo uma dimensão sonora, determinante para o ritmo, tonalidade e tem-

po da montagem, que orquestra e manipula a percepção das imagens fotográficas, aventando 

significados, alterando a expressividade da narrativa histórica e acentuando o seu carácter frag-

mentário e não linear.

O papel narrativo que a banda sonora promove, com interligações por vezes imprevisíveis 

com as imagens traduz-se, como explica Margarida Medeiros, em «pequenos desvios lúdicos, como 

o texto de Alice que surge das imagens de Lewis Carroll, sequências em que canções nos remetem para a 

imagem que passa diante dos olhos do espectador, canção pop americana e inglesa, música portuguesa, 

constelação sonora que reforça uma leitura eufórica e disfórica da fotografia. (...) articulação permanente 

entre a música, a voz off e as imagens que vão deslizando perante o espectador, para sublinhar a tensão 

emocional provocada pela estética fotográfica.». (Medeiros, 2009: 27)

 A montagem dos vários diaporamas sonoros acrescenta um fora de campo e uma outra 

cronologia às imagens fotográficas, compondo um imaginário que transcende a função ilus-

24. Destaca-se fundamentalmente a obra de Michel Chion, nomeadamente: chion, Michel (1982), La voix au cine-

ma. Paris, Cahiers du Cinema; chion, Michel (1983), Guide des objets sonores, Paris, Éditions Buchet/Chastel; chion, 

Michel (1985), Le son au cinéma, Paris, Cahiers du Cinema; chion, Michel (1994), Audio-vision. Sound on screen. New 

York, Columbia University Press; chion, Michel (2003), Un Art sonore, le cinéma. Histoire, esthétique, poétique, Paris, 

Cahiers du Cinema; mas também altman, Rick (1992), Sound Theory, Sound Practice, New York,  Routledge e weis, 

Elisabeth; belton, John (Ed.) (1985), Film Sound - Theory and Practice, New York, Columbia University Press.
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trativa e que se converte, na maioria dos casos, num elemento de contraponto alegórico para as 

imagens fotográficas. 

Apesar de não ser feita qualquer referência nos créditos finais, foi possível identificar a 

maioria dos excertos musicais seleccionados — desde a escolha do tema para o curto genérico 

inicial, Never going back again, composto por Lindsey Buckingham, do álbum Rumours (1977) dos 

Fleetwood Mac, ao tema Bookends (1968) da dupla Simon & Garfunkel, no genérico final — e ana-

lisar a versatilidade musical de aproximadamente quarenta faixas sonoras que se recombinam 

ao longo dos dois episódios. Um princípio de remistura, ensaiado desde a primeira sequência, 

onde se associam fotografias de Costa Martins/Victor Palla, Paul Outerbridge, David Seymour, 

Auguste Bruno Braquehais e Werner Bischof — com o clássico da chanson française Belleville-

-Ménilmontant (Aristide Bruant, 1885) interpretada por Yvette Guibert, e o memorável Sgt. Pe-

pper’s Lonely Hearts Club Band (1967) do álbum homónimo dos Beatles. 

Moldando a narrativa visual, as associações sonoras adquirem, por vezes, um valor des-

critivo e evocativo complementar, como é exemplo a escolha de La Marsellaise (Claude Joseph 

Rouget de Lisle, 1792), eco da Revolução Francesa, para o diaporama com as fotografias de Adol-

phe Braun e André-Adolphe-Eugène Disdéri sobre a revolução popular da Comuna de Paris. Ou-

tro exemplo, já no segundo episódio, é a escolha do hino revolucionário antifascista italiano 

Bella Ciao e a canção de intervenção da resistência republicana espanhola Si me quieres escribir, 

para uma selecção de fotografias de Robert Capa, respectivamente da Segunda Guerra Mundial 

e da Guerra Civil Espanhola. Com um propósito semelhante, enquadram-se as associações entre 

fotografias de David Douglas Duncan, Eddie Adams, Nick Ut e Larry Burrows, na sequência so-

bre a guerra do Vietname, com a icónica interpretação do hino dos Estados Unidos da América, 

The Star-Spangled Banner, que Jimy Hendrix interpreta em Woodstock (1969), protagonizando 

um retrato sónico da guerra, e tornando-se no emblema da contestação pacifista que emerge 

com vigor no final da década de 1960. 

