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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo principal, fazer uma análise semiótica a 
cerca de vinte fotografias de Evandro Teixeira, registradas durante o período da 
Ditadura Militar Brasileira. Como base para análise, foram elencados elementos da 
composição imagética, a saber o enquadramento, o ângulo de câmera e a construção 
de personagens. Assim, reconhecidos e estudados tais elementos no corpus de 
análise, foram evidenciadas recorrências de índices nessa porção da obra do 
fotógrafo, que, em um segundo momento da pesquisa, foram observadas em outras 
produções midiáticas, sugerindo, portanto, uma influência estética criada por 
Teixeira. 
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1. Introdução 

O propósito central da análise que aqui se inicia, é a observação de 

recorrências das técnicas de composição imagéticas, que são exploradas ao longo do 

trabalho, nas vinte fotografias de Evandro Teixeira que compõem o corpus de 

análise. Em um segundo momento da pesquisa, constata-se que estas, registradas 

durante o regime militar no Brasil, serviram de modelo para outras obras midiáticas, 

visto que apresentam índices fortes o suficiente para enraizar no imaginário comum 

da sociedade, referências pré-estabelecidas deste momento em particular. 
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No entanto, para embasar as discussões, iremos primeiramente fazer uma 

discussão de conceitos como realidade e ficção atreladas às fotografias em geral.  

 

2. Fotografia e efeitos de real  

 O processo mecânico e automático da câmera fotógrafica é um dos 

principais argumentos daqueles que defendem seu produto como réplica da 

realidade, sem espaço para interferências externas, propositais ou não. Ao longo da 

busca por ideias divergentes, é possível perceber que a defesa contém brechas e 

pode ser desconstruída até mesmo pela própria concepção do termo realidade, que 

por sua vez, é colocado em questão. Permeiam aqui, fatores como perspectiva e 

repertório pessoal, que por serem individuais e inerentes ao imaginário de todo ser 

humano, interferem na construção do que chamamos realidade, a qual conclui-se, é 

plural e heterogênea. 

 O desconhecimento de tudo que rodeia o momento do clique, também 

coloca em questão a veracidade dos fatos registrados pela câmera, uma vez que esta 

“isola um ponto preciso do espaço-tempo” (ARNHEIM apud DUBOIS, 1993, p.38), 

possibilitando diferentes interpretações do que se passava por detrás da máquina 

fotográfica. Arnheim traduziu a fotografia como parte de um todo, uma das múltiplas 

e possíveis versões do fato representado, como o recorte de uma história que, 

isolado, pode dar origem a outras tantas. Além disso, o autor destaca a conversão do 

tridimensional para o veículo bidimensional, que segundo ele é incontestavelmente 

um fator transformador.  

 O principal ponto que contra-argumenta o discurso da mimese é a 

existência de um código imagético, que se vê presente na técnica e na estética das 

fotografias. Tal código seria capaz de inserir nas imagens mensagens para além do 

óbvio, transformando-as em construções mútuas entre produtor e receptor, que 

segundo Bergala em seu texto “Le Pendule”, tem como objetivo moldar um 

imaginário coletivo e torná-lo a única interpretação dos fatos (BERGALA apud 

DUBOIS, 1993, p.41). Seguindo o viés de Bergala, Barthes complementa a análise 

semiótica da fotografia, dizendo que esta é “subversiva, não quando aterroriza, 

perturba ou mesmo estigmatiza, mas quando é pensativa” (BARTHES, 1980, p.62), 

afinal os significados anexados às imagens só podem ser entendidos por àqueles que 
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dominam o código imagético e tem em seu repertório cultural as ferramentas 

necessárias para extrair sentidos por vezes “maquiados”. 

 Ainda sobre a possibilidade de inserir códigos nas fotografias e as múltiplas 

realidades que estas podem vir a representar, Kossoy se aprofunda na discussão e 

elabora quatro conceitos que desmembrariam as imagens em camadas (KOSSOY, 

2002). Segundo o autor, há quatro tipos de realidade, sendo a primeira delas relativa 

ao tempo do referente, ao contexto em que estava inserido no momento do registro 

e em um possível futuro pós clique. A segunda realidade traz a ideia já discutida, 

sobre a decodificação dos signos presentes na fotografia, o que depende também e 

em grande parte, do repertório pessoal do receptor. Kossoy aponta ainda para as 

realidades exteriores e interiores da fotografia que são, respectivamente, a parte 

sensível da imagem, ou seja, a representação dos ícones sem intervenções de 

símbolos atribuídos por terceiros ou qualquer outro tipo de construção alegórica, e 

