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EDITORIAL 

 

 Studium traz nesta edição artigos sobre a fotografia documental e 

jornalística. Muitas vezes essas categorias se mesclam, tornando o fotógrafo o 

primeiro sujeito enunciador de sua natureza, depois do que outras significações 

poderão ser adicionadas. Fazemos aqui nossa homenagem a Henri Cartier-

Bresson, navegante de ambas e que marcou a fotografia no século XX. Somos 

todos herdeiros de Bresson. 

 Helouíse Costa percorre a narrativa de uma fotorreportagem com 

características novelescas, publicada na revista O Cruzeiro: a triste história da 

índia Diacuí e o valor de integração creditado ao casamento interétnico. 

 Andreas Valentin nos traz o perfil de George Huebner, fotógrafo alemão 

pouco conhecido entre nós, que se estabelece em Manaus no final do século 

XIX, em pleno apogeu do ciclo da borracha, fotografa a cidade e seus habitantes 

e traz índios para dentro do estúdio. 

 Lilian Sagio Cezar interpreta as imagens de congadas publicadas em um 

jornal local de uma pequena cidade mineira e analisa as relações de poder de 

uma festa marginalizada há tempos. 

 Marcelo Eduardo Leite nos seduz com a história de um fotógrafo que lhe 

é muito familiar desde criança, fazendo emergir narrativas fotográficas pouco 

conhecidas desse personagem. 

 Denise Camargo decompõe e analisa um imagem que chocou o Brasil e 

colocou o fotógrafo no centro da polêmica sobre ética no ato de fotografar e na 

possível alteração de uma dada realidade. 

 Fabiano Silvestre percorreu os arquivos do Notícias Populares e aborda 

a violência, o bizarro e o sexo que permeiam as imagens desse jornal. 

 Destacamos nesta edição o trabalho de Tom Lisboa que polemiza 

questões muito debatidas na área, como a manipulação, a construção da 
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significação da imagem no jornalismo e a idéia de realidade construída pelos 

jornais. 

 Trazer a temática sobre as construções fotográficas da realidade, através 

do documentarismo e do fotojornalismo, permite também apontar a imagem no 

contexto atual de construção de realidades com novas mídias, nas quais a 

fotografia continua a ser um ponto nevrálgico focal. 

 

Fernando de Tacca 

 



DIACUÍ: A FOTORREPORTAGEM COMO PROJETO ETNOCIDA 

Helouise Costa 1 

 

 Uma avaliação temática das fotorreportagens publicadas na revista O 

Cruzeiro ao longo das décadas de 1940 e 1950 nos permite apontar o papel 

fundamental exercido pela imagem do Outro nos meios de comunicação de 

massa então emergentes no Brasil. A alteridade estabelecia o contraponto 

necessário para a construção de representações sociais que se pretendiam 

hegemônicas e funcionavam como exemplos normativos. A imagem do índio, em 

particular, foi explorada sistematicamente nesse contexto. Subjacente ao 

conjunto de fotorreportagens sobre os índios brasileiros, pode-se apreender um 

verdadeiro projeto de aculturação para as nações indígenas. O índio era 

considerado um empecilho ao avanço do progresso e sua imagem era 

incompatível com o modelo de nação desenvolvida apregoado pela revista2. 

Nesse contexto destacaremos a série de fotorreportagens acerca do caso 

Diacuí, que devido às suas peculiaridades amplia a abordagem da temática 

indígena, já que trata também das relações de gênero e da miscigenação. Neste 

artigo  manteremos o nosso interesse, já materializado em outros estudos3, no 

modo de construção do discurso jornalístico da fotorreportagem, em sua 

estrutura narrativa própria, aqui expandida pela seriação. 

* 

 Há em O Cruzeiro diversos exemplos em que a narrativa não se restringe 

apenas a uma única fotorreportagem. Trata-se de reportagens que apresentam 

uma unidade em si, mas ao mesmo tempo estão vinculadas a um tema comum, 

fazendo parte de uma determinada série. Como estratégia comercial, a 

                                            
1 Helouise Costa é docente e curadora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 
São Paulo. 
2 Ver Helouise Costa: "Um olhar que aprisiona o Outro". Imagens, 1994, pp.82-91. 
3 Helouise Costa. Um olho que pensa, 1999. 
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publicação das reportagens em capítulos 

estimulava o consumo da revista e induzia o público 

a colecioná-la. Um dos melhores exemplos, nessa 

linha, talvez tenha sido o da série de 

fotorreportagens sobre a índia Diacuí, pois tinha o 

sabor de um acontecimento em pleno curso, 

palpitante de polêmica e atualidade, como se fosse 

uma espécie de novela da vida real4. Ciente do 

poder de mobilização da temática indígena junto ao 

seu público, a revista O Cruzeiro decide investir 

maciçamente na cobertura do suposto envolvimento amoroso entre Ayres e 

Diacuí, impedidos de contrair o matrimônio devido à legislação vigente. 

Materializava-se, assim, o mito do amor impossível que para sua consumação 

precisava vencer os mais difíceis obstáculos (Fig.1).  

"Aqui está um curioso caso de amor à primeira vista, de onde se conclui 
que a vida na selva, se é rude e áspera, nem sempre endurece o 
coração humano. Ayres Câmara Cunha, funcionário da Fundação 
Brasil Central, foi transferido para um pôsto daquela entidade, próximo 
a uma aldeia da tribo dos Kalapalos. Conheceu ali uma jovem índia, 
Diacuí, por quem imediatamente se apaixonou. Ayres não falava o 
kalapalo e Diacuí muito menos o português, mas isso não representou 
obstáculo para que os dois se entendessem. Os olhos da indiazinha 
dispensavam as palavras: deles escorria uma ternura mansa, levando 
ao coração do homem branco a certeza de que era correspondido no 
seu amor. E Aires não hesitou: pediu Diacuí em casamento. Os 
maiorais da tribo, não duvidando dos sentimentos dêle, concordaram 
com a união dos namorados. Mas eis que uma nuvem veio toldar a 
felicidade dos dois jovens, sob a forma de um artigo dos estatutos do 
Serviço de Proteção aos Índios, que proíbe a ligação entre civilizados 
e selvagens. Chamado ao Rio  para prestar esclarecimentos, 
Aires nada negou, deixando falar bem alto o seu coração. E através da 
imprensa lançou um dramático apelo às autoridades, no sentido de 
instituírem uma cláusula no regulamento do S.P.I., permitindo o 
casamento de brancos com índios. Na foto, Ayres ao lado de Diacuí, 
num flagrante que lhe aviva as saudades da mulher amada. A índia 
continua a esperá-lo na selva, sem saber que os separam, com mais 
fôrça do que as léguas de mata, as leis feitas pelos homens." 5 

                                            
4 Roberta Barros de Andrade aponta que "o princípio da realidade torna-se (...) uma das razões 
do prazer que as audiências encontram ao assistir uma telenovela". Nada melhor, portanto, para 
amplificar esse princípio de realidade do que acompanhar na forma seriada um acontecimento 
em curso, como o caso da índia Diacuí. Ver: O fascínio de Scherazade, p. 58. 
5 Essa apresentação foi publicada numa seção intitulada Um fato em foco, na qual era 
apresentada semanalmente uma fotografia acompanhada de um pequeno comentário. O 
Cruzeiro, 01 nov.1952, pp.30-31. Foto: Diário da Noite. 
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 Essa seção prepararia o público para a fotorreportagem que viria logo 

adiante, no mesmo exemplar de O Cruzeiro, intitulada Minha noiva é uma índia 

6 (Fig.2). Diacuí agora mostra-se familiarizada com a câmera fotográfica, para a 

qual sorri sem nenhum constrangimento. A exibição de seu corpo é ostensiva, 

especialmente na foto em que o sertanista posa atrás dela, segurando-lhe os 

braços, de modo a deixá-la totalmente a mercê do olhar do fotógrafo e, em última 

instância, do leitor. Na verdade, essa imagem pressupõe uma cumplicidade 

entre o sertanista e o público masculino da revista, com quem ele parece 

compartilhar a fantasia colonialista da posse sexual da mulher indígena pelo 

homem branco. A nudez de Diacuí, ressaltada pela exibição de seus seios em 

primeiro plano, remete o espectador à uma sexualidade livre e primitiva, que há 

muito permeia o imaginário ocidental acerca dos "selvagens", em especial 

acerca da mulher. Posicionada em meio ao diálogo silencioso entre essas duas 

instâncias masculinas, Diacuí é apresentada como um verdadeiro troféu nas 

mãos do homem-caçador. A sua postura corporal e o seu sorriso largo viriam 

apenas atestar a libidinosidade supostamente inata às índias, cuja acessibilidade 

                                            
6 O Cruzeiro, 01 nov.1952, pp. 106-108. Texto: Romildo Gurgel/Fotos:Gilberto Butowsky. 
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carnal talvez já estivesse sendo experimentada pelo sertanista,  como sugere a 

imagem. 

 

 Em que pese o voyeurismo das primeiras reportagens sobre o 

envolvimento da índia com o sertanista, é importante assinalar que O Cruzeiro 

não se colocaria apenas como observadora do desenrolar do caso Diacuí. Assis 

Chateaubriand, dono da empresa à qual pertencia a revista, iria empenhar-se 

pessoalmente em viabilizar a união legal de Ayres e Diacuí. O seu primeiro passo 

foi promover a viagem de Diacuí e de mais três índios de sua etnia, entre os 

quais o cacique dos Kalapalos, ao Rio de Janeiro. Documentada na reportagem 

Kalapalos invadem a 'cuiabá' dos arranha-céus7, a viagem foi transformada num 

grande acontecimento que envolveu a visita do casal a diversas autoridades 

políticas e religiosas locais (Fig.3). A autorização para o casamento, porém, seria 

negada pelo Serviço de Proteção ao Índio, devido aos riscos do choque cultural 

                                            
7 O Cruzeiro, 29 nov.1952, pp. 100-101, 104 e 106. Texto:Romildo Gurgel e Ubiratan de 
Lemos/Fotos: Badaró Braga. Instalar o "selvagem" na cidade grande e divertir-se com seu 
espanto e desconforto diante do cotidiano "civilizado" é uma prática antiga, que remonta aos 
primórdios da Antropologia, e que vemos reeditada aqui como espetáculo de massa. 



STUDIUM 17  9 

a que a índia viria a ser submetida8. Chateaubriand, não se dando por vencido, 

iria obter, graças às suas influências, o aval do então Ministro da Agricultura para 

o seu intento9. Do mesmo modo, conseguiria da Igreja a permissão para o enlace 

religioso. Ao empresário importava tirar o maior proveito possível da situação, o 

que se traduzia principalmente em lucros financeiros, tanto por intermédio de 

patrocinadores interessados em conseguir visibilidade para seus produtos e 

serviços à custa do caso Diacuí, quanto por meio da venda de exemplares da 

revista para um público numeroso. 

 A metamorfose pela qual iria passar Diacuí ao ser levada para o Rio de 

Janeiro seria documentada passo a passo pela revista. A extensão de sua 

transformação pode ser aferida já na foto de abertura da reportagem Kalapalos 

invadem a 'cuiabá' dos arranha-céus10. Trajando um vestido estampado, 

complementado por sandálias escuras, a índia posa sorridente, tendo o rosto 

coberto por uma pesada maquiagem. Cinco fotos seqüenciais mostram as 

diversas etapas do tratamento a que ela fora submetida para conseguir a nova 

aparência, imagens que sintomaticamente assemelham-se ao registro das 

diferentes etapas de uma operação cirúrgica. A legenda nos explica que a 

maquiagem fez com que os traços fisionômicos de Diacuí ganhassem 

refinamento e prevê que em pouco tempo ela estaria sendo confundida "com 

qualquer grã-fina de Copacabana". Ademais, o texto nos assegura que o 

encontro da índia com a moderna tecnologia dos cosméticos não deveria nos 

causar estranhamento. 

"Diacuí e Helena Rubinstein são dois nomes aparentemente 
incompatíveis, parecendo entre êles haver um abismo de séculos. Mas 
os extremos se tocaram e deu-se o milagre. A beleza primitiva de 
Diacuí transfigurou-se, emergindo da espuma de múltiplos cremes e 
sabonetes como a de uma Vênus do século XX." 