A banda sonora colabora assim na construção narrativa de Olho de Vidro com uma dupla 

funcionalidade: divergente e disruptiva quando em confronto com o que é mostrado ou, como 

na maioria dos casos, coincidente e ilusiva, sublinhando o referente e adicionando-lhe um fora 

de campo, de que se podem salientar os seguintes exemplos:

— a escolha de In the Hall of the Mountain King (n.º 1. Op. 46-4), da peça Peer Gynt Suite com-

posição para orquestra de Edvard Grieg, que acompanha as fotografias de Lewis Carroll, 

entrecruzadas com as de Julia Margaret Cameron, unindo o universo fantasioso narrado 

na suite — a fuga de Peer Gynt do castelo do Rei da Montanha — e os dois lados do espelho 

no conto que a pequena Alice Liddel inspirou, e que se vê nas fotografias de Carroll e de 
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Cameron, retratada em idades distintas;  

— o excerto Commentaire II. Bourreaux de Solitude da composição Le marteau sans maître 

(1955) de Pierre Boulez, escolhido para os registos da fragmentação temporal e decom-

posição do movimento, nas experiências pré-cinemáticas geradas pelo zoopraxiscope de 

Eadwerd Muybridge e pelo estroboscópio de Harold Doc Edgerton;

— a remistura de Bottom Blues de Sonny Terry & Brownie McGhee, com o prelúdio da 

ópera La traviata de Verdi, para os intuitos pedagógicos das reportagens fotográficas do 

fotógrafo Lewis Hine, no retrato que realizou da imigração americana e precariedade la-

boral nos Estados Unidos da América, no início do século xx; 

— a belle époque francesa — Le Chat Noir (1884) de Aristide Bruant (imortalizado no retrato 

do pintor Toulouse Lautrec) e Mon homme (Mistinguett, 1916) — sobre as fotografias de 

Paris, nos anos 1930, dos fotógrafos Brassaï e André Kertèsz; 

— os retratos realizados por Auguste Sander para Antlitz der Zeit (1929), arquétipos de um 

«mapa de instrução» como definiu Alfred Doblin no prefácio da obra, que se vêm ao som 

de They Call Me Naughty Lola (Friedrich Hollaender, 1930), interpretada pela sedutora per-

sonagem Lola-Lola que projectou Marlene Dietrich no cinema, no célebre filme Der blaue 

Angel (1930) de Josef von Sternberg; 

— ou, por último, as correspondências entre En revenant de la revue (Paulus, 1886), para as 

fotografias de Henri Cartier-Bresson; a escolha de Wave (1979) de Patti Smith para a série 

fotográfica de Diane Arbus; de Lucius Lu (Phil Urso, 1956) interpretada por Chet Baker 

como pano de fundo das fotografias de Robert Frank e, finalmente, An American in Pa-

ris (Leonard Bernstein, 1958), que introduz com ironia as fotografias do norte-americano 

William Klein, naturalizado francês após a Segunda Guerra Mundial. 

Para os inserts fílmicos, são igualmente seleccionadas distintas peças musicais que substituem 

a banda sonora original, como são exemplo, a escolha de Mourir pour des idées (1972) de Georges 

Brassens, sobre as cenas da contestação estudantil do Maio de 68 na Sorbonne e em Saint-Ger-

main-des-Prés ou, noutra sequência, para a reconstituição da primeira sessão de cinema dos 

Irmãos Lumière, que Paul Paviot realizou em 1953 [fig. 17], neste caso com Madame Arthur inter-

pretada por Yvette Guilbert, ela própria actriz em diversos filmes mudos.25 

Ao longo da narrativa surgem ainda outros fragmentos sonoros como Bacalhau Basta 

25. De que se destaca, a título de exemplo, a colaboração com o realizador Sacha Guitry em Faisons un rêve (1936), 

e o realizador F. W. Murnau, em Fausto (1926).
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(1976) de Sérgio Godinho, Com Açúcar, Com Afeto (1980) de Nara Leão, La novia (1961) do actor e 

cantor popular Antonio Prieto, La Mer (1943) interpretada pelo próprio Charles Trennet, Diamond 

Ring (1952) do mestre do blues Brownie Mcghee, um excerto de A ópera dos três vinténs (1928) de 

Kurt Weil e Berthold Brecht, o prelúdio Birth of Apollo do ballet Apolo, líder das musas, composto 

em 1927 por Igor Stravinsky, a peça La belle Excentrique (Grande Ritournelle) de Eric Satie, ou ainda 

String Quartet, n.º 14 (Op. 131: VI Adagio quasi un poco andante) de Ludwig van Beethoven, numa 

selecção musical que comprova o modo ecléctico como se experimentaram as relações entre o 

som e a imagem, como método para uma História da Fotografia.

Apesar do argumento de Olho de Vidro se estruturar em torno da narração principal, extradie-

gética, protagonizada por António Sena, parte das citações incluídas no argumento adoptam 

vozes diferenciadas para a sua leitura que encenam, ao longo dos dois episódios, monólogos 

que interrompem e apoiam a narração principal. Activando mecanismos de citação directa de 

fontes primárias, a simulação das vozes dos próprios fotógrafos referenciados, corporiza pontos 

de vista pessoais sobre o seu trabalho e confirma a importância de um discurso directo como 

base da narrativa histórica. Na sequência do primeiro episódio, é o jornalista Joaquim Furtado 

um dos primeiros convocados para interpretar, em distintos momentos, três das figuras que 

influenciaram, na sua respectiva época, as profundas mudanças da prática fotojornalística, no-

meadamente: o fotógrafo norte-americano Jacob Riis, com uma citação do livro que escreveu em 

1901, The Making of an American; o fotógrafo húngaro Robert Capa, numa referência à sua obra 

Slightly out of Focus (1942); e o diálogo entre os fotógrafos Weegee e Alfred Stieglitz, originalmen-

te publicado em Naked City (1945).