a parte ideológica e motivacional, que colocam em questão o interesse em fotografar 

uma cena específica, a escolha dos personagens e o contexto do evento como um 

todo (KOSSOY, 2002). Isso dialoga com conceitos elaborados por Barthes, studium e 

punctum, que tinham a intenção de materializar o nível maior ou menor de atração 

por determinadas fotografias (BARTHES, 1980). Em um primeiro momento, o autor 

afirma que a presença de elementos que conversem com seu expectador criando um 

sentimento de identificação, trariam esta tal atração do olhar, que denominou 

studium. Mas que, entretanto, não seria capaz de, sozinho, manter a atenção do 

receptor, que teria que ser instigado pela sensação de curiosidade em desvendar um 

“ponto cego”, uma face da imagem que não é exibida escancaradamente, tornando-

a um objeto de fascínio, a isso Barthes chamou punctum (BARTHES, 1980). 

 A síntese da maioria das ideias apresentadas até aqui pode ser feita 

através da exposição da análise criada pelo semiólogo Peirce, que estabeleceu um 

paralelo entre as diferentes visões acerca da fotografia e os principais termos usados 

no campo da semiótica (DUBOIS, 1993) . Aos que defendem a fotografia como cópia 

do real, teriam a mesma como ícone, diferente dos que creem na presença de um 

código imagético capaz de produzir sentido para além dos significados primários da 

imagem, a qual admitiria agora papel de símbolo, segundo Pierce. O qual, por fim, 

apresenta e defende acima das outras duas, a condição de índice da fotografia, que 
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seria antes de mais nada, uma comprovação de existência do referêncial, o que não 

invalida as proposições anteriores. 

 Portanto, ao afirmar que a fotografia é sim, instrumento capaz de 

modificar a realidade, ou como aponta Kossoy, de sugerir mais de uma (KOSSOY, 

2002), esta passa a ocupar não mais o lugar de testemunho, mas de hipótese, uma 

possível interpretação dos fatos, sem desconsiderar o fator índice inerente à 

qualquer fotografia, como elaborou Peirce (DUBOIS, 1993).   

  

3. A fotografia na Ditadura Militar Brasileira 

 A incapacidade de enfrentar os militares com as mesmas armas que estes 

dispunham levou grande parte dos opositores do regime ao uso de suas próprias 

habilidades de combate, que incluíam as mais variadas formas de expressão, 

principalmente do âmbito artístico, como a música, literatura e a fotografia, menos 

nocivas que armas de fogo, mas igualmente repreendidas e consideradas motivo de 

forte punição àqueles que as praticassem. Evandro Teixeira foi um deles. 

 Teixeira sabia naquela época que teria que agrupar uma narrativa 

completa e com um enorme poder de síntese, transmitir todas as informações e 

mensagens que desejasse passar em uma única fotografia, que com sorte seria 

veiculada através das folhas dos jornais. Legendas dificilmente passavam pela 

censura, portanto cabia exclusivamente à fotografia, disfarçadamente, denunciar os 

abusos da ditadura (VASCONCELLOS, 2014, p.7). Anos depois, o fotógrafo revela 

técnicas usadas por alguns profissionais do ramo, para que as fotografias passassem 

despercebidas aos olhos dos censores, que por sua vez, não tinham suficiente 

conhecimento do código visual e, portanto, muitas vezes, não identificavam as 

mensagens implícitas nas imagens.  

 As múltiplas possibilidades de interpretação que uma fotografia carrega, 

cria sobre àquele que a captura, um alto índice de responsabilidade, e por isso, o 

cuidado e olhar aguçado sobre todos os elementos presentes na imagem se fazem 

tão importantes no momento do clique. Fato que vai em contramão com o cenário 

da época, que devido à censura quase iminente, influenciava diretamente o trabalho 

dos profissionais, que de forma criativa, deveriam driblá-la e então publicar os fatos 

capturados (VASCONCELLOS, 2014, p.2). 
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 Assim como Evandro Teixeira, muitos outros fotógrafos dedicaram seu 

trabalho ao retrato desse momento no Brasil, contribuindo para o acervo de 

fotografias, que atualmente, abertamente expostas, fazem parte da memória 

nacional do país. Algumas delas recebem maior atenção pela possibilidade de análise 

e interpretação que trazem, deixando claro o caráter simbólico intrínseco nas 

mesmas. O fotógrafo Luis Humberto foi uma das figuras capaz de transmitir, através 

