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EDITORIAL 

 

Fotografia: entre sociabilidades, técnicas e artes. 

 Estuda-se a fotografia em vários âmbitos. Na compreensão da obra, na 

análise do instante fotográfico, na inscrição do fotógrafo no real e na imagem 

indicial, em suas formas de produção, circulação e recepção. Muitas vezes, o 

debate prolonga-se, com maior ou menor fortuna, sobre as interfaces e fronteiras 

entre arte e fotografia.   

 Desta feita, o fotográfico vem entremeado a outras esferas de produção 

de sentido. Aí, ganha envergadura a presença da fotografia na sociabilidade 

moderna e contemporânea, seja porque motiva a convivência, seja porque pauta 

as conversas ou então suscita a criação no campo da linguagem e das artes. 

 Neste número, Frank Kohl apresenta uma coleção, mantida na 

Alemanha, de fotografias feitas no Brasil oitocentista, Ilka Stern retoma o uso da 

fotografia na conhecida “revolução de 1924” na cidade de São Paulo e Vanessa 

Sobrino apresenta dois textos importantes do Boletim do Fotocineclube 

Bandeirante a respeito da fotografia que se queria moderna naquela altura. Com 

delicadeza, ela introduz tais documentos. Novamente, a Studium traz à baila uma 

documentação que perpassa a história da fotografia no Brasil.  

 De certa forma, esses artigos tocam em uma questão central deste 

número: o entrecruzamento da fotografia com sociabilidades intelectuais que 

discutem, projetam, definem e (re)visitam as noções de fotografia em voga e 

seus registros de visualidade e verossimilhança. Já Diana Dobranzky palmilha 

um debate intelectual, inclusive toca em certas categorias estéticas. O leitor não 

se engane, esta sociabilidade intelectual envolve o pensar, as redes de 

interlocução, a elaboração de certos consensos e lugares-comuns, bem como, 

muitas vezes, uma acirrada disputa pela delimitação das acepções e das práticas 

de representação. Nesta direção, um artigo aborda o processo criativo teatral e 

o uso das fotografias, uma entrevista evidencia o trato intelectual que Monicelli 

dedica ao cinema. Por último, duas resenhas tratam da fotografia em duas 
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maneiras fortes de sua expressão na atualidade: em livro e em exposição, modos 

caros que atravessam as sociabilidades contemporâneas. 

 Ficam ainda várias lacunas. Falta mapear melhor: os gestos com que pais 

introduzem a câmera em casa e aos filhos, as conversas animadas ou não que 

definem as poses, os flagrantes em que o espontâneo de qualquer um parece 

cristalizado, a confidência partilhada entre fotógrafos que viram, naquele 

enquadramento, a fotografia sem a registrar, as palavras ditadas pelos manuais 

que revelam modos de operacionalizar a imagem ou mesmo os procedimentos 

do ensino de fotografia que não se resumem aos programas de aula. Destas 

marcas de sociabilidade, entre gestos e palavras, também a fotografia se faz, 

inclusive seu bem-querer.    

  

Iara Lis Schiavinatto 

 



CRÍTICA FOTOGRÁFICA NO BOLETIM DO FOTO-CINE CLUBE 

BANDEIRANTE, 1948-1953 

Vanessa Sobrino 

 

O Foto-Cine Clube 

Bandeirante é um clube de fotografia, 

fundado em São Paulo em 1939 e 

que entre 1948 e 1953 se auto-

afirmou como local de referência para 

uma produção fotográfica "moderna" 

no Brasil. Em busca de uma 

experiência em fotografia que 

acompanhasse as mudanças na 

organização urbana decorrentes do 

período pós-guerra, forma-se no 

interior do Clube um espaço para a 

crítica aberta a novas representações 

artísticas no suporte fotográfico. 

 Essa crítica pode ser 

encontrada em artigos publicados no 

Boletim do FCCB, a partir de 1948, 

assim como na produção fotográfica, suscitada pelas atividades do Clube - 

concursos, excursões, salões e seminários - que teve em 1953 seu auge em 

termos de repercussão no contexto artístico. Reconhecida como "moderna", 

ocupou uma sala especial na II Bienal Internacional de Arte de São Paulo. 

 Participando do cosmopolitismo dos centros urbanos, o FCCB esteve em 

intenso diálogo com clubes e associações fotográficas tanto da Europa como 

dos Estados Unidos. O Salão Internacional de Arte Fotográfica de São Paulo, 

realizado anualmente desde 1943 pelo próprio FCCB, na Galeria Prestes Maia 

no centro de São Paulo, foi o mais notório meio da relação entre as diferentes 

produções fotográficas e as propostas que portavam. 

Capas de boletins do FCCB com fotos de 
Fernando Palmério (Amarrado), Ivo Ferreira da 

Silva (Sinal dos Tempos), Eduardo 
Salvatore(sem título) e Admar Cervelini(In 

Vitro). 
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 Em 1948, o VII Salão Internacional de Arte Fotográfica teve expressão 

nos artigos do Boletim, em que os fotógrafos participantes foram qualificados 

como "novos", com "um nivel de valor artístico jamais alcançado anteriormente", 

na opinião de Jacob Polacow, membro da diretoria do Clube. 1  O "moderno" 

tomou a frente nos debates e na qualificação da produção fotográfica do Clube 

e logo, em 1949, com a exposição fotográfica de Thomaz Farkas no Museu de 

Arte Moderna de São Paulo, o suporte fotográfico se consolidava no circuito das 

artes e se institucionalizava como tal. 

 Costa & Silva em estudo pioneiro sobre o FCCB - publicado em 1995 - 

localiza nesse período a "primeira etapa da fotografia moderna brasileira", 

caracterizando-a como aquela em que "tratava-se de abrir possibilidades para a 

construção de uma nova linguagem". Para tanto, os autores atribuem essa 

qualidade de "pioneiros" aos fotógrafos José Yalenti, Thomaz Farkas, Geraldo 

de Barros e German Lorca, pela iniciativa de se lançarem "à formação de uma 

nova visão" 2, uma produção fotográfica diferente da tradição pictorialista, que 

se distinguia por apresentar temáticas do cotidiano urbano sem a ênfase 

romantizada, com a exploração de linhas e luzes que apontasse a uma 

abstração, utilizando-se assim de uma estética peculiarmente fotográfica. 

 O chamado pictorialismo teve como atributo principal a aproximação da 

fotografia com a pintura. Na perspectiva da conquista de um estatuto artístico 

para a prática fotográfica, característica do século XIX, a aproximação da 

fotografia com a pintura se dava por meio da escolha de temas romantizados e 

de técnicas que obtinham resultados próximo aos efeitos de uma pintura (por 

exemplo, por meio da manipulação da cópia fotográfica em laboratório: a 

fotomontagem, a fotopintura e processos diferenciados como o bromóleo). 

 De início, o FCCB trazia características da tradição fotoclubística, ou seja, 

tanto na forma de organização, como na produção fortemente marcada pela 

estética pictorialista: tonalidades suaves de cinzas, pigmentos imperceptíveis na 

cópia fotográfica, e uma significativa quantidade de temas de paisagem e 

                                            
1 POLACOW, Jacob. "VII Salão - Salão dos Novos". FCCB-Boletim, v.III, n. 32, 1948. 
2 COSTA, Helouise & SILVA, Renato Rodrigues da. A fotografia moderna no Brasil. São Paulo: 
Cosac Naify, 2004. p. 36-37. 
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retratos. A partir das inúmeras atividades internas do FCCB, visando os Salões 

Internacionais, os fotógrafos aventuraram-se na pesquisa do meio fotográfico, 

voltando-se a temáticas urbanas e ao cotidiano para a expressão artística. 

 Na década de 1950, a produção fotográfica coletiva do Clube já se 

assumia distante da tradição pictorialista, considerada pela maior parte de seus 

fotógrafos como uma prática fadada ao passado e que já não correspondia aos 

anseios do período presente. Porém, sabemos hoje que muito das bases da 

fotografia "moderna" herdou traços e direções do pictorialismo 3. 

 Pela análise de artigos publicados no Boletim do FCCB é possível levantar 

algumas mudanças e continuidades que apontaram no horizonte da fotografia 

do Clube 4. O Foto-Cine Clube Bandeirante - Boletim (FCCB-Boletim) teve sua 

primeira edição em 1946 como complemento à circular interna e foi também uma 

iniciativa para a idealização de uma revista de fotografia. As mudanças gráficas 

e editoriais que se observam a partir de 1948, com formato de revista e com 

acréscimo de páginas reservadas aos artigos de crítica, acompanham 

modificações na escolha de temas a serem abordados, sendo que a diretoria se 

conserva. O espaço outrora reservado para os artigos de ordem técnica, ou dicas 

para o laboratório, começa a ser hegemonicamente ocupado por artigos 

traduzidos e/ou adaptados de revistas estrangeiras, que traziam discussões 

acerca da natureza da fotografia, suas práticas e sugestões de como abordá-la 

de acordo com os meios e tendências em voga. Por um lado, o gesto de incluir 

artigos estrangeiros no Boletim traduz o cosmopolitismo que definia a orientação 

da produção do Clube para uma fotografia de vanguarda. 

 Essa nova crítica fotográfica, oriunda de um ambiente de referências 

internacionais com interesses vanguardistas, se conformava no diálogo com as 

tendências internacionais, tais como a fotografia subjetiva de Otto Steinert, na 

Alemanha, no movimento Subjektive Fotografie (Fotografia Subjetiva), e a 

fotografia direta de Weston, nos EUA, com o F/64, de renovação e 

                                            
3 Ver MELLO, Maria Teresa Bandeira de. Arte e fotografia: o movimento pictorialista no Brasil. 
Rio de Janeiro: FUNARTE, 1998. 
4 Pude realizar um pouco desse exercício na monografia "A Crítica Fotográfica no Interior do Foto 
Cine Clube Bandeirante: o embate entre a fotografia pictorialista e a fotografia "moderna" , 
Unicamp, 2004, sob orientação de Profª Drª Iara Lis Schiavinatto. 
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distanciamento da estética pictorialista. Além do contato por meio de livros, 

revistas e salões, o FCCB mantinha diálogo através de correspondência e 

encontros com tendências fotográficas do exterior pelas associações 

internacionais como a Photographic Society of América (P.S.A.) e a F.I.A.F. 

(Fédération Internacionale de L´Art Photographique), de que o FCCB participou. 

 Os documentos que trago 5, selecionei de artigos 

publicados no FCCB-Boletim, de 1949 e 1951. São 

escritos por diretores do Clube, sócios-fundadores que 

tiveram esse impulso da discussão pelo meio textual, 

sobre as práticas fotográficas que acompanhavam as 

novas tendências, tais como as citadas acima, por 

exemplo. Interessante notar que, na tentativa em teorizar 

um novo modelo de fotografia, esses artigos aparecem 

no FCCB-Boletim depois de 1948, período que 

acompanhou as mudanças gráficas e editoriais com a 

publicação de artigos adaptados e traduzidos de revistas 

de fotografia estrangeiras. Artigos publicados 

originalmente nos E.U.A. e Europa, que chamam nossa 

atenção por inaugurarem, na série cronológica do 

Boletim, uma discussão teórica sobre a natureza da 

fotografia, com a proposta primeira de negar ou 

questionar o pictorialismo, trazendo contribuições para a 

constituição de uma crítica fotográfica que se teorizava, 

de um lado, uma fotografia chamada de "moderna" e, por 

outro, divulgava tal modelo com base na negação da 

fotografia pictorial do século XIX. O pictorialismo nesses 

artigos é encarado como o contraponto da fotografia que 

se propunha como novidade, a favor de uma concepção 

do presente e do progresso.  

                                            
5 Texto 1: POLACOW, Jacob. Arte Fotográfica em seus aspectos locais. FCCB-Boletim, v. IV, 
n.43, nov.1949.  Texto 2: SALVATORE, Eduardo. "onsiderações sobre o Momento Fotográfico. 
FCCB-Boletim, v. VI, n.67, nov.1951. 

Capas de boletins do 
FCCB com as seguintes 

fotos: A máscara e o 
vulto, de Ítalo Rainato; 

Al Di La, deGiulio 
Parmiani (Itália); sem 
título, de Francisco 

Albuquerque. 
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 A discussão sobre a intervenção de pigmentos na cópia fotográfica em 

laboratório foi criticada por representar uma técnica utilizada no pictorialismo 

para aproximar a fotografia da pintura. O fotógrafo do Circolo Photográfico 

Milanese, Volf Sterental 6, em artigo traduzido e publicado no FCCB- Boletim em 

1949, afirmava que as excessivas intervenções manuais desfiguram a natureza 

da imagem fotográfica, e propunha uma intervenção subtrativa de detalhes, para 

a valorização de linhas essenciais e, assim, oferecer uma imediata percepção 

ao observador. Essa idéia teve repercussão clara e perceptível no Boletim. 

Posteriormente, em artigo de Jacob Polacow (Texto 1), defendia-se que o 

"esboço do fotógrafo é o negativo, no qual ele pode introduzir muito poucas 

alterações: assim, esse esboço deve apresentar o máximo esforço de perfeição." 

Um aspecto importante dessa fotografia "moderna" que se instaurava era a idéia 

de que, para ser considerada arte, deveria ser produzida mediante as 

potencialidades intrínsecas do processo fotográfico, em uma fotografia direta ao 

olhar, desvinculando-se da técnica pictorialista e se afastando dos temas 

sugeridos pela pintura clássica, ambas características que tiveram a conotação 

de distrair o observador. 

 Embora a defesa da fotografa como arte não tivesse sido abandonada, a 

valorização da visão direta do observador e da subjetividade do fotógrafo era um 

aspecto fundamental para a constituição da "moderna" fotografia como 

linguagem. O fotógrafo húngaro Tibor de Csorgeo, em outro artigo publicado no 

Boletim 7, opinou, no mesmo ano (1949) em que participou do Salão 

Internacional de São Paulo, que a fotografia deveria provocar irrealidade ou 

constrangimento no observador, acostumado com imagens pictoriais, 

concebidas como realistas. Idéia que podemos ver repercutida no artigo de 

Eduardo Salvatore, na época presidente do FCCB (Texto 2): "Procura-se 

demonstrar que a fotografia já deixou de ser uma arte meramente representativa 

e copiativa, mas permite ao fotógrafo a livre interpretação e a manifestação do 

próprio 'eu' ". 

                                            
6 STERENTAL, Volf .Tendencias da fotografia. FCCB-Boletim, v. IV n.39, 1949. 
7 CSORGEO, Tibor. A missão e o campo de ação da fotografia moderna. FCCB- Boletim, v. III, 
n. 31, nov. 1948. 
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 A fotografia "moderna" para Salvatore viria romper com o imobilismo dos 

salões de tradição pictorialista, renovando e abrindo, em território brasileiro, às 

novas experimentações que aconteciam nas vanguardas européias e 

americanas. Aborda um modelo de fotografia que estava preso às regras dos 

Salões, ao qual denominou "fotografia de salão", conceito também conhecido 

como "fotografia artística". Nessa visão, a tradição do Salão de Fotografia, 

prática corrente no século XIX e começo do XX, preservaria muito da produção 

pictorialista, onde se expunham cenas de marinhas, paisagens com tonalidades 

suaves de cinza e temáticas romantizadas, privilegiando uma narrativa 

simbólica. 

 Na perspectiva de uma fotografia "moderna", Aldo de Souza e Lima, 

fotógrafo do Clube, como ênfase central de seu artigo publicado em dezembro 

de 1949 no Boletim, transcreve o texto de Masclet, um dos líderes do "Grupo 

XV", da França, sobre a repercussão das fotografias do FCCB no Salão de Paris. 

Na comparação entre os Salões, de Paris e de São Paulo, Souza e Lima 

aproxima a produção paulista na qualidade de vanguarda, valorizando a 

produção do FCCB em consonância com o grupo francês. 

 Em "A Crítica ao IX Salão" 8 publicado em 1950, Benedito Junqueira 

Duarte, crítico de cinema e colunista do Jornal O Estado de São Paulo, localiza 

um período de ruptura na continuidade da produção fotográfica do FCCB, 

levantando dois momentos: antes e depois do VII Salão, em 1948. Observou que 

uma "atmosfera arejada" pairava na produção paulista em exposição, 

visualmente afastada da prática pictorialista. Assim também como Salvatore 

defendia, os fotógrafos do FCCB intencionavam marcar uma fotografia de 

expressão individual, que esteticamente valorizasse o uso da perspectiva, das 

linhas, da supressão de detalhes e, principalmente, a expressão da subjetividade 

do fotógrafo, criando a cada fotógrafo a liberdade de um estilo diferenciado, auto-

referido como "moderno". Os leitores da Studium podem agora se deleitar e 

experimentar um pouco do clima que inspirava tais debates. Boa leitura!

                                            
8 DUARTE, Benedito Junqueira A Crítica do IX Salão. F.C.C.B. Boletim, Ano V, nº53, set.1950 



ARTE FOTOGRÁFICA EM SEUS ASPECTOS LOCAIS 

Jacob Polacow - F.C.C.B. 

F.C.C.B. Boletim, Ano IV, nº43, nov. 1949 

 

 O movimento da Arte Fotográfica tal como 

vem se apresentando no país, e especialmente em 

São Paulo, já não é mais passível de uma aceitação 

silenciosa. Existem aspectos a esclarecer e pontos 

a debater.  

 Ilógico é ignorarmos este surto tão 

supreendente da caçula das artes plásticas, no 

momento mesmo em que se faz sentir a brisa 

renovadora sobre todos setores da "intelligentzia" 

internacional.  

 Pouco nos importa que em alguns círculos 

herméticos do intelectualismo indígena ainda se 

encare o artista-fotógrafo como criança brincando de gente grande. O 

tradicionalismo e o conservantismo são os alicerces do magestoso edifício da 

evolução. Lancemos as fiadas sobrepostas ao alicerce. 

 Certo e inegável é que Arte Fotográfica vem atraindo, dia a dia, maior 

contingente de talentos que buscam, na câmara, o instrumento de auto-

expressão mais afinado à época trepidante que vivemos. 

 Torna-se, assim, oportuno abordarmos, destas colunas, algumas facetas 

desse movimento, objetivando sua divulgação além do círculo de militantes ou 

daqueles que têm acompanhado mais de perto o surto artístico-fotográfico em 

nosso meio. 

 

capa do boletim nº 43: "Ânsia 
das Curvas", de Francisco 

Albuquerque 
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Público e Arte Fotográfica 

 Toda vez que falamos em arte, estamos, implicitamente, considerando o 

seu maior ou menor potencial de influência sobre o público. 

 Ninguém faz poesia, literatura, música, pintura, escultura ou qualquer 

outra modalidade de Arte, apenas para deleite pessoal. 

 O verdadeiro artista age pela influência de duas forças caracterizadas: o 

anseio permanente de penetração profunda e sutil dos fatos e coisas da natureza 

e a necessidade incontida de transmitir, aos outros, os seus estados emocionais, 

utilizando-se da modalidade artística a que levou o seu pendor vocacional. 

 Assim o público é imprescindível, como abobada de ressonância à sua 

força de criar e interpretar, tanto quanto lhe é indispensável "transmitir a 

mensagem", ou seja, descrever ou cantar em linguagem estática, o "bélo" que o 

cerca, que o inspira e o traz em permanente estado de inquietação e vibração. 

 A rigor, não deveríamos considerar o público como um todo, reagindo em 

uníssono diante de uma obra de Arte, o que seria enquadra-lo numa equação 

irreversível de psicologia social. Está claro que não pode haver uma reação 

coletiva, senão individual e na justa medida em que cada um se identifica com o 

autor, através da obra. 

 Entretanto, levando em linha de conta certos fatores casuais, que definem 

determinada estrutura social de uma época e numa região, não constitue 

temeridade a busca de um denominador comum que conduza a constatação, se 

não das reações propriamente ditas, ao menos das possibilidades de influência 

e grau de interesse que certo ramo das Artes pode exercer sobre o que 

designamos de "público". 

 Sob este ponto de vista, não há negar que a Arte Fotográfica, a despeito 

de suas confinações, como o figurativismo quase obrigatório que lhe impõe os 

sistemas óticos das objetivas, a ausência da terceira dimensão da cor – tem a 

seu favor, o elevado grau de acessibilidade ao público, pela imediata 

identificação deste com os temas e motivos. 
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 Um quadro fotográfico, quando realmente artístico, apresenta o dom de 

chamar a atenção sobre si, inicialmente, pelo simples arranjo dos valores 

plásticos que o compõem numa verdadeira ação de impacto. Na mecânica 

psicológica, poderíamos dizer que, por enquanto, foi despertada a curiosidade 

do espectador. Tal curiosidade o conduz, por uma tendência natural, ao exame 

mais detido, provocando, assim, o seu interesse pelo tema ou motivo. Resulta, 

daí, o acordar das suas emoções básicas de admiração, sentimento, etc., na 

proporção da força ou do valor da própria obra. 

 Se considerarmos, pois, que a Arte é representada pela trilogia BELEZA, 

VERDADE e RAZÃO, reconheceremos que a fotografia artística possui o mérito 

inicial de conduzir o espectador diretamente ao tema, de um modo cômodo, não 

lhe exigindo um estágio cultural preparatório ou elucubrações cerebrais de 

penetração e pesquisa. Alie-se essa propriedade à circunstancia de contar a Arte 

Fotográfica com possibilidades expressionais e interpretativas, por assim dizer, 

interditas a outros ramos artísticos, especialmente no setor das cenas de gênero, 

realistas, ricas de movimento, que somente a rapidez centesimal do segundo 

pode fixar e perpetuar – e só há que concluir pelo seu tremendo potencial de 

influencia sobre o público. 

 È o que se pode constatar, de um modo objetivo, por ocasião da 

realização dos Salões de Arte Fotográfica. Para não irmos mais longe, basta citar 

que o último certame realizado pelo Foto-cine Clube Bandeirante, na Galeria 

Prestes Maia, em fins do ano passado, atraiu perto de cem mil visitantes. Foi 

uma demonstração cabal do grau de interesse despertado no grande público por 

esse ramo das Artes que lhe fala tão de perto, numa linguagem familiar e 

acessível, onde cada qual compartilha das experiências do autor e se sente 

inteiramente à vontade de opinar e externar as emoções que lhe foram 

despertadas, sem receio de cometer heresias que provoquem risos superciliares 

dos iniciados. 

 Assumamos uma posição de prudencia no atinente à controvertida 

questão do compromisso social das Artes, sintuando-nos entre os extremos. 

Nem nos parece caber a qualquer ramificação artística, o papel de tribuna 

política, exercendo uma influencia dirigida, sobre as massas, nem devemos 
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admitir a sua existência como um mundo a parte, intangível e divorciado dos 

anseios que convulsionam as populações. No meio-termo, reside a virtude. 

 Ainda assim é certo concluir que, presentemente, a Arte Fotográfica 

poderá influir de modo inegualavel, nas tendencias culturais e estéticas das 

coletividades, o que bem evidencia a responsabilidade que cabe, neste setor, 

aos artistas-fotógrafos. 

 

Já criamos uma mentalidade artística para a fotografia? 

 Não se discute mais se a Fotografia é Arte ou não é Arte, pois sabe-se 

muito bem que a câmara fotográfica em si, não passa de um instrumento como 

outro qualquer – pincel, carvão, cinzel, etc.. 

 Necessário é discernir se aquele que faz fotografia é ou não artista. Assim, 

o que existe, realmente, são fotógrafos artistas e meros fotógrafos. 

 A inexistência de uma linha divisória bem nítida, separando a fotografia 

artística da mera fotografia é o que ainda traz confusão no espírito dos menos 

avisados. 

 Postas as coisas neste pé, cabe à proposição inicial – se já criamos 

mentalidade artística para a fotografia – uma resposta clara, franca, sem ladear 

a questão: - não obstante o agrado que lhe causam as fotografias, conforme já 

acentuamos ainda não existe nas massas ou mesmo em alguns meios 

intelectuais, a devida compenetração de que se possa fazer Arte séria pelos 

processos fotográficos. 

 Aquele mesmo indivíduo que fala com respeito e quase unção, da música, 

da pintura, ou da escultura, apenas aceita com bonomia e tolerância, o trabalho 

do artista-fotográfo. Qual destes últimos não terá passado pela experiência de 

mostrar a um "dilettanti" um trabalho que lhe custou meses ou anos de 

concepção, estudo, pesquisas e inúmeras tentativas de interpretação, para ouvir, 

afinal, um "sim senhor, parabéns; está uma verdadeira pintura"? E com isso acha 
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o cidadão entendido em Arte que esgotou a adjetivação, obtendo do autor, um 

crédito de gratidão para o resto da existência. 

 Dificilmente o leigo aceita que se possa fazer um trabalho 

verdadeiramente artístico, num centésimo de segundo, empregando processos 

aparentemente tão técnicos e mecanizados. Como é possível isso se se levam 

tantos meses ou anos para pintar um quadro ou compor uma partitura musical? 

 Esta concepção errônea e inconsistente, é, infelizmente, a que predomina 

e somente um conhecimento mais profundo do que seja, realmente, a Arte 

Fotográfica, poderá destruí-la. Mas isto levará algum tempo. 

 

Os conhecimentos do fotógrafo 

 Vejamos, muito por alto, como as coisas se passam: 

 Antes de mais nada, o fotógrafo tem necessidade de conhecer a ótica e a 

mecânica do seu aparelho, as possibilidades do material negativo e positivo e 

ainda a química dos agentes reveladores, etc.. Este é, apenas, o seu acervo 

técnico e o mínimo que se exige para alguem fazer uma fotografia documentária 

que se aproveite. 

 Além disso, deve conhecer profundamente as regras de composição 

pictórica e jogar com os valores plásticos, não como na pintura, mas de acordo 

com as próprias possibilidades de seu modo expressional, onde a luz é tudo e o 

assunto quase nada. Isto constitue apenas o conhecimento artístico do "mettier", 

mas que, de per si, não o habilita a uma realização de envergadura. 

 Capítulo importante é o conhecimento da luz em todas as suas variações 

e possibilidades, o que exige estudo e observação demoradíssimos, até que 

venha a senti-la como viva, tornando-se afeito aos caprichos e "esquisitices". 

 As características inerente à sua Arte, exigem ainda do fotógrafo um 

acuradíssimo poder de seleção que lhe permite discernir de pronto, as cenas e 

os assuntos, o modo de tratamento e as condições de iluminação, num lapso de 
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tempo muito limitado, pois os recursos de interferência posterior são mínimos. É 

quando se sente a diferença fundamental entre a Arte Fotográfica e a Pintura. O 

esboço do fotógrafo é o negativo, no qual ele pode introduzir muitas poucas 

alterações: assim, esse esboço deve apresentar o máximo esforço de perfeição. 

 Tudo isto, para obter apenas o esboço que neste caso, é o negativo. Entre 

este e o quadro pronto para uma exposição, ainda há uma estrada muito dura 

há percorrer. 

 De posse de todos esses conhecimentos, ninguém pode julgar-se ainda 

um artista, pois a Arte Fotográfica não é constituída por um receituario de botica, 

de manipulação certa e infalível, bastando aplicar meia dúzia de regras para se 

obter obra de mestre. 

 Atraz da câmara, deverá estar um temperamento verdadeiramente 

artístico, de apurado senso estético, que consiga transmitir suas emoções num 

simples retangulo de papel, onde tudo terá de ser dito entre o branco e o preto, 

de uma forma pessoal e inconfundível, original e sintética. 

 Como se vê, nem é tão simples, nem tão mecanizado. 

 Não nos é licito, entretanto, clamar ou reclamar porque ainda não existe, 

entre nós, uma mentalidade artística, para a fotografia. Esta, realmente, nasceu 

sob o signo da rapidez, mas mesmo assim, não poderiamos esperar que, em tão 

poucos anos, já pudesse ombrear com suas irmãs mais velhas, no que diz 

respeito a prestigio ou mesmo compreensão. 

 A mentalidade artístico-fotográfica será a decorrência da divulgação 

consciente do valor, do alcance cultural e social, do mérito e das possibilidades 

da Arte de Daguerre. 

 Nesta tarefa, muito cabe aos críticos de Arte que, confessemos, pouco 

têm feito, até agora. Não os culpamos, por isso, pois tudo é uma questão de 

tempo. Esperamos, tão sòmente, que a sua ajuda não se faça tardar. 
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Influência dos Salões internacionais sobre os nossos Fotógrafos 

 Como é sabido, há cinco anos vem o Foto-Cine Clube Bandeirante 

promovendo na Galeria Prestes Maia, salões anuais de Arte Fotográfica, de 

carater internacional. 

 Para se ter uma ideia do interesse que se conseguiu despertar para esses 

certames, no Exterior, basta citar que, do último Salão, participaram vinte e seis 

países, reunindo trabalhos dos mais renomados artistas de todos os continentes. 

 Assim, torna-se curioso proceder a um retrospecto comparativo. 

 Quando da realização do 1.° Salão Internacional, em 1944, sentia-se uma 

profunda diferença entre o padrão de qualidades dos trabalhos vindos do 

estrangeiro e dos fotógrafos nacionais, o que não era de se estranhar, num 

primeiro confronto. Não quer isto dizer que todos os trabalhos dos primeiros 

fôssem obras de mestre, mas de qualquer modo a diferença era palpável, salvo 

uma ou outra exceção. 

 Faltava aos nossos, aquele cunho de arrojo e realismo que tanto 

valorizavam os trabalhos do exterior, fossem na forma ou no conteudo, na 

escolha do assunto como o modo de tratá-lo. 

 Os nossos quadros, si bem que na maioria, obedecendo a um arranjo 

criterioso e acadêmico, apresentavam-se estáticos. As paizagens, marinhas, ou 

cenas de gênero, ainda se mostravam tremendamente influenciadas pelas 

noções do pintoresco, tal como se fossem pinturas monocromáticas de assuntos 

imobolizados. Mesmo no retrato, sentia-se arraigado o convencionalismo. 

 As possibilidades fotográficas, a serviço de uma Arte, ainda não haviam 

sido exploradas, senão no seu sentido primário. Era a pintura que ainda 

dominava a mentalidade dos nossos fotógrafos. 

 Assim, 1944 marcou uma etapa na Arte Fotográfica nacional. Dos 

"confrontos e paralelos" advindos no 1.° Salão Internacional, brotou o seu 

redescobrimento entre nós. 
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 Começamos, então, a perceber que se poderia imprimir um cunho mais 

pessoal ao tratamento de cada assunto, descartando-nos do convencional e 

vencendo o temor de contrariar os cânones de pictorialismo, tal como eram 

compreendidos na época. 

 Firmou-se a convicção de que pelos processos fotográficos, poder-se-ia 

empreender uma modalidade de Arte inteiramente diferente da pintura, dela se 

assemelhando apenas pela representação dimensional. 

 O estudo das variações do ângulo de tomada passou a preocupar os 

fotógrafos como fator preponderante no melhor arranjo, pois as suas variações 

possibilitavam-lhes figurar e interpretar os temas fugindo inteiramente do ponto 

de vista convencional. Assim, assuntos aparentemente banais transmutaram-se 

em manancial infindável de material pitórico. Por isso mesmo o fotógrafo não é 

mais o cavalete ambulante, sempre com o aparelho à altura do umbigo ou do 

nariz. Verdadeiras acrobacias lhe são exigidas e não raro é encontrá-lo de ventre 

ao solo ou encarapitado num girau, em busca do melhor efeito. 

 Movimento, dinamismo, vibração, jactos de luz e pinceladas de sombra, 

eis o que nos ensinou a utilizar o 1.° Salão Internacional de Arte Fotográfica 

realizado neste planalto de Piratininga, no ano da Graça de 1944. 

 Outros salões vieram e, ano após ano, fomos constatando o 

aperfeiçoamento progressivo dos nossos fotógrafos, pois cada salão lhes trazia 

novo e variado material para estudo. 

 Regrazinhas foram sendo esquecidas e hoje ninguém mais se acanha de 

utilizar distorções óticas ou cromáticas intencionais, desde que as mesmas 

apresentem a solução de certos problemas plásticos. Hoje, aponta-se, cá de 

baixo, a objetiva para o capitel de uma coluna, pouco importando a lei da 

gravidade, uma vez que se consiga penetrar o sentido estético do assunto. 

 Devolvem-se, assim, à pintura, com o penhor da gratidão, os temas e 

assuntos que lhe haviam sido tomados de empréstimo, atirando-se os fotógrafos, 

avidamente, àqueles que lhes eram predestinados, no Império da Luz. 
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 Ao passo que a pintura, irmã mais velha, procura sofregamente renovar 

os seus encantos, tornando-se cerebral e usando de uma linguagem rebruscada 

(nem sempre acessível), a fotografia cativa a sua côrte de admiradores com os 

meneios de menina-moça, trafega e graciosa, mas já conciente da sua 

personalidade. 

 Não se infira daí que já tenhamos atingido o "Clímax". Longe disso. 

Adquirimos, tão sòmente, a auto-conciencia das enormes possibilidades da 

fotografia como meio expressional. 

 Uma coisa, entretanto, é certa. No salão de 1948 não mais se verificou 

aquela distancia entre o padrão de qualidade dos trabalhos estrangeiros e o dos 

nacionais. Isto evidencia o de quanto nos valeram as lições auferidas nos anos 

precedentes. 

 Como a Arte não tem fronteiras, nada justificaria a jactância de que os 

brasileiros se fizeram artistas-fotógrafos à sua própria custa, isentos da 

influência do exterior. Pelo contrário. O que nos tem sido proporcionado pelos 

Salões Internacionais promovidos anualmente pelo Foto-Cine Clube 

Bandeirante, nesta capital, constitue-se de uma valia inestimável para a 

formação de nossa mentalidade artístico-fotográfica. 

 O que é imprescendível é que estes certames sejam realmente 

prestigiados por todos aqueles que têm sincero interesse no aperfeiçoamento da 

nossa Arte Fotográfica e esperamos que assim aconteça. 

 



CONSIDERAÇÕES SOBRE O MOMENTO FOTOGRÁFICO 

Eduardo Salvatore - F.C.C.B. 

F.C.C.B. Boletim; Ano VI, nº 67 - nov. 1951 

  

 De distinto e conceituado amador que nos 

honra com sua amizade, recebi, há dias, 

interessante missiva na qual, com a acuidade de 

espírito que o caracteriza, aborda vários aspectos 

não só das nossas atividades clubísticas como da 

orientação geral da fotografia entre nós.  

 São questões e problemas que constituem 

objeto constante de nossas inquietudes e de 

freqüentes debates entre os "bandeirantes" em 

suas costumeiras reuniões, atentos que estão aos 

problemas artísticos e estéticos que agitam o 

mundo das artes em geral e especialmente o da 

fotografia. Tão interessantes e tão importantes se me afiguram êles que, ao 

ponderar sôbre o que me escreveu o meu esclarecido amigo, não resisti ao 

desejo de sôbre êles tecer algumas considerações em nossa Revista, na 

esperança de ver tratados mais largamente e por vozes mais autorizadas, 

assuntos que, até agora, aqui no Brasil, raramente têm sido debatidos de público, 

muito embora sejam já de há tempos objeto das observações de renomados 

autores e críticos do estrangeiro. Que eu me lembre, entre nós, apenas Benedito 

J. Duarte, um dos nossos mais competentes críticos, tem tratado dêsses 

aspectos do movimento fotográfico brasileiro e mundial, quando de suas 

autorizadas crônicas sobre os salões bandeirantes, no "O Estado de S. Paulo". 

Da explanação dêstes pontos de vistas ideológicos muito terão a lucrar, 

entretanto, os aficcionados da fotografia, hesitantes muitos deles entre o desejo 

de dar expansão à própria personalidade, com trabalhos livres de quaisquer 

capa do boletim nº 67:  
"Curvas", de Eduardo Ayrosa 
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preconceitos, ou atender às fórmulas que procuram delimitar e orientar a feitura 

e a compreensão das chamadas "fotografia de salão". 

 Útil ainda me parece trazer estas considerações a público para procurar 

elucidar os aficionados em geral sôbre qual a orientação da nossa entidade, o 

Foto-Cine Clube Bandeirante, no que diz respeito ás suas atividades internas. 

Quanto aos aspectos de ordem mais geral, é claro, o que vai escrito reflete 

apenas a opinião pessoal de um praticante e observador da fotografia. 

 Indaga o nosso missivista quais os meios de que lança mão o F.C.C. 

Bandeirante para incentivar o desenvolvimento artístico-fotográfico de seus 

associados. 

 Evidentemente, num clube de quasi 600 membros, não é possível 

procurar um por um, individualmente, para saber de suas necessidades. 

Oferece, portanto, a entidade, atodos e a cada um, para os esclarecimentos que 

desejarem, os seus vários departamentos, e orientação técnica e artística 

através de múltiplasatividades como sejam os concursos internos, seminários, 

cursos de estética, de laboratório e de estúdio, palestras, excursões, etc.. através 

dessas várias atividades procura ministrar aos seus associados todos os 

conhecimentos básicos necessários. Entretanto, e isto nos parece de suma 

importância, não se fixa normas, não se impõe determinados padrões ou 

fórmulas rígidas neste ou naquele sentido artístico; deixa-se ao amador inteira 

liberdade para manifestar e desenvolver as próprias tendências e na apreciação 

de seus trabalhos, os júris não os analisam segundo o que êles próprios, 

julgadores, fariam deante do mesmo assunto, mas procuram compreender a 

intenção do autor e se atingiu o fim a que se propoz e se não, porque não o 

logrou. 

 A técnica, indiscutivelmente imprescindível a tôda obra de arte, é questão 

puramente de prática, de maior ou menor traquejo no uso dos aparelhos, 

fórmulas, papeis, etc.. Mas a técnica por si só não faz Arte e a necessária 

experiência técnica é preciso aliar-se uma sólida preparação estética e cultural. 

Assim é que ao mesmo tempo em que se chama a atenção do concorrente para 

possíveis falhas de ordem técnica e sua correção dá-se, porém, maior 
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importância á idéia, ao conteúdo, á interpretação do assunto, ao espírito creador, 

procurando-se incentivar a pesquiza, estimular a imaginação, a busca de novos 

motivos e novas formas de expressão, aprimorando a sensibilidade, a formação 

e a expansão da própria personalidade. Procura-se demonstrar que a fotografia 

já deixou de ser uma arte mèramente representativa e copiativa, mas permite ao 

fotógrafo a livre interpretação e a manifestação do próprio "eu". Para nós, tudo é 

assunto; resta vê-lo, sentí-lo e interpretá-lo de uma forma pessoal, própria e 

creadora. 

 Deve-se notar, entretanto, que não se faz um artista-fotógrafo, cônscio de 

suas possibilidades e de seu trabalho, em apenas três ou quatro meses; não é 

só por intuição nem por acaso que se produzem obras de arte, mas com pleno 

conhecimento do meio de expressão escolhido e suas possibilidades, e do que 

se sente e se quer transmitir. A auto-crítica, nisso, é de importância capital. 

Desenvolve-la, habituando também o concorrente também a criticar e a receber 

a crítica alheia, com espírito construtivo e sinceridade, é uma das principais e 

bem sucedidas tarefas do Clube. E, nota-se, os julgamentos dos concursos 

internos, são extremamente severos. 

 Os frutos dessa orientação aí estão, visíveis a cada novo salão, aos novos 

e valorosos aficionados que surgem entre os exibidores bandeirantes, cujas 

características são hoje em dia, a liberdade interpretativa. Entre os 

absolutamente novos e que já se firmaram com destacado valor no último Salão, 

cito, por exemplo, Ohenlohe, Manarini, Giró, Fernando Gasparian, Ivo F. da 

Silva, Laert, Kojranski, Sato, além de outros que não me vêem agora a memória. 

Novos são ainda Francesconi, Fiori, Souza Lima, Florence, Bárbara Mors, 

Kawahara, Lorca, Otsuka, Morales, etc., e também pertencentes ás novas 

gerações de bandeirantes são Polacow, Albuquerque, Yoshida, Ligér, Palmerio, 

Gaspar, e outros. Compare-se os catálogos dos últimos salões com os dos 

primeiros e ver-se-á quantos nomes novos surgiram em S. Paulo. Dos mais 

antigos, vários permanecem ainda em atividade como Yalentin, Nuti, Malfati, 

Mendes, etc,. os quais, juntamente com os demais, são os que orientam e 

incentivam os mais novos, com a sua experiência e dedicação. Para demonstrar 

quão intensas são as atividades internas do F.C.C.B. basta dizer que estão 
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concorrendo aos concursos internos dêste ano, nada menos que 97 associados, 

a grande maioria dos quais "novíssimos". 

 Esclarecido isto, passemos aos assuntos principais dêstes comentários e 

que têm sido objeto de grandes controvérsias: os resultados de salões e seus 

verdadeiros significados e a falada decadência da fotografia ... 

 Quanto aos primeiros, devo dizer com tôda franqueza, não nos 

preocupamos muito com êles. Não valutamos os méritos dêste ou daquele autor, 

desta ou daquela entidade, apenas pelos resultados dos salões. E’ só prestar-

lhes atenção para verificar, aliás, o quanto variam e são contraditórios o que, 

todavia, compreende-se, pois estão sujeitos a uma série de fatores, muitas vezes 

alheios mesmo aos pontos de vista puramente artísticos ou fotográficos. 

 Muito mais importante se nos afigura o movimento artístico-fotográfico e 

os problemas de ordem estética a êle ligados. O verdadeiro artista não trabalha 

apenas para obter pontos ou classificações... Dirão muitos que nisso estamos 

errados e que o renome e o prestígio decorrem principalmente dêsses 

resultados. Isso pode ser verdade apenas em parte, mas penso de modo 

contrário. E’ justo e natural que os que mais concorrem, alcancem melhor lugar 

nas classificações. Mas isto não quer dizer que sejam melhores artistas do que 

outros que têm menor preocupação de figurarem em quantos salões se realizam 

pelo mundo e, geralmente, maiores preocupações de ordem artísticas. Se assim 

fosse, um Weston ou um Karsh, para só citar êsses dois, que nunca concorreram 

a salões, jamais teriam a fama que têm e que deixa na sombra muitos dos mais 

inveterados "salonistas", cujos nomes são freqüentes nos catálogos de todos os 

salões de todos os quadrantes do mundo. 

 Essa questão de resultados de salões está também muito na dependência 

de enviarmos trabalhos mais de acordo com a tendência dos respectivos júris, 

alguns dos quais, diga-se sem rebouços, não primam pela independência, no 

julgamento das obras, do que os julgadores pensam ou fazem êles próprios, 

muitas vezes velhos fotógrafos aferrados aos velhos preconceitos. Há juizes que 

recusam provas, p. ex. abstratas, apenas porque não gostam ou não entendem 

o abstracionismo... Serão êles bons juizes? Afirmo-me pela negativa. Bem sei 
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que é difícil o julgador abstrair-se completamente de suas próprias inclinações; 

mas o juiz cônscio dos seus deveres e de sua responsabilidade deve esforçar-

se para analisar o trabalho alheio insento de qualquer influência de seu gôsto 

pessoal. Para isto é preciso um longo treino, além de uma cultura artística e 

conhecimentos humanísticos gerais bem mais amplos do que os 

especificamente fotográficos. Será também um bom método de julgamento 

aquele feito "a toque de caixa", com apertados calendários pré-fixados, no qual 

os julgadores, em poucas horas, "julgam" milhares de provas, examinando cada 

uma de relance, em pouco segundos, levados, evidentemente, apenas pela 

primeira impressão? Continuo afirmando-me pela negativa. 

 Indiscutivelmente, melhores resultados poderá obter um autor se se 

conformar com os padrões geralmente aceitos por tais júris, sobre o que 

vulgarmente se considera "fotografia de salão". Mas, com isto estará êle fazendo 

Arte sincera, consciente, de acordo com sua própria sensibilidade e 

personalidade? Quer me parecer que não. A primeira qualidade do artista é ser 

sincero consigo próprio. 

 O que há de positivo, porém, é que a grande maioria procura apenas as 

classificações nos salões, fazendo concessões ao gôsto comum, com obras 

mais de acôrdo com a mentalidade do público em geral e de certos júris 

aferrados aos conceitos e dogmas que procuram definir o que seja "fotografia de 

salão" - paisagens ou naturezas mortas tipo "tampa de caixas de bombons" - que 

impressionam apenas pela forma e pelo acabamento exterior, com histórias ou 

mensagens superficiais, do tipo "folhetim", endereçados ao "grande público" e 

ao alcance de qualquer mentalidade vulgar. Muitos outros, entretanto - e entre 

estes estão os "bandeirantes" - não temem sair dos postulados acadêmicos, 

procurando novos modos de expressão, sobrepondo á mera representação o 

espírito, o conteúdo, os valores humanos, através de uma interpretação própria, 

embora isso lhes possa acarretar maior soma de trabalhos recusados nos salões 

ainda apegados ao "pictorialismo". 

 E aqui chego ao outro ponto: o da comentada decadência da fotografia. 

Decadência não é bem o têrmo e sim estagnação, o que não deixa, de certa 

forma, de ser também decadência. E´ um fenômeno que não escapa a qualquer 
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observador mais atento ao movimento fotográfico mundial e a essa estagnação 

não me parece estranho justamente o fato de a grande maioria dos expositores 

ter como preocupação maior apenas acumular etiquetas de salões, embora a 

custa da padronização de sua produção, num conformismo aniquilador da 

própria personalidade. E´ a conseqüência da "salonite" essa grave doença cujo 

vírus leva os que são por ela atacados a, todos os anos, inundarem os salões de 

todo o mundo, com dezenas e dezenas de copias dos mesmos trabalhos, com 

isso procurando, numa pura manifestação de vaidade, alinhar números e 

clasificações nas estatísticas tão ao gosto dos norte-americanos. 

 Esclareçamos, porém, melhor o nosso pensamento para que não se lhe 

dê falsa interpretação. Não quero dizer, absolutamente, que não se deva 

concorrer aos salões de fotografia. O que não se deve fazer, o que não faz o 

verdadeiro artista, aquele que faz Arte pela Arte, é subordinar a sua 

personalidade e a sua obra, ao gosto comum, á tendência de cada júri, para mais 

facilmente ganhar mais uma etiqueta ou mais um prêmio. Isto é o que se chama 

"salonite" e isto longe de contribuir para o aprimoramento da fotografia, a torna 

vulgar e inexpressiva. 

 O grande crítico Alejandro C. Del Conte já advertia: "La obra comum, por 

bella que sea no "trabaja" para la fotografia". (CORREO FOTOGRÁFICO 

SUDAMERICANO, n.° 643, Set. 1950). 

 Baseado no que viu no último Salão de S. Paulo, nega o meu caro 

missivista a existência dessa propalada decadência, afirmando que dos 

europeus temos muito ainda que aprender. Muitos outros visitantes terão tido, 

certamente, a mesma impressão. Muito embora eu possa parecer suspeito para 

falar nisto, pois dele fiz parte, a verdade é que essa boa impressão deve ser 

creditada, em grande parte, ao feliz desempenho do júri de seleção, escolhendo 

para a mostra as obras mais expressivas. Os milhares de visitantes, como o 

nosso caro amigo, não tiveram porém a oportunidade de apreciar - como foi dado 

aos associados do F.C.C.B. - as muitas centenas de trabalhos recusados, 

provindos principalmente da Europa e da Ásia. Com tôda a certeza, não 

manteriam a mesma opinião. 
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 Não quero de forma nenhuma dizer que somos melhores que os 

europeus, ou os asiáticos, ou os americanos, etc.. Absolutamente! Muito ao 

contrário, estou com meu ilustre missivista. Temos mesmo muito ainda que 

aprender. E é justamente por isso que aqui em S. Paulo, no F.C.C.B., nunca 

estamos satisfeitos com o que fazemos e queremos mais, sempre mais, 

queremos progredir. Daí essa busca incessante a que os bandeirantes se 

atiraram, de novos temas, novos assuntos, novas formas de expressão, 

inconformados com a pasmaceira reinante na maioria dos salões habituais. Daí 

essa ânsia com que procuram conhecer e compreender os novos rumos, as 

novas tendências da fotografia contemporânea. 

 Temos muito ainda que aprender. Mas cumpre fazer aqui uma distinção e 

é aqui que se situa o ponto importante. Exceção feita daquilo que estamos vendo 

já a 10 anos, os Schaepman, Sulke, Wright, Mansfield, Echague, Heller, etc., 

etc., sempre os mesmos, sempre iguais, repetindo sempre os mesmos temas da 

mesma maneira e que já nada de novo nos mostram nem ensinam, muito temos 

que aprender com os renovadores da fotografia como os Steinert, Karoly, 

Reisewitz, Goto, Urhausem, PundsacK, Smolej, Yoshizaki, Galzignan e outros 

cujos trabalhos deram maior categoria e uma sensação de novo ao X° Salão. 

 Não nego, absolutamente, sejam as obras daqueles, dignas de estarem 

em salões de categoria. Como todas as autênticas obras de arte, merecem 

respeito e admiração, "ad secula seculorum". Mas é fora de dúvida que são obras 

que não mais traduzem o espírito da nossa época. 

 Na verdade, estamos assistindo ao choque entre duas mentalidades: a 

antiga, a da fotografia "pictórica", assim chamada a fotografia imitação da pintura 

acadêmica, estática, sem vida, com tôda a passividade e contemplativismo que 

a reduziram a um meio têrmo entre o desenho, a pintura e a gravura, e a nova 

mentalidade, mais fotográfica, mais vigorosa, mais cheia de vida e de 

humanidade, com ângulos e jôgos de luz audazes, usufruindo do processo 

fotográfico tôdas as características que lhes são próprias e inconfundíveis. 

 A fotografia hodierna pede mais do que a simples reprodução e 

representação de cenas ou objetos bonitos por si mesmos, técnicamente 



STUDIUM 21  27 

perfeitos, com todas as regrinhas de composição bem observadas, bem 

medidas, tudo bem arranjadinho, etc. e tal. Não se compreende mais, na 

fotografia de hoje, o romantismo piégas dos séculos passados. Como é possível 

que sendo a fotografia a arte que caracteriza o século XX, esta éra atômica , 

tumultuosa, cheia de vida, de angustias, incertezas e apreenções, como é 

possível que sendo a fotografia a arte que melhor do que qualquer outra pode 

retratar os dias que vivemos, continuem os fotógrafos com os olhos voltados 

para traz, perseguindo um lirismo obsoleto e falso? 

 Não somos apenas nós que afirmamos a decadência ou estagnação da 

fotografia. Percorra o leitor, atentamente, as críticas que têm sido publicadas em 

revistas conceituadas como "Camera" (Suissa), "Ferrania", "Photo-Praxis", etc. 

e que simlesmente arrazam o panorama desolador dêsses salões, sempre 

iguaizinhos aos de há 20 anos, monotonos, repetindo-se sempre com os 

mesmos assuntos e os mesmos motivos. Veja-se o que essas publicações 

reproduzem dos mais autorizados fotógrafos da atualidade! Estarão êsses 

críticos todos errados? Estarão errados êsses artistas inconformados com essa 

paralisação e que raramente concorrem a êsses salões justamente pela 

incompreensão dos seus julgadores aos novos caminhos da fotografia e que, por 

isso mesmo, foram levados a formarem grupos independentes dos velhos clubes 

fotográficos (pois nestes é que mais se acentua a "fórmula", a rotina) como o 

"Grupo dos XV" na França, "Fotoform" na Alemanha, "Bússola" na Itália, 

"Vakgroep" na Holanda, etc? Estarão todos êles errados? Então também nós 

estaremos. Mas a continuar repisando sempre a mesma cousa, satisfazendo 

apenas a nossa vaidade de expositor ao envez de procurarmos nos renovar, 

fazendo cousas mais pessoais, mais de acôrdo com o nosso próprio modo de 

ver e de sentir, preferimos "errar". E estamos em boa companhia! 

 Estavam já rabiscadas estas linhas quando cae-me sob os olhos um dos 

últimos comentários de Daniel Masclet, sem dúvida, um dos mais prestigiosos 

críticos e autores franceses. Querem ver o que êle diz? Leiam lá: 

"... je dois dire quelques mots de la situation actuelle dês Salons de 
Photographie dans le monde. Il est absolument indéniable que ceux-ci 
traversent, depuis quelque temps, une crise sérieuse! À Londres, à 
Nova York, à Paris, à Cleveland ou à Zurich, on leur fait partout lês 
mêmes reproches... assez graves! On leur reproche de manquer de 
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vie, d’interêt, de nouveautês, de rabacher à peu pres toujours lês 
mêmes sujets, de la même manière, "ad nauseam", d’exiber um 
esthétisme attardé, ou... déliquescent! 

Los "salonistes" ne se renouvellent guere! Est-ce leur faute entière? 
Peut être pas! Beaucoup d’entre eux sont eduqués, dirigés, enseignés, 
et parfois annihilés, par les vieux clubs, les anciens pictorialistes... ils 
son souvent obnubilés par la fabrication de leur... produit habituel: la 
"Belle Photo de Salon", bien conforme aux règles, aux us et aux 
costumes... Nombre de photographes débutent das la photographie du 
mauvais pied, avec un faux-concept: se servir d’un outil mécanique, la 
câmera, dans um style imbibé de l’sprit "Penture-á-la Main"." 

(PHOTO-CINEMA, OUT-1951). 1 

 Entretanto, se se atentar para o movimento artístico-fotográfico europeu 

ver-se-á que lá já se esboça a reação e para exemplo cito o "movimento 

néorealista" italiano que já vem se estendendo aos outros países, ou a recente 

"Exposição de Fotografia Européa", realizada em abril dêste ano em Milão, Itália, 

no Palácio Brera 2, para o qual não houve inscrições voluntárias mas ao lado de 

alguns "destacados salonistas", convites especiais a determinados fotógrafos 

famosos, cujos nomes, todavia, não serão encontrados nos catálogos dos salões 

habituais, como, p. ex., Atjet, Cassina, Edouard Roubat, Bill Brandt, Bert Hard, 

Pin Vam Os, Sam Presser, Fosco Maraini, etc.. Segundo a crítica, foi êsse 

considerado o maior salão dos últimos tempos e a competição entre os trabalhos 

dos velhos "salonistas" e os dos renovadores deixou aqueles longe. Encontrar-

se-á também, no boletim do FOCUS SALON da Holanda, para 1951, o apelo aos 

"jovens com idéias novas sôbre as grandes possibilidades da fotografia artística" 

                                            
1 ... eu devo dizer algumas palavras sobre a situação atual dos salões de fotografia no mundo. É 
absolutamente inegável que êles atravessam, desde há algum tempo, uma crise muito séria. Em 
Londres, New York, Paris, Cleveland ou em Zurich se lhes faz, por tôda parte, as mesmas 
censuras... bastante graves! Censuram-lhes por lhes faltar vida, interêsse, novidade, por reprisar 
quase sempre os mesmos assuntos, da mesma maneira, "ad-nauseam", e por exibirem um 
estétismo retrógado ou... deliqüescente! 
Os "salonistas" não se renovam em nada! Será a falta apenas deles? Não pode ser. Muitos deles 
são educados, dirigidos, ensinados, e por vezes aniquilados pelos velhos clubes, os antigos 
pictorialistas... Êles são comumente obscurecidos pela fabricação de seu produto habitual: a 
"bela fotografia de Salão", bem de acôrdo com as regras, os usos e os costumes... Numerosos 
fotógrafos começam na fotografia com mau passo, com um falso conceito: se servirem de um 
instrumento mecânico,a câmera, num estilo embebido do espírito depintura a mão". (PHOTO-
CINEMA, OUT.1951) 
2 Palácio Brera - famoso instituto de arte. Pela primeira vez, dada a magnitude da mostra, 
concordou em ceder suas salas para uma exposição fotográfica. 
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- "We invite all Young photo-artists to Express themselves in new, moderns and 

Lightfilled pictures". 3 

 Comecemos, portanto, por arejar as idéias que preponderam na maioria 

dos foto-clubes. Ao envez de discutirmos apenas objetivas, fórmulas, papeis, 

etc., cousas tôdas materiais e que dizem respeito mais á técnica do que á Arte, 

voltemos os olhos para as cousas espirituais que nestas é que reside a 

verdadeira Arte e seus problemas estéticos. Entraremos, talvez, num período de 

dúvidas e hesitações. Mas nossos horizontes alagar-se-ão desmesuradamente, 

e então começaremos a fazer arte, se para tanto tivermos engenho e 

capacidade. E então compreenderemos que o que fizemos até agora foi mero 

artezanato. 

  

  

                                            
3 Convidamos todos os jovens artistas a se exprimirem a si próprios, em novas, modernas e 
"brilhantes fotografias". 
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 No LUME – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da UNICAMP - 

vem sendo desenvolvido um processo de criação e coleta de material físico/vocal 

para atores denominado Mímesis Corpórea. Seu objetivo, em rápidas palavras, 

é proporcionar uma capacidade no ator de recriar uma ação física vocal 

observada no cotidiano. Uma pessoa, um andar, um gesto, um olhar, uma 

ressonância vocal, uma musicalidade da voz podem ser observadas através de 

processos concretos e, posteriormente, dentro de certos procedimentos, serem 

recriados no corpo/voz do ator para, então, poderem ser utilizados como material 

orgânico poético na construção de uma cena ou figura/persona. Entretanto, esse 

processo de Mímesis Corpórea não trabalha somente com a observação de 

pessoas e posturas corpóreas e vocais, mas também labora com a recriação de 

"ações" observadas em fotografias, e esse é o objeto de discussão deste artigo. 

Como o ator recria uma "ação" física observada em uma fotografia? Como o ator 

pode dar movimento a uma figura estática? 

 Podemos dividir esse trabalho de mimese de fotos em dois grandes 

grupos: em uma primeira família de observação e recriação de fotos estão 

aquelas que o ator não possui nenhuma relação de memória com o momento 

em que foram geradas. Nesse grupo de fotos estão todas as fotos artísticas, 

como a obra de Sebastião Salgado, por exemplo, ou fotos de pesquisa de campo 

ou quaisquer outras de interesse para o ator, captadas por outros, mas sem 

qualquer conotação artística. Numa segunda família encontram-se as fotos que 

mantêm uma relação direta de memória com o momento em que foram geradas: 

essas, geralmente, podem ter sido captadas pelo próprio ator, ou por outro, em 

momentos de pesquisa de campo, mas com o ator sempre presente. É 

importante observar que as fotos geradas nessa última família captam 

momentos singulares e estanques de uma vivência corpóreo-afetiva concreta 

                                            
 LUME – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais - UNICAMP 
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observada que, de certa forma, ficam impressos de modo virtual e intensivo na 

memória do ator. 

 

 Uma primeira questão que logo se coloca é que, ao observar uma foto 

gerada dentro de qualquer uma de ambas as famílias, o ator, de certa forma, 

implode o tempo e o espaço presente nela. A foto não é mais apenas um "em si" 

e nem mais apenas uma relação de fruição estética. Para o ator ela é um 

amálgama de tudo isso: uma relação de fruição estética e um objeto artístico "em 

si" e, também e principalmente, um objeto concreto de observação que deverá 

ser implodido e recriado no tempo/espaço corpóreo/vocal. É justamente essa 

heterogeneidade de relações que resultará na possibilidade de recriação da 

fotografia. Para o ator, a fotografia não se coloca de forma alguma somente no 

espaço restrito objetivo (tamanho da foto ou espaço concreto que ela ocupa) ou 

mesmo no espaço simbólico (o espaço simbolizado pela imagem fotográfica). 

Para o ator o espaço concreto/simbólico da foto será implodido e recriado pelo 

espaço concreto/simbólico ocupado pelo seu corpo/voz e pela cena ou espaço 

de atuação no momento em que ele trabalha essa observação e essa recriação. 

Nesse sentido o tempo também deve ser reconsiderado. O tempo poético 

foto: Tina Coelho 
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estático da foto deve ser redimensionado para um tempo poético in continuum 

no corpo/voz do ator. Dessa forma a imagem fotográfica é o agente deflagrador 

de inúmeras sinapses corpóreas (corpo-foto), cujo desenvolvimento poderá 

romper por completo com a imagem inicial. 

 Mas como é realizada essa transição virtual foto-corpo? Podemos realizar 

agora algumas ponderações sobre alguns elementos virtuais que se alocam 

nesse entre-espaço-ação foto/corpo que possibilita, justamente, essa recriação 

poética. Acredito que um conceito específico em muito nos ajudará a ponderar 

algumas questões: o punctum de Roland Barthes. 

 O conceito de punctum, aqui considerado, é proveniente de Roland 

Barthes, principalmente da obra A câmara clara (1984). É utilizado por Barthes 

para nomear um "detalhe" na foto que chama a atenção daquele que olha. 

Punctum, enquanto o que me punge, o que me toca. Claro que Barthes coloca 

esse conceito enquanto recepção de um olhar na foto, um detalhe expansivo e 

metonímico que leva o receptor da foto para estados outros, um estado-em-arte 

em relação de fruição dinâmica com o ser poético suscitado na foto. Esse 

conceito de punctum, em Barthes, está relacionado ao conceito de studium. 

Segundo Barthes: 

Muitas fotos, infelizmente, permanecem inertes diante de meu olhar. 
Mas mesmo entre as que têm alguma existência a meus olhos, a 
maioria provoca em mim apenas um interesse geral e, se assim posso 
dizer, polido: nelas nenhum punctum: agradam-me ou desagradam-me 
sem me pungir: estão investidas somente de Studium [...]. O Studium 
é o campo muito vasto do desejo indolente, do interesse diversificado, 
do gosto inconseqüente: gosto / não gosto (1984: p. 47) 

 Se por um lado, para o ator, o conceito de studium de Barthes vincula-se 

ao terreno da mecanicidade, dos clichês, da mera fisicidade, por outro lado o 

conceito de punctum pode nos lançar algumas luzes sobre a questão da relação 

dinâmica entre foto-corpo. 

 Portanto, redimensionamos aqui esse conceito na relação do ator para 

com ele mesmo. 
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 Um dos trabalhos mais difíceis para o ator é o de descobrir mecanismos 

corpóreos concretos para que ele possa recriar uma ação física que não esteja 

no terreno do studium: uma ação física recriada que seja mecânica, sem 

qualquer tipo de afeto poético. A busca é sempre por ações físicas que eu 

chamaria de orgânica ou intensiva. Essas ações físicas orgânicas ou intensivas 

podem ser traduzidas por estados corpóreos "vivos", uma "expressão" corpórea 

que mergulha em um campo de intensividade, foge dos clichês pessoais 

redimensionando poeticamente as ações que o corpo cotidiano realiza. Mas 

justamente a dificuldade está em retomar essas ações. Quais seriam os 

mecanismos para essas retomadas, essas "repetições" orgânicas das ações tão 

necessárias para o ator? Quando o ator entra nesse estado intensivo, nessa 

zona virtual, ele acaba gerando linhas de fuga e desterritorializações do plano 

cotidiano e ao mesmo tempo encarna essas linhas de fuga em formalizações 

foto: Tina Coelho 
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musculares espaço/temporais. Durante esse tempo de trabalho prático no LUME 

acabamos percebendo que, para que fosse possível uma retomada desses 

estados intensivos, deveríamos tentar contrair essa ação global em 

microelementos que seriam como pontos musculares de retomada enquanto 

recriação dessas mesmas ações físicas no Estado Cênico. Procedendo dessa 

forma acabávamos adquirindo, para cada ação física, microdensidades 

musculares, ou microarticulações espaço/temporais, ou microimpulsos, ou 

mesmo imagens e sensações, ou seja, pontos musculares específicos e 

contraídos que, quando ativados, nos remetiam às ações físicas e matrizes, 

sendo possível sua retomada e recriação posterior. Esses pontos musculares 

eram como "portas" de entrada para esse estado orgânico e intensivo, que, 

quando ativados, se expandiam e recriavam a ação física, tanto em sua 

materialidade quanto em sua organicidade gerando tanto o estado atual recriado 

desse estado (físico e muscular) como o próprio estado virtual da ação enquanto 

intensividade. Assim, enquanto atores, para repetirmos (no sentido de recriação 

contínua) uma ação física, devemos encontrar, nelas mesmas, contrações, 

pontos de ativação para a recriação da própria ação física no momento do ato 

artístico. A esses pontos, emprestando então a terminologia de Barthes, 

chamamos de punctuns. 

 Esses punctuns, se pensados fisicamente, podem ser redimensionados 

para pequenos detalhes da ação, mas são esses detalhes que interessam 

enquanto caráter potencialmente expansivo e metonímico do punctum na ação 

física a ser recriada a posteriori. Metonímico no sentido de que esse detalhe 

muscular contém, em potência e em estado virtual, o todo da ação e que esse 

detalhe pode mobilizar esse mesmo todo, em um processo de atualização, ou 

seja, de recriação da ação. Como diz Barthes: "por mais fulgurante que seja, o 

punctum tem, mais ou menos virtualmente, uma força de expansão. Essa força 

é principalmente metonímica." (1984: p.73) 

 Enquanto o punctum da foto afeta, o punctum corpóreo dinamiza. 

Portanto, o ponto de encontro dinâmico de recriação de uma ação observada na 

fotografia na sinapse foto-corpo passa pelo conceito de punctum numa relação 

complexa: numa zona virtual entre-foto-corpo o punctum fotográfico afeta o 

corpo e gera nele, cria nele, pressiona nele punctuns dinâmicos formais-virtuais 
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sempre recriados que quando ativados remetem a ação a uma zona virtual 

orgânica e intensiva. 

 Nas fotos da primeira família, ou seja, nas fotos artísticas, o punctum 

fotográfico afeta o corpo pela própria poética contida no ser estético da foto. 

Convém dizer que os autores e fotos, nesse caso específico, são eleitos 

subjetivamente, por afinidade primeira ou movidos pela relação direta com o 

tema pesquisado no momento da coleta. Em nenhum momento a manipulação 

das imagens selecionadas passa pela análise teórica das obras ou a 

consideração do contexto de sua criação e o possível significado para seu autor. 

O foco está tão somente na afetação proporcionada pelos punctuns contidos 

nessa foto, ou seja, na transposição sináptica para o corpo da imagem 

observada ou nas ações físicas por ela sugerida sem quaisquer análises 

psicológicas sobre o que está sendo retratado. 

 Nas fotos da segunda família, ou seja, naquelas não artísticas que contêm 

uma relação de memória afetiva com o ator, os punctuns fotográficos não se 

encontram, necessariamente, no ser estético da foto, mas na relação sináptica 

direta entre foto-memória e, portanto, foto-corpo, que a imagem fotográfica recria 

no momento da re-observação. Mas o ponto comum e, portanto, o ponto "entre" 

que engloba numa relação dinâmico-complexa foto-corpo-memória-recriação-

ação física passa sempre pela questão dos punctuns 

 Para o ator que desenvolve seu processo de criação através da Mímesis 

Corpórea, a fotografia é uma importante ferramenta de trabalho, imprescindível 

para a incorporação da imagem célula da criação, seja como registro da cena ou 

pessoa observada em pesquisa de campo, seja em sala de trabalho, momento 

solitário, entre o corpo vida do ator e a imagem estática, estancada no tempo e 

possível de ser manipulada. 

 Em ambos os momentos, como vivenciador da ação que gera a imagem 

como recriador dessa ação, o olhar, pré-agente da foto em si, é o nosso primeiro 

desafio. Aqui falamos do olhar do ator que se utiliza da fotografia como 

ferramenta de registro, pura e simplesmente, sem nenhuma pretensão artística. 

Seu objetivo primeiro é a incorporação das ações de outras pessoas, ou mesmo 
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de animais, e com esse fim, além do conhecimento de sua própria corporeidade 

é necessário realizar um mergulho na corporeidade do outro. 

 

 Como realizar esse objetivo? É necessário estancar o tempo/espaço. 

Pincelar momentos e ações e retê-los no tempo/espaço. E somente depois de 

incorporados é que o tempo voltará a correr e será dado um corpo, no presente, 

à imagem congelada no passado. Uma maneira de efetuar essa retenção é 

transformar em palpável as ações que hoje seriam passado, caso não fossem 

registradas. Tudo isso partindo do pressuposto de que temos por objetivo - pelo 

menos num primeiro momento - sermos fiéis, o mais possível, na transposição 

da fisicidade, das ações do outro para o próprio corpo do ator. E aqui o registro 

fotográfico ganha espaço, como elemento paralisador da ação do tempo, 

materializando-a, tornando-a possível de ser manipulada, vista e revista, quantas 

vezes for necessário. Veículo imprescindível de ser utilizado quando o contato 

com a pessoa ou objeto observado for realizado apenas num momento 

específico, sem possibilidade de retorno. 

foto: Tina Coelho 
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 O desenvolvimento e a expansão do olhar, da observação precisa, 

necessária para a absorção das diferentes nuanças que compõem a 

corporeidade de um indivíduo, é o que podemos denominar de "observação 

profissional", expressão utilizada por Luís Otávio Burnier, fundador do Lume, 

para denominar o olhar treinado que, após muito observar, detecta informações 

que estão na vida revestidas pela dimensão cotidiana de uso do corpo; que não 

são evidentes, nem óbvias num primeiro olhar, mas estão impressas, 

determinando o ritmo, os impulsos, as tensões, os níveis de energia, a 

organicidade na articulação do todo e a coloração de cada pessoa. 

 Inicialmente, o olhar entra como agente selecionador da imagem a ser 

armazenada. Qual ação deve ser estancada? Que sorriso desejo reter? Que 

cruzar de pernas desejo reproduzir? E cada clique será um fisgar do 

tempo/espaço em movimento. O desejo é de reter cada segundo da ação 

vivenciada para uma possível reprodução. Posteriormente, esse mesmo olhar 

apurado será utilizado em sala de trabalho, quando o novo contato com a foto 

leva o ator a eleger, numa observação atenta, quais são os pontos essenciais de 

tensão que devem ser transpostos para o corpo. 

 Algumas formas de abordagem do material fotográfico e sua transposição 

para o corpo. 

1. Incorporação precisa da imagem da foto, fiel à fisicidade observada, 

quase como uma colagem da foto no próprio corpo, atento às 

equivalências necessárias. Parte-se do macro, do corpo como um todo 

(posicionamento dos braços, curvatura da coluna, direcionamento da 

cabeça, máscara facial etc.) e chega-se ao micro, ao pequeno detalhe 

(microtensões que sustentam cada membro, regulagem na intensidade 

dessas mesmas tensões - a dosagem errada altera a imagem - 

transferência do peso, direcionamento do olhar etc.). Todos elementos 

precisos, contidos na própria imagem e possíveis de serem detectados 

através de uma observação atenta. Nessa forma de manipulação, temos 

como resultado, num primeiro momento, figuras estáticas, já que 

provenientes de formas estáticas. A recriação da imagem no corpo, 

enquanto foma/conteúdo energético, e as ações sugeridas pela imagem, 
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são exploradas num momento posterior. No caso das fotos retiradas pelo 

próprio ator, ele conta com o apoio virtual da memória do momento vivido, 

que lhe dá subsídios para uma recriação, conduzindo-o ao movimento 

dinâmico. 

 Deparamos com duas questões básicas, provenientes dessa forma de 

manipulação inicial: a recriação de ações para uma figura estática e a busca de 

conteúdos vibratórios que tornem a ação recriada uma ação orgânica e intensiva. 

 Nas pesquisas anteriores, experimentamos algumas possibilidades, 

colocadas aqui resumidamente. 

1. Com relação à criação de ações, partíamos da figura estática, já 

transposta para o corpo e recriávamos dinamicamente o momento 

anterior e o posterior da foto a ser tirada e/ou criávamos seqüências, 

unindo cinco ou seis fotos e caminhando de uma para outra, criando 

movimentos que as interligassem, variando ritmo, direção no espaço, 

intensidade, reduzindo ou ampliando as ações. A questão da 

transformação desse material em algo orgânico era solucionada 

buscando os afetos, ou punctuns do material que geravam os punctuns 

corpóreos que suscitavam uma espécie de conteúdo vibratório virtual que 

lançava esse material para uma zona virtual e desterritorializada, zona de 

jogo e linhas de fuga em relação aos clichês pessoais. Claro que esse 

movimento não era simplesmente um movimento mágico: essa busca por 

elementos vibratórios sempre foi pesquisada incansavelmente em sala de 

trabalho, durante os treinamentos físicos cotidianos realizados ao longo 

desses anos.  

2. Incorporação precisa de uma parte, que depois será colada e acrescida 

de outras partes. Por exemplo, podemos selecionar uma coletânea de 

fotos de mãos, retiradas de jornais, livros fotográficos, ou realizadas pelo 

próprio ator. Imagens que lhe chamem a atenção por algum foco especial: 

mãos em prece, mãos pedindo, mãos enxugando lágrimas, mãos 

acolhendo, mãos entre cercas, mãos passando bilhetes, entre outras, 

expressivas e em primeiro foco. Essas imagens são corporificadas 

independentemente do seu uso posterior. Normalmente, esses pequenos 



STUDIUM 21  39 

detalhes vêm ressaltar ou colorir a ação final, quando compostos com 

matrizes mais complexas. Nessa maneira de abordagem, torna-se 

evidente a imensa versatilidade de manipulação que esse tipo de coleta 

proporciona ao ator. Ao decupar a imagem e corporificar suas diferentes 

partes, temos pequenas células que unidas posteriormente darão forma 

a novas imagens/ações.  

3. Incorporação da imagem da foto como um todo, transposição para uma 

ação física pessoal equivalente à imagem observada. Aqui a busca se dá 

em como traduzir em ações o todo sugerido pela foto, dando origem a 

uma nova imagem em movimento. Nesse caso, a foto é o impulso-

punctum inicial para a criação. 

 A fotografia entra como um agregador externo ao repertório pessoal do 

ator, auxiliando na ampliação das qualidades vivificadas por ele. O movimento 

nesse caso é de fora para dentro, algo externo que deverá ser apropriado e 

transformado como seu, retornando no sentido contrário, de dentro para fora. 

Assim a fotografia passa a ser um punctum que afeta recriando, através desses 

afetos, punctums corpóreos que dinamizam. 

 O ator depara com o visível, corpo físico, palpável, imagem estática e o 

invisível, virtual, não palpável, sempre difícil de ser descrito, composto pelas 

vibrações emanadas por cada corpo e que se encontram presente, 

potencialmente, na imagem fotográfica. 

 Para que essa apropriação seja aceita aos olhos de quem vê, não basta 

reproduzir externamente as tensões básicas observadas na foto, esses são os 

fragmentos externos visíveis e facilmente reproduzíveis pelos mais atenciosos. 

Precisamos adentrar nos meandros, nas diversas qualidades de energia, nos 

diferentes conteúdos vibratórios contidos na imagem e encontrar os equivalentes 

musculares no próprio corpo. Devemos, enfim, deixar-nos afetar pela fotografia 

para então, recriarmos esse afeto em ações físicas e vocais poéticas e 

dinâmicas, orgânicas e intensivas que certamente incluirão o outro no momento 

da ação cênica. 
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A FOTOGRAFIA ENTRE A ARTE E A MÁQUINA 

Diana de Abreu Dobranszky 

 

 A classificação que conhecemos hoje como fine-arts (belas-artes ou sua 

abreviação: arte) é relativamente recente. Abrangendo a pintura, a escultura, a 

poesia, a música e a arquitetura, essa categoria nasceu no século XVIII e foi 

reflexo de profundas modificações não apenas na teoria da arte como nos 

conceitos do homem acerca de sua relação com a natureza e com o divino 1. 

Ainda na Antigüidade as artes e as ciências encontram-se numa mesma 

categoria: techné, que englobava toda atividade que, por seguir regras, poderia 

ser ensinada 2. A separação efetiva entre arte e ciência aconteceu no século XVII 

a partir da comparação entre os dois tipos de atividade e foi acentuando-se ao 

longo dos séculos XVIII e XIX 3, afastando paulatinamente arte e ciência em suas 

buscas e exercícios. Nesses séculos a teoria da arte foi desviando-se para o 

estudo dos elementos não racionais da experiência estética e, com isso, arte e 

ciência tornaram-se polos opostos dentre as atividades humanas. Ao mesmo 

tempo, com o desenvolvimento e aceitação da estética romântica nos séculos 

XVIII e XIX, a arte afastou-se de tal forma da ciência que as imagens técnicas 

do século XIX só poderiam criar conflitos e discussões no campo artístico. 

Quando a fotografia surge na primeira metade do século XIX, ciência (campo da 

técnica, do rigor metodológico e matemático) e arte (campo da criação e da 

expressão) transitam em dimensões e bases teóricas completamente distintas. 

A arte que abandonou a rigidez da doutrina da imitação da natureza para 

exercitar-se na fluidez da expressão e dos sentimentos precisou lidar com uma 

nova forma de produção que parecia reportar-se à doutrina abandonada no 

século XVIII. Da mesma forma como teve que lidar com uma mecanicidade que 

parecia ter maior relação com a ciência do que com a arte, mas cujos operadores 

queriam que suas imagens fossem reconhecidas como criação artística. 

                                            
1 VENTURI, Lionello. História da crítica de arte. Martins Fontes, 1984. p. 85. 
2 KRISTELLER, Paul Oskar. The modern system of the arts: a study in the history of aesthetics. 
Journal of the History of Ideas, v. 12, Edição 4, 1951. 
3 Idem. 
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 A adoção gradativa da estética romântica nos séculos XVIII e XIX 

possibilitou nova linguagem e experimentação nas artes. Questões como a 

criação, a finalidade sem fim e a autonomia da arte fizeram-se cruciais para o 

artista e para o teórico da arte. Aquele tranformou-se em deus de suas obras, 

capaz de criar um mundo à parte, um heterocosmo, no qual sua imaginação 

poderia atuar tanto em termos de criação quanto de recepção. Para que isso 

fosse possível a arte deveria desvincular-se do mundo externo e ser 

essencialmente independente. É então que a arte reinvindica sua autonomia, 

apoiada na idéia de que ela não tem fim outro senão em si mesma 4.  

 Esse novo cenário acentua a 

diferenciação entre a arte e o ofício, 

entre a arte útil e o artesanato, entre o 

artista e o artesão, enfim, entre a arte 

e o objeto que serve a algum propósito 

funcional. Essa distinção foi uma das 

questões principais que separavam a 

fotografia da arte. As conseqüências 

desse choque são duas: primeiro, a 

aptidão da fotografia para várias 

atividades faz dela uma imagem 

inevitavelmente funcional; e segundo, 

por ela sempre indicar a existência 

daquilo que representa, o que sempre 

se vê é seu referente, e não a 

representação que ela constitui. 

 

                                            
4 Para melhor conhecer esses conceitos: 
ABRAMS, M. H.. Doing things with texts: essays in criticism and critical theory, W. W. Norton 
& Company, 1989. 
KANT, Immanuel. Critica da faculdade do juízo. Forense, 1993. 
TODOROV, Tzvetan. Teorias do símbolo. Campinas: Papirus, 1996. 
SELIGMANN-SILVA, Márcio. Mimésis, tradução, Enargéia e a tradição da ut pictura poesis. In: 
LESSING. Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia. São Paulo: Iluminuras, 
1998. 

foto: Diana Dobranszky 
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 A fotografia foi adotada, desde o início, para várias funções: Fox Talbot, 

com seu livro Pencil of Nature, utilizou-a como auxiliar das ciências, Nièpce e 

Daguèrre, para fazer retratos, e Hércules Florence, para copiar documentos e 

aquarelas. Sua vocação para diferentes funções sociais colocou-a em posição 

contraditória à arte, ou mesmo como uma antítese dela diante dos termos 

vigentes e da idéia que se fazia da fotografia na época. Isso porque a concepção 

de arte do século XIX exige que a obra seja independente daquilo que lhe é 

externo e considera que a fruição estética só pode ser tal se o objeto artístico for 

contemplado sem qualquer interesse por parte do espectador. Ou seja, que a 

obra não tenha qualquer finalidade além do prazer estético. A fotografia, no 

entanto, está sempre apontado para o que está fora dela e sua inevitável 

vocação para o registro do visível dificulta sua apreciação interpretativa porque 

ele se transforma em uma âncora para o curso livre da imaginação. Ou, como 

colocaria Schaeffer, a interpretação parece não aderir à imagem fotográfica 5. 

Essa ancoragem diz respeito à questão da transparência da representação 

fotográfica 6: aparentemente, o que se vê na imagem fotográfica não é a 

fotografia, e sim seu referente, o que está representado – real e nunca imaginário 

7. 

 Ao mesmo tempo, a mecanicidade do processo fotográfico levantava 

dúvidas no século XIX quanto às capacidades criativas do meio. Aos seus olhos 

a imagem fotográfica era resultado de um processo que, além de mecânico, era 

automático. Sendo assim, não haveria qualquer interferência de seu operador e 

seria impossível a intervenção de qualquer tipo de expressão e emoção no 

processo fotográfico. 

 Antes mesmo da utilização efetiva da fotografia – ou seja, da utilização do 

aparelho da forma como o conhecemos hoje -, os pintores da primeira metade 

do século XIX, como há alguns séculos já acontecia, utilizavam aparelhos ópticos 

e câmeras obscuras como instrumentos auxiliares de sua arte. As pinturas 

                                            
5 SHAEFFER, Jean-Marie. A questão da arte In: ________. A imagem precária. Capítulo 4: . 
Campinas: Papirus. 1996. 
6 FRIDAY, Jonathan. Aesthetics and photography. Ashgate, 2002. p. 49. 
7 DOBRANSZKY, Diana de Abreu. Referente e imagem na fotografia brasileira em fins do 
Século XX. 2002. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 
Artes, 2002. 
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realistas que produziam eram ricas em detalhes, característica que em vários 

momentos era foco de discussões entre pintores. O detalhe, para alguns, era 

apenas floreio que desviava a atenção do observador para aspectos irrelevantes 

da obra de arte, e era um resquício do conceito de pintura como imitação - 

abandonado pelo romantismo 8. Mais que isso, para muitos o detalhe, que 

transparecia a utilização de aparelhos, feria a integridade artística do pintor. Para 

o pintor Hogarth a câmera obscura subjugava a visão do artista, e para Reynolds 

o aparelho óptico não deveria extrair a supremacia da imaginação 9. Ruskin 

usou-a e arrependeu-se ao perceber seu impacto na arte pictórica, conflito esse 

muito presente entre os artistas na França e na Inglaterra 10. 

 Com os Salões do século XIX, espaço onde artistas e público expunham 

e julgavam as obras, e com a utilização direta da fotografia por pintores, a 

discussão tornou-se mais acirrada, e o ataque à fotografia pelos artistas 

transpirava a rejeição quanto à noção da fotografia como arte. Naquele espaço 

fotografia e pintura estavam próximas 11 e o intercâmbio de influências era 

evidente, convidando a todos para o debate. O discurso que se sobrepunha era 

que uma máquina que reproduz o real não poderia ser considerada um meio de 

expressão; não necessariamente pelo fato de não haver interferência manual do 

fotógrafo, mas por não haver qualquer possiblidade de interferência intelectual 

sobre a representação: a diferença que se estabelecia entre as artes mecânicas 

e as belas-artes estava naquela distância entre o mecânico e o intelecto. No 

entanto, a própria pintura precisou transpor o preconceito com relação ao 

trabalho manual, que antes era considerado inferior. Agora, cabia à fotografia 

transpor o receio com relação à intermediação entre intelecto e máquina. 

 Dentre os críticos da influência da imagem fotográfica na pintura está 

Baudelaire que, em sua crítica ao Salão de 1859 12, diz que a fotografia veio para 

                                            
8 Fontes de informação sobre o tema: 
FRIEDLAENDER, Walter. De David a Delacroix. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. 
LEE, Rensselaer W. Up pictura poesis: the humanistic theory of painting. New York: W. W. 
Norton Company Inc., 1967. 
9 SCHARF, Aaron. Art and photography. Penguin Books, 1986. p. 14-22 
10 Idem, p. 99. 
11 GALASSI, Peter. Before photography: painting and the invention of photography. New York: 
MoMA, 1981. p. 28. 
12 BAUDELAIRE, Charles. The modern public and photography. In: TRACHTENBERG, Alan. 
Classic essays on photography. Leete’s Island Books, 1980. p. 83. 
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corromper a arte e empobrecer o gênio artístico francês. Para ele, o pintor 

deixava de representar o que sonha, para representar o que vê. Dessa forma, o 

crítico acreditava que a fotografia não tinha qualquer ligação com a imaginação, 

e deveria se restringir a mero instrumento da ciência e da pintura sem qualquer 

influência na poética pictórica. O que percebemos é que o discurso da estética 

romântica parecia ser incompatível com a natureza da imagem fotográfica. 

 Como reflexo desse cenário, o escritor Champflury, defensor da pintura 

realista (que passou a ser referida como daguerreotipa 13), percebeu a 

necessidade de distinguir a arte realista da fotografia. Para ele a fotografia era 

estritamente uma reprodução, enquanto que a pintura realista era uma 

interpretação 14. Mais uma vez a mecânica depunha contra a imagem fotográfica. 

Diante desse quadro, a fotografia jamais poderia ser considerada arte, já que a 

certeza da incapacidade de representar que não pela imitação e reprodução até 

então era incontestada. Tanto que os próprios fotógrafos, para fugir da pecha da 

mecanicidade passaram a interferir da forma que pudessem no processo 

fotográfico.  

 

                                            
13 SCHARF, Aaron. Art and photography. Penguin Books, 1986, p. 137. 
14 GALASSI, Peter. Before photography: painting and the invention of photography. New York: 
MoMA, 1981. 

foto: Diana Dobranszky 
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 Como parecia ser o único caminho o da imitação, a grande maioria dos 

fotógrafos tentou imitar a pintura realista que se ocupava das paisagens. Essa 

aproximação na representação tornou ainda mais fervorosa a discussão acerca 

da pintura e da fotografia, pois o choque era direto e desmascarado. E 

certamente abriu espaço para a questão da natureza da arte, assim como a 

questão do realismo na fotografia 15. Por isso as críticas à pintura realista 

dirigiam-se para sua semelhança com a fotografia; pois eram por muitos 

consideradas vulgares e desprovidas de arte. Ao fim do século XIX os Salões já 

haviam sido contaminados pela fotografia e sua utilização banal 16 fez com que 

fosse, inclusive, acusada por um declínio no gosto. Nesse momento de críticas 

ao realismo e à imitação na França do século XIX, os pintores centraram-se na 

forma e na cor e buscaram novas formas de representação. Em 1860, em Paris, 

surgem os impressionistas que trabalham com a cor e sua influência na luz. Essa 

é uma renovação para a arte pictórica que se desvincula da representação 

estabelecida do visível 17. Essa tendência na arte pictórica certamente não foi 

determinada pelo nascimento da "imagem mecânica". No entanto, o 

distanciamento formal fazia transparecer a rejeição "artística" quanto ao tipo de 

representação à qual a fotografia parecia estar inevitavelmente vinculada. 

 Nos Estados Unidos, ainda no fim do século XIX, assim como na Inglaterra 

e na França, os fotógrafos tentavam estabelecer seu ofício como artístico. As 

discussões eram centradas naquela distância criativa (máquina/intelecto) e 

argumentava-se que a produção fotográfica não abria brecha para a criação ou 

a expressão. Os artistas declaravam que a fotografia não contribuía para as artes 

e que ela não era tradução, mas mera imitação e reprodução. Ou seja, que a 

fotografia referia-se diretamente ao objeto e não a qualquer forma de criação. A 

máquina seria, então, intransponível e indomável por seu operador, e o poder 

individual da imaginação e da originalidade não poderia ter qualquer influência 

                                            
15 SCHARF, p. 127. 
16 SCHARF, p. 243. 
17 Para alguns, a fotografia libertou a pintura. Contudo, a pintura já apresentava 
desenvolvimentos nessa direção. Então, preferimos dizer que a fotografia acelerou esse 
processo de renovação. GALASSI, Peter. Before photography: painting and the invention of 
photography. New York: MoMA, 1981. 
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na mecânica impessoal 18. E, mais uma vez, apresenta-se o conceito da 

finalidade sem fim que separa a arte dos objetos úteis – onde encaixava-se a 

fotografia. 

 Contudo, havia uma contra-argumentação. O teórico da fotografia Federic 

Hart Wilson rebatia dizendo que o meio de representação era irrelevante; o que 

importava eram os padrões estéticos estabelecidos utilizados. Condizente com 

isso, os fotógrafos eram aconselhados a ler sobre as demais artes para conhecer 

e aprender sobre os padrões estéticos e as regras da arte (o livro Pratical Essays 

on Art de John Burnet foi usado como manual pelos fotógrafos, mesmo que seu 

alvo tenham sido os pintores) 19. Isso para fugir do mecânico, que ainda se 

estabelecia como uma barreira entre o intelecto e a arte. Assim, os fotógrafos 

utilizavam-se do discurso da pintura para sua legitimação: buscavam 

associações com o belo, com a verdade e com a natureza. Aliás, um dos seus 

argumentos era que um dos maiores atributos da fotografia era sua aproximação 

com a natureza 20. 

 O fato é que a rejeição à máquina se perpetuava. A perspectiva e o 

posicionamento com relação a ela somente se alterariam com as vanguardas da 

arte, principalmente européias, no início do século XX. Apesar de haver ainda 

receios quanto à fotografia, a arte das décadas seguintes a abraçaria justamente 

por ser um meio artístico novo que poderia romper com as tradições. 

 O modernismo iniciou-se nos Salões, a vanguarda, na multidão dos 

mercados 21, e o receio com o industrial era consenso entre os modernistas, 

artistas que buscavam a originalidade e a aura com as quais a fotografia parecia 

ser incompatível. Entretanto, os vanguardistas que emergiram no início do novo 

século eram experimentalistas e queriam uma quebra radical com a tradição. A 

obra Fonte, de Duchamp, de 1917, sinalizou uma renovação nas discussões 

acerca da arte. Diante da impossibilidade da definição restrita do que é ou não 

arte, Duchamp possibilitou sua definição como tudo aquilo que é chamado arte. 

                                            
18 STERNBERGER, Paul Spencer. Between amateur and aesthete: the legitimization of 
photography as art in America, 1880-1900. University of New Mexico Press, 2001. p. 16. 
19 STERNBERGER, Paul Spencer. Between amateur and aesthete. University of New Mexico 
Press, 2001. p. 5. 
20 Idem, p. xii-xiv. 
21 DUVE, Thierry de. Kant after Duchamp. October/MIT Press, 1998. p. 189. 
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Ou seja, a arte é um ato de nominação 22. Para ele os próprios tubos de tinta são 

ready-mades industrializados e fazem parte do grande processo de criação que 

se resume a escolhas. Fazer arte é escolher que materiais usar, que suportes 

utilizar, como trabalhar com eles, definir o tema, escolher estilos, como 

representar etc. 

 Assim, o campo estava aberto 

como nunca às experimentações, à 

mistura dos meios próximos ao artista 

para criar e à exploração de tudo o 

que fosse restrito a um único meio. Se 

uma obra seria ou não legitimada 

como arte, caberia à jurisdição do 

gosto e do tempo 23. O que as 

vanguardas fizeram foi contar com a 

legitimação futura em seu ato de 

romper com a tradição da arte. A fotografia participou desse processo e foi 

beneficiada por ele pelo fato de não mais importar quais os aparatos empregados 

na produção artística, mas sim o próprio ato de criar. Ao mesmo tempo, nenhuma 

forma de expressão rompia de forma tão drástica com a tradição como a 

fotografia: um novo sistema de representação. 

 A maior parte das vanguardas vinculava-se a projetos de revolução 

política e ideológica. O movimento Dadá, nascido em Zurique em 1916 e 

disseminado pela Europa, pretendia opor-se ao abstracionismo e à tradição, criar 

uma nova linguagem que não estivesse ligada à burguesia e renegar toda a 

razão e a lógica. Queria uma alteração na maneira de pensar e ver o mundo que 

possibilitasse uma revolução ideológica e, por parte de alguns, até política. A 

fotografia, incorporada às suas colagens, era manipulada como matéria bruta 

que articulava uma sintaxe juntamente com cores e palavras 24. Na procura de 

uma linguagem mais imediata e que refletisse os novos tempos industriais, a 

                                            
22 Idem, p. 325 e 390-1. 
23 Essa discussão está presente em: 
DUVE, Thierry de. Kant after Duchamp. October/MIT Press, 1998. 
24 ADES, Dawn, Photomontage. London: Thames and Hudson, 1986. 

foto: Diana Dobranszky 



STUDIUM 21  49 

fotografia adequou-se por ser uma representação criada através do mecânico e 

como uma renovação na criação da imagem que se alinhava com a atitude de 

fabricar objetos – e não de criar obras. Parte dos dadaístas também se debruçou 

sobre críticas políticas em seu trabalho, entre os quais destacou-se a 

fotomontagem. A criação de uma imagem baseada na desestruturação de outras 

pré-existentes resultava em cenas improváveis e até fantásticas que pareciam 

ser reais. Aqui, denuncia-se a própria realidade como construída, induzindo a 

uma forma distinta de enxergar o mundo à nossa volta 25. 

 Com os mesmos preceitos revolucionários de renovação político-

ideológica, artistas da URSS acolheram a fotografia como linguagem que 

pudesse refletir as esperanças no regime socialista recém instaurado. 

Novamente, por ser um meio novo, a fotografia foi adotada. Porém, sua utilização 

encontrou uma oxigenação no "movimento" Nova Visão. Dentre os artistas que 

se destacaram está Alexander Rodchenko que fotografava de ângulos inusitados 

e aproveitava-se dos jogos de sombra. 

 As experimentações na arte vanguardista não apenas incluíam o uso da 

imagem fotográfica como elemento das suas obras como também na construção 

de novas poéticas da fotografia pura ou não contaminada 26. Esse foi um 

movimento simultâneo em várias partes do mundo (marcadamente na Europa e 

nos Estados Unidos) que buscou explorar as potencialidades do meio fotográfico 

– assim como foi feito nas demais artes. A questão das inevitáveis escolhas do 

operador foram ficando gradativamente mais claras e a fotografia pôde 

privilegiar-se de um reconhecimento mais amplo de sua vocação para a 

expressão artística. Independente do material, o homem sempre trabalha com 

escolhas e signos que se tornam marcas deixadas em suas criações. Então, a 

máquina fotográfica, símbolo da uma nova era para a humanidade, deixou de 

ser vista com ingenuidade e foi admitida no círculo da criação pela imaginação 

e da tradução do visível. 

                                            
25 KRAUSS, Rosalind. The Photography Conditions of Surrealism. In: ________. The originality 
and the avant-garde and other modernists myths. The MIT Press, 1999. 
26 Termo usado por Tadeu Chiarelli em seu artigo publicado no Catálogo Fotografias no acervo 
do Museu de Arte Moderna. MAM, 2002. p. 9. 
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 A percepção da fotografia como meio expressivo teve como marco sua 

aceitação nos museus de arte. Em 1933, o MoMA (Museum of Modern Art) de 

Nova York abrigou a primeira exposição fotográfica da história realizada dentro 

desse tipo de espaço institucional reservado estritamente para obras de arte. O 

fotógrafo escolhido foi Walker Evans. Dessa forma, o MoMA recebeu a fotografia 

em seu campo de criação puro e afirmou categoricamente: fotografia é arte. 



UM "OLHAR EUROPEU" EM 2000 IMAGENS: ALPHONS STÜBEL E SUA 

COLEÇÃO DE FOTOGRAFIAS DA AMÉRICA DO SUL 

Frank Stephan Kohl  

 

"Collection Alphons Stübel": um tesouro escondido 

 O objetivo deste artigo é apresentar o geógrafo alemão Alphons Stübel, 

que viajou entre 1868 e 1877 pela América do Sul, e a sua significante, mas até 

agora quase desconhecida, coleção de fotografias, composta originalmente por 

quase 2000 imagens de vários fotógrafos sul-americanos oitocentistas. 

Inesperadamente essa coleção nasceu de uma paixão por vulcões e se deve a 

uma expedição para o Havaí que nunca aconteceu. 

 A denominada "Collection Alphons Stübel", 

atualmente preservada no acervo do Leibniz-Institut 

für Länderkunde, em Leipzig, é a maior coleção de 

fotografias sul-americanas do século XIX da 

Alemanha – e provavelmente da Europa – até 

agora conhecida.  

 Comparada em número de imagens ela perde claramente para a 

"Colleção Dona Thereza Christina Maria" estimada em mais de 25.000 imagens 

e hoje guardada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Mas não podemos 

esquecer que essa última coleção foi reunida pelo então Imperador Dom Pedro 

II, grande adepto da fotografia no Brasil durante os quase 50 anos do seu 

reinado. E, além de criar sua coleção em grande parte com dinheiro público, o 

soberano aumentava seu acervo com várias fotografias doadas. 1 Alphons 

                                            
 Mestre em Antropologia Contemporânea e História Social na Universidade de 
Marburg/Alemanha, atualmente doutorando pela mesma Universidade em Antropologia Visual 
sobre o uso da fotografia no século XIX na construção da imagem do Brasil no exterior. 
1 Sobre a Coleção de fotografias de Dom Pedro II veja: Lygia da Fonseca Fernandes da Cunha: 
A "Colleção D. Thereza Christina Maria", no Catálogo com o mesmo título da exposição realizada 
na Biblioteca Nacional de 17 de março a 14 de maio de 1987. Rio de Janeiro, 1987. Veja também: 
Karp Vasquez, Pedro: Dom Pedro II e a fotografia no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Index, 1985. 

Carimbo da "Collection Alphons 
Stübel" 
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Stübel, porém, reuniu a sua coleção no relativamente curto período de 9 anos, 

adquirindo as suas imagens com os seus próprios recursos. 

 Se a "Collection Alphons Stübel" já pode ser considerada importante para 

a história da fotografia por sua quantidade de imagens, ganha mais importância 

ainda pelo fato de ter sido criada no século XIX e dispor de uma vasta 

documentação do seu colecionador e organizador, incluindo cartas, anotações, 

mapas, publicações entre outros documentos. Alphons Stübel não somente 

comprou as fotografias durante a sua viagem pela América do Sul mas, depois 

de retornar para a Alemanha, organizou a sua coleção de fotografias, 

incorporando-a numa exposição do Museu de Geografia, por ele criado no final 

do século XIX. Todo esse trabalho de aquisição, organização e exposição das 

fotografias foi amplamente documentado pelo cientista, extremamente metódico 

e cuidadoso. 

 Durante o século XX a "Collection Alphons Stübel" sofreu muitas 

alterações e mudanças por causa de problemas financeiros e politicos e também 

por questões científicas. Inaugurada a exposição em 1896 num departamento 

do Museu de Etnologia em Leipzig, foi transferida em 1905 para um Museu 

próprio, aí permanecendo até o fechamento da casa em 1928, quando voltou 

novamente para o Museu de Etnologia. Durante a década de 1930 foi 

desmontada a exposição permanente. As fotografias da "Collection Alphons 

Stübel" foram integradas ao acervo de imagens do Museu, desfazendo o 

conjunto original. Novas mudanças aconteceram em 1942 em plena Segunda 

Guerra Mundial, quando as fotografias foram incorporadas ao acervo do recém-

fundado "Deutschen Institut für Länderkunde". Com o  fim do nazismo e o novo 

governo comunista no poder na Alemanha Oriental as fotografias de Alphons 

Stübel permaneceram no acervo da mesma instituição que por motivos políticos 

mudou o seu foco. As fotografias quase não foram usadas para aulas de 

geografia nos anos seguintes e caíram quase em total esquecimento depois de 

uma reforma acadêmica em 1968 na extinta Alemanha Oriental, quando o 

"Deutsches Institut für Länderkunde" foi transformado em uma instituição de 

pesquisa geográfica, nomeado "Institut für Geologie und Geoökologie der 

Akademie der Wissenschaften". Em 1992, dois anos depois da reunificação da 

Alemanha, o instituto readquiriu o antigo nome, "Institut für Länderkunde", e é 
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hoje em dia o maior centro de pesquisa de geografia regional na Alemanha. A 

última mudança aconteceu em 2003 quando foi adicionado o nome do filósofo 

alemão Leibniz no título da instituição, chamando-se a partir dessa data "Leibniz-

Institut für Länderkunde". 

 Embora tenha sofrido algumas perdas durante todas essas mudanças nos 

mais de 100 anos desde a sua criação, a "Collection Alphons Stübel" manteve 

seu corpo muito completo. Já em 1985, ainda na Alemanha Oriental, foi feita a 

única pesquisa na coleção das fotografias por Andreas Krase, resultando numa 

tese de mestrado. 2 Krase conseguiu localizar 1720 das 2000 fotografias da 

coleção original. O maior obstáculo para a pesquisa da "Collection Alphons 

Stübel" é a desintegração do conjunto, a dispersão das fotografias no amplo 

acervo fotográfico do "Leibniz-Institut für Länderkunde" e a identificação dos 

autores das imagens. Em 2003 o "Leibniz-Institut für Länderkunde" começou um 

projeto de digitalização do seu acervo fotográfico 3, criando um banco de 

imagens. Para isso conta com o apoio do brasileiro Instituto Moreira Salles, que 

futuramente vai oferecer acesso à coleção pelo seu site. Atualmente a 

"Collection Alphons Stübel" está sendo analisada para o nosso trabalho de 

doutorado. 

 No Brasil a história de Alphons Stübel e sua coleção de fotografias é 

quase desconhecida. No final de 2000 Pedro Karp Vasquez informou no seu livro 

sobre os Fotógrafos alemães no Brasil do século XIX da "existência de um 

formidável acervo de cerca de 2000 fotografias, divididas entre o Reiss-Museum, 

em Mannheim, e o Institut für Länderkunde, em Leipzig". Foi ele quem 

apresentou pela primeira vez em língua portuguesa o viajante alemão Alphons 

Stübel e seu conterrâneo Wilhelm Reiss. 4 Em pouco mais de duas páginas 

                                            
2 A respeito da Coleção de fotografias somente existe um trabalho de mestrado (não publicado) 
feito por Andreas Krase em 1985 na antiga e extinta Alemanha Oriental. Em 1994 foi editado um 
catalogo por ocasião de uma exposição referente à viagem de Alphons Stübel e Wilhelm Reiss 
com artigos, abordando a fortografia nas coleções dos dois cientistas. Brockmann, Andreas; 
Stüttgen, Michaela (org.): Spurensuche. Zwei Erdwissenschaftler im  Südamerika des 19. 
Jahrhunderts. Unna 1994 
3 Brogiato, Heinz Peter / Horn, Katarina: Der historische Bildbestand im Institut für Länderkunde 
Leipzig. Aufbau eines digitalen Langzeitarchivs. In: Information Wissenschaft & Praxis 54/2003, 
Nr. 1, p. 27-31. Para mais informações veja o site: http://www.ifl-leipzig.de. 
4 A coleção de fotografias sulamericanas de Wilhelm Reiss é menor do que a do seu companheiro 
e colega Alphons Stübel. Das originalmente cerca de 800 fotografias existem ainda 551 imagens, 
a maioria idéntica ou parecida com as da "Collection Alphons Stübel". Ela esta sendo guardada 
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relatou resumidamente a vida dos dois geólogos e a sua viagem pela América 

do Sul, destacando a vasta coleção de objetos e fotografias reunidas. Também 

publicou algumas das imagens pertencentes às duas coleções, de autoria de 

fotógrafos alemães no Brasil. Voltou a publicar algumas fotografias brasileiras 

das coleções Stübel e Reiss em 2003 na monografia O Brasil na fotografia 

oitocentista. George Ermakoff é outro brasileiro que publicou fotografias de 

escravos da autoria de Alberto Henschel e de Felipe Augusto Fidanza da 

Coleção de Alphons Stübel no seu livro O negro na fotografia brasileira do século 

XIX, editado no final do ano passado. 5 Em outras palavras, as fotografias da 

Coleção de Alphons Stübel somente foram usadas para garimpar novas imagens 

para a história da fotografia brasileira oitocentista. No entanto, na nossa opinião, 

a importância da coleção de fotografias de Alphons Stübel para a história da 

fotografia do Brasil e da América do Sul vai muito além de apenas apresentar 

novas imagens. 

 

Uma expedição por acaso: Alphons Stübel na América do Sul 

 Moritz Alphons Stübel, filho do vereador 

Moritz Stübel, nasceu em 1835 na cidade de 

Dresden na Saxónia, sudoeste da Alemanha. Órfão 

de pai e mãe com 14 anos, foi criado pelo tio Julius 

Stübel em Dresden.  

 Em 1854, com 19 anos, começou os seus 

estudos em ciências naturais na Universidade de 

Leipzig, cidade vizinha de Dresden. Já em 1860, 

Stübel entregou a sua tese de doutorado em 

Geologia na Universidade de Heidelberg, 

terminando as faculdades de Mineralogia, Física e 

                                            
na cidade de Mannheim, no recentemente criado setor de fotografia do reformulado Reiss-
Museum. 
5 Karp Vasquez, Pedro: Fotógrafos Alemães no Brasil do Século XIX. Deutsche Fotografen des 
19. Jahrhunderts in Brasilien. São Paulo: Metalivros 2000; Karp Vasquez, Pedro: O Brasil na 
fotografia oitocentista. São Paulo: Metalivros, 2003; Ermakoff, George: O negro na fotografia 
brasileira do século XIX. Rio de Janeiro: Casa editorial, 2004. 

Retrato Alphons Stübel 
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Química. Em seguida, trabalhou por alguns meses com o então famoso 

minerólogo Breithaupt em Freiberg e participou de alguns cursos na 

Universidade de Berlim. Alphons Stübel não era o tipo de cientista que ficava 

preso no seu escritório, cercado por livros e livros, elaborando as suas idéias na 

mesa, debruçado sobre os manuscritos e documentos. Ele era um geólogo que 

preferia a pesquisa no campo, observando e anotando os fenômenos e objetos 

da sua área. 

 Terminando a Universidade, viveu viajando pela Europa, observando, 

descrevendo e mapeando as diferentes formações geológicas e se 

especializando em vulcanologia. Entre 1862 e 1865 visitou a Escócia, as Ilhas 

Orkney e Shetland, a Ilha da Madeira, Cabo Verde e Portugal. Também fez 

expedições nas Ilhas Canárias, na Espanha e foi até a África, mais 

especificamente para Marrocos. Em 1865 conheceu um outro geólogo 

igualmente interessado, para não dizer apaixonado, pela vulcanologia, o colega 

Wilhelm Reiss (1838 – 1908). Encontraram-se no caminho para Grécia, destino 

de ambos depois da surpreendente erupção do vulcão Santorini. Desse primeiro 

encontro na Grécia e do enorme interesse científico pelos vulcões, nasceu uma 

amizade e intensa colaboração que durou mais de trinta anos, até que terminou 

repentinamente por causa de grandes diferenças a respeito de teorias da 

vulcanologia. 

 Como fruto dessa amizade nasceu, poucos anos depois do primeiro 

encontro, o projeto de uma expedição para o arquipélago do Havaí, conhecido 

por seus vulcões. Já em 1868, Alphons Stübel e Wilhelm Reiss embarcaram 

rumo ao Oceano Pacifico. Mas, antes de chegar no Havaí pretendiam fazer uma 

excursão nos Andes sul-americanos. Queriam explorar a cadeia de montanhas 

e os vulcões nos Andes na Colômbia e no Equador. Desembarcaram no 

continente no começo do mesmo ano, começando a sua excursão rumando para 

os Andes. Os dois viajantes-cientistas foram surpreendidos pela riqueza e 

diversidade do material geográfico encontrado e ficaram fascinados pelas 

majestosas montanhas. A planejada excursão de algumas semanas tornou-se 

"a mais profunda e mais bem-sucedida viagem científica da história do 

descobrimento das Américas", como o geólogo Hans Meyer declarou no 

necrólogio por ocasião da morte de Stübel em 1904, colocando-a na frente da 
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expedição de Alexander von Humboldt. 6 Sem querer comparar os méritos do 

naturalista Humboldt com os dos viajantes Alphons Stübel e Wilhem Reiss, 

podemos sem dúvida considerar a dupla de vulcanólogos entre os mais 

importantes pesquisadores da América do Sul oitocentista. 

 Stübel e Reiss ficaram quase uma década na América do Sul, retornando 

para a Europa sem sequer rumar para o Havai em nenhuma outra ocasião. 

 Os dois começaram a sua expedição pela Colômbia e Equador onde 

permaneceram por mais de seis anos. No final de 1874 seguiram para o Peru e 

em setembro do ano seguinte chegaram ao Brasil, onde permaneceram por 

quase seis meses. Wilhelm Reiss, depois de oito anos de viagem, desmoralizado 

pelo cansaço e pelas doenças, retornou para a Alemanha. Mas Alphons Stübel, 

obcecado cientista, movido pela insaciável ambição científica, reuniu suas 

últimas forças para continuar viajando sozinho por mais um ano na América do 

Sul. Deixando o Brasil em março de 1876 cruzou o continente, passando pelo 

Uruguai, Argentina, Chile e Bolívia. Ainda voltou para o Peru e o Equador, de 

onde embarcou para os Estados Unidos. Passou por San Francisco para pegar 

o material que enviara para lá 9 anos antes, que empregaria na expedição ao 

Havai. Cruzou os Estados Unidos da costa leste até a oeste, visitando as 

famosas cataratas do Niágara antes de embarcar em julho de 1877 em Nova 

York, com destino a Leipzig. Chegou no final do mesmo ano, quase dez anos 

após a sua partida, em dezembro de 1868. 

 Stübel viajou por nada menos que oito estados sul-americanos. Somente 

não esteve no Paraguai nem na Venezuela. Junto com seu colega, realizou 

inúmeros estudos geológicos, arqueológicos, etnográficos e antropológicos. 

Ambos "chegaram à América do Sul como vulcanólogos, e deixaram o continente 

como arqueólogos, etnólogos, geógrafos e apaixonados colecionadores de 

fotografias." 7 

 

                                            
6 Meyer, Hans: Alphons Stübel. Em: Mittheilungen des Vereins für Erdkunde u Leipzig für 1904. 
Leipzig, 1905, p. 57-78, a citação e da p. 64. 
7 Stüttgen, Michaela: Einleitung, em: Brockmann, Andreas; Stüttgen, Michaela (org.): 
Spurensuche. Zwei Erdwissenschaftler im  Südamerika des 19. Jahrhunderts. Unna 1994, p. 5. 
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Acasos sistemáticos: A aquisição das fotografias durante a viagem 

 A coleta de amostras e objetos durante as expedições para uma posterior 

análise sempre foi um aspecto importante do trabalho de todos os viajantes 

durante o século XIX, especialmente dos cientistas. Nesse sentido, Stübel 

mostrou-se um representante exemplar da sua profissão. Incansável, comprava, 

recolhia e colecionava todos os objetos considerados importantes ou 

interessantes para futuros trabalhos. Freqüentemente preparava caixas com as 

suas aquisições, enviando-as para a Alemanha. No total mandou para Dresden 

nada menos que 150 caixas contendo amostras geológicas e objetos 

arqueológicos, zoológicos e etnológicos, assim como as cerca de 2000 

fotografias arrecadadas durante a expedição. 8 

 A aquisição de imagens fez parte do programa da expedição mas não era 

a atividade principal de Alphons Stübel. Foi considerada uma ocupação 

secundária – comparada com a coleção de amostras geológicas -, porém não 

menos importante, como demonstra o impressionante número de 2000 imagens 

adquiridas em diferentes cidades por onde passou. Andreas Krase, que 

pesquisou a Coleção de Alphons Stübel em 1985, considera que "a compra das 

fotografias foi determinada por oportunidades, mas ao longo do tempo da viagem 

foi feita sistematicamente já visando um uso posterior." 9 

 As albuminas colecionadas foram compreendidas por Stübel como prova 

visual. 10 Assim como as pedras colecionadas ou os artefatos e objetos 

adquiridos, as fotografias tinham status de testemunhas da realidade. Por serem 

imagens técnicas, captadas por lentes num aparelho e fixadas através de 

processos químicos, as fotografias eram consideradas registros visuais. Sem 

acrescentar ou omitir detalhes da cena, da paisagem, do objeto ou da pessoa 

                                            
8 Nas cartas escritas por Alphons Stübel durante a expedição freqüentemente mencionava as 
caixas enviadas, informando o porto da remessa, o navio da carga e até o número exato de cada 
caixa. Às vezes mandava instruções a respeito do depósito ou manuseio das caixas até o seu 
retorno. Muitas vezes pediu confirmações a respeito da chegada das suas remessas. 
9 Krase, Andreas: „Von der Wildheit der Scenerie eine deutliche Vorstellung“. Die 
Fotografiesammlung von Alphons Stübel und Wilhelm Reiss aus Lateinamerika 1868-1877. In: 
Brockmann, Andreas / Stüttgen, Michaela (org.): Spurensuche. Zwei Erdwissenschaftler im 
Südamerika des 19. Jahrhunderts. Unna 1994, p. 145-158 (citação da p. 147). 
10 Quase todas as fotografias na "Collection Alphons Stübel" são albuminas, processo comum 
na época quando viajou pela América do Sul e empregado por quase todos os fotógrafos no 
mundo inteiro. 
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registrada, eram consideradas provas indubitáveis. A diferença entre o objeto 

real e a representação fotográfica não era nem refletida. O que interessava era 

a fotografia como documento visual. A fotografia como artefato, como resultado 

de um trabalho artístico e técnico de um profissional não interessava ao 

colecionador viajante, por isso é difícil encontrar dados sobre os autores das 

imagens. 

 Na coleção em Leipzig somente localizamos um único recibo informando 

sobre a compra de 120 fotografias e os preços pagos por elas no ateliê do 

fotógrafo Ricardo Villalba em Arequipa - Peru. Com esse recibo, contendo uma 

lista detalhada das fotografias compradas por Stübel, foi possível identificar as 

respectivas fotografias na coleção. Uma análise dessas imagens demonstra que 

Ricardo Villalba, além de fotografias do seu próprio ateliê, também vendia 

fotografias dos colegas Villroy L. Richardson e do Atelier Rodrigo Y Cia., ambos 

de Lima, capital do Peru. Com esse único documento conseguimos concluir que 

Alphons Stübel comprara em Arequipa grande número de imagens, provenientes 

de pelo menos três fotógrafos diferentes. 

 Apesar da falta de outros documentos a respeito da compra de fotografias, 

é possivel tirar mais conclusões a partir de uma análise mais profunda da própria 

coleção de fotografias. A pesquisa das anotações nas fotografias e a verificação 

dos carimbos dos fotógrafos no verso dos carte-de-visite e dos carte-de-cabinet 

foram os primeiros passos para a identificação do autor de cada imagem. Na 

falta de referências claras, procuramos outras indicações para esclarecer a 

autoria da imagem. Na absoluta ausência de registros escritos, a comparação 

dessas imagens com fotografias já identificadas de outras coleções se mostrou 

um recurso bastante eficaz. Com esses métodos diversos conseguimos 

identificar 44 fotógrafos ou ateliês de fotografia. 

 Para demonstrar esse processo de identificação, bem como as possíveis 

análises dele decorrentes, gostaríamos de nos reportar à análise das imagens 

do Brasil. 
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Rio de Janeiro: o centro do mercado de fotografias do Brasil 

 Do maior país da América do Sul existem 216 fotografias na Coleção de 

Alphons Stübel, quase 10% do número total do seu acervo. Apenas cinco 

fotografias não tiveram os respectivos autores identificados, mas das outras 211 

imagens foi possivel identificar ou atribuir a autoria de cinco fotógrafos e a 

procedência de três ateliês fotográficos distintos. 11 E com o resultado dessa 

pesquisa podemos deduzir que Alphons Stübel comprou fotografias em várias 

cidades durante a sua passagem pelo Brasil. Comprou algumas imagens em 

Belém com o fotógrafo Augusto Felipe Fidanza, além de ganhar uma imagem de 

Jose T. Sabino. Adquiriu 37 retratos de "Tipos Negros" nas lojas da 

"Photographia Allemã" de Alberto Henschel em Recife, em Salvador e na filial da 

capital do Império, que estava sob o comando do sócio Francisco Benque. 12 Na 

Bahia comprou, além dos retratos da "Photographia Allemã", várias imagens, 

todas paisagens da dupla "Gaensly & Lindemann". 

 

                                            
11 Foram identificadas imagens da autoria dos fotógrafos Albert Frisch, Augusto Felipe Fidanza, 
Insley Pacheco, Jose T. Sabino, Marc Ferrez e dos três ateliers Casa Leuzinger, Gaensly & 
Lindemann, Photographia Alemã (Henschel & Benque; Henschel & Co.). 
12 Com os carimbos no verso dos carte-de-visite e –cabinet das fotografias da "Photographia 
Allemã" foi possível identificar a origem de cada imagem, levando em consideração que as 
fotografias albuminadas foram coladas nos cartões de suporte das filiais onde foram tiradas. Mas 
existe a possibilidade de que Henschel e seu sócio Benque tenham vendido fotografias da Bahia, 
de Pernambuco e do Rio de Janeiro em todos os estabelecimentos da rede e por isso existe a 
possibilidade de Stübel ter comprado os retratos dos "tipos negros" numa só loja. 

Vista panorâmica de Salvador/ Bahia (Gaensly & Lindemann) 
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 As outras fotografias brasileiras da sua coleção foram compradas na 

capital do Império onde chegou no final de 1875 e ficou por três meses. No Rio 

de Janeiro adquiriu quase 150 das 216 imagens ou 70% do total das fotografias 

brasileiras do seu acervo. Os retratos do casal imperial tirados pelo português 

Insley Pacheco provavelmente foram comprados na Rua do Ouvidor 102, 

endereço do famoso fotógrafo da Casa Imperial. Mas foi no número 36 da 

mesma rua onde Stübel comprou a maior quantidade de fotografias brasileiras. 

Nesse endereço funcionava o estabelecimento do suíço George Leuzinger, que 

anunciava regularmente no Almanak Laemmert a venda de um "grande 

sortimento de photographias, panoramas de vistas da cidade e arredores, 

stereoscopos, costumes, etc." Além de fotografias, tiradas no Rio de Janeiro e 

nas redondezas, George Leuzinger comercializava fotografias da Amazônia, 

tiradas pelo fotógrafo alemão Albert Frisch. Na coleção Stübel identificamos 66 

dessas imagens. 

 

 Além disso, identificamos ainda outras 66 imagens do Rio de Janeiro e 

arredores, até a Serra dos Órgãos, realizadas pelos fotógrafos da Casa 

Leuzinger, num total de 132 imagens. Em outras palavras, 60% de todas as 

fotografias brasileiras foram compradas na loja do famoso comerciante suíço. 

 Uma das primeiras conclusões é que Stübel, na hora de comprar 

fotografias, gastou o dinheiro com a mão aberta. Como no caso do Peru, onde 

comprou 120 imagens em Arequipa, Alphons Stübel também concentrou suas 

compras de fotografias brasileiras no Rio de Janeiro, onde adquiriu 150 imagens. 

Permanecendo por três meses na capital do Império, teve mais tempo para 

escolher os motivos e realizar suas compras. Ao mesmo tempo, encontrou uma 

oferta bastante ampla nessa cidade, que reunia um grande número de 

fotógrafos. Além dos muitos retratistas em atividade, a capital concentrava, em 

Carimbo A.Frisch / Leuzinger 
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comparaçao com outras cidades do Brasil, fotógrafos paisagistas em maior 

número. E eram as imagens desses profissionais que mais interessavam a 

Alphons Stübel. 

 Na "Collection Alphons Stübel" encontramos também 14 imagens 

atribuídas a Marc Ferrez, as quais tinha acabado de tirar no segundo semestre 

de 1875, como fotógrafo-assistente da "Comissão Geológica do Império do 

Brazil", chefiada pelo américano Charles Frederick Hartt. A Comissão Geológica, 

criada em abril de 1875 para a exploração sistemática do Império, voltou para a 

capital no final do ano da primeira expedição de Recife e do Rio São Francisco. 

As fotografias de Marc Ferrez  foram expostas ainda em dezembro na Exposição 

de Obras Públicas, assim como também foi exibida "uma linda série de vistas de 

Recife e do Rio São Francisco com destaque para a Cachoeira Paulo Affonso" 

acompanhando uma apresentação dos resultados da expedição pelo Professor 

Hartt. 13 

 

                                            
13 A respeito da Comissão Geológica do Império do Brazil e do trabalho de Marc Ferrez, 
contratado como "fotógrafo-assistente" da Comissão, veja Freitas, Marcus Vinicius de: Hartt: 
Expedições pelo Brasil Imperial. 1865-1878. São Paulo : Metalivros, 2001, p. 184-222; e também 
veja Turazzi, Maria Inez: Marc Ferrez. São Paulo: Cosac & Naify, 2000, p. 19-21. 

Foto da barra em Recife (Marc Ferrez) 
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 Alphons Stübel, chegando na mesma época no Rio de Janeiro, não 

perdeu a oportunidade de adquirir os mais atuais "registros fotográficos" da 

expedição do colega Americano. 

 

Leipzig: As fotografias de Alphons Stübel na Alemanha 

 Retornando para Dresden em 1877, Stübel dedicou-se à preparação do 

material colecionado, à publicação dos resultados científicos e à conservação de 

sua vasta coleção, além de continuar viajando pela Europa e pelo Oriente. Certa 

vez reclamou que o "trabalhou que resultou dessa viagem era muito mais penoso 

do que a própria viagem". 14 

 A sua coleção foi dividida em três partes e distribuída entre três 

instituições diferentes. Em 1887 o Real Museu de Etnografia de Berlim recebeu 

todo o material arqueológico, resultado das escavações em Ancon no Peru, 

financiando em contrapartida os 3 volumes da publicação com os resultados 

dessas escavações, intitulados "Das Todtenfeld von Ancon in Peru". No mesmo 

ano vendeu a sua coleção de objetos etnográficos para o Museu de Etnologia da 

cidade de Leipzig. Com base nesse material, elaborou nos anos seguintes com 

o colega Max Uhle o livro "Die Ruinenstätte von Tiahuanaco im Hochlande des 

alten Peru". Somente em 1896 Stübel conseguiu uma instituição para guardar a 

sua extensa coleção de Geografia, incluindo as 2000 fotografias. Já em 1891 

tinha elaborado um projeto, sugerindo para a cidade de Leipzig a construção de 

um Museu de Geografia e oferecendo a sua própria coleção como base. Em 

1892 a prefeitura aceitou a sua oferta e quatro anos mais tarde foi inaugurado o 

departamento de geografia, chamado "Abtheilung für vergleichende 

Länderkunde" no recém-erguido prédio do Museu de Etnologia de Leipzig. Nele 

foi montada uma exposiçao permanente, concentrada na América do Sul, com 

os objetos e fotografias da Coleção de Alphons Stübel. 

 Nessa exposição Stübel pretendia uma apresentação geral e 

enciclopédica de cada país, baseada na formação geológica. Dividida por ordem 

                                            
14 Meyer, Hans: Alphons Stübel. Em: Mittheilungen des Vereins für Erdkunde und Leipzig für 
1904. Leipzig : 1905, p. 57-78, a citação e da p. 70. 
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geográfica, amostras de pedras, modelos de perfis morfológicos e panoramas 

topográficos, criaram um quadro geral, mostrando as condições geológicas de 

cada país. As fotografias tinham a função de informar visualmente sobre 

diferentes aspectos do país e de seus habitantes. Stübel considerava as 

fotografias como parte de uma "documentação estendida", complementando a 

exposição dos objetos e modelos estritamente geológicos. As fotografias 

cumpriram, na sua concepção, um papel importante na comunicação visual e na 

divulgação de resultados científicos para um público maior. "Na visão imediata 

se encontra o meio adequado para tornar acessíveis e prazerosos os resultados 

da pesquisa nas áreas das ciências naturais para um público mais amplo." 15 

Dessa forma, essas imagens permitiram ao público a verificação com os próprios 

olhos daquilo que o cientista tentava transmitir. 

 A exposição na "Abtheilung für vergleichende Länderkunde", hospedada 

numa grande sala de 350 m2, estava organizada de uma maneira sistemática, 

meticulosamente elaborada por Alphons Stübel e sua equipe. As fotografias 

foram montadas em grandes cartões, cuidadosamente legendadas com 

informações básicas referentes aos lugares, paisagens ou pessoas 

reproduzidas. As imagens foram ordenadas de acordo com critérios formulados 

pelo próprio Stübel, de forma que apresentassem cada país e seus habitantes 

de uma mesma maneira. 

 A primeira parte era sempre dedicada à apresentação de construções e 

obras humanas, assim como aspectos da natureza. Cidades importantes e 

edificios marcantes, linhas férreas, portos, minas e outras instalações industriais 

marcam o foco dessa primeira parte, representando o nível da civilização e seu 

avanço tecnológico. As imagens de monumentos históricos e ruínas também 

fazem parte dessa série de fotografias, comprovando um embasamento histórico 

das sociedades, figurando também como provas do nível da civilização. 

Fotografias de acidentes naturais (cadeias de montanhas, rios, lagos, 

cachoeiras), da fauna e da flora integram esse show de imagens, fechando essa 

primeira parte. 

                                            
15 Alphons Stübel sobre o impacto da imagem em 1899, citado atraves Krase, Andreas (1994), 
p. 149. 
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 A segunda parte da apresentação de cada país é dedicada aos seus 

habitantes. Separados por critérios étnicos e econômico-sociais, são 

apresentados retratos de personagens característicos, considerados 

representantes típicos das sociedades sul-americanas. Os "índios" sempre 

ganharam grande destaque. No caso do Brasil, os escravos trazidos do 

continente africano – os chamados "tipos negros" – também estavam presentes 

em grande número, formando verdadeiras galerias de retratos, enquanto os 

representantes das outras classes sociais aparecem sempre em número menor. 

Como exemplo desse panorama das sociedades sul-americanas e de seus 

meios físicos, gostaríamos de nos debruçar sobre a parte referente ao Brasil 

 

Brasil: um Império moderno e exótico nos trópicos 

 O Brasil é representado por 216 fotografias, montadas em 135 cartões. 

 A exposição começa com imagens do Rio de Janeiro, apresentando na 

abertura monumentos que simbolizam a monarquia brasileira: a estátua de Dom 

Pedro I, o Paço Imperial e a Capela Imperial. 16 

 Em seguida começa um verdadeiro tour fotográfico pela cidade com 

imagens tiradas de diversos pontos de vista, principalmente de lugares elevados. 

Alterando vistas panorâmicas com vistas parciais e até fotografias que mostram 

em detalhes monumentos, prédios ou praças, oferecem ao espectador uma 

visão de grande envergadura sobre diversos aspectos da cidade. 

 As vistas panorâmicas, tiradas a partir dos diversos morros da cidade ou 

de uma das diversas ilhas na Baía da Guanabara, transmitem ao espectador 

uma idéia da localização geral da cidade, cercada pelas montanhas da Serra da 

Tijuca e da Serra dos Órgãos, com o marcante Pão de Açúcar na entrada da 

baía. Vistas parciais aproximam o olhar do espectador da cidade, para que possa 

observar mais de perto os bairros de Botafogo ou Laranjeiras, a Lagoa de Freitas 

ou os morros do Castello e da Glória, com edificações e igrejas no topo. 

                                            
16 Quando Stübel comprava as fotografias, em 1875/76, o Brasil ainda era uma Monarquia. Mas 
na abertura da exposição, em 1896, já havia se instituído a República. Portanto, a exposição não 
está atualizada. 
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Marcantes acidentes geográficos, como o Corcovado ou o Pão de Açúcar, e 

obras humanas típicas, como o Passeio Público e o Aqueduto da Lapa, são 

captadas por fotografias que aproximam ainda mais o olhar do espectador, 

revelando pormenores da paisagem urbana. 

 O uso desse recurso de alternância entre vistas panorâmicas e vistas mais 

fechadas oferece amplas informações visuais ao espectador. Os panoramas 

proporcionam uma visão total dos diferentes elementos, enquanto as vistas 

parciais os ampliam, como num movimento de zoom. 

 Três imagens do Rio de Janeiro com o Pão de Açúcar: 

         

 

 Depois do tour fotográfico pelo Rio de Janeiro segue uma apresentação 

das redondezas da capital,  focando as formações rochosas da Serra da Tijuca 

e da Serra dos Órgãos, captando também imagens da exuberante vegetação 

tropical. E no meio dessa natureza está erguido, em Petrópolis, o palácio de 

verão do imperador Dom Pedro II, igualmente presente na exposição. 

      

Vista panorâmica: Baía da 
Guanabara e o Pão de 

Açúcar no fundo 

vista parcial: Morro da 
Glória com o Pão de Açúcar 

close do Pão de Açúcar 

Serra dos Órgãos Petrópolis com palácio do Imperador 
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 Salvador e Recife foram 

apresentadas da mesma maneira, 

porém em menor escala do que a 

capital, mostrando diversos aspectos 

das cidades de diferentes pontos de 

vista, alternando vistas panorâmicas e 

vistas parciais. Uma série de 

fotografias do Rio São Francisco 

segue, destacando a impressionante 

queda da cachoeira de Paulo Afonso.  

 O rio Amazonas ganhou uma grande série de 40 imagens, seguindo o 

curso do maior rio do mundo desde a sua entrada em solo brasileiro, na fronteira 

com o Peru, até a sua foz no Oceano Atlântico. São apresentados os pequenos 

vilarejos, as simples habitações dos pescadores e seringueiros na margem do 

rio e os embarcadouros dos vapores da "Companhia de navegação do 

Amazonas”. que faziam o transporte de cargas e pessoas pelo rio. 

     

 

 Fotografias de animais habitantes das águas do Amazonas, como jacarés, 

pirarucus e peixes-boi, também fazem parte dessa apresentação. 

Cachoeira Paulo Afonso 

Vilarejo de índios mansos nas margens do rio 
Amazonas 

vapor "Bravo" no Rio Amazonas 
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 Imagens de Manaus e Belém, capitais das provincias do Amazonas e do 

Pará, fecham a seção referente à região norte. 

 A vegetação tropical, até agora vista somente em segundo plano nas 

imagens apresentadas, ganha uma atenção especial. Em 43 fotografias, quase 

20% do total de série das fotografias brasileiras, a natureza do país é destacada. 

Uma série de imagens, quase retratos de diferentes palmeiras e árvores 

fotografadas, da Amazônia e do Rio de Janeiro, exibem a riqueza tropical e a 

biodiversidade da flora brasileira, que sempre despertou o interesse dos 

viajantes europeus. 17 

      

                                            
17 Lembramos o grande trabalho do naturalista bávaro Carl Friedrich Pilip von Martius que a partir 
de 1840 publicou a Flora brasiliensis, até hoje a maior Flora do mundo. Em 40 volumes e com 
mais do que 3.800 pranchas foram descritas quase 23.000 diferentes espécies do Brasil. 

Jacaré morto Porto em Manaus 

Palmeira Javary na região do Alto 
Amazonas 

Árvore perto de Petrópolis 
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 Terminada a apresentação das cidades e da natureza, começa a segunda 

parte, dedicada aos habitantes do Brasil. Com uma série de 19 fotografias, 

mostrando índios de diversas tribos da Amazônia, abre-se a apresentação dos 

brasileiros. Além de Araras, Tecunas, Miranhas e Amauás, um grande número 

de fotografias de índios bolivianos, trabalhando como remadores em Manaus, 

está incluído nessa apresentação, formada por retratos individuais, fotografias 

de grupos de indios e imagens de suas habitações. 

      

 Uma galeria de 43 imagens de "escravos", divididas por sexo, colocadas 

em passe-partouts representam o próximo grupo étnico, os negros. Trata-se de 

uma série formada principalmente por retratos em formato carte-de-visite 

apresentando diversos "Tipos Negros" da Bahia e de Pernambuco, assim como 

as chamadas "Cafusas", "Caboclas" e "Mulatas". Nos cartões está anotado que 

"parte deles ainda nasceu na África", deixando claro que eles originalmente 

pertenciam a outro continente, mas agora faziam parte da sociedade brasileira. 

Maloca de índios Tikunas no Alto Amazonas Dois Indios Amauás 
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 A apresentação do Brasil termina com os 

retratos de Dom Pedro II e Dona Thereza Christina 

Maria, fechando com imagens da monarquia que já 

tinham aberto a seção brasileira da exposição.  

 A elaboração dessa exposição fotográfica, a 

escolha das imagens, a sistematização geral e a 

organização das seqüências e subséries, demonstram um igualmente cuidadoso 

e hábil manejo do então novo meio de comunicação visual. Montada por Alphons 

Stübel, a exposição revela uma grande preocupação do seu idealizador em 

apresentar, de uma forma sistemática, uma diferenciada visão sobre o Brasil. É 

sobretudo a visão de Alphons Stübel que nós vemos na exposição, a visão de 

um cientista alemão da segunda metade do século XIX. Em outras palavras, na 

apresentação das 2000 fotografias se manifesta um "olhar europeu" sobre a 

América do Sul. 

 Gostaríamos de apontar para uma linha de interpretação desse "olhar", 

sem que aqui possamos esgotar o assunto. A exposição reforça, ou pelo menos 

apóia, a imagem de um Brasil diferente e exótico, ao mesmo tempo moderno e 

retrógrado: Um Império nos trópicos, no meio de uma exuberante natureza 

Galeria de "Tipos Negros": homens Galeria de "Tipos Negras": mulheres 

Retratos do casal imperial 
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habitada por tribos indígenas, rumando para o futuro com claros sinais de 

progresso, mas ainda baseado num sistema de trabalho escravocrata. Nas 

imagens do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, mostrando os importantes portos 

e centros comerciais, foram apresentadas claras provas de uma modernidade 

tropical. Nas fotografias do rio Amazonas Stübel aponta para os vapores, meios 

de transporte modernos e objetos simbólicos do avanço tecnológico. A 

diversificada natureza do país, simbolizada pelas galerias de palmeiras e 

árvores, é vista como uma inesgotável fonte de recursos naturais. Porém, as 

pequenas habitações e vilarejos nas margens do rio, apesar de prometerem um 

grande futuro, ainda são provas da distância que separa o Brasil da Europa. Na 

apresentação de imagens de índios e sobretudo de escravos africanos em 

grande escala, Alphons Stübel exibe uma galeria de testemunhas visuais que 

evidenciam a diferença e o retrocesso da sociedade brasileira comparada com 

a européia. 

 

Um "olhar europeu" sobre a América do Sul e a "Collection Alphons 

Stübel" 

 A fotografia na América do Sul foi fortemente influenciada pela Europa. 18 

Através do crescente número de publicações nos últimos anos, apesar de muitas 

perguntas ainda em aberto, já sabemos da atuação decisiva dos fotógrafos 

estrangeiros na produção de imagens na América do Sul durante o século XIX. 

19 Também a sua clientela se constituiu em grande número por visitantes do 

Velho Continente, que por várias razões passaram pela América e acabaram por 

comprar fotografias antes de voltar para a Europa. 

                                            
18 Kossoy, Boris: Photography in Nineteenth-Century Latin América. The European Experience 
and the Exotic Experience. In: Watriss; Zamora: Image and Memory (1993), p. 19-53. 
19 Só para mencionar algumas das muitas publicações sobre a fotografia brasileira oitocentista, 
que destacam a participação dos profissionais estrangeiros: Ferrez, Gilberto; Naef, Weston J.: 
Pioneer Photographers of Brazil, 1840-1920. New York, 1976;  Ferrez, Gilberto: A história da 
fotografia no Brasil1840-1900. Rio de Janeiro, 1985 ; Kossoy, Boris: Orígens e expansão da 
fotografia no Brasil - Século XIX. Rio de Janeiro, 1980; e do mesmo autor: Dicionário Histórico-
Fotográfico Brasileiro. Fotógrafos e Ofício da Fotografia no Brasil 1833 – 1910. São Paulo: 
Instituto Moreira Salles, 2001; Karp Vasquez, Pedro: Fotógrafos Alemães no Brasil do Século 
XIX. Deutsche Fotografen des 19. Jahrhunderts in Brasilien. São Paulo: Metalivros 2000. 
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 O geólogo Alphons Stübel, por varios motivos, é um exemplo 

extraordinário desses colecionadores de fotografias do século XIX. Comprou a 

estonteante quantidade de 2000 imagens. Porém, a compra das fotografias não 

era um simples passatempo de um viajante querendo mostrar imagens dos 

exóticos países por ele cruzados para os seus familiares e amigos num pequeno 

círculo particular. As imagens fizeram parte do seu trabalho científico e foram 

empregadas como documentos visuais numa exposição na "Abtheilung für 

vergleichende Länderkunde" sobre a América do Sul. 

 O Uso de fotografias em grande escala para um projeto de âmbito 

científico-educativo marca uma grande novidade no século XIX. Stübel, um 

cientista extremamente preocupado com a divulgação de informações 

fidedignas, buscava transmitir uma sistematizada visão geral dos diferentes 

países. Empregava fotografias, consideradas tanto pelo cientista quanto pelos 

espectadores no século XIX como documentos visuais absolutamente 

confiáveis. Com a fotografia as opiniões, antes sujeitas a equívocos, foram 

reforçadas pela concretude das imagens. A imaginação européia sobre o Brasil 

se enriquecia com essas fotografias, que preenchiam as fantasias dos 

espectadores com representações visuais concretas. 20 

 A "Collection Alphons Stübel" oferece uma rara e especial oportunidade 

de pesquisar um coerente corpo de fotografias. Não se trata somente de um 

simples convoluto de imagens, mas de um conjunto fechado de fotografias sul-

americanas do século XIX, reunidas e organizadas na época pelo cientista 

Alphons Stübel. É justamente este último fator que determina a particularidade 

dessa coleção alemã. A totalidade da "Collection Alphons Stübel" pode ser 

considerada um "documento histórico" singular, composto por fontes visuais, 

acompanhado de fontes escritas e objetos adicionais de cunho científico. 

 Uma análise dessa coleção proporciona novas informações sobre o 

mercado internacional de fotografias no século XIX, além de esclarecer aspectos 

sobre o uso de imagens num contexto cientifico-educativo. Na "Collection 

                                            
20 Kossoy, Boris: Photography in Nineteenth-Century Latin América. The European Experience 
and the Exotic Experience. In: Watriss; Zamora: Image and Memory (1993), p. 19-53.A questão 
sobre a fotografia; relação com a ideologia, sobretudo p. 37-46. 
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Alphons Stübel" se cristalizou um "olhar europeu" específico sobre a América do 

Sul. 
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RESENHA: ERMAKOFF, GEORGE: O NEGRO NA FOTOGRAFIA 

BRASILEIRA DO SÉCULO XIX. RIO DE JANEIRO: GEORGE ERMAKOFF 

CASA EDITORIAL, 2004. 

Frank Stephan Kohl 

 

 

 A fotografia brasileira oitocentista está na moda, como indica o grande 

número de livros publicados a respeito do assunto nos últimos anos. O mais novo 

produto dessa onda é O Negro na fotografia brasileira do século XIX, organizado 

pelo colecionador George Ermakoff, que chegou nas livrarias no final do ano 

passado. 

 Trata-se de um livro de “fotografias de negros no Brasil no século XIX” 

que pretende dar uma “visualização dos negros e do ambiente em que viveram 

as suas vidas” (p.10), como enfatiza o autor. Ermakoff ressalta a sua intenção 

de apresentar o cotidiano dos escravos no Brasil imperial através das fotografias, 

Capa do livro 
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frisando a “tentativa de montar um panorama de época, cuja leitura, a despeito 

da pouca documentação e da dispersão do material fotográfico disponível, 

contribua para a interpretação de como os negros viveram nos cerca de 

cinqüenta anos posteriores à chegada da fotografia no Brasil” (p.10). 

 O objetivo de “produzir um livro com uma grande quantidade de imagens 

de pessoas anônimas, na esperança de que estas atraiam o interesse do leitor 

comum, permitindo-lhe maior compreensão sobre um período essencial para a 

formação da sociedade” (p.16), somente foi parcialmente atingido. Ermakoff 

conseguiu reunir 340 fotografias de negros do século XIX, fruto de uma busca 

abrangente em diversas instituições públicas e coleções particulares no Brasil, 

na Argentina, nos Estados Unidos, na França e na Alemanha. Publicou uma 

grande coletânea de belas e raras imagens, mas não conseguiu realizar o seu 

principal objetivo de oferecer um panorama do dia-a-dia da escravidão através 

das fotografias e contribuir para uma melhor compreensão do passado. Não deu 

conta do grande número das imagens reunidas. Falta cuidado com informações 

ligadas às fotografias e aos fotógrafos. Mas o principal problema do livro está na 

superficial abordagem do tema e na estruturação do assunto, pouco condizentes 

com suas declaradas pretensões. 

 O Negro na fotografia brasileira do século XIX é dividido em duas partes. 

Na primeira parte, numa tentativa de resumir a história da escravidão no Brasil, 

Ermakoff se limita a recontar alguns fatos históricos gerais, misturados com 

curiosidades e complementados por algumas divagações pessoais. O texto se 

apresenta sem profundidade, sem ganhar uma forma clara e sem contextualizar 

adequadamente as fotografias de negros. A segunda e maior parte do livro é 

dedicada aos fotógrafos. Depois de uma curta introdução referente às primeiras 

décadas da fotografia brasileira oitocentista, são apresentadas curtas biografias 

dos fotógrafos, principalmente compilando dados já conhecidos, trazendo 

amostras de seus trabalhos. O livro termina com uma série de 13 imagens, 

chamada “Galeria dos Condenados”, apresentando fotografias da década de 

1870, de presos da “Casa de Correção da Corte”, tiradas por um fotógrafo 

também prisioneiro. 
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 Olhando as centenas de fotografias podemos identificar os rostos e trajes 

de milhares de pessoas negras, dos dois sexos e de todas as idades, de 

profissões diferentes, das cidades e do interior, do norte ao sul do país. Aliás, a 

grande maioria das fotografias apresentadas no livro mostra negros do Rio de 

Janeiro, Bahia e Pernambuