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Resumo 
 
Análise das imagens fotográficas de Dirceu Maués sob um ponto de vista que interrelaciona 
as primeiras fotografias com as últimas produções dos anos 2000, levando em consideração 
os processos técnicos e as subjetivas tessituras responsáveis pela poética tecida entre alta 
e baixa tecnologia, entre pequenas histórias e diferentes lugares. Vilém Flusse é o autor 
escolhido para levantar as específicas ao processo fotográfico.  
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Abstract 
 
Analysis of photographic images of Dirceu Maués under a viewpoint that interrelates the first 
photographs with the latest productions of the 2000s, taking into account the technical and 
subjective poetic responsible for weaving woven between high and low tech, including short 
stories and different places. Flusser is the author chosen to raise specific to the photographic 
process. 
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 Na conjugação de um mundo em que o processo de comunicação se 

estabelece de forma ágil, em tempo real, ao mesmo tempo em que os 

deslocamentos promovem um vai-e-vem interminável, é possível perceber a 

formação de pequenas histórias que circulam muitas vezes imperceptíveis, em um 

universo amplo, marcado por uma infinidade de diferentes culturas. O fotógrafo 

paraense Dirceu Maués promove a tessitura de uma trajetória permeada por 

paradoxos, pequenas histórias e deslocamentos. Insere-se em um macro mundo 

levando consigo lembranças e vivências da região Amazônica, mas rearrumando-as 

no constante convívio com culturas próximas e distantes. 

Selecionado para participar do Rumos Artes Visuais 2008-2009, ao final foi 

contemplado com uma bolsa residência na Alemanha, onde desenvolveu um 

trabalho que envolveu artistas europeus2 e brasileiros, mais especificamente 

paraenses3. O resultado foi uma vídeo-instalação, composta por seis vídeos que 

apresenta uma espécie de deslocamento entre Outeiro, pequeno vilarejo próximo a 

Belém do Pará e Alexanderplatz, em Berlim, na Alemanha. As imagens foram 
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realizadas com 120 câmeras pinhole, para criar uma animação a partir de 3.300 

fotografias. Dirceu precisou da colaboração de outros fotógrafos porque teve que 

“fotografar sequencialmente e ao mesmo tempo de seis vistas diferentes para ter 

uma grande vista em 360º.” 4   

O processo artesanal do pinhole e da alta tecnologia necessária no 

scaneamento, no processo de edição, na montagem final, se conjugam e são 

testemunhos dos paradoxos assumidos pelo artista, que são não apenas de ordem 

tecnológica, mas também de ordem subjetiva, vivencial e cultural. Para se 

acompanhar essa conjunção de diferentes universos que fazem parte da trajetória 

de Dirceu Maués, torna-se importante buscar o início da sua relação com a imagem, 

que ocorreu próximo à natureza, à paisagem Amazônica. Trata-se de um começo 

não visto, guardado, ainda não revelado. O preto e branco, o clima interiorano 

predominam. Há no tempo passado um tempo expandido, sem pressa. Vestígios de 

um começo, início de um olhar. “Essas fotos fazem parte de uma época muito 

importante para mim: quando descobri a fotografia” 5.  

Na descoberta da potencialidade da imagem, o fotógrafo estabelece a 

intimidade com o outro, uma intimidade efêmera, mas suficiente para que inaugure 

“uma nova forma de me relacionar e pensar o mundo. Meu silêncio, minha quietude” 

6. A ausência de ruídos, o som imaginário do vento transfere-se para o papel, 

todavia a experiência pessoal daquele que fotografou, o espectador não pode sentir, 

nem testemunhar o que na memória do fotógrafo ficou retido. O que vê é outra 

imagem. 

 As primeiras fotografias de Dirceu são em preto e branco, a cor não traduzível 

na natureza, ou na “realidade”.  A intermediação de cinzas perde-se ou se encontra 

na superfície que abriga cenas muitas vezes povoadas por crianças, animais 

domésticos. No entanto, “não pode haver, no mundo lá fora, cenas em preto-e-

branco. Isto porque o preto e o branco são situações „ideais‟, situações limites”. Para 

Vilém Flusser “o preto e o branco são conceitos que fazem parte de uma 

determinada teoria da Ótica. De maneira que cenas em preto e branco não existem. 