de seu trabalho, uma insatisfação de muitos, sem comprometer diretamente sua 

imagem. Em 1979, o fotógrafo capturou uma ocasião em que civis e militares estão 

em fila para cumprimentar o general João Figueiredo, último presidente do período 

ditatorial. No entanto, contrário a padrões estéticos de enquadramento, Luis 

Humberto fotografa apenas os corpos, cortando todas as cabeças e mostrando grande 

parte do chão vazio, que ocupa a maior parte da imagem. Segundo Barbalho, “as 

cabeças cortadas fazem alusão à subserviência ao poder e o vazio no primeiro plano 

remete ao esvaziamento do poder dos militares” (BARBALHO, 20-?, s.p). 

 A maioria dos recursos de combate à ditadura através das fotos, consistia, 

como disse Teixeira, em saídas criativas, imagens que de alguma forma constituíssem 

símbolos e transmitissem, apenas aos aptos a decodificá-las, ideologias do fotógrafo 

ou veículo para o qual este respondia. Marcelo Ridenti, sociólogo e autor de algumas 

obras sobre a ditadura militar brasileira, em seus estudos sobre o tema, passou a 

aplicar o termo “ventíloquos” para explicar um dos comportamentos da imprensa 

nesse período, que como já dito, investia na utilização de imagens metafóricas, ou 

que possuíssem alguma mensagem para além do que se via na superfície. Essa 

estratégia consistia no uso de figuras notórias da sociedade, principalmente 

intelectuais e artistas, que utilizavam seu poder de exposição, mesmo em meio a 

ditadura, para dar voz aos milhares calados pela repressão (ALVES apud RIDENTI, 

2002, p.379). Segundo Ridenti, o que teria aberto espaço para este tipo de 

contestação, foi o estabelecimento da indústria cultural no Brasil, simultâneo ao 

golpe, que tornou parte do mercado “àvido por produtos culturais de contestação à 

ditadura, como livros, canções, peças de teatro, revistas, jornais, filmes etc.” 

(ALVES, 20-?, p.8). 

 

4. Procedimentos Metodológicos 
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 Ainda que de forma menos explícita que um texto, as imagens assim como 

este, se apresentam organizadas com base em um conjunto de técnicas, que ao 

serem adotadas pelo fotógrafo, evidenciam a mensagem que este pretendeu 

transmitir ao escolhê-las (CASADEI, 2015, s.p), da mesma maneira como, por 

exemplo, uma seleção de palavras, exibe a visão de seu autor. Em ambos os casos, 

nota-se a presença de um acordo entre profissionais da área, permitindo dessa forma 

a criação de um imaginário comum, não só entre este grupo relativamente restrito, 

mas para uma comunidade mais expandida, que seria capaz de contar narrativas a 

partir, e somente, através de fotografias. As técnicas de composição imagética, 

seriam a partir de então, símbolos pré-determinados, que representariam muito 

além de preferências pessoais ou modas de determinadas épocas (PRAKEL apud 

CASADEI, 2013). Além de uma convenção profissional, os códigos presentes em 

composições imagéticas são produto de manifestações culturais e acordos sociais 

(CASADEI, 2015, s.p), o que faz com que símbolos vão adquirindo significados comuns 

em sociedades que dividem a mesma linguagem e assim, ao serem utilizados, ecoem 

da mesma forma para todos que detém o conhecimento dos significantes e seus 

respectivos significados. 

 A análise de composição demanda um processo que pressupõe etapas a 

serem seguidas para demarcar um objeto de estudo, partindo de uma delimitação 

abrangente, como a seleção de um tema geral, seguindo para um afunilamento onde 

serão definidos elementos mais específicos de estudo. Dessa forma, é possível 

estabelecer uma amostra clara do que será analisado, eliminando o risco de distorção 

dos resultados finais, posto que estes dependem da relação de todos os objetos 

escolhidos. Para isso foram estabelecidas as unidades de registro e de contexto do 

presente projeto, as quais implicam na segmentação de um tema amplo e na escolha 

das técnicas a serem analisadas, respectivamente (CASADEI, 2015, s.p). 

 As unidades de registro aqui em questão giram em torno de uma análise 

de composição acerca de vinte fotografias do período entre 1964 e 1985, durante a 

ditadura militar brasileira, registradas pelo fotógrafo Evandro Teixeira. A seleção foi 

feita aleatoriamente em um sorteio, via Google Imagens (que utiliza a relevância 

como critério), onde foram escolhidas as primeiras vinte fotos da página, quando 

buscadas as palavras “Evandro Teixeira ditadura”. Já as unidades de contexto 

abordam três técnicas de composição, a saber o enquadramento, o ângulo de câmera 
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e a construção de personagem. Além de uma quarta unidade de contexto que 

ultrapassa as técnicas de composição e atinge uma análise que relaciona os 

resultados obtidos com os três elementos anteriores e a criação de uma memória 

comum que teria alcançado e influenciado outras produções midiáticas. 