Outra das estratégias exploradas no filme é a aplicação de recursos linguísticos para in-

troduzir maior expressividade na interpretação do texto narrativo, em particular com diferentes 

entoações e simulação de idiomas, em consonância com a nacionalidade dos fotógrafos. 

O dramaturgo Jorge Listopad é o que empresta a sua voz mais vezes, para recitar excer-

tos de The Pencil of Nature (1840) de William Henry Fox Talbot, entoar o comentário de Aristide 

Briand ao fotógrafo espião Erich Salomon (Ah! Cá está o rei dos indiscretos), personificar o fotó-

grafo Brassaï, em Le Paris secret des années 30 (1976), citar o escritor Claude Roy e o poeta Tristan 

Tzara, no prefácio de Les Champs Déliceux (1922) a propósito das fotografias de Man Ray, neste 

caso com o mesmo excerto que Walter Benjamin cita em Pequena História da Fotografia (1931). 

Estes breves monólogos, ancorados nas imagens, que se manifestam de modo polifónico 

no seio da narração principal, entrecruzam leituras de excertos autobiográficos, na sua maioria 

na primeira pessoa, que interpelam o espectador para uma divisão na narrativa, criando um 

segundo índice de reconhecimento e identificação. 
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Encenando e teatralizando biografias fotográficas, reflectem por vezes as afinidades com a 

obra do próprio narrador, como é exemplo a breve participação do arquitecto, designer e fotógrafo 

António Sena da Silva, a citar Jacques-Henri Lartigue, numa nota retirada do seu Diary of a Century 

(1970) ou, do mesmo modo, a intervenção do fotógrafo Paulo Nozolino, com a leitura de um ex-

certo da cronologia biográfica de Robert Frank, publicada em Robert Frank par Robert Frank (1962). 

Com uma função simultaneamente reflexiva e documental, que aproxima as imagens do 

referente e do autor, algumas das citações assumem também um papel alegórico, capaz de evo-

car a dimensão poética e ficcional da imagem fotográfica. É o que acontece com a inclusão de 

um excerto do poema de Herberto Hélder recitado por Helena Domingos26, sob as fotografias 

das vítimas da Comuna de Paris fotografadas por Disdéri: «O assassino leve que de leve composição 

extrai o nome devoluto e tumultuoso, tem uma vida inóspita, biografia voraz, fotografia insensata.». 

(Olho de Vidro, 1982) 

Do mesmo modo se compreende a leitura de um excerto de Finisterra — paisagem e povoa-

mento (1978) de Carlos de Oliveira, pela realizadora Margarida Gil, que igualmente dá voz à fotó-

grafa Diane Arbus, num dos últimos textos que esta publicou a acompanhar o portfólio Five pho-

tographs by Diane Arbus, na revista ArtForum, em Maio de 1971, dois meses antes do seu suicídio. 

Neste diversificado universo de vozes, participa ainda o crítico de teatro e tradutor Ma-

nuel João Gomes, na leitura de um diálogo de Through the looking glass and what Alice found there 

(1871) de Lewis Carroll, autor que o próprio traduziu para português, em 1971, com José Vaz Pe-

reira, na emblemática edição Aventuras de Alice no país das maravilhas (1971), das Edições Afrodite; 

também a actriz Isabel de Castro com um breve comentário a um postal ilustrado (Parece mesmo 

uma pintura!), o historiador João Abel da Fonseca e, finalmente, o cineasta João César Monteiro, 

que interpreta o fotógrafo inglês David Octavius Hill, o fotógrafo americano Edward Curtis e o 

descontentamento do fotógrafo francês Hippolyte Bayard, na missiva que este inscreve no verso 

do seu Retrato do Fotógrafo como afogado (1840).27

26. Actriz, e assistente de produção e co-argumentista do filme Conversa Acabada (João Botelho, 1981), em Olho de 

Vidro faz também a leitura do poema Lisbon Revisited (1923) de Fernando Pessoa (Álvaro de Campos), que anuncia 

o momento dedicado ao livro Lisboa, Cidade Triste e Alegre, de Costa Martins/Victor Palla (1958/59) e a voz de Julia 

Margaret Cameron, citando um excerto de The Annals of my Glass House (1874).

27. António Sena adiciona à sua função de narrador principal a citação de excertos biográficos dos fotógrafos 

Tony Ray-Jones, Larry Burrows, William Klein, László Moholy-Nagy, Bill Brandt e Henri Cartier-Bresson.