Mas fotografias em preto-e-branco, estas sim, existem” 7.   
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Encontro-me, então, diante não “do mundo lá fora”, mas da fotografia de 

Dirceu Maués, que, no início de sua trajetória, ficara impressionado com as imagens 

criadas por Cartier Bresson e Joseph Koudelka. Mais do que os vestígios deixados 

por essas imagens, o que importa é o aprendizado de um olhar que perpassa por 

várias instâncias, uma delas, sem dúvida, proveniente dos fotógrafos que admira e 

outra vinda da prática, da relação com a própria vida. 

Em 1994 Dirceu realiza a sua primeira exposição individual, Estações do 

olhar, título que designa um lugar de parar ou prosseguir. Trata-se de um espaço em 

trânsito, de passagens, de fluxo constante. Anos depois, Paulo Herkenhoff confirma:  

“Dirceu Maués trata a fotografia como tatear cartográfico de um território em trânsito: 

porto, navegação entre cenas, ponto de detenção, horizonte e paisagem” 8.  

Herkenhoff refere-se às imagens produzidas em 2006, que diferem do tema e 

da técnica adotadas por ocasião da primeira individual. Contudo, o território flutuante 

já se faz presente nas primeiras fotografias, mesmo que o horizonte e a paisagem 

repousem em um estado de contemplação. Nele, gatos e cachorros descansam ou 

locomovem-se na preguiça de um dia que custa a passar, crianças brincam de 

gangorra, jogam-se nas águas, incrustam-se nas frestas das casas de taipa. Na 

interiorana paisagem, em um paradoxal instante, reverte-se o ponto fixo e o que fica 

é a mobilidade da memória, do olho que viu, do olho que vê. 

 

A paisagem interiorana pelas lentes de Dirceu Maués 

 

Ao referir-se sobre sua trajetória de repórter fotográfico, iniciada em 1997, 

Dirceu comenta: “coloquei todas as minhas energias no trabalho diário do 

fotojornalismo e me afastei da produção autoral até 2004” 9, ano em que é 
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contemplado com a Bolsa de Pesquisa, Experimentação e Criação Artística do 

Instituto de Artes do Pará – IAP. O que poderá ter ocorrido neste tempo suspenso 

entre a dedicação ao fotojornalismo e o percurso autoral? Para o fotógrafo o 

fotojornalismo traz limitações ao processo criativo, por ter um objetivo bem definido e 

trabalhar a informação de acordo com a proposta do jornal.  

Flusser considera que as informações podem subdividir-se em: indicativas, 

imperativas e optativas. As que mais nos interessa são as indicativas que teriam 

como ideal a verdade e estabeleceriam um canal com os livros científicos e jornais 

diários; e as optativas que teriam como ideal a beleza e manteriam um canal com 

revistas, exposições e museus. O autor afirma, no entanto, que “a cada vez que 

troca de canal, a fotografia muda de significado: de científica passa a ser política, 

artística, privativa”. Não se trata, apenas em dividir a fotografia em canais de 

distribuição, pois “não é operação meramente mecânica; trata-se de operação de 

transcodificação”. 10 

Sendo assim, a tradução da mensagem altera-se conforme o canal e as fotos 

de Dirceu realizadas para o jornalismo, apesar de possuírem um objetivo mais 

pontual nada as impedem de evidenciar uma autoria. O artista fotógrafo pode 

subverter, até certo ponto, a intenção programada jornalisticamente, deixando os 

traços autorais emergirem.  As fotos que ocuparam as páginas dos jornais quando 

emigram para a sala expositiva ou para as páginas de um livro de ordem estética 

são transcodificadas, assumindo um novo sentido. 