                                            
8 Ayres afirma que foi desaconselhado pessoalmente pelos etnólogos do SPI, Darcy Ribeiro e 
Eduardo Galvão, a levar adiante o casamento. Ver: Ayres Câmara Cunha. A história da índia 
Diacuí, pp.56-57. 
9 O SPI era subordinado ao Ministério da Agricultura. Segundo levantamento da jornalista 
Rebeca Kritsch, uma das versões que circulou na época aventava que a aprovação do 
casamento fora dada em troca do apoio dos Diários Associados à candidatura do Ministro ao 
governo de Pernambuco. 
10 O Cruzeiro, 29 nov.1952, pp. 100-101;104-108. Texto: Romildo Gurgel e Ubiratan de Lemos / 
Fotos: Badaró Braga. 
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 Nas reportagens seguintes a revista nos fará acompanhar os percalços 

da índia em seu contato com os grandes "prodígios" da nossa civilização: o fogão 

a gás, a máquina de costura e o relógio de pulso, além do "famoso livro Beleza 

e personalidade - chave do êxito da mulher civilizada" 11. Mais adiante podemos 

observar ainda Diacuí escovando os dentes, penteando os cabelos e calçando 

sapatos. Todos esses pequenos atos cotidianos fazem parte da sua preparação 

para os três grandes ritos de passagem que irão introduzi-la definitivamente no 

universo da civilização: o batismo cristão, o casamento civil e a cerimônia 

religiosa de consagração do matrimônio. Nesse ponto a reportagem-novela 

chega ao seu clímax, ao esperado momento do final feliz, detalhadamente 

relatado na reportagem Abençoado por Deus o casamento da índia com o 

branco12. Não satisfeita apenas com a cobertura do casamento, pouco tempo 

depois O Cruzeiro iria acompanhar a volta dos noivos ao Xingu. Lua de mel num 

palácio de sapé nos mostra uma Diacuí civilizada que "não quer mais apresentar-

se despida ante os seus irmãos de tribo"13. 

       

 O público da revista demoraria oito meses para voltar a ter notícias de 

Ayres e Diacuí. No mês de agosto de 1953 uma reportagem bombástica daria 

conta da tragédia que se abatera sobre a índia: Abandonada pelo branco morreu 

Diacuí14. Essa reportagem é emblemática dentro da série, seja do ponto de vista 

da linguagem fotográfica, da edição e de sua perfeita adequação ao modelo da 

novela15, seja na explicitação do caso Diacuí como um exemplo do devastador 

                                            
11 Ver: "Flores de laranjeira para a Flor dos Campos". O Cruzeiro, 06 dez.1952, pp.10-16 e 18. 
Texto: Romildo Gurgel e Ubiratan de Lemos/Fotos: Badaró Braga. 
12 O Cruzeiro, 13 dez.1952, pp.8-16. Texto: Romildo Gurgel e Ubiratan de Lemos/Fotos: Badaró 
Braga e Indalécio Wanderley. 
13 O Cruzeiro, 27 dez.1952, pp.130-135. Texto: Ubiratan Lemos / Fotos: Indalécio Wanderley. 
14 O Cruzeiro, 22 ago.1953, pp.08-13.Texto: Ubiratan Lemos / Fotos: Indalécio Wanderley. 
15 Ao analisar a telenovela, Roberta Barros de Andrade afirma que "A característica básica do 
gênero é (…) o convite implícito no texto à especulação sobre julgamentos morais e/ou dilemas 
emocionais das personagens", op. cit., p.52. É o que vemos claramente ao longo de toda a série 
de fotorreportagens sobre o caso Diacuí e que se torna mais explícito nesta última. 
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poder de manipulação da mídia sobre a vida das pessoas. São seis páginas nas 

quais se estabelece uma narrativa expandida no tempo e no espaço por meio de 

recursos de flash-back (Figuras 4a, 4b e 4c). Imagens já empregadas em 

reportagens anteriores prestam-se a apropriações no novo contexto, em 

contraposições dramáticas, estabelecendo um diálogo com a memória do 

público e reforçando a idéia de que se trata de mais um capítulo da conhecida 

novela. No texto, o sertanista anteriormente tão elogiado aparece como dono de 

um "temperamento flácido". Deixando-se fotografar em poses afetadas ao lado 

do túmulo da ex-esposa ou beijando a filha que repousa em seu colo16, ele 

inadvertidamente torna-se alvo fácil da mordacidade da revista que o acusa de 

ser o grande responsável pela morte de índia17. 

* 

 A análise das fotorreportagens sobre o caso Diacuí nos permite verificar 

que o papel exercido pelos Diários Associados no episódio esteve longe de ser 

isento. Nos é lícito supor que o destino da índia  talvez tivesse tomado outro 

rumo, caso Assis Chateaubriand não tivesse decidido investir na cobertura 

jornalística de sua história. No entanto, devemos considerar que a atuação da 

revista no episódio pautou-se, ao menos ao nível do discurso, por certos ideais 

humanistas vigentes na época. O apoio do governo e da Igreja ao casamento da 

índia estaria imbuído da intenção de dar-lhe acesso a um novo patamar 

existencial, pretensamente mais digno e condizente com o tipo de assimilação 

cultural que se esperava poder estender a toda a população indígena do país. 

Tratava-se de uma atitude perfeitamente legítima do ponto de vista de seus 

protagonistas. Como aponta Pierre Clastres, a negação das culturas ditas 

primitivas em prol de sua assimilação à cultura ocidental tem se revestido dos 

                                            
16 A filha do casal, também batizada Diacuí, foi levada por Ayres para ser criada por sua mãe em 
Uruguaiana, onde vive até hoje. Ayres Cunha morreu em 1997, aos 81 anos. Ver reportagem de 
Rebeca Kritsch. 
17 Mesmo um ano após a morte da índia, a posição de O Cruzeiro a respeito dos fatos se manteria 
inalterada: "O aspecto pouco esclarecido do romance é o da morte da silvícola, cujas 
circunstâncias condenam o marido branco e a Fundação Brasil Central, na pessoa do seu 
presidente (...). E recordamos que Diacuí, às vésperas de dar a luz à filhinha, fôra abandonada 
por Ayres, que tomou um avião e voou para Xavantina, a 600 quilômetros de distância. Se o 
marido branco quisesse, ser-lhe-ia fácil providenciar a ida à taba de Diacuí, do ginecologista 
Boris Tarekof, da Fundação Brasil Central, o que representaria vida para a Madame do Kuluane. 
Só não o fêz, porque não lhe interessava, e Diacuí, morreu à míngua, vítima de tenaz 
hemorragia". "Um fato em foco". O Cruzeiro, 21 ago. 1954. Foto: Indalécio Wanderley. 
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mais nobres ideais ao longo da história. "Trata-se de uma negação positiva, na 

medida em que quer suprimir o inferior enquanto inferior para alçá-lo ao nível de 

superior. Suprime-se a indianidade do índio a fim de fazer dele um cidadão 

brasileiro"18. 

 As fotorreportagens sobre Diacuí funcionaram como veículo de uma 

verdadeira missão civilizatória, materializando o tipo de relação entre brancos e 

índios proposto naquela ocasião por diversas instâncias institucionais. 

Endereçadas a um público de massa, transformaram o processo de aculturação 

da índia num espetáculo, encenando preceitos morais bem definidos por 

intermédio de seus personagens. O homem branco encarnaria a civilização 

ocidental, masculina em sua essência, traduzida no arquétipo do colonizador. As 

etnias indígenas minoritárias estariam sendo representadas por Diacuí, que na 

sua condição feminina materializaria a inferioridade dessas culturas e sua 

pretensa vocação à subserviência. O casamento seria a submissão consentida 

dos povos indígenas aos desígnios do homem branco, apontando para o tipo de 

aliança desigual que se pretendia estabelecer entre esses opostos. Mais que 

isso: simbolizaria o reconhecimento da superioridade do branco, constituindo-se 

no passaporte simbólico para o ingresso dos índios num mundo supostamente 

melhor. Por fim, a miscigenação seria uma poderosa arma de branqueamento 

da população indígena, como mostra a foto da pequena Diacuí que fecha a 

última reportagem da série. Paramentada como um bebê civilizado, ela toma 

mamadeira no colo de uma  mulher branca19. Nesse ponto não podemos deixar 

de considerar que o conceito de etnocídio, tal qual nos apresenta Pierre Clastres, 

é uma ferramenta teórica extremamente eficaz para nos auxiliar a refletir sobre 

o desfecho do caso Diacuí. 

"Se o termo genocídio remete ' e ao desejo de extermínio de uma 
minoria racial, o termo etnocídio acena não para a destruição física dos 
homens (nesse caso permaneceríamos na situação genocidiana), mas 
para a destruição de sua cultura. O etnocídio é, portanto, a destruição 
sistemática de modos de vida e de pensamento de pessoas diferentes 
daquelas que conduzem a empresa da destruição. Em suma, o 
genocídio assassina os povos em seu corpo e o etnocídio os mata em 

                                            
18 Pierre Clastres. Arqueologia da violência, p.55. 
19 Isso não se deu apenas no plano simbólico da fotorreportagem. A filha do casal foi 
deliberadamente afastada de seus parentes Kalapalos e chegaria à idade adulta sem ter 
nenhuma identificação com sua ascendência indígena. Ver: Rebeca Kritsch e Ayres Câmara 
Cunha, op. cit. 
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seu espírito. Em um e outro caso trata-se de morte, mas de uma morte 

diferente."20 

 O desenrolar dos acontecimentos do caso Diacuí se encarregaria de 

evidenciar as contradições do projeto etnocida no qual ela foi envolvida, 

juntamente com seu povo. Mesmo que consideremos sua morte como fruto de 

uma fatalidade - já que a eliminação física do Outro não faz parte da atitude 

etnocida - ela subverteu o final feliz da reportagem-novela encenada pela revista 

O Cruzeiro, expondo de maneira imprevista a violência extrema que se ocultava 

sob as boas intenções de seu discurso. 

 

  

                                            
20 Idem, p.53. 
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A FOTOGRAFIA AMAZÔNICA DE GEORGE HUEBNER: UM OLHAR ENTRE 

O MODERNO E O SELVAGEM 

Andreas Valentin  

 

 George Huebner 1 foi um dos principais fotógrafos da segunda geração 

de europeus que se estabeleceu no Brasil. Sua extensa obra, ainda pouco 

conhecida tanto aqui como no exterior, revela um profundo conhecimento da 

região amazônica e mostra um fotógrafo muito acima do meramente documental. 

Por trás das imagens de inúmeras etnias amazônicas (muitas das quais hoje 

extintas), da natureza superlativa, do cotidiano urbano das duas grandes 

metrópoles da era da borracha e de seus ilustres e desconhecidos habitantes, 

está um homem de rara sensibilidade. Huebner é, ao mesmo tempo, 

germanicamente preciso e amazonicamente grandioso e delirante. 

 O que fez com que esse jovem alemão fosse atraído para a distante selva 

amazônica, levando-o a viver e morrer em Manaus? Sua trajetória merece um 

estudo mais aprofundado, não apenas pela pouca informação que se tem a seu 

respeito, como também, e principalmente, pelo próprio conteúdo das fotografias 

que ele produziu ao longo de 50 anos na Amazônia. Vamos, aqui, seguir alguns 

de seus passos e desvelar algumas de suas impressionantes imagens. 

 

Manaus: modernidade na selva 

 É necessário, primeiro, situar a cidade onde Huebner veio a se 

estabelecer. Por volta de 1860, quem se aventurava a chegar a Manaus (depois 

de uma viagem a partir de Belém e que, rio acima, em frágeis embarcações, 

poderia levar até três meses) encontraria ali um vilarejo de casario baixo, em sua 

grande parte coberto de palha, formado por ruas escuras e enlameadas em torno 

                                            
 Fotógrafo, mestre em Ciência da Arte (UFF) e professor da Universidade Gama Filho, Rio de 
Janeiro. 
1 Nascido Georg Hübner, em Dresden, 1862. Após fixar residência em Manaus, onde faleceu em 
1935, ele "latinizou" seu nome para George Huebner. 
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de uma fortificação há muito 

abandonada. Na antiga Vila da Barra 

existiam poucas escolas e até o idioma 

português era rejeitado pela população 

de aproximadamente cinco mil 

habitantes, muitos dos quais ainda 

falavam nheengatu, a língua geral dos 

indígenas, inventada pelos 

missionários2. 

 Diferente de Belém, situada quase na foz do rio Amazonas e contando, 

desde o século XVIII, com forte presença governamental, a região de Manaus 

permaneceu, durante quase três séculos, isolada geográfica, política e 

economicamente do resto do país e do mundo. Entre 1850 e 1870 o governo 

central, com o objetivo de fortalecer o vale do rio Amazonas, adotou medidas 

que viriam a incorporar definitivamente a região ao conjunto do Império. Entre 

elas, destacam-se: a criação formal de uma nova unidade administrativa, a 

província do Amazonas, cuja capital seri# a cidade de Manaus; a abertura dos 

principais rios a embarcações de qualquer nacionalidade; e, talvez, a mais 

importante, a introdução da navegação a vapor. 

 Em 1852, um decreto imperial concedia ao Barão de Mauá o monopólio 

da navegação a vapor no rio Amazonas, estabelecendo a primeira linha regular 

na região. O navio a vapor - essa maravilha da tecnologia que já vinha rasgando 

as distâncias oceânicas entre os continentes - agora, ao subir o rio Amazonas e 

penetrar nos seus afluentes, paranás e igarapés, começava, também, a inserir o 

selvagem interior amazônico no contexto mundial, permitindo a circulação mais 

rápida de pessoas e mercadorias. Em 1853, chegava em Manaus o primeiro 

navio mercante, o Marajó, marcando a abertura de uma nova era, de 

desenvolvimento e progresso, sonhos e pesadelos. 

                                            
2 Variante do tupi e já falada em algumas áreas do litoral. A partir da Carta Régia de 1689 foi 
imposta como o idioma oficial da região pelos colonos portugueses, a fim de facilitar a 
comunicação e de ampliar o poder dos dominadores sobre os dominados (índios). 

Albert Frisch, Manaus, 1865 
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 A prosperidade viria brotar de uma das milhares de espécies vegetais da 

Amazônia, a seringueira, Hevea brasiliensis, já conhecida pelos índios há 

milênios. Do seu tronco, eles extraíam o látex que, após ser cozido, se tornava 

elástico e impermeável. A partir da segunda metade do século XIX, a borracha 

se inseria no repertório de produtos industriais, possíveis de ser comercializados 

e gerar riquezas. Com as inovações tecnológicas, multiplicaram-se suas 

aplicações práticas: pneus para bicicletas, carruagens e automóveis; luvas 

cirúrgicas; bolsas; sapatos impermeáveis e até preservativos eram fabricados a 

partir do látex amazônico. De 1850 a 1912, a quantidade de borracha exportada 

da Amazônia saltou de 1.467 para 42.000 toneladas. 

    

 A borracha provocou a inserção definitiva da Amazônia na modernidade, 

em todos os sentidos. Era um legítimo material do progresso: representava os 

avanços da tecnologia e o domínio da natureza pelo homem. Com o crescimento 

econômico provocado pela extração da borracha, criava-se na região um novo e 

promissor mercado para os produtos e serviços da era industrial. 

"Afinal", dizia-se, em Manaus e em Belém, "tornamo-nos civilizados!" No 

auge da prosperidade, as cidades amazônicas esbanjavam riqueza e atraíam 

gente de toda parte do Brasil e do mundo. Enquanto para o interior selvagem, 

fugidos da seca, migraram mais de 300.000 nordestinos para extrair da selva a 

seringa, nas metrópoles chegavam comerciantes, técnicos, burocratas, 

profissionais liberais e aventureiros. O fotógrafo alemão George Huebner foi um 

deles. 

 

Huebner - rua muncipal Huebner - mercado 
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Huebner: o olhar preciso do alemão caboclo 

 Antes do boom da borracha, a Amazônia havia sido fotografada pelo 

também alemão Albert Frisch. A ele é creditada a autoria das primeiras 

fotografias de índios brasileiros, realizadas, por volta de 1865, no alto rio 

Solimões e no rio Negro. São dele, também, as primeiras imagens de aspectos 

significativos da flora e da fauna amazônicas, bem como da Manaus descrita 

pelo casal Agassiz, em sua Viagem ao Brasil, 1865-1866, como "um pequeno 

aglomerado de casas, metade das quais parece prestes a cair em ruínas" 

(AGASSIZ, 1975, p. 127) 

 Coube ao seu conterrâneo Huebner, no entanto, documentar 

exaustivamente a Amazônia do fim do século XIX e início do XX. Até se fixar, em 

1898, definitivamente em Manaus, Huebner já havia passado pela cidade duas 

vezes: em 1885, a caminho do Peru, e em 1894, antes das expedições para o 

alto rio Orinoco e para o rio Branco. Seu interesse pela aventura foi despertado 

através do convívio, ainda em Dresden, com seu professor Oscar Schneider, 

naturalista e membro de diversas sociedades científicas. Foi ele quem lhe abriu 

as portas para publicar artigos e fotografias em revistas especializadas em 

aventuras, geografia e história natural. 

 Em sua primeira viagem à América do Sul, Huebner pecorreu todo o rio 

Amazonas e se estabeleceu na região de Iquitos e do rio Ucayali, na Amazônia 

peruana. A extração e o comércio da borracha já estavam em pleno 

desenvolvimento e, provavelmente, Huebner se envolveu com essa atividade 

durante dois anos, até se firmar em Lima. Sabe-se pouco sobre esses primeiros 

anos do jovem aventureiro em terras sul americanas. Em 1888, ele conheceu o 

fotógrafo alemão Charles Kroehle. Durante três anos, os dois percorreram 

milhares de quilômetros do território peruano, cobrindo desde os altiplanos 

andinos até a costa do pacífico e a região amazônica. O resultado dessa 

expedição foram centenas de fotografias, assinadas pelos dois, além de um 

profundo conhecimento da geografia e dos habitantes nativos. 
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 As primeiras imagens de Huebner são, também, as primeiras das quais 

se tem notícia de etnias peruanas, como os campa, mayonisha, caxibo, cunivo, 

pito, xipibo, muitas já extintas. Esse trabalho pioneiro, realizado a quatro mãos3, 

revela um olhar atento, não apenas dos fotógrafos como também dos próprios 

fotografados. São retratos dirigidos e produzidos, geralmente sobre um fundo de 

lona, onde o retratado precisava permanecer imóvel por um longo tempo. Não 

se propõem a ser instantâneos, até porque a tecnologia da época não o permitia. 

Pelo contrário, são estudos detalhistas, uma espécie de "atlas tipológico", típico 

das preocupações antropológicas de então. Foi no Peru que Huebner aprendeu 

o ofício da fotografia, treinou seu olhar e assimilou as qualidades que 

caracterizariam seu trabalho mais maduro e duradouro: as de exímio retratista e 

paisagista da Amazônia. 

 Ao retornar para Dresden, em 1892, a publicação 

de alguns de seus textos ilustrados em revistas de 

ciência popular e viagens, como a Globus e a Deutsche 

Rundschau für Geographie und Statistik, lhe rendeu seus 

primeiros momentos de fama e sucesso. Ele foi 

convocado por sociedades científicas para ministrar 

palestras e fornecer imagens. Em 1894, voltava à 

Amazônia onde, a partir de Manaus, empreendeu duas 

expedições: a primeira, à nascente do Orinoco, já na 

                                            
3 É provável que Huebner tenha aprendido a arte e técnica de fotografar com Kroehle. 

Jovem xipibo da região do 
Ucayali; ass. Kroehle & 

Huebner, 1888 

Jovem xipibo da região do 
Ucayali; ass. Kroehle & 

Huebner, 1888 

Kroehle e Huebner no 
campo 

Huebner - india 
paraense 
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Venezuela; a outra, por um longo trecho do rio Branco, afluente do rio Negro, no 

atual estado de Roraima. Nos oito meses em que permaneceu no ermo da 

floresta amazônica, além de fotografar, Huebner se aperfeiçoou na observação, 

documentação e coleta científica de espécies da flora amazônica, especialmente 

de orquídeas. Esse aprendizado lhe garantiu importantes contatos no meio 

científico europeu e, ironicamente, sua sobrevivência em Manaus após o declínio 

da borracha.  

 Em 1898, George voltou ao Brasil. Permaneceu alguns meses em Belém 

e seguiu viagem até Manaus, onde morou para o resto de sua vida. Um ano 

depois, inaugurava seu estúdio "Photographia Allemã", no centro da cidade, em 

frente ao Palácio do Governo. É interessante lembrar que Huebner chegou em 

Manaus no apogeu econômico da era da borracha. A cidade fervilhava com 

obras públicas por toda a parte. Abriam-se ruas, aterravam-se igarapés, 

construíam-se imponentes prédios. Instalava-se a primeira linha de bondes 

elétricos do País. Surgiam empreendimentos comerciais de toda espécie, 

sempre direta ou indiretamente ligados ao cada vez mais lucrativo comércio da 

borracha. 

    

 É exatamente nessa época, também, que a fotografia assume grande 

importância no cotidiano da vida moderna. Equipamentos e processos 

tecnologicamente mais avançados permitiram maior rapidez na captação e na 

reprodução de imagens que se tornavam imprescindíveis nas mais diversas 

Huebner - sociedade manauara Huebner - autoretrato 
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esferas da sociedade. A rapidez da circulação e a própria avidez por informação 

passava, necessariamente, pela fotografia, abrindo um amplo leque de 

possibilidades: anúncios publicitários, documentação, divulgação, cartões de 

visita, cartões postais, álbuns comemorativos, retratos familiares. Huebner 

trabalhou em todos esses segmentos. 

 Em pouco mais de três anos de atuação, a "Photographia Allemã" se 

firmava como o maior e melhor estúdio fotográfico da cidade. Por um lado, devido 

à qualidade de seus equipamentos de ponta, trazidos de Dresden, na época 

capital mundial de suprimentos fotográficos. Por outro, pelas qualidades de 

Huebner, profissional já maduro e personalidade que aliava o rigor germânico à 

afabilidade brasileira temperada por algumas características caboclas, 

adquiridas ao longo de suas viagens pela Amazônia. Ele teceu uma ampla rede 

de relacionamentos e foi conquistando, passo a passo, a confiança da sociedade 

manauara. Em 1901, se associou a Libânio do Amaral, professor de Belas Artes, 

personalidade querida e admirada na cidade. Em 1906, eles adquiriram, em 

Belém, o ateliê fotográfico Fidanza, ampliando ainda mais seu mercado de 

trabalho. Quatro anos mais tarde, abriam uma filial no Rio de Janeiro, no edifício 

d´O Paiz, na Avenida Central. 

    

 Enquanto o estúdio se mantinha com encomendas oficiais e particulares 

de toda a espécie, Huebner continuou desenvolvendo seu lado de pesquisador 

científico. Empreendeu inúmeras expedições fotográficas ao interior amazônico, 

subindo a calha do rio Negro, do rio Branco e penetrando na selva em regiões 

Huebner - festa em Manaus Huebner - em casa 
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mais próximas a Manaus. Seu olhar se 

dirigia para a flora4, para a etnografia e 

para os hábitos e costumes dos 

ribeirinhos, habitantes das beiras dos 

rios. As imagens desse período 

impressionam tanto pela qualidade 

técnica, como pela precisão de 

enquadramento e revelam um fotógrafo 

ao mesmo tempo documentarista e 

inquisidor. Huebner tinha, também, uma grande preocupação com as etnias 

nativas que, à medida em que o progresso avançava rio acima, perdiam seus 

hábitos e costumes. Na impossibilidade de impedir esse processo, ele buscava, 

ao menos através das imagens, preservar os primeiros brasileiros.  

 Nesse sentido, um conjunto de imagens chama a atenção. São retratos 

de casais ou pequenos grupos de índios, posando para a câmera com adornos, 

objetos e utensílios. Um olhar mais atento indica que eles não estão em seu 

ambiente natural. As fotografias foram feitas no estúdio da "Photographia 

Allemã", onde se vê nitidamente os fundos pintados com cenas de mata: idílicas 

paisagens amazônicas romantizadas, com direito a bruma e névoa! Os objetos 

de cena - arcos, flechas, remos, galhos, folhas, palha, cestos, panos - são 

cuidadosamente arrumados. Em algumas fotos, aparece, inclusive, o piso de 

madeira do estúdio. Essas imagens revelam algumas características do trabalho 

e da personalidade de Huebner, como o esmero técnico e a cuidadosa produção 

de seu trabalho, somados às suas qualidades de cientista e investigador, ao 

trazer para dentro do estúdio esses indígenas com seus utensílios originais. É 

bem provável que muitos deles nem sejam das etnias descritas. Não importa. As 

imagens, tão bem preparadas e produzidas, têm força própria e, certamente, 

cumprem com seu objetivo nos remetendo com clareza e precisão a um universo 

que nos é, ao mesmo tempo, tão próximo e tão distante. 

 

                                            
4 Huebner localizou algumas espécies de orquídeas desconhecidas, entre as quais uma cujo 
nome, Huebneria yauperiensis, lhe presta homenagem. 

Huebner - macuxi de frente e de perfil 
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 Huebner manteve contato com e trabalhou para muitos cientistas e 

pesquisadores. Dentre eles, foi com o etnólogo Theodor Koch-Grünberg5, no 

entanto, que se estabeleceu uma amizade duradoura e uma parceria de quase 

20 anos. Muitos de seus artigos científicos publicados em revistas 

especializadas contaram com preciosas informações e imagens cedidas pelo 

fotógrafo. Suas expedições eram sempre preparadas e planejadas em Manaus 

por Huebner. Profundo conhecedor da região, com excelentes contatos não só 

em Manaus, como em diversas outras localidades, além de suas aptidões como 

fotógrafo, ele tornara-se uma espécie de consultor científico para assuntos 

amazônicos. 

 

Da fotografia à botânica 

 Em 1912, já soavam os primeiros sinais de alerta: era o começo do fim da 

era da borracha. Com o advento da primeira guerra mundial e produção das 

seringueiras plantadas pelos ingleses no sudeste asiático, o preço da borracha 

despencava no mercado internacional. Muitos empreendimentos faliram, 

provocando o êxodo da maioria dos comerciantes e empreendedores 

manauaras. Como bom caboclo, Huebner, no entanto, não se "aperreou"! Já 

                                            
5 A principal obra de Koch-Grünberg (1872-1924), "Vom Roroíma zum Orinoco", é considerada 
um clássico e compreende seis volumes que abrangem a etnologia, a mitologia e o folclore da 
região de Roraima e da bacia do Orinoco. Foi dela que Mário de Andrade extraiu os traços 
básicos de seu famoso herói Macunaíma. Grünberg é considerado um dos fundadores da 
moderna pesquisa de campo e dos estudos ameríndios. Foi ele quem primeiro classificou etnias 
de acordo com grupos lingüísticos. 

Huebner - casal Huebner - wapixana Huebner - canela 
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havia alguns anos, ele vinha montando um sítio em Cacau Pirera, na outra 

margem do rio Negro, defronte a Manaus. Nas várias viagens que fez ao interior, 

sempre coletava orquídeas e palmeiras que plantava no seu horto particular. 

Durante todos os anos em que morou em Manaus, manteve e frutificou seus 

contatos internacionais com renomadas instituições botânicas e pesquisadores 

independentes. Após o fechamento definitivo da "Photograhia Allemã", em 1920, 

e até a sua morte, em 1935, George Huebner se dedicou exclusivamente ao 

manejo, à descoberta e à coleção de espécies da flora amazônica, com a mesma 

dedicação e minúcia com que registrou imagens da cidade, dos índios e das 

paisagens que conheceu e amou profundamente. 

 A vasta produção de George Huebner, em especial aquela realizada pela 

"Photographia Allemã" entre 1898 e 1920, é de extrema importância não apenas 

para a história da fotografia brasileira, como principalmente por retratar a 

transformação de uma cidade, ou melhor, a construção de uma cidade na 

alvorada da modernidade. Valoriza-se ainda mais quando se leva em conta que 

Manaus é a porta de entrada para a floresta amazônica, esse fascinante mundo 

natural que as imagens captadas por Huebner, certamente, ajudaram a desvelar. 

Talvez a força maior de suas fotografias esteja justamente nesse permanente 

diálogo entre o moderno e o selvagem, entre o futuro industrializado e o passado 

romântico representado pelos povos em extinção e pela natureza exuberante. 

 Em seu minucioso trabalho de resgate de 

sua vida e obra, que resultou no livro George 

Huebner (1862-1935), un photographe a Manaus, 

Daniel Schoepf lamenta o pouco conhecimento e 

reconhecimento desse grande fotógrafo teuto-

brasileiro-caboclo. É mais do que oportuno penetrar 

com maior densidade no universo amazônico de 

George Huebner.  

 

  

logo Photographia Allemã 
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RODOLPHO COPRIVA, UM FOTO-DOCUMENTARISTA DO INTERIOR 

PAULISTA 

Marcelo Eduardo Leite  

 

 A primeira lembrança que tenho com relação 

a Rodolpho Copriva é bem peculiar, vem da 

década de 1970 e se refere a sua performance nos 

jogos de futebol realizados na cidade de Rio Claro 

- interior de São Paulo. Refiro-me, especificamente, 

à sua atuação como fotógrafo nos jogos do glorioso 

Velo Clube rioclarense. Sua presença sempre foi 

imprescindível nas partidas dessa agremiação. 

Recordo-me que, ao início dos jogos, num ritual 

festivo, que incluía uma longa queima de fogos, a equipe corria para o centro do 

campo e se posicionava para ser fotografada. Nesse instante, significativo para 

todos, víamos um senhor franzino, vestindo sua inconfundível boina, correndo 

atrás dos jogadores para fazer a foto oficial. Ele não caminhava só, estavam ao 

lado dele outros profissionais, mas era, definitivamente, ele quem chamava a 

nossa atenção. No outro dia, a referida imagem já estava à disposição dos 

torcedores na vitrine do seu ateliê. Mas, de tantas lembranças que tenho dele 

nos jogos, o que mais marcou minha memória foi como a torcida reagia nesse 

instante, aclamando-o como um personagem querido por todos. Era realmente 

emocionante ver o estádio se voltando a ele e, aos gritos, ovacionando essa 

figura folclórica, numa homenagem bem-humorada. Todos gritavam: "Copriva, 

Copriva, Copriva...". 

 Outra lembrança que guardo diz respeito a seu ateliê no centro da cidade; 

sempre que passava em frente a seu estúdio, locado nas proximidades do 

trabalho do meu pai, eu dava uma entrada para observar a vitrine. Por mais 

vezes que eu fizesse isso, uma fotografia sempre me chamava a atenção. 

Exposta permanentemente, ela mostrava uma mula literalmente dentro de um 

                                            
 Fotógrafo, mestre em Sociologia pela UNESP e doutorando em Multimeios (Unicamp). 

Rodolfo Copriva 
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carro DKV. Era um acidente automobilístico com 

um resultado estético fantástico, fotografado pelo 

senhor Copriva. Não foi por acaso que essa 

imagem se tornou cult na cidade, sendo que até 

hoje são vendidas cópias oriundas de reproduções. 

Aproveito para confessar que durante décadas 

carrego uma questão: como o animal foi parar 

dentro do veículo?1  

 Refletindo na retina dos meus olhos infantis, 

Copriva era, então, o senhor que eu via no estádio 

quase todos os domingos e, também, o fotógrafo 

que retratou uma mula dentro de um automóvel. 

 O fato é que ele, numa análise mais distanciada, é um exemplo de 

fotógrafo que sempre existiu e ainda existe mundo afora. Um tipo de fotógrafo 

que faz uma documentação muito próxima dos acontecimentos, conhecendo 

pessoalmente as partes envolvidas, sendo um componente fundamental nos 

mais variados fatos. É curioso pensar que esse tipo de fotógrafo, ao se ausentar 

de um acontecimento, é, no outro dia, cobrado pessoalmente por não ter estado 

onde ocorreu algo tido como relevante. No caso específico de Rio Claro ele é, 

ao lado de Knudsen e Matsushita - outros dois exímios fotógrafos que atuaram 

na cidade -, responsável por uma documentação profunda, dos mais variados 

fatos da sociedade local. Suas imagens privilegiaram os mais variados 

fenômenos sociais, abordando temas variados e são uma grande contribuição 

para se entender essa localidade. Conhecendo seu trabalho e sendo testemunha 

da sua passagem, fica fácil entender o que o professor Boris Kossoy quer dizer 

quando afirma ser o fotógrafo uma ligação entre a sociedade e seu artefato final, 

mediando os fenômenos e fazendo deles um documento2. Copriva fez 

cotidianamente essa ligação, e no seu processo de trabalho se revelou uma 

                                            
1 Apenas agora fiquei sabendo que essa imagem foi feita na região metropolitana de São Paulo, 
quando Copriva viajava para Santos, que o animal foi sacrificado pouco depois e que o motorista 
nada sofreu. Uma dúvida ainda me acompanha: como a mula foi parar dentro do veículo? 
2 Boris Kossoy. Realidades e ficções na trama fotográfica. São Paulo : Ateliê Editorial, 1999, pp. 
25-28. 

... uma mula dentro de um 
carro DKV 
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pessoa atenta aos mais variados fenômenos, desnudando para nós um 

irrepreensível perfil de foto-documentarista. 

 Tentando entender seu percurso descobri que, no início de sua carreira, 

Copriva fez trabalhos jornalísticos para o Jornal Cidade de Rio Claro, 

principalmente no final da década de 1940. Curiosamente, isso se deu 

exatamente quando seu ateliê funcionava clandestinamente, já que a prefeitura 

havia-lhe negado o alvará de funcionamento. Segundo consta, isso o obrigou a 

buscar outros tipos de trabalho, ocorrência que, somada ao fato de ele ser o 

único profissional da cidade a possuir um equipamento compacto e fácil de 

encarar saídas fotográficas, o fez ser o fotógrafo mais polivalente da cidade. Com 

o passar do tempo, ele foi-se especializando em vários tipos de fotografia. Era 

aquele que estava, literalmente, disponível para todo tipo de serviço. No início 

da década de 1950 seu ateliê sai da clandestinidade e ele se especializa em 

outros serviços. Além de continuar retratando os mais variados fatos sociais, 

documentou muitos locais, tais como edifícios, praças, ruas e largos. Trabalhos 

que deram origem a uma série de postais por ele arquitetados3, ampliados 

artesanalmente em preto e branco e vendidos no seu estúdio, onde, também, 

eram feitos retratos individuais, duplas e grupos. Uma das séries mais 

interessantes que observei em minha pesquisa são 

os casais de noivos. Nessas fotos podemos 

observar uma clientela extremamente heterogênea. 

Retratos esses que, na maioria das vezes, eram 

tirados em seu ateliê, usando elementos cênicos 

padronizados, tais como painel de fundo e vasos de 

flores. Caso o freguês não pudesse vir a Rio Claro, 

ele viajava para retratá-lo nas cidades da região, 

como, por exemplo, Santa Gertrudes, 

Cordeirópolis, Analândia, Charqueada, Ipeúna, 

Corumbataí e Itirapina. Nestes casos, os retratos 

eram feitos na retratos feitos na casa da pessoa. 

                                            
3 Copriva fez um total de 68 postais da cidade; destes, 66 foram postos à venda. 

retratos feitos na casa da 
pessoa 
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Nessas idas, como me relatou seu filho Roberto4, que sempre o acompanhava, 

ele levava duas malas lotadas de equipamentos de iluminação que, para 

suportar o balanço das estradas de terra, eram acomodadas em chumaços de 

serpentina carnavalesca. Um dos detalhes mais interessantes dessas imagens 

são as anotações feitas no verso das provas que ele apresentava. Nelas, pode-

se ver, por exemplo, as correções que seriam executadas a pedido do retratado, 

a quantidade encomendada, bem como o dia da entrega do trabalho. As 

intervenções mais pedidas dizem respeito ao volume dos cabelos, dos bigodes 

e de eventuais brilhos a serem atenuados em alguns pontos da face do retratado. 

Assim, num processo pós-fotográfico artesanal, ele interferia no negativo, 

fazendo as cópias ao gosto do freguês, que levava, em geral, uma dúzia de cada. 

 Mas, ao se falar em foto-documentação, o que mais nos chama a atenção 

são alguns registros de acontecimentos marcantes da vida local, inaugurações, 

visitas de políticos, obras públicas e privadas etc. Nada escapou de sua objetiva. 

Dentre o vasto material deixado, existem alguns itens que merecem uma menção 

especial, um deles é a incrível série que é conhecida pelos locais como a Dança 

do Lenço. Feita na noite de 13 de maio de 1952, quando Copriva, com sua Zeiss 

Ykon para filmes 6 x 9 (com opção para 6 x 4,5) em punho e munido do seu flash, 

foi até um local da periferia da cidade para verificar a informação de que ali 

estava havendo algo de "estranho". Mas, ao chegar, notou que o que ocorria na 

verdade era uma festa organizada pela comunidade negra. Copriva, segundo 

consta, havia se deslocado na expectativa de encontrar um acontecimento 

policial, já que ele também trabalhava para a polícia local e estava sempre junto 

às batidas efetuadas, acompanhando todos os tipos de casos. Ao deparar com 

esse acontecimento, numa clara demonstração de sensibilidade para com os 

fenômenos sociais, ele documentou - seja qual tenha sido a motivação - um 

evento de importância e valor incalculável. Tais imagens são hoje uma pérola 

para a historia social da cidade, sendo, inclusive, uma referência para a 

comunidade negra local. Elas servem, também, para vermos como ele, nos 

termos de Vilém Flusser, teve o espírito de um caçador que avança sobre a 

                                            
4 Sou muito grato ao também fotógrafo Roberto Copriva, filho de Rodolpho. Primeiramente pelas 
informações a nós fornecidas e, em segundo lugar, por sua luta pela preservação da memória 
de seu pai. 
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"floresta densa da cultura", se aproximando de seu objeto e fazendo seu 

registro5. Observando com atenção a seqüência das imagens, vemos seu 

processo de captação do fenômeno, documentando detalhes da dança, seus 

participantes e registrando a expressividade do acontecimento. Este trabalho é 

marcante e creio ser até desnecessário me alongar na sua descrição, restando 

o convite a uma observação atenta das raras imagens aqui apresentadas. 

 Outro trabalho muito interessante que encontrei é a documentação da 

transposição da ossada do Pae Benedito, um benzedeiro muito respeitado na 

cidade e que teve seus restos mortais transferidos para uma capela 

especialmente construída em sua memória no cemitério São João Batista. 

Nestas fotografias, vemos um detalhe muito significativo que é a numeração da 

série fotográfica; Copriva marcou a seqüência, provavelmente usando uma 

máscara sobre o papel fotográfico e escrevendo Pae Benedito 1958 e um 

número de série, estabelecendo a sua narrativa do acontecimento. 

 A contribuição de Copriva para a história de Rio Claro é incalculável e 

suas imagens ainda devem ser analisadas de forma mais apurada pelos 

estudiosos6. 

 A última vez que o vi foi no final da década de 1980, quando ele estava 

vendendo seus equipamentos de laboratório e máquinas fotográficas. Fui até 

sua residência e verifiquei ampliadores e fotômetros... Na ocasião, pude 

perceber que a idade já o abatia, acabei não comprando nada, mas ganhei um 

último contato com ele. Finalmente, ele parou de trabalhar em 1992, aos 83 anos, 

vindo a falecer pouco depois. Especificamente às 23h15 do dia 12 de junho de 

1993, um sábado, quando estava com 84 anos. Ele se foi, mas seu nome se 

generalizou, transformando-se num termo que designa a profissão de fotógrafo, 

sendo comum que alguém, com equipamento em punho, seja carinhosamente 

chamado de Copriva. 

                                            
5 Vilém Flusser. Filosofia da Caixa Preta. São Paulo : Hucitec, 1985, p. 35. 
6 As imagens aqui apresentadas estão aos cuidados do Museu Histórico e Pedagógico Amador 
Bueno da Veiga. Recentemente, o Arquivo Público Municipal de Rio Claro comprou da família 
Copriva milhares de imagens que ainda estavam guardadas; esse material ainda espera por 
processos de limpeza, catalogação e armazenamento, e será de grande valia para futuros 
estudos. 
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 Num desses acontecimentos que o destino nos reserva, que nos faz 

reordenar pedaços desencontrados da vida, acomodando melhor os fragmentos 

do passado e organizando imagens depositadas na memória, eu e ele nos 

reencontramos. É que ao ser contratado pela prefeitura local para executar um 

trabalho de reorganização da coleção fotográfica do Museu Histórico e 

Pedagógico Amador Bueno da Veiga, acabei deparando novamente com o 

trabalho desse magnífico profissional e, assim, brotou a necessidade de 

escrever sobre ele, dividindo esta história local, mas que tem um brilho universal. 

Espero que meu ato ilumine um pouco mais o trabalho de Rodolpho Copriva e 

reflita, ainda, nos milhares de fotógrafos que estiveram e ainda estão espalhados 

nas mais variadas localidades do interior do Brasil. Indivíduos que, dentro e fora 

de seus ateliês, produziram e produzem um material que se mostra fecundo para 

as mais variadas aproximações para com a sociedade e que permitem um 

contato direto para com nosso passado recente, sendo um manancial rico e que 

deve ser preservado, respeitado e reconhecido como testemunho fundamental 

da vida social do país. 

 

  



STUDIUM 17  32 

Galerias 

 

Postais 

  

   

      

          

   

       

  



STUDIUM 17  33 

Retratros 

 

      

    

       

  



STUDIUM 17  34 

Casais de noivos 

 

     

     

     



STUDIUM 17  35 

     

     

  



STUDIUM 17  36 

Anotações 

 

    

     

  



STUDIUM 17  37 

Vida local 

 

   

    

  



STUDIUM 17  38 

Dança do lenço 

 

   

        

         

   

    

  



STUDIUM 17  39 

Transposição da ossada de Pae Benedito 

 

    

      

         

        



STUDIUM 17  40 

Bibliografia 

 

KOSSOY, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica. São Paulo : Ateliê 

Editorial, 1999. 

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo : Hucitec, 1985. 

 



A UTILIZAÇÃO DE CONJUNTOS DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS NO 

JORNALISMO ENQUANTO UMA DAS FORMAS DE REPRESENTAÇÃO DA 

CONGADA NOS MEDIA: UM ESTUDO DE CASO 

Lilian Sagio Cezar 

 

Resumo 

 O texto aqui exposto tem como fulcro estudar algumas das formas de 

representação da Festa de Congada de São Sebastião do Paraíso, MG, e por 

conseguinte das comunidades produtoras de cultura popular de tradição afro-

descendente, nos media. Partimos da análise de uma matéria sobre a Congada 

publicada em jornal de circulação local, cuja característica principal é a utilização 

de conjunto de imagens fotográficas na composição de uma narrativa visual. 

Percebemos nessa narrativa uma dupla referência: à Festa e à tevê. Esse 

veículo de comunicação, juntamente com outros de ação local, tenta promover 

a imagem da cidade que, por meio da divulgação mediática de sua Festa de 

Congada, se projeta a fim de ganhar destaque e visibilidade no âmbito regional. 
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A Congada 

 Os desfiles ocorridos nas festas organizadas pelas irmandades de 

escravos por ocasião da coroação simbólica de Reis e Rainhas africanos ou afro-

descendentes ficaram conhecidos no Brasil por Congadas, Cucumbis ou 

Reinados de Congos e foram bastante comuns em toda a colônia, sendo ainda 

celebradas no presente momento em diversas localidades do Brasil, nos estados 

de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Pará. A 

primeira manifestação de Congada registrada por escrito no Brasil foi localizada 

no Recife em 1674. 

 A Congada, assim como o Moçambique, foram denominados por Mário 

de Andrade (1966) como dança dramática, cuja especificidade é a realização de 

bailados coletivos que obedeçam a um tema característico tradicional, e que 

tenham o formato de obra musical constituída por meio da apresentação de 

coreografia seqüencialmente ordenada, também conhecida por suíte. Sua 

origem é relacionada por alguns autores à apropriação de autos populares 

ibéricos reinterpretados por irmandades ou grupos de negros bantos em 

diferentes lugares e épocas (Brandão, 1985). Para outros, a encenação é 

constituída essencialmente de costume africano de manutenção de história oral 

via dramatização, no caso, de rememorações de lutas havidas em África contra 

os invasores europeus, sendo tal dramatização transmitida de geração para 

geração, representando um dos grandes legados de história oral afro-brasileira 

ainda existentes (Cardoso, 1990). 

 A Festa de Congada pode também ser compreendida como um meio de 

expressão de conflitos sociais decorrentes das disparidades sociais entre o 

escravo e a elite constituída pelas oligarquias, Igreja, e o Estado durante todo o 

período colonial e regencial. As conseqüências das desigualdades sociais, 

econômicas e políticas advindas da escravidão ainda não foram completamente 

superadas e permeiam as atuais articulações estabelecidas entre comunidades 

produtoras dessa cultura popular afro-brasileira e os demais grupos de interesse: 

Estado, Igreja, empresários e fazendeiros locais, e mais recentemente os media. 

Passaremos a analisar aqui, através de um estudo de caso, algumas das 

especificidades referentes às articulações estabelecidas entre as comunidades 
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específicas de produtores de cultura popular e os meios de comunicação de 

massa, em especial o jornal impresso, por ocasião da anual Festa de Congada 

de São Sebastião do Paraíso. 

 

"CONGADAS 2003" - um estudo de caso 

 São Sebastião do Paraíso tem aproximadamente 58 mil habitantes e está 

localizada no sudoeste de Minas Gerais. Segundo Calafiori (1996), desde a 

fundação do município, há 182 anos, escravos e seus descendentes realizam 

Festas de Congada e Moçambique. De uma maneira geral, verificamos que os 

media locais conferem destaque especial à Festa de Congada do município: os 

desfiles da Festa de Congada vêm sendo transmitidos ao vivo pela TV Paraíso 

(canal 10, filiada da Rede Minas de TV) desde 1989. Em 2003, uma outra filiada 

da Rede Minas de TV, a TV Sudoeste (canal 31) iniciou seus trabalhos nesse 

município e cidades vizinhas a partir da transmissão em caráter experimental da 

mesma Festa. 

 O jornal A Gazeta do Sudoeste, publicação de São Sebastião do Paraíso, 

tem edição regular e está em seu oitavo ano de existência perfazendo 

aproximadamente 500 publicações. No dia 31 de dezembro de 2003 o jornal 

publicou matéria em primeira página tratando especificamente da Festa de 

Congada do município. Essa  publicação se tornou objeto de atenção e interesse 

dentro do contexto da pesquisa para dissertação de mestrado que venho 

desenvolvendo atualmente1. Neste texto realizarei uma pequena análise dessa 

matéria dando destaque especial às três fotografias que a compõem. 

 Intitulada "CONGADAS 2003"2, a matéria aqui analisada é composta por 

três fotografias e um pequeno texto com algumas informações decorrentes da 

realização da Festa. A editoração fora feita a partir da disposição das fotografias 

                                            
1 Esse texto é parte integrante do desenvolvimento do Mestrado em Multimeios - UNICAMP, 
intitulado "Terno de Congo: identidade e fotografias", em andamento sob orientação da Profa. 
Dra. Haydée Dourado de Faria Cardoso. 
2 A formatação dos títulos das matérias editadas pelo jornal é integralmente respeitada aqui pela 
autora que somente os transcreve, mantendo a formatação original utilizada pelo jornal na sua 
editoração. 
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na seguinte ordem: a primeira fotografia, que chamarei de Foto 1, tem dimensão 

de 14,5 X 9,5 cm, sendo as duas outras fotografias apresentadas logo abaixo, 

uma ao lado da outra. A Foto 2, localizada à direita, tem 6,8 X 5,0 cm e a Foto 3, 

à esquerda dessa composição, 7,1 X 5,1 cm. O título da matéria está escrito em 

branco sobre a parte superior da Foto 1, a maior fotografia dessa composição. A 

parte textual referente à matéria está situada logo abaixo das fotografias e é 

composta pelo título centralizado "VISITA ILUSTRE" seguido do texto disposto 

em duas colunas, cada uma com 7 linhas. 

 A primeira fotografia da matéria traz 

como referente três congadeiros, 

pertencentes ao terno de congo Xambá, 

dispostos um ao lado do outro, ambos 

empunhando microfones. Por ser uma 

fotografia P&B, não nos é permitido 

determinar ao certo qual a cor da vestimenta, 

em especial, a cor das camisas usadas pelos 

congadeiros. Podemos, contudo, visualizar na 

Foto 1 que essa vestimenta é composta por 

camisa de cetim brilhante, calça branca, faixa 

amarrada na cintura, chapéu adornado com longas fitas que caem sobre todo o 

corpo do congadeiro até a altura da canela. O primeiro congadeiro representado 

na imagem traz à mão, além do microfone, sua caixa também adornada por fitas, 

e na outra mão o cambito3 que ressoa a caixa.  

 Imediatamente ao lado desse congadeiro visualizamos o capitão do terno 

Xambá que é quem tem a responsabilidade pelo batalhão4. É dele o poder de 

realizar o canto, o louvor aos Reis, Rainhas, Princesas e aos Santos. O capitão 

traz na mão direita o seu longo bastão que vez por outra apoia no ombro direito; 

                                            
3 Cambitos: nome da designação local para baquetas de percussão. 
4 Batalhão: grupo de congadeiros ou terno de congos organizados em filas obedecendo à 
formação cerimonial específica denominada por eles mesmos como cortejo. Essa é a formação 
utilizada nos desfiles em praça pública, nas andanças pela cidade para "puxar" (acompanhar em 
cortejo) "rainhas" (pessoas da comunidade que vão, acompanhadas pelos ternos de congadeiros 
ou moçambiqueiros até a Igreja Matriz para pagar promessas). 
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adornado por fitas, o bastão, além de simbolizar ascensão à hierarquia, possui 

em si o poder de proteção e guarda do batalhão. 

 O terceiro congadeiro da tríade tem os olhos fechados apesar de voltados 

em direção à câmara. Também empunha o microfone à altura da boca, 

provavelmente acompanhando em segunda voz o canto do capitão como é de 

costume na Congada. À mão esquerda traz sua caixa também adornada com 

fitas. O primeiro plano dessa foto é totalmente composto pela tríade de 

congadeiros do terno Xambá; a câmara está posicionada na mesma altura dos 

referentes5 de modo a enquadrá-los em plano americano, desde a altura um 

pouco acima do joelho até o chapéu.  

 A Foto 2 dessa composição tem 

como referentes congadeiros do terno 

de congo União. Em primeiro plano 

visualizamos também três congadeiros 

desse terno. As vestimentas utilizadas 

pelos componentes do terno União 

nesse dia eram compostas por calça 

branca, faixa bicolor amarrada à 

cintura, camisa estampada, chapéu ornado com fitas em vários tons que, como 

os do Xambá, cobrem o corpo do congadeiro até a altura da canela. O 

congadeiro representado à esquerda da fotografia carrega o bastão ornado com 

fitas apoiado no ombro esquerdo e na mão direita o microfone empunhado à 

altura da boca. Esse é o capitão do terno União. Seu olhar está voltado para a 

frente dos palanques onde se localizavam as personalidades da Congada e as 

autoridades municipais. 

 Imediatamente do lado esquerdo do capitão encontra-se representado 

outro congadeiro que tem seu corpo e olhar voltados em direção ao próprio 

capitão. Esse congadeiro também empunha o microfone à altura da boca e 

provavelmente realiza a segunda voz. Ao lado desse terceiro congadeiro, num 

plano posterior, visualizamos um rapaz vestindo tênis, calça larga e camiseta 

                                            
5 Como referente entendo, como quer Barthes (1984), tudo aquilo que é representado na 
fotografia. 
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escura; traz no peito um crachá destinado aos profissionais da organização da 

festa e imprensa. Em sua mão direita carrega um microfone e sua função no 

contexto da festa é captar o som dos instrumentos posicionados logo após o 

capitão. Visualizamos também, à esquerda da fotografia, à frente do capitão, a 

figura, cortada pelo enquadramento, de um menino desde já congadeiro 

segurando na mão sua caixa.  

 A terceira e última fotografia da 

matéria, Foto 3, dá visibilidade ao 

palanque por conta da visita do ator 

Stênio Garcia e de sua esposa. O 

fotógrafo posicionou sua câmara de 

baixo para cima em relação ao 

palanque. Sua fotografia tem como 

referentes centrais, assim como nas 

demais fotografias da composição, a tríade; nessa cena, ela é composta pela 

esposa do ator à esquerda da fotografia - trajando uma blusa escura, calça jeans, 

cordão no pescoço -, o próprio Stênio Garcia no centro - tendo sua mão direita 

levantada em saudação ao público em geral e a mão esquerda saudando uma 

outra mão de alguém que está no extra-campo da fotografia - e a prefeita de São 

Sebastião do Paraíso, Marilda Melles, à direita - que também está de pé e tem 

seu braço direito dobrado, como quem dá passagem a Stênio, e o braço 

esquerdo apoiado na grade do palanque. 
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A Congada nos media 
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 Para realizarem Festa de Congada, os congadeiros necessitam negociar 

autorizações de uso dos espaços públicos como ruas, praças, e também de 

espaços privados, em especial a Igreja; precisam também de um certo 

reconhecimento e valorização dados pela população, fiéis religiosos, autoridades 

representantes dos poderes econômicos locais. Concomitantemente, os 

incentivos desses variados setores sociais e econômicos ajudam a promover a 
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Festa e dela fazem uso na medida em que a Congada pode atender interesses 

diversos: a população valoriza a Festa como folclore e acontecimento que 

contribui para a formação e manutenção da identidade dos que ali vivem, os fiéis 

religiosos reverenciam os Santos homenageados, as autoridades vêem 

reconhecimento nos serviços prestados ou nos favores particulares concedidos 

aos integrantes e membros da Festa, as autoridades políticas esforçam-se para 

angariar votos, desenvolver o potencial turístico da região, manter sua tutela 

sobre aqueles que eles julgam ter dominado, num ciclo envolvente que congrega 

o tempo da Festa, o local destinado às suas específicas formas de sociabilidade 

desenvolvidas e todos aqueles envolvidos direta ou indiretamente na Congada. 

 A estrutura que vem sendo disponibilizada pela Prefeitura Municipal 

desde os anos 1960 para a apresentação do concurso para julgamento do 

melhor terno de Congo e de Moçambique de São Sebastião do Paraíso fez com 

que os conflitos e negociações estabelecidos anualmente entre grupos de 

interesses diversos - Igreja, fiéis, Estado, políticos, comerciantes, entre outros - 

e as comunidades de congadeiros fossem paulatinamente sendo subssumidos 

pela disputa e rivalidade entre os ternos. 

 O papel das imagens dos jornais e da tevê nesse contexto foi o de 

amplificar a repercussão dos fatos, gerando ao longo dos anos a impressão da 

continuidade temporal e da tradição do concurso, a ponto de as pessoas se 

questionarem se se o concurso fosse extinto, conforme vontade manifesta de 

alguns líderes dos congadeiros, a Congada também se extinguiria. O concurso 

é concomitantemente a forma institucionalizada e consagrada, através do 

público e dos media, da Festa de Congada, e a dissimulação de relações sociais 

conflituosas entre representantes de camadas sociais distintas (afro-

descendentes à margem da sociedade de classes e a elite local) por meio da 

competição estabelecida entre pares de uma mesma categoria, a saber, 

congadeiros e moçambiqueiros. 

 A impressão de continuidade temporal e tradição advinda do concurso, 

somada à dissimulação das relações sociais conflituosas entre os indivíduos 

diretamente envolvidos com a Festa, faz com que o palanque montado 

anualmente para receber as personalidades municipais durante os dias da Festa 
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não seja motivo de grande destaque dos media locais, afinal, a disputa entre 

ternos mobiliza paixões, religiosidade e tradição entre os moradores e o público 

da região. As câmaras (fotográficas, de tevê, de vídeo) em 2003 destacaram tal 

palanque quando se viram atraídas por algo exterior ao mencionado panorama 

de agentes produtores da Festa, políticos e personalidades municipais. 

 A visita de um ator de projeção nacional a cidades pequenas e médias, 

que estejam fora de circuitos turísticos tradicionais, é geralmente tornada notícia 

jornalística na imprensa daquele local. No caso aqui analisado, o texto da matéria 

trata especificamente dessa visita e a terceira fotografia da reportagem cumpre 

o papel de tornar visível, portanto crível (Freund,1974), tal presença na cidade. 

Stênio Garcia não fora só fotografado pelo jornal a Gazeta do Sudoeste nessa 

ocasião, ele também deu entrevistas à rádio AM, à TV Sudoeste, a outros jornais 

impressos da região, enfim, o assédio por parte da imprensa foi bastante intenso. 

O texto de 14 linhas que compõe e finaliza a matéria "CONGADAS 2003" refere-

se especificamente à informação da visita de Stênio Garcia à Festa de Congada 

a convite da família Melles6. Sua imagem rapidamente foi associada a tal família, 

ganhando aspectos políticos dentro do contexto municipal. 

 Por meio da matéria " CONGADAS 2003" percebemos também grande 

quantidade de informações imagéticas sobre os respectivos referentes de cada 

uma das fotografias, passíveis de serem identificadas a partir de um determinado 

repertório cultural específico do município, e em especial das Congadas de São 

Sebastião do Paraíso. Interessante notar que as informações detalhadas sobre 

a composição das fotografias e a menção aos seus respectivos referentes não 

estão presentes na matéria na forma de legendas. Quase não há referência 

escrita à Festa, ou às Congadas em geral. É a narrativa visual, realizada por 

meio da editoração desse conjunto fotográfico, que basicamente compõe a 

reportagem. O editor se restringe a mostrar, tornar visíveis, os acontecimentos 

da Festa de Congada ao público do jornal que é relativamente restrito à região 

de São Sebastião do Paraíso. 

                                            
6 A família Melles possui prestígio político na região. Carlos Melles, marido da prefeita de São 
Sebastião do Paraíso, Marilda Melles, é atualmente Deputado Federal pelo PFL e ocupou o cargo 
de ministro no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. 
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 A atenção destinada aos congadeiros na matéria "CONGADAS 2003" foi 

pequena se comparada à amplitude e à repercussão da Festa no município. As 

fotografias dos ternos veiculadas no dia 31 de dezembro, dia da apuração do 

concurso para seleção do melhor terno de Congo e Moçambique promovido pela 

Prefeitura Municipal, restringiram-se aos dois ternos favoritos para ganhar o 

concurso. O Xambá, grande favorito, obteve fotografia de maior amplitude, e o 

União, que foi quem ganhou o concurso, também teve fotografia sua publicada 

ainda que em dimensões reduzidas. Apenas esses dois ternos de congo 

mereceram fotos nessa gazeta regional, quando na festa, que é a maior festa 

local, desfilaram nove ternos de congo. Cabe ressaltar que nenhum dos seis 

ternos de moçambique fora fotografado. 

 A estada de Stênio na cidade também fora percebida por alguns dos 

moradores do município como exemplo do quanto a Festa de Congada 

associada aos media, em especial, às transmissões televisivas da recém 

inaugurada TV Sudoeste, podem funcionar como forma de atração turística por 

meio da divulgação dessa cultura local. Diversas opiniões e depoimentos dados 

por autoridades locais à tevê em entrevistas e programas específicos sobre as 

Congadas enalteceram os possíveis benefícios referentes à ação dos media na 

divulgação e na transmissão da Festa. A projeção regional da imagem do 

município por meio das imagens da Congada é uma das propostas de trabalho 

da TV Sudoeste e do próprio jornal impresso A Gazeta do Sudoeste. 

 As imagens fotográficas que compõem a matéria "CONGADAS 2003" 

analisadas no contexto e acontecimentos específicos à Festa deixam 

transparecer uma certa ambigüidade do caráter da representação da Festa de 

Congada nos media: as fotos podem ser analisadas como narrativas visuais que 

dão credibilidade aos eventos textualmente relatados, no caso a própria Festa e 

a visita de Stênio Garcia aos desfiles. Concomitantemente, elas também são 

uma maneira de expor e divulgar esses mesmos acontecimentos, como uma 

"peça publicitária" capaz de agregar possíveis símbolos positivos ao município 

e, por conseguinte, aos media locais. 

 Ao tratar a Festa como um evento publicitário da cidade, os media podem 

expor a Congada às exigências de inovações constantes, próprias da pressão 
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do mercado publicitário, e que são, por essência, conflituosas com relação à 

produção e expressão de uma cultura específica e tradicional. Para o 

pesquisador fica a certeza de que esse é mais um dos aspectos a serem 

investigados junto à representação das manifestações culturais de extração afro-

brasileira nos media. 
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A ESTÉTICA DA VIOLÊNCIA NA FOTOGRAFIA DO NOTÍCIAS POPULARES 

Fabiano Silvestre  

 

 Desde a antiguidade a violência é tratada pelo mundo dos homens, seja 

através da mitologia, seja pelos meios naturais, de forma bizarra e dantesca. 

Basta ver um acidente de automóvel ou alguém baleado que um sem número de 

pessoas pára para olhar e comentar. O apelo pela morte, ou mais notadamente, 

o medo dela é mais do que nunca uma questão social, uma questão humana. 

Com a evolução da humanidade e avanço dos meios midiáticos houve a 

desterritorialização dessa plataforma visual. Antes o olhar era natural, sem filtros, 

sem intermediários: o homem e o objeto. 

 Com o advento da fotografia, esse desejo pelo olhar mórbido e seus 

efeitos passam pelo olhar crítico do fotógrafo, pelas lentes da câmera e suas 

potencialidades tecnológicas. Com o uso da luz e da velocidade do diafragma da 

câmera, o fotógrafo ambientaliza a foto criando uma situação mais propícia para 

a interpretação do leitor. O editor de imagem, profundo conhecedor da linha 

editorial do jornal e, por sua vez, do seu público alvo, escolhe a foto que melhor 

comunica o fato jornalístico, através da comunicação imagético-fotográfica. 

Criou-se então a estética da violência. 

 Algumas fotografias que serão expostas têm 

a mais clara identificação com a mitologia e sua 

lógica no imaginário coletivo. A linha editorial do 

veículo NP sabia como ninguém explorar essa 

mítica. Cérbero, personagem mitológico 

apresentado abaixo e referenciado com foto 

exemplificativa é umcão monstruoso, de múltiplas 

cabeças (três, cinqüenta, cem), com cauda de 

dragão, e o dorso eriçado de cabeças de serpente. 

Proíbe que os vivos entrem no inferno, e que os 

                                            
 Fabiano Silvestre é jornalista com especialização em jornalismo científico (Labjor). 

Foto: Sem crédito 
8 maio de 1986/NP 



STUDIUM 17  55 

mortos saiam. O Cão de Hades simboliza o terror da morte entre aqueles que 

temem os Infernos. Mais ainda, simboliza os próprios infernos e o inferno interior 

de cada ser humano.1 (Chevalier e Gheerbrant, 1998). 

 O jornal tinha como sua espinha dorsal o tripé sexo, bizarrice e violência. 

Sob essa lógica de trabalho eram pautadas as matérias e as fotos. Todos os 

fotógrafos conheciam como ninguém o mundo cão das ruas e esse exercício 

pela procura do mórbido era diário. 

 A exploração da imagem do ser humano em situação depreciativa, 

humilhante, tinha espaço garantido nas manchetes do veículo, que muitas vezes 

eram até desnecessárias. A foto já era suficiente para que o interpretante 

decodificasse o signo. A presença do negro, do pobre, das minorias étnicas e 

homossexuais era apresentada de forma sub-humana. 

     

 A analogia imediata que se faz com o desejo do inconsciente coletivo em 

encontrar controles sociais e culturais, antes através da mitologia e na atualidade 

pelas lentes do fotógrafo, tem a intensa e discreta manifestação de perpetuar o 

mito. Hoje a imagem perpetua o mito. A estética fotográfica ajuda a formar novos 

objetos mitológicos. Afrodite (Vênus) - deusa da mais sedutora beleza, cujo culto, 

de origem asiática, é celebrado em numerosos santuários da Grécia, 

principalmente na ilha de Citera. Filha do sêmen de Urano (o Céu) derramado 

no mar, após a castração do Céu por seu filho Cronos (daí a lenda do nascimento 

de Afrodite, que surge da espuma do mar); esposa de Hefestos, o Coxo, por ela 

                                            
1 CHEVALIER, J., GHEERBRANT, A. Dicionário de Símbolos (mitos, sonhos, costumes, gestos, 
formas, figuras, cores, números). 12. ed. Rio de Janeiro : José Olympio, 1998. 

Foto: J. Luis da Conceição 
06 nov 1986/NP 

Foto: João Lourenço 
28 abril1986/ NP 



STUDIUM 17  56 

ridicularizado em várias ocasiões. Simboliza as forças irreprimíveis da 

fecundidade, não em seus frutos, mas no desejo apaixonado que acende entre 

os vivos. (Chevalier e Gheerbrant, 1998) 2 

 O Jornal Notícias Populares tinha um baixíssimo número de assinantes. 

Seus leitores eram basicamente operários, que compravam os exemplares nas 

bancas, a caminho do trabalho, utilizando transporte público. Nesse itinerário 

queriam obter informação sobre crime, violência, cotidiano, ou o simples prazer 

de perceber o alheio e se identificar com os fatos ali relatados. 

 Nas fotos estudadas se faz claro o entendimento de Koury quando da 

citação "a ilusão de imaginar que o mundo real não se encontra externo, porém 

interno à imagem" (Koury, 1998: 64).3 

 A população, assombrada com tanta violência, procura nas páginas do 

NP e nas fotos do veículo uma fuga do real. A transcendência da verdade. Da 

realidade do bairro, da violência das ruas, de sua própria enfermidade. O que o 

individuo procura na fotografia do NP é justamente uma realidade pior que a sua 

própria realidade, num desejo desesperado de encontrar motivos para continuar 

fazendo sua vida valer a pena, fazer o seu cotidiano, apesar de intragável, 

prosseguir.  

 A criminalidade também era bastante explorada pelo NP. A imagem 

fotográfica dos bandidos lhes fazia parecer piores do que eram na vida real. 

Eram criados nomes como "Homem Diabo", "Capeta", "Matador de Guarulhos" 

e outros para identificar figuras que, segundo os próprios fotógrafos, nem eram 

tão perigosos assim. A busca pelo sensacional e pelo aumento da tiragem do 

jornal e de sua comercialização fazia com que essas atitudes editoriais fossem 

tomadas, conforme foto abaixo: 

                                            
2 CHEVALIER, J., GHEERBRANT, A. Dicionário de Símbolos (mitos, sonhos, costumes, gestos, 
formas, figuras, cores, números). 12. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998. 
3 KOURY, Mauro. "Fotografia, sentimento e morte no Brasil", in: KOURY, Mauro org. Imagens e 
Ciências Sociais, João Pessoa : EdUFPB, 1998. 
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 Esse envolvimento que o 

receptor cria com a imagem e a 

interação que a captação fotográfica 

produz trazem todas as condições 

estético-comunicativas para que esse 

elemento condutor se produza. A mola-

mestra é a comunicação e nesse caso 

signos, símbolos e interpretantes têm 

em comum a interpretação plena, ora 

como objeto fotográfico, ora como receptor analítico (leitor). 

 Segundo Aumont, as imagens dos espaços representados fazem fluir 

temporalidades diversas, experiências compartilhadas como significativas, sutis 

cumplicidades e nesse puzzle figurativo, narram o grupo, produzem um sentido 

singular do grupo. (Aumont, 1999:247).4 Essa simbiose interpretativa faz com 

que o receptor se veja no palco da cena, se sinta virtualmente ligado aos 

acontecimentos, sem os danos da violência. A estética não dói. A tragédia do 

cotidiano, sim. 

 

A estética e a ética na fotografia 

"O comportamento humano prático-moral, ainda que sujeito a variação 
de uma época para outra e de uma sociedade para outra, remonta até 
a própria origem do homem como um ser social" (Sanchez Vasquez, 
1998) 5 

 A violência existe em todas as partes e em todos os cantos do mundo. O 

problema é a banalização dessa violência. A estética fotográfica e seu uso bem 

dosado têm cunho informativo e ético, porém à medida que ela é usada sem 

critério, sem análise e apenas enfatizando fins comerciais se torna um problema, 

pois a repetição cotidiana dessa violência no receptor faz com que este entenda 

a violência como algo normal. 

                                            
4 AUMONT, Jacques. A imagem, São Paulo : Papirus, 1999. 
5 Sanches Vasquez, Adolfo, Ética, Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1998 

Foto: J. L Conceição 
17 novembro 1986/NP 
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 Vivemos em uma sociedade cada vez mais mediatizada.  

 Muito embora no mundo 

moderno a noção de corpo se construa 

através de referentes relativos ao corpo 

como átomo, divisa, fronteira, clausura 

do sujeito, ou seja, um corpo definido 

como unidade (Le Breton, 1990), 

quando se trata das práticas de 

violência, observamos que essa noção 

de corpo assume outros significados. 

Os signos indiciais do corpo extrapolam o próprio corpo produzindo, fazendo 

circular referentes simbólicos da rua, do bairro, da cidade.6 

 

Espreme que sai sangue 

 É importante entender o NP como um 

veículo com uma comunicação visual muito 

particular e intensa. Apesar disso, os editores 

de imagem não usavam fotos sangrentas em 

cores. As fotos mais violentas eram usadas 

em tamanho menor que as menos violentas e 

normalmente colocadas nas páginas internas. 

As fotos coloridas eram usadas para mostrar 

"A gata do mês". Diversas atrizes famosas 

que atuam em novelas da atualidade posaram nuas em fotos do Notícias 

Populares. 

 Quando Barthes (1984: 15) afirma que "a fotografia traz sempre consigo 

seu referente, ambos atingidos pela imobilidade amorosa ou fúnebre, no âmago 

do mundo em movimento: estão colados um ao outro, membro por membro..." 7, 

demonstra claramente a razão desse ambiente de imagem, sempre conflituoso, 

                                            
6 BRETON, David. Antropologie du corps et modernité, Paris : Sociologie d'aujourd'hui, 1990. 
7 BARTHES, Roland. A Câmara Clara, Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1984. 

Foto: J.M Silva 
06 novembro 1986/NP 

Incendiado o Bandido no Metrô da Sé 
Foto: J.M. Silva 
29 abril 1986/NP 
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ora ressaltando a podridão social e a convalescença humana, ora expondo o 

olhar irrequieto do fotógrafo. Grande parte das vezes o olhar do fotógrafo é 

completamente diferente do ímpeto do receptor; este vaga pela imagem, 

interage, possui tempo para degustar essa visão, tem tempo para reflexão. O 

fotógrafo tem a fração de segundo que corresponde ao clique. Esse "namoro 

visual" dura muitas vezes centésimos de segundo. O instinto do fotógrafo realiza 

a fotografia e o sabor finalizado desse trabalho fica para o interpretante avaliar. 

 O fotógrafo é um artista da imagem, rico em sensações, nobre em suas 

percepções. Sua arte é valorizada no mundo inteiro. Esse trabalho documenta a 

sociedade em que vivemos, atribui valores ao ser humano que nem mesmo ele 

sabe. A estética da imagem faz com que o homem contemporâneo se conheça 

melhor, tenha uma visão de si e do mundo que habita e isso é primordial. Mesmo 

através de fotos sensacionalistas, violentas o fotógrafo cumpre o seu dever 

denunciativo, e essa documentação passa a ter uma dimensão muito mais 

construtiva quando imaginamos um mundo diferente do que aconteceu no 

passado. Através da humanidade documentada pelas lentes fotográficas, 

podemos reconhecer nossos erros e estabelecer um destino mais justo, 

equilibrado e humano. 
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A FÓRMULA REPAGINADA 

Tom Lisboa 
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Minha trajetória de investigação da imagem se divide em duas partes 

distintas: A primeira, de 1997 a 2000, na qual trabalhei com pintura, e de 2000 

até hoje, em que venho desenvolvendo minha pesquisa fotográfica através da 

apropriação de textos (visuais e escritos) provenientes da grande mídia, 

especialmente a TV e o jornal. Contribuiu, para o desenvolvimento de meu 

trabalho fotográfico, o referencial teórico utilizado na dissertação de mestrado 

"Entre a estatueta do Oscar e o Oscar da estatueta" que teve como base a teoria 

das quatro fases da imagem de Jean Baudrillard, os conceitos de Edgar Morin 

sobre cultura de massas e imaginário, as reflexões de Guy Debord sobre a 

sociedade do espetáculo e as de Marshall McLuhan sobre os meios de 

comunicação de massa. Visto sob esse ponto vista, nestes últimos quatro anos, 
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minhas fotos têm explorado questões que são pertinentes tanto à fotografia 

quanto às mídias, que são a manipulação, a edição, o recorte e a 

recontextualização de imagens. A partir daí, surgem fotos que "não são tiradas, 

mas feitas"; que mesclam o trabalho manual com a tecnologia digital; que 

incorporam um olhar proveniente da pintura; e que questionam o paradigma da 

verdade fotográfica. 

 

o site de Tom Lisboa é http://www.sintomnizado.com.br/tomlisboa 
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"Fórmula repaginada" amplia a experiência do ver 

Rosana Horio Monteiro  

 

O arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva 

E desce refletido na poça de lama do pátio. 

Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa, 

Quatro pombas passeiam. 

(Manuel Bandeira, A realidade e a imagem) 

 

 Tom Lisboa, artista goiano radicado em Curitiba (PR), prossegue em "A 

fórmula repaginada" sua investigação em torno das representações midiáticas, 

trabalhando desta vez com páginas de jornal. São fotos? Objetos 

tridimensionais? Um exercício de criação artística cuja matéria-prima são 

páginas de um jornal diário qualquer. 

 Tom recorta, molha, amassa essas páginas. Monta e remonta, constrói. 

Constrói verdadeiros objetos, cheios de relevo e movimento, e os reproduz com 

a mediação do computador sobre papel fotográfico. Ao fazer isso, o artista 

propõe ao espectador novas poéticas visuais. Em "A fórmula repaginada" o 

artista transforma a crônica diária impressa no jornal em objeto de apreciação 

estética e poética. 

 Alinhando-se a outros artistas visuais contemporâneos, Tom Lisboa 

exercita nessa exposição um assim chamado descondicionamento do olhar 

através de uma fotografia que amplia a experiência do ver, uma vez que 

documenta a desconstrução de um real impresso nas páginas dos jornais. Essa 

desconstrução procura evidenciar junto ao espectador o fato de que percebemos 

os objetos que as nossas práticas culturais já definiram previamente. Em outras 

palavras, a realidade já foi fabricada por toda uma rede de estereótipos culturais, 

                                            
 Professora Doutora da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás 
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que condicionam a percepção. Assim, o que julgamos ser a realidade não passa 

de um produto de nossa percepção cultural. 

 

    

         



O ACHATAMENTO DA PERSPECTIVA: LEITURA DE UMA IMAGEM DE 

MORTE E VIOLÊNCIA 

Denise Camargo 1 

 

 A cabeça de um homem, 

desprendida do corpo sobre um terreno 

em que garotos jogam um divertido 

futebol: essa imagem feita pelo 

fotojornalista Severino Silva, em 1992, 

na favela Parque Fluminense, em 

Duque de Caxias, Rio de Janeiro, traz o 

dissabor e a familiaridade com que 

morte e violência são tratadas. 

 Publicada na revista francesa 

Photo em uma edição especial sobre o 

Brasil, em 1996, essa imagem ilustrou o capítulo Le sang du Brèsil (O sangue do 

Brasil) e foi protagonista da polêmica sobre o importante papel dos fotógrafos, 

enquanto mediadores das imagens publicadas pela mídia, travada no mesmo 

ano entre a revista Veja (03/07/1996) e o jornal Paparazzi (junho/1996), editado 

pela Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio. 

 Em Photo, o abre da reportagem afirma que "um dos principais papéis da 

fotografia é o de informar, testemunhar, ainda que seja o insuportável!" 2 e segue 

explicando as razões da violência: a crise econômica que veio com a ditadura 

militar e transformou o País num beco de pobreza e criminalidade. Serão, então, 

seis páginas com imagens da violência. Uma delas é a foto da cabeça que se 

                                            
1 Denise Camargo é mestre em Ciências da Comunicação, pela ECA - USP e especializada em 
Cultura da Imagem, pela Universidade de Navarra, em Pamplona, Espanha. É docente do 
Bacharelado em Fotografia da Faculdade Senac de Comunicação e Artes onde participa do 
Grupo de Pesquisa da Imagem Contemporânea. É formada em Jornalismo, pela ECA - USP. Foi 
fotojornalista dos jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde e editora de fotografia da revista 
Irisfoto e do site Fotopro, ambos especializados na difusão da cultura fotográfica brasileira. 
2 No texto original: "Un des rôles majeurs de la photographie est celui d'informer, de témoigner, 
même et surtout de l'insoutenable!" 

Fotos de Severino Silva (reprodução da 
revista Photo, nº 329 abr. 1996 e Jornal 

Papparazzi nº 51 jun. 1996) 
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confunde com a bola com a qual os meninos jogam futebol. "Rio, setembro 92. 

A cabeça de um homem executado serve de bola para uma partida de futebol" 3 

é a legenda que a revista inscreve. 

 O texto em Photo fala genericamente da violência no País. Não há 

explicação para a edição de tais imagens; parece não haver também 

preocupação com o programa de visualidade que suscitam, para o processo de 

produção em que se inserem. Nada. Os editores provavelmente embarcaram na 

ilusão criada pelo fotógrafo de que os meninos jogam mesmo com a cabeça. É 

o que diz a legenda. É o que os nossos olhos vêem. 

"Imagem que mente" é o título da reportagem de Veja, denunciando uma 

farsa, apontada também por leitores franceses da Photo e confirmada 

"inocentemente" pelo fotógrafo, segundo o texto da revista, quando ele explica 

que só percebeu que a cabeça teria ficado exatamente na frente da bola quando 

ampliou o negativo. A revista vai longe e "descobre" a versão de um dos meninos 

fotografados ao mesmo tempo em que ignora a fala do fotógrafo sobre o assunto. 

Enquanto isso, o jornal Paparazzi afirma que "a fotografia, no Jornalismo, 

simplesmente retrata a vida (...)" e como uma arte detém alguns princípios 

técnicos que permitem "dar mais ênfase à mensagem pretendida" e insiste em 

não confundir composição com armação. Para pensar nisso podemos tomar as 

passagens de Susan Sontag, em Diante da dor dos outros, embora a exploração 

do discurso ético da armação não seja proposta deste trabalho: 

" (...) imagens que apresentam provas que contradizem devoções 
acalentadas são invariavelmente descartadas como encenações 
montadas para as câmeras. Ante a ratificação fotográfica das 
atrocidades cometidas pelo lado a que a pessoa pertence, a reação-
padrão consiste em tomar as fotos como algo fabricado, pensar que tal 

atrocidade jamais ocorreu (...)"4 

" Esse truque de ilusionista permite que as fotos sejam um registro 
objetivo e também um testemunho pessoal, tanto uma cópia ou uma 
transcrição fiel de um momento da realidade como uma interpretação 
dessa realidade (...) Aqueles que sublinham a contundência 
comprobatória atribuída à criação de imagens por câmeras precisam 
usar de evasivas ao lidar com a questão da subjetividade do criador de 
imagens. Na fotografia de atrocidades, as pessoas querem o peso do 

                                            
3 "Rio, septembre 92. La tête d'un homme executé traîne et sert de ballon pour une partie de foot. 
Photo: Severina Silva" [sic]. 
4 Cf. Sontag p.15 
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testemunho sem a nódoa do talento artístico, tido como equivalente à 

insinceridade ou à mera trapaça."5 

 Segundo Severino Silva, ele chegou ao local e percebeu a contradição 

entre a alegria dos meninos jogando futebol e aquela cena terrível - o corpo havia 

sido picotado, o coração arrancado e espalhado com desdém nas proximidades. 

O fotógrafo pediu mesmo para que os garotos chegassem mais perto e fez a 

seqüência em que cada vez mais a bola foi-se mesclando à cabeça - temos uma 

foto e a ela devemos um scanning. 

 

Duas intencionalidades, então 

 Fundamental para o "deciframento" da imagem, segundo Flusser6, o 

método de scanning, o vaguear pela superfície da imagem, que segue tanto a 

sua estrutura quanto os "impulsos íntimos do observador", considera as 

intencionalidades do emissor e do receptor. Do fotógrafo, o desejo de interpretar 

a realidade - para isso: um conjunto de decisões técnicas e estéticas.  

 A imagem fotográfica re-apresenta o 

mundo visível e como num sinal de 

cumplicidade o ato manifesto da captura da 

imagem coloca o fotógrafo como responsável 

pelo ficcional que toda imagem contém. Ao 

trazer a cabeça para junto da bola o fotógrafo 

põe em funcionamento a teleobjetiva, que aproxima os planos, que achata as 

perspectivas, como costumamos, nós fotógrafos, dizer. A noção real do espaço 

que separa a bola da cabeça é dissimulada quando as linhas que se formam e 

tendem a se completar no infinito param ali mesmo no ponto mais próximo, 

mudando claramente o sentido da imagem fotográfica, provocando um 

sentimento à interferência de um observador que a recebe. 

"Fotos de acontecimentos infernais parecem mais autênticas quando 
não dão a impressão de terem sido 'corretamente' iluminadas e 
compostas porque o fotógrafo era um amador ou - o que é igualmente 
aproveitável - adotou um dos diversos estilos sabidamente 

                                            
5 id. p.26 
6 Cf. Flusser p.13. 
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antiartísticos. Ao voarem baixo, em termos artísticos, essas fotos são 
julgadas menos manipuladoras - hoje, todas as imagens de sofrimento 
amplamente divulgadas estão sob essa suspeita - e menos aptas a 
suscitar compaixão ou identificação enganosas. As fotos menos 
elaboradas não são apenas bem recebidas como portadoras de um 
tipo especial de autenticidade."7 

 Todas as imagens usadas para confrontar a idéia de que a violência é 

instituída e, por isso, o fotógrafo conseguiu mostrá-la com uma estética 

diferenciada, trazem pessoas aplacadas não pela dor mas pela surpresa ou 

mesmo pela curiosidade de ver mais uma cena de crime. Na foto da cabeça com 

futebol ao fundo - ao lado, quase no mesmo plano - as crianças não demonstram 

surpresa. Não há os espectadores. Um espetáculo incompleto, portanto. Não se 

sabe se chega a chocar de fato, mas o inusitado da cena nos mobiliza. 

 Vemos a molecada jogando futebol com uma cabeça, porque no fundo 

sabemos que é bem possível que a banalização da violência nos mostre essa 

cena um dia. É que "(...) essa fotografia não é de modo algum terrível em si 

mesma, e que o horror provém do fato de nós a olharmos do seio da nossa 

liberdade." 8 

"Aquilo que sabemos ou aquilo que julgamos afeta o modo como 
vemos as coisas. Na Idade Média, quando os homens acreditavam na 
existência física do inferno, a visão do fogo tinha certamente para eles 
um significado muito diferente do que tem hoje para nós. No entanto, a 
sua idéia de inferno dependia muito da visão do fogo que consome e 
das cinzas que permanecem, bem como da experiência dolorosa das 
queimaduras."9 

 É preciso ainda considerar o "futebol macabro" (a imagem foi apelidada 

assim pelo texto da revista Veja) dentro do contexto da legenda que a 

acompanhou na publicação Photo. O que a imagem diz poderia ser apreendido 

de inúmeras maneiras. Entretanto, as palavras" 10 localizadas logo abaixo dela 

fazem que o espectador se torne cego à estrutura imagética. 

 Choque. Primeiro porque é impossível alguém jogar futebol com uma 

cabeça recém-degolada, como diz a legenda. Segundo porque se isso 

acontecer, só pode ser mentira. Mas "os olhos do outro combinam-se com os 

                                            
7 Cf. Sontag p.26 - 27 
8 Cf. Barthes p.67 - 69 
9 Cf. Berger 
10 Cf. Sontag p.28 
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nossos" 11 e para tal união a fotografia se solidifica como uma seleção do que se 

pretende ver. Esquivar-se da tarefa de selecionador é impossível. Nos diz 

Barthes: 

"A maior parte das fotos-choque que nos mostraram são falsas, porque 
precisamente escolheram um estado intermediário entre o fato literal e 
o fato majorado: intencionais demais para serem fotografia e 
excessivamente exatas para serem pintura, falta-lhes simultaneamente 
o escândalo da literalidade e a verdade da arte (...) o natural dessas 
imagens obriga o espectador a uma interrogação violenta, induzindo-o 
na via de um julgamento que ele elabora por si mesmo, sem que o 
embarace a presença demiúrgica do fotógrafo."12 

 Os meninos correm aparentemente desinteressados, mas todos dirigem 

o olhar discretamente para o chão, à direita, onde repousa quieta a cabeça. Não 

há espanto, mas é nítida a sensação de que eles percebem a cabeça naquele 

local. Ninguém que jogasse futebol contemplaria uma bola no momento do jogo. 

Olharia para uma jogada, certamente para um zagueiro da defesa tentando se 

livrar do atacante ou para um goleiro desesperado com o ataque. Ninguém 

carregaria objetos durante a partida - vêem-se meninos descalços, alguns deles 

carregam tênis ou sapatos nas mãos. 

 Sabe-se de uma sensação de movimento, mas a velocidade da exposição 

não deixa claro se realmente eles corriam no momento do clique. E o garoto em 

posição central é o que domina a bola-cabeça e vai como se partisse para um 

gol, como se aplicasse uma finta. Então ele não estaria chutando a cabeça e sim 

a bola real. A cabeça funciona ali como um jogador do time adversário, vai 

transformar-se em obstáculo tão logo o garoto se aproxime dele. E os outros 

aguardam. Alguns parados, outros andando, até. Nossa familiaridade com a 

tradição do futebol nos obriga a entender a jogada. Só que o gol do time 

adversário está vazio - no último plano da cena avistamos as traves, nuas. Não 

há goleiro e nada de jogadores do time contrário nesse futebol de campinho da 

favela Parque Fluminense. Assim, o menino não estaria mesmo jogando com a 

cabeça, mas com uma bola real. 

 Ao dividirmos o quadro em três partes iguais, teremos o canto direito 

vazio. A atenção se concentra, então, no centro, para onde partiriam ou de onde 

                                            
11 Cf. Berger 
12 Cf. Barthes p.69 
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sairiam as linhas imaginárias que se encontram no ponto central. E não por 

acaso, quase no centro, está toda a força da informação. É onde o menino, 

protagonista, poderia estar sozinho, sem precisar do "time". Os colegas, no canto 

esquerdo, são secundários e, além do olhar que dirigem para a cabeça, não 

realizam ação que determine o fato. Uma outra divisão pela horizontal, desta vez 

em duas partes, coloca no centro e abaixo o fluxo de movimento. Ali estão a mão 

do menino que parece se mover numa corrida e a cabeça estática, nos olhando 

de frente.  

 

 

Simulação 

 Por que a polêmica em torno da imagem da cabeça? Por que o fotógrafo 

fez essa foto? É que a imagem obtida pelo princípio fotográfico torna indiscutível 

o que estamos vendo. 

 Quase sem perceber, o fotógrafo estaria recriando aquele óleo sobre tela 

de Salvador Dali, O Sono, de 1937, em que uma cabeça enorme, dormente, sem 

corpo, é sustentada por varetas. Uma cabeça assim sem corpo é irreal, mas no 

cantinho, um cão, real, aguarda também amparado pelos mesmos apoios. A 

cena de Dali parece real. A cena de Severino parece real. A cabeça-bola irreal é 

sustentada pelos meninos reais. Nos dois casos a presença é material e a ficção 

pertence à realidade e se torna muito mais verdadeira que o real. A fotografia da 

cabeça é pura virtualidade, ou pelo menos cria um signo do virtual. 

 Durante as décadas de 70 e 80, a análise da imagem fotográfica se valeu 

de teorias gerais que acabaram vinculadas ao determinismo: o que é fotografia, 
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com que modelos ela opera, como se opõe à pintura, à literatura, ao vídeo. Era 

preciso responder o que era a fotografia. Para a modernidade, o equipamento é 

um ser limitador de perspectivas renascentistas, instantâneas, centradas e as 

imagens são únicas, singulares, resultantes de um caráter objetivista que 

relaciona fotógrafo-câmera-referente e marca um modelo teórico. 

 As práticas contemporâneas mudam essa relação. É a criação por meio 

de um artifício, de equipamentos que podem re-arranjar as imagens e oferecer 

uma imagem-tempo no espaço da representação. 

 Mas de onde vem o impacto que as imagens provocam? Elas estão no 

lugar de outras coisas e as duplicam. E precisam, segundo Barthes, nos 

desorganizar. O acesso ao mundo é mediado por signos e pela crença do poder 

das imagens que nos conectam a ele. Com a fotografia, pela primeira vez, a 

imagem se viu nua e crua, como um milagre que fizesse o mundo visível ser ele 

mesmo. Como se o que há no papel fosse tão real quanto as coisas nas quais 

se pode tocar, mas fosse ele também uma outra coisa. "O virtual não se opõe ao 

real, mas sim aos ideais de verdade, que são a mais pura ficção.13 " 

 

  

                                            
13 Cf. Arlindo Machado 
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