 A análise das fotografias selecionadas neste trabalho obedece a uma 

perspectiva diacrônica, ou seja, que permeia um período histórico marcado por um 

conteúdo específico, neste caso, a ditadura militar brasileira. A escolha de uma 

seleção desse caráter é inevitável quando se busca padrões gerais de comportamento 

na sociedade em uma determinada época, sendo difícil uma abordagem via 

perspercitva sincrônica, que admite apenas fotografias em uma mesma reportagem 

ou pontual, não podendo haver comparação entre imagens. 

 

5. Análise do Corpus Empírico: enquadramentos e ângulos 

 Com a ruptura do mundo tradicional para as sociedades modernas, o 

indivíduo passa a se questionar e refletir sobre o papel que exerce na comunidade 

que o cerca. O foco na coletividade migra e se concentra cada vez mais no individual, 

fazendo com que os cidadãos busquem por sentidos que justifiquem sua função 

perante a sociedade, afinal este “incerto mundo novo no qual os padrões tradicionais 

de moral e ordem não provovem mais o necessário guia social” trazem uma ansiedade 

expressa pelo melodrama (BROOKS, 1995, p.20 apud BIONDE, 2010, p.4). No teatro, 

em seus primórdios, quando criada uma cena dramática, pretendia-se sensibilizar a 

platéia, assim como “aflorar o sentimento de pertença de cada um, ou seja, saber 

qual peça da engrenagem social o sujeito, consciente de si, representa” (CABRAL, 

M; MORAES, R apud JAEGER, 2015, p.286. Esta estratégia foi adaptada para o 

ambiente midiático, consequentemente às fotografias, que ao adotarem este caráter 

teatral emotivo, transformaram-se em objetos de consumo ainda mais atrativos e 

sedutores. Por isso, como base inicial, será explorado o conceito de drama midiático, 

relacionando-o com os elementos de composição fotográfica pré-estabelecidos. 

 O enquadramento, como primeiro elemento a ser analisado nas fotografias 

de Evandro Teixeira já exibe estruturas de cena que, em muitos aspectos, 

incorporam elementos do teatro para conotar estados afetivos específicos. As 

fotografias, assim como as produções de cunho artístico em geral, são criadas para 

serem expostas e transmitirem algo à seus receptores. Estes, por sua vez, dotados 
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de diferentes repertórios e interpretantes, recebem o material exibido de distintas 

formas. No entanto, como apontam Muniz Cabral e Ricardo Moraes (2015, p.284), 

não só fotografias, mas todas as produções que tem como propósito comunicar algo 

midiaticamente, se utilizam de recursos provindos do teatro, visando provocar como 

principal reação, o afeto. 

 A distância em que se encontra a lente fotográfica no momento do clique 

afeta diretamente a percepção do receptor, que pode se sentir um espectador da 

cena ou alguém que realmente participou da mesma, ainda que isso não tenha 

acontecido de fato. No entanto, não necessariamente o enquadramento em close, 

que é o modo em que a câmera é posicionada mais próxima do referencial, é o que 

cria a sensação de mais proximidade no receptor em relação á cena retratada. 

 Em uma análise preliminar da seleção de vinte fotografias de Evandro 

Teixeira, é possível notar uma predominância discrepante na escolha do 

enquadramento em plano geral. Dentre as vinte imagens, dezessete foram 

registradas dessa forma. Podemos observar este enquadramento em uma imagem de 

Teixeira, que capturou, em ângulo plongée, a movimentação da cavalaria militar, 

partindo do quadrante inerior esquerdo do quadro, indo em direção à parte superior, 

acompanhando o formato da avenida que ocupam. Nota-se que a valorização está na 

quantidade de elementos, neste caso, de homens montados à cavalo versus cidadãos 

comuns, exibidos de forma contrastante. 

 O plano geral tem, assim como seu próprio nome aponta, o foco voltado 

para a cena como um todo, não se atendo muito aos pequenos detalhes, afinal o 

propósito é a princípio, retratar o máximo de elementos que se encontram no 

momento do registro, para que o receptor tenha uma visão ampla do ocorrido. 

Minúcias como expressões faciais ou pequenos objetos, ainda que perceptíveis, não 

recebem demasiado destaque em fotos em plano geral. Nestas, são características 

como movimento de massas, construções e grandes concentrações de pessoas, que 

ficam evidentes e acabam por qualificar as fotografias enquadradas dessa forma. 

 As fotografias de Teixeira foram denúncias e tinham como objetivo atingir 

a população como um todo, uma vez que circulavam por grandes veículos. Ao 

registrar grandes multidões, o fotógrafo era capaz de quantificar a insatisfação do 

povo, e mostrar ao seu público um panorama geral do que acontecia no momento. 

Em outra imagem, por exemplo, Teixeira fotografa um “mar” de manifestantes. Na 
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imagem só se veem cabeças amontoadas, com excessão de um cartaz com os dizeres 

“Abaixo a ditadura/ Povo no poder”. As cabeças transbordam os limtes do quadro, 

como se estes não existissem, como se olhássemos por um pequeno feixe a grande 

multidão que ocupava muito mais do que a fotografia foi capaz de registrar. A 

idealização de um inimigo comum, junto à criação de um sentimento de união do 

povo brasileiro, gerou empatia e sensação de pertencimento na sociedade das 

décadas de setenta e oitenta. Assim, as fotos de Teixeira, tiradas em grande maioria, 

em plano geral, mediavam um tipo específico de afetividade social, que sensibilizava 

cada vez mais seus espectadores, ao apresentar-lhes imagens que reuniam multidões 

compostas por indivíduos que possuíam um ideal comum. 

 Ao contrário das fotos em close, as quais restringem seu foco à um objeto, 

que carrega em sua imagem diversos signos a serem decodificados, as fotografias em 

plano geral congelam e eternizam cenas integrais, que englobam narrativas quase 

teatrais, dado que são dotadas de personagens (em geral, protagonistas e 

antagonistas), cenários que determinam o espaço da cena e elementos que 

enfatizam o período em que se passa a história contada pelo fotógrafo. Este tipo de 

estrutura, modelada pelo enquadramento da foto, encurta a distância entre o 

acontecimento registrado e o receptor, que dessa forma se vê muito mais próximo 

da realidade que não viveu, mas que se sente na obrigação de ter vivido, visto que 

faz parte da sociedade tanto quanto àqueles que estavam presentes. 

 Um dos elementos que evidencia o caráter destemido de Teixeira, é a 

configuração dos ângulos que as fotografias foram tiradas. Afinal, segundo Arlindo 

Machado, em sua obra “Ilusão Especular”, “Não é difícil perceber a natureza 

ideológica do ângulo de tomada quando a posição que a câmera ocupa em relação 

ao objeto pressupõe uma relação de classe e poder” (MACHADO, 1984, p.85), o que 

certamente ocorreu em muitos dos eventos registrados pelo fotógrafo. Afinal, em 

um momento polarizado como a ditadura militar, os espaços mais elevados eram 

ocupados pelas autoridades, caso o evento fosse institucional, ou pelos líderes 

revolucionários, que neste cenário eram os críticos do sistema político vigente. Na 

seleção de fotos do corpus de análise, nove das vinte foram registradas em ângulo 

plongée, o que significa que a câmera foi posicionada acima dos objetos 

fotografados, como por exemplo em manifestações. 
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 Fotografias em ângulo plongée, principalmente as tiradas em planos 

abertos, tendem a diminuir os elementos presentes na imagem, tornando-os, se em 

grande quantidade, em um corpo só, formado por indivíduos que não mais 

representam singularidades, mas um ideal comum. Essa visão generalizada “é vista 

como corpo despersonalizado, pura quantidade, simples cifra numérica, que é 

preciso dirigir ou petrificar, de acordo com a estratégia de cada um” (MACHADO, 

1984, p.88), e Evandro Teixeira o faz. É possível distinguir as táticas usadas pelo 

fotógrafo ao usar o mesmo ângulo de câmera, por exemplo quando fotografa uma 

enorme multidão de manifestantes na Passeata dos Cem Mil, que ainda que 

diminuídos em tamanho, ocupam a totalidade do quadro, transmitindo a sensação 

de união e força. Outra fotografia de Teixeira, também registrada de um local 

distante e alto em relação ao chão e seus personagens, coloca a cavalaria, em menor 

quantidade, se comparada a multidão da imagem anterior, ao lado de uma 

concentração de indivíduos que aparentam ser cidadãos comuns. A contraposição e 

principalmente a escolha do ângulo plongée, neste caso, retira toda a sintuosidade, 

teoricamente inerente aos cavalos, o que consequentemente diminuiu a imponência 

dos militares. 

 O ângulo reto também é bastante explorado por Teixeira. Dentre as vinte 

fotografias do corpus de análise, nove delas tem a câmera voltada para a altura dos 

olhos dos personagens registrados em cena. Para tal captura, o fotógrafo deve 

necessariamente estar no mesmo nível que seus enunciados, o que o coloca 

inevitavelmente em uma posição de igualdade, visto que não pode dessa forma, 

manipular a ilusão ótica, a fim de alterar a percepção dos receptores sobre estes. 

Fotografar em ângulo reto, é tornar pessoal, individual e empático o discurso do 

profissional, que traz a tona falas micropolíticas. Teixeira tem essa preocupação. 

Podemos observar em duas fotografias que registram ambas, um conflito entre um 

cidadão e policiais armados repreendendo o sujeito por alguma infração não 

explícita. Ao fotografá-lo, Teixeira capta não somente o confronto, mas a 

individualidade particular do mesmo, trazendo mais uma vez a questão da 

afetividade criada através do registro de cenas próximas do cidadão comum, desta 

vez de uma forma diferente das fotografias em plongée registrando multidões. É 

possível que dessa forma, ainda que contando uma história pessoal e exclusiva 
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daquele que foi registrado, Evandro tenha sensibilizado muitos outros alguéns 

confrontados pela polícia. 

 

6. Os personagens de Evandro Teixeira 

 Assim como escritores, diretores de cinema ou designers do mundo da 

moda, fotógrafos também podem ser reconhecidos e identificados por seu estilo de 

produção e apresentação. Isso consiste na forma como desejam ser vistos e depende 

da estrutura (criada por eles mesmos) narrativa que criaram para ilustrar seus 

projetos. Muitas vezes podemos captar a essência do criador, seja de um filme, livro 

ou, como neste caso, de uma fotografia, através das personagens por ele modeladas. 

Certos trejeitos, traços de personalidades marcantes, tipos de vestimenta, entre 

outros aspectos que caracterizam as figuras narrativas, denunciam e desmascaram o 

“narrador” por detrás da história. Com Evandro Teixeira não foi diferente. A partir 

da análise das vinte fotografias selecionadas, algumas marcas pessoais do fotógrafo, 

especialmente em relação à suas personagens, puderam ser identificadas. 

 Para iniciar a análise acerca dos personagens elencados por Teixeira para 

compor sua narrativa, foi trazido o conceito de personagem elaborado por Hamon, 

que o coloca na posição de significante vazio, que somente adquire significado 

através da atribuição de signos-morfemas, os quais podem ser referenciais (relativos 

ao nível icônico dos signos e seus significados denotativos), anafóricos (relativos ao 

nível simbólico dos signos e seus significados conotativos) ou embraiadores (relativos 

aos significados atrelados às técinicas de composição). Além disso, foi levado em 

conta a binariedade que constitui a maior parte do repertório sígnico comum de 

grande parte dos indivíduos, ou seja, a “construção icônica toda baseada em relações 

opositivas: os com-camisa e os sem-camisa; os homens e a mulher; os jovens e a 

senhora; a pose-ostentação e os olhares indiferentes.” (CASADEI, 2015, p.189). 

 A produção de Teixeira, ou ao menos o que consta no presente corpus de 

análise, conta com esta composição dual dos objetos e personagens, o que de certa 

forma transparece o cenário polarizado que o país passava durante os anos de 

ditadura quando as fotografias foram tiradas, assim como reforça os ideais 

estereotipados e materializados nos signos analisados. Os policiais e os 

manifestantes, os cassetetes e os cartazes de “abaixo a ditadura”, as faces rígidas 

perante às amedrontadas, o grito de guerra deles e dos outros também. A construção 
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de sentido, ainda que plural, permeia as relações de oposição que, antes mesmo de 

iniciar o processo de significação, interferem na concepção do significado, devido a 

este pré-estabelecimento por nós idealizado. 

 Antes de investigar propriamente os signos das personagens retratadas por 

Teixeira, é preciso destacar que o fotógrafo elencou três principais tipos sociais como 

protagonistas de suas produções, sendo eles os policiais, os políticos e os 

manifestantes. Para cada um desses grupos, podemos identificar no conjunto das 

fotografias, índices que os caracterizam e os fazem pertencentes aos respectivos 

núcleos da sociedade da época. 

Os policiais, retratados em quatorze das vinte fotografias do corpus de 

análise, apresentam como principal índice de identificação, seu uniforme. Este 

simboliza a representatividade e a homogeneidade que este grupo em especial 

possuía em meio ao cenário do período. Representar pertencimento e uma aliança 

com os políticos e com o governo em geral, era essencial e necessário para que os 

policiais garantissem a soberania perante toda a sociedade, sendo assim, a roupa 

que usavam era uma espécie de código, um mapeamento social que possibilitava 

potencializar a imagem dos militares. Cassetetes e escudos à prova de balas também 

acompanham os personagens, que são atribuídos de significados relativos ao poder 

físico e social que tais objetos carregam. Assim como a figura do cavalo, que é 

recorrente e transmite imponência, também aliada à figura dos policiais. 

Os manifestantes, quase sempre fotografados durante um conflito com a 

polícia, ou em meio a uma manifestação nas ruas, ainda que não obedeçam a um 

padrão tão demarcado como os policiais que usam uniformes, também apresentam 

uma certa similaridade quanto às roupas e objetos que os acompanham. É possível 

perceber a recorrência de índices característicos de um modelo de personagem 

específico que Evandro Teixeira buscou retratar em suas fotografias durante a 

ditadura militar. Podemos observar que as roupas usadas pelas personagens em 

questão, seguem um mesmo estilo, onde todos vestem calças e sapatos sociais e a 

maioria usa camisas brancas com botões e mangas curtas. Além disso, alguns objetos 

e cenários onde se encontram essas personagens, ajudam na construção de sentido 

criada por Teixeira, como por exemplo óculos caídos do rosto de um cidadão que é 

repreendido em uma das fotografias, ou o cartaz que diz “jornalistas contra a 

ditadura” em outra que consta no corpus de análise. Quando Teixeira opta pela 
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representação desses manifestantes em particular, ele elege seus protagonistas, 

àqueles que contarão a história narrada por ele, que neste caso são, via de regra, 

jovens, trabalhadores, intelectuais de classe média, que seja pela formação 

acadêmica, área de atuação ou por experiências pessoais, possuem convicção em 

suas ideologias, principalmente em relação à política do país, e por isso se expõem 

nas ruas e são expostos como personagens da luta retratada nas fotografias de 

Teixeira. 

O retrato dos políticos não é feito da mesma forma que os dois anteriores. 

Estes recebem menor destaque, aparecendo somente em uma das fotografias do 

corpus de análise. Nela, é a mistura entre os signo-moremas referenciais e a 

composição da fotografia (signo-morfemas anafóricos e embraiadores) que faz 

possível a construção de significado em cima das personagens representadas. Ao lado 

direito da foto, e em segundo plano, encontram-se os três protagonistas, o 

presidente da república vigente no período e dois oficiais ao seu lado. Estes vestem 

roupas parecidas e formais, no entanto, o presidente se diferencia por não usar o 

chapéu oficial que ambos os funcionários do governo que estão ao seu lado usam. 

Atrás destes, estão enfileirados muitos militares, uniformizados e em posição 

ordenada, formando uma grande barreira, onde não é possível ver o fim. E à esquerda 

e em primeiro plano, há a representação de um militar, através apenas de sua bota 

coturno preta, própria do uniforme.  

Além da configuração apresentada, o fotógrafo registrou a imagem em 

ângulo reto com a bota, deixando seus protagonistas em contra-plongée com a 

câmera. Esse afastamento da máquina operada por Teixeira, pode ser lido como 

forma de representar o real distanciamento que havia entre o governo e os cidadãos 

brasileiros durante o regime ditatorial, que não admitia espaços para diálogo. Da 

mesma maneira como a bota, que posta em primeiro plano, estaria representando o 

bloqueio que impediria qualquer que fosse a ameaça, de atingir o poder supremo. 

Sendo assim, os políticos, a partir da construção moldada por Teixeira nesta 

fotografia, ocupariam um lugar extremamente inalcançável, intangível de tal forma 

que os próprios rostos não são exibidos de forma clara, sendo a única forma de 

caracterização, a relação com os signos exposto na análise. 

Como se contasse uma história, Evandro Teixeira relatou, através de suas 

fotografias, a narrativa de diferentes personalidades que viveram um mesmo período 
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da trajetória do país. Sempre carregando seu propósito a fim de denunciar o regime 

autoritário, o fotógrafo fixou algumas marcas em suas personagens, para que dessa 

forma, elas pudessem, como que por conta própria, contar suas próprias narrativas, 

sempre pelo viés crítico de Teixeira. Por esse motivo indivíduos diferentes contam e 

recontam cenas semelhantes, onde o policial está sempre repreendendo e o 

manifestante sendo repreendido nas ruas ou em meio a passeatas pela busca de seus 

direitos.  

 

7. Fotografia como memória e representação 

 Os elementos de composição imagética, responsáveis por parte da 

construção de sentido nas fotografias, são também os que permitem a transposição 

de indicadores para outros produtos midiáticos, como os filmes. Tacca, em seu artigo 

ilustra a afirmação citando o livro “The Grapes of Wrath” e o filme de mesmo título, 

que seguem ambos, a estética de fotografias disponíveis no FSA (órgão 

governamental relacionado a questões agrícolas). No entanto, nenhuma das obras de 

fato anexou as imagens (TACCA, 2007, p.122). Outro exemplo citado pelo autor que 

assim como o anterior, utiliza a estética de fotografias para criar um cenário dentro 

de uma produção cinematográfica, é o filme “O resgate do soldado Ryan” dirigido 

por Steven Spilberg, que tem sua essência visual, principalmente nas cenas iniciais, 

inspirada em uma sequência de fotos de Robert Capa, feita na praia de Omaha 

(TACCA, 2007, p.122). 

 As fotografias exercem papel fundamental nessa construção de 

representação expostos nas telas de cinema, afinal a estética presente nelas poderá 

servir de apoio para abordar contextos sócio-históricos, que trarão à tona memórias 

construídas pelos próprios protagonistas retratados no período e reinterpretadas 

pelos espectadores. A construção de um repertório de índices pode ainda, em alguns 

casos, devido à uma repercussão massiva, ser ocasionada por apenas um indivíduo. 

Como um ator que carrega ao longo da carreira um papel de destaque, o fotógrafo 

autor de uma imagem icônica ou uma coleção que gerou de alguma forma um grande 

impacto, provavelmente terá sua figura ligada à essas produções por muito tempo, 

tornando-o referência para o assunto retratado. 

 Sendo assim, a partir do conceito de intericonicidade, que relaciona o 

contexto do sujeito que produz, aqui no caso o fotógrafo, e a apuração de 
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recorrências de padrões em diferentes discursos, foram feitas observações que 

comparam o corpus de análise e duas outras produções midiáticas, o filme O que é 

isso, Companheiro? e a série Os dias eram assim.  

 O filme traz de início Imagens aéreas de passeatas, multidões, faixas de 

abaixo à ditadura e da cavalaria militar em meio à manifestações, que aparecem 

como primeiros índices que sinalizarão aos espectadores o discurso que se 

desenrolará no decorrer da narrativa, este semelhante ao difundido pelos olhos de 

Evandro Teixeira, o que se percebe de imediato, porque imagens que seguem o 

mesmo padrão estrutural para transmitir um efeito similar são responsáveis por criar 

índices que passarão a fazer parte de um imaginário comum e atualizado (CORREIO, 

2013, p.352). 

 Já a série, além de buscar a fundo ícones que melhor transmitissem o 

clima da época, trazendo inclusive o próprio Teixeira para dentro das gravações, 

trouxe como principal ferramenta de resgate e caracterização do período, os seus 

personagens. Estes, mais que integrantes dessa narrativa específica, são símbolos de 

alguns tipos sociais que, assim como Teixeira em suas fotografias, o diretor escolheu 

representar. E que se analisadas, apresentam similaridades. Como por exemplo a 

personagem Alice, representação da revolta, que não por acaso, na figura de uma 

fotógrafa, assim como Teixeira, usava a câmera como arma para contestar suas 

insatisfações dentro e fora de casa. 

 Foi papel de Teixeira, ainda que sem consciência plena disso na época, 

eternizar momentos e transformá-los em memória, não só dos que viveram o período 

como dos que não estavam presentes e dependiam quase que totalitariamente da 

produção do fotógrafo para estabelecer algum tipo de vínculo com o episódio 

marcado pela ditadura militar brasileira. Sua história é baseada em fatos reais. Têm 

personagens e cenários reais. O que não nega o fato de ser, como toda 

(re)presentação, uma construção que passou por processos criativos e que tem, 

inevitavelmente, uma intenção pessoal. Intenção essa, que no caso aqui esmiuçado, 

extravasou o nível individual, atingindo um patamar coletivo, principalmente por ter 

alcançado a esfera midiática, que por sua vez, perpetuou até os dias atuais, a 

narrativa criada por ele.  
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