 Desde as fotos iniciais, passando pela experiência jornalística, decorreu uma 

década para que Dirceu mergulhasse na pesquisa fotográfica e elaborasse o 

trabalho para a Bolsa do IAP. Ao se analisar esse período, pode-se perceber que 

houve uma acumulação de capital cultural 11. A aparente lacuna transformou-se, na 

verdade, em um olhar mais apurado, em um domínio técnico e conceitual mais 

consistente 12. O fotógrafo jornalista soube aproveitar a experiência e transformá-la 

em um percurso afinado com a intenção primeira, com o momento em que descobriu 

a fotografia. Naquele instante sobressaia-se a avidez da descoberta, a relação 

estreita consigo mesmo e com o outro. O próprio Dirceu revela: 

Gostava do mundo interiorano, desse modo simples de vida - sem 
tecnologia, mas com muita sabedoria. Um mundo onde quem comanda é a 
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natureza, onde não há pressa, corre-corre, lotação, trânsito, engarrafamento 
e muitas outras coisas das grandes cidades. O que me interessava era esse 
modo de vida onde o relógio é o sol, a lua e as marés; 

 Sem dúvida o contexto atual em que está inserido não guarda mais a 

tranqüilidade do tempo medido pelas marés, pelo sol ou pela lua. O preto e branco 

deu lugar a cor e o número de fotógrafos por quem nutre admiração ampliou-se. 

Além de Bresson, Koudelka integram também a lista Rosangela Rennó, Cássio 

Vasconcelos, Thiago Santana, Paula Sampaio, Luiz Braga. Há uma diversidade de 

referências. O que, então, das primeiras fotos restou? Talvez o que importe não seja 

o que restou, mas os indícios de uma vontade primeira que permanece seguindo, 

fornecendo o traço identitário de alguém que gostava, gosta do mundo interiorano, 

do mesmo modo que se encontra harmonizado com o celular, o computador, o 

tempo ágil da metrópole. 

 O “modo simples de vida - sem tecnologia” deixa vestígios e as imagens em 

cor, agora adotadas, são obtidas com baixa tecnologia. Basta uma caixa, um furo de 

agulha e um tempo estendido para que a imagem no papel fique impressa. Todavia, 

será que apenas esta ação satisfaz o fotógrafo? Dirceu vai ao encontro de cenas 

imaginárias que partem das cenas presentes no cotidiano e são registradas pela 

câmera artesanal. Mas o que mais lhe interessa é a transformação provocada por  

cada passo técnico, cada passo conceitual. Por isso, o pinhole não é suficiente, 

torna-se necessário adotar a alta tecnologia, procurar o auxílio digital de programas 

de informática. A simplicidade não se confunde com o estado puro, não há 

intencionalidade de pureza, há um jeito simples de convivência, um ato não 

excludente que atualiza a obra porque o artista assim o deseja. 

 A temática do Ver-o-Peso 13, recorrente nos últimos anos, guarda alguma 

semelhança com o mundo interiorano vivido na infância? Difícil responder. Contudo, 

o que se pode perceber é que esse lugar identitário da cidade, marcado por uma 

complexa troca cultural provoca um forte interesse, mostra-se como importante 

referente para o fotógrafo. O “objeto fotografável” se oferece a vários pontos de 

vista, na espera que a cena seja transcodificada 14. A tradução de sentidos, no 

entanto, não está dissociada do valor simbólico que o Ver-o-Peso representa.  Trata-

se de um espaço marcante da cidade, que não deixa de ser um lugar de passagem, 



2327 

 

 

um porto de idas e vindas, no qual o trânsito cultural é intenso. A cidade e o interior 

ali dividem território.  

A questão é: Como ver e transformar em imagem o que já foi visto e 

registrado por tantos outros fotógrafos? A onde reside o fio que conduz a 

possibilidade de uma tradução pessoal que transforma o ponto de vista em recorte 

autoral? Perceber o lugar exato da transformação é tarefa impossível, o que se tem 

como desafio é a análise interpretativa, de uma ou de um conjunto de imagens que 

se refere ao tema recorrente.  

Ao retrabalhar a imagem fotografada, Dirceu adota uma cor, sem dúvida, 

muito acima do tom. Mas que tom é este que tomo como referência? Comparo com 

o quê? Com a realidade que se apresenta aos olhos? A fotografia em preto e 

branco, como foi dito, não traduz a realidade uma vez que não vemos paisagens em 

cinza, o que se apresenta diante dos olhos é a diversidade de cores e tons. Por 

outro lado, a fotografia mesmo dotando de cor o objeto fotografável, é incapaz de 

transferir a realidade para a imagem. “As cores são tão teóricas quanto o preto e o 

branco”. Há uma ligação indireta entre o que foi fotografado e o referente. De 

alguma maneira o “conceito científico” da cor, se apóia sobre a cor percebida, mas 

entre as duas cores “se interpõe toda uma série de codificações complexas” 15.  

 

Foto do Ver-o-Peso de Dirceu Maués, realizada com pinhole  

 

A cor usada por Dirceu advém talvez de um processo mais simples (ou será 

complexo?), não estabelece comparações, não pretende enganar ou parecer, já não 

é a cena registrada o seu foco principal, é a cor imaginada, trabalhada enquanto cor, 

sem a pretensão de representar alguma coisa, pessoa ou paisagem. Com um 

repertório pessoal e partindo de um assunto específico, não mantém fidelidade aos 
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fatos, ao contrário, permite que diferentes camadas abriguem-se na imagem. Nesse 

novo processo, prevalece o ato experimental, há um vigor semelhante ao da 

descoberta do ato fotográfico. Em entrevista ao jornal O Liberal, o artista confirma a 

sensação primeira que retorna:  

Comecei a trabalhar com as câmeras pinhole numa fase em que minha 
produção autoral estava meio parada. O processo de construção das 
câmeras me trouxe de volta a empolgação do começo da fotografia. Foi 
como se eu estivesse revivendo, redescobrindo o processo, aquela 
ansiedade de ver o filme 

16
.  

 O retorno à produção autoral, como foi dito, tem como tema o Ver-o-Peso e 

como técnica o pinhole. Trata-se, a meu ver, de uma síntese de tempos extremos: 

um relativo àquele da descoberta e o outro resultante de uma trajetória não retilínea, 

na qual Dirceu se permitiu, sem pressa, perceber o instrumento fotográfico e o 

complexo universo em que se encontra inserido para compartilhá-lo com o outro.  

Acredito que o “mundo interiorano” nunca o abandonou, seus olhos ainda 

estão impregnados com o “modo de vida onde o relógio é o sol, a lua e as marés”. A 

tecnologia é a natureza. O sol, a lua e as marés medem o tempo, anunciam a noite, 

o dia, enquanto o movimento das águas indica a hora propícia à navegação.  As 

câmeras artesanais aproximam-se desse estado em que homem e natureza estão 

mais próximos. São produtos provenientes de uma baixa tecnologia.  

Sem visor, o pinhole não fornece muito controle do enquadramento, nem 

tampouco da luz. Para Dirceu trata-se de um processo muito intuitivo que ele pode 

ter mais controle, porém o que lhe interessa é a intuição, pois assim considera mais 

divertido. Há o mesmo sentido lúdico que acompanha o prazer das primeiras fotos, 

quando a câmera sempre estava por perto, disponível para disparar a qualquer 

momento. O pinhole devolveu o elemento surpresa e viabilizou ao fotógrafo-artista 

desprender-se da objetividade e da objetiva, permitindo que o assunto se 

acomodasse ao suporte sem que dele tivesse tanto controle. “Quando tudo é muito 

técnico, perde-se um pouco da poesia”17. 

No processo que prossegue concernente à manipulação das imagens 

captadas, Dirceu assume um procedimento de outra ordem, necessita agora do 

apoio de recursos de alta tecnologia, que exigem o escaneamento da foto e a sua 

submissão aos programas de informática. Estes programas o auxiliarão a manipular 
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a cor que deseja, conforme o aparelho lhe permita. Algumas experiências vieram 

dos negativos em preto e branco, usados no pinhole. Todavia, independente do 

negativo preto-e-branco ou do colorido utilizado para produzir a imagem, o que 

apraz ao fotógrafo-artista é manipular e introduzir a cor no assunto fotografado, 

tornar as imagens fluidas, portadoras de um estado poético. 

Mas, neste novo processo uma diferença se revela, o que antes se 

avolumava em um conjunto de imagens realizado aleatoriamente, em caminhadas 

constantes com a câmera na mão, hoje Dirceu parte de um projeto, de uma idéia 

que se desenvolve no próprio processo de captação, manipulação e edição. Há um 

caminho traçado, um eixo condutor que interliga as navegações imagéticas.  Mas, as 

primeiras imagens em preto e branco não são o eco que fica perdido no tempo, e 

sim a reverberação, o segmento que se prolonga em um navegar constante, sujeito 

a mudanças de rota, apontadas pelas diferentes técnicas usadas mais 

recentemente. No entanto, pode-se supor que o encontro temporal se dê pelas 

pequenas histórias, repletas de subjetivas tessituras. 

Em Dirceu Maués persiste o desejo de que a técnica não se sobreponha ao 

ato poético e que o inesperado subverta o planejado. O procedimento técnico 

adotado no vídeo referente à Outeiro e Alexanderplatz, aproxima-se ao adotado 

anteriormente em “...Feito Poeira ao Vento...”, realizado em 2006 para ao Salão Arte 

Pará e também apresentado na exposição Trilhas do Desejo, do Rumos de Artes 

Visuais 2008-2009. Neste vídeo, o artista mais uma vez trabalha com câmeras 

pinhole, e de forma inquieta e sensível capta a partir de 991 fotografias a 

movimentação do Ver-o-Peso.  A fotografia artesanal, as câmeras construídas com 

os materiais mais diversos como latas, caixinhas de fósforos ou os vídeos feitos com 

a utilização de celular, dão a dimensão dos grandes contrastes nos quais o artista se 

envolve.  



2330 

 

 

 

Foto de Dirceu Maués do Ver-o-Peso, para o vídeo ...Feito Poeira ao Vento... 

Trata-se de uma poética que implica na subversão dos meios, na 

aproximação com micros universos que se inserem e se movimentam em macro-

mundos. O que lhe interessa é a  

[...] potência poética dos acidentes, acasos e “erros” que ocorrem no 
processo artístico. Não me interessa a precisão, a alta definição da imagem 
e todas essas coisas que são vendidas pelo mercado da fotografia como 
necessário para se fazer uma “boa” foto. Gosto de explorar justamente o 
outro lado: uma certa subversão do meio.

18
 

  Vale lembrar que a poesia habita tanto os instantes do começo de sua 

trajetória como as imagens atuais. O ato poético une os diferentes tempos, atesta o 

fio imaginário que se entrelaça à trajetória de um menino simples que morou na 

beira do rio. Como “um índio preservado em pleno corpo físico em todo sólido, em 

todo gás, em todo líquido [...] em sombra, em luz”. 19 Dirceu tece mundos distintos, 

interliga histórias reais e fictícias, elabora livres enredos que conjugam imagens e 

deixam surgir palavras invisíveis, presentificadas na cor, na cena. 

Fotografar o lugar onde um dia esteve provocava a sensação de reencontrar 

as cenas vividas quando criança. No começo sobressaia-se o instante da 

descoberta, as imagens interioranas que se impunham na lentidão do silêncio de um 

micro lugar, perdido ou encontrado na Amazônia. “Talvez as imagens cegas da 

minha infância se reencontrem aqui neste primeiro contato que tive com a fotografia” 

20. A memória, na verdade, não podia mais recuperar as imagens da infância e a 

lembrança não mais podia retê-las. O desaparecimento daquilo que foi, acabou por 

instalar-se para sempre, as imagens impressas em preto-e-branco fizeram sumir 

todo o resto que naquele momento circundava o objeto fotografado. O visível era o 

vestígio do ato de desaparição 21. 



2331 

 

 

Nosso olhar compartilha agora não somente a cegueira da memória, mas a 

desaparição do que jamais pôde ser apreendido. Resta-nos compartilhar o lugar da 

luz, o novelo de micros histórias que se desprendem da imagem.  Dirceu Maués nos 

disponibiliza cenas cotidianas como a do cachorro que segue o olhar do dono e em 

seu indolente descanso protege a casa. Fica na nossa retina a ambivalência da 

imagem dos dois meninos incrustados na parede de taipa. Ao estrangeiro é vedado 

o acesso ao que está por trás dos corpos ou da parede, prevalece então o segredo 

de infância, aquilo que permanece oculto.  

 

A ambivalência da imagem captada por Dirceu Maués 

Estas imagens inaugurais da trajetória de Dirceu Maués tecem os fios 

imaginários de uma potencialidade que se reafirma com o passar do tempo. A 

fotografia do menino de costas, sentado sobre a vegetação, olhando a outra margem 

que o enquadramento não nos deixa ver, talvez preconize os futuros caminhos que o 

fotógrafo percorreria. A contemplação do horizonte infinito, em que o tempo custa a 

passar, emigra para outro tempo. A imagem do barco cumpriu a promessa das 

viagens que um dia viria a fazer. 

 

Na foto de Dirceu Maués, os fios imaginários de uma possível viagem. 
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Sem mais ser o que era; o fotógrafo, um dia menino das águas amazônicas, 

permite que o “espírito dos pássaros das fontes de água límpida [surja] mais 

avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias” 22. O 

engenheiro elétrico 23, o fotógrafo e o artista podem seguir na mesma nau. A 

“cartografia de um território em trânsito” foi traçada por todos os personagens, teve 

origem no mesmo menino que se deixa flutuar ...feito poeira ao vento...  

                                                           
1
...Feito Poeira ao Vento, é o título do vídeo de Dirceu Maués, realizado em 2006. O presente artigo parte de um 

texto elaborado para o livro que seria editado pelo Prêmio Fotografia SECULT e nunca foi publicado. 
2
 O coletivo português “o Piso”. 

3
 Os amigos fotógrafos: Michel Pinho, Fábio Hassegawa, Luciana Magno, Bruno Assis, Daniel Cruz, 

Ionaldo Filho e Veronique Isabelle. 
4
 Depoimento de Dirceu Maués concedido à Amanda Aguiar, publicado no Diário do Pará, em 21 de fevereiro de 

2010, com o título de “Dirceu Maués: a poética da simplicidade”. 
5
 Texto digitado de Dirceu Maués, no qual descreve a sua relação com a fotografia apresentada ao Prêmio 

Fotografia Secult, em 2008. 
6
 Depoimento de Dirceu Maués concedido à autora, por e-mail, em 1º de novembro de 2008. 

7
 As citações deste parágrafo pertencem a Vilém Flusser, autor que Dirceu Maués admira. FLUSSER, Vilém. 

Filosofia da Caixa Preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002, 
p.38. 
8
 Texto digitado, Dirceu Maués: território em transe e trânsito, de Paulo Herkenhoff , cedido por Dirceu Maués. 

9
 Afirmativa que consta de e-mail enviado à autora, em 1º de novembro de 2008. 

10
 As duas citações do parágrafo são de FLUSSER, Vilém. Op. cit., p.50. 

11
 Trata-se de uma expressão utilizada por Pierre Bourdieu que concerne ao acumulo de conhecimento que vai 

servir ao indivíduo ou a uma classe social com um bem de distinção. 
12

 O acúmulo cultural que torna mais consistente as técnicas e conceitos adquiridos, também está relacionado 
com as experiências de Dirceu Maués como instrutor de oficinas tanto no Curro Velho como na FotoAtiva e em 
outras instituições. 
13

 Complexo cultural identitário da cidade, de frente para rio, formado por feira, mercado de peixe e de carne, no 
qual ocorrem transações comerciais e culturais, tornando-se bastante freqüentado tanto pelo público local como 
por turistas. 
14

 Argumento proveniente de Vilém Flusser, Op. Cit. 
15

 Todas as citações do parágrafo pertencem a FLUSSER, Vilém. Op.cit., p.40. 
16

 Este depoimento encontra-se na matéria jornalística O mundo pelo furo da agulha, publicada em O Liberal, no 
caderno Magazine, em 19 de novembro de 2005. Acessado no site http;//www.orm.com.br/oliberal/, em 1º de 
novembro de 2008. 
17

 Ibidem. 
18

 Depoimento de Dirceu Maués concedido à Amanda Aguiar, no periódico já citado, o Diário do Pará, de 21 de 
fevereiro de 2010, com o título de “Dirceu Maués: a poética da simplicidade” 
19

 Trecho de Um Índio, composição musical de Caetano Veloso. 
20

 Afirmativa de Dirceu Maués, que consta do texto apresentada digitalmente para o Prêmio Fotografia SECULT. 
21

 Este trecho faz referência ao pensamento de Jean Baudrillard desenvolvido no artigo O Ato de Desaparição 
que se encontra no livro de mesmo nome, publicado pela UFRJ, em 1997. 
22

 Trecho da música de Caetano Veloso, op.cit. 
23

 Dirceu Maués estudou Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Pará-UFPA, de 1988 a 1993, mas não 
completou o curso. Concluiu o Curso de Artes Visuais, em 2008 na UFPA. 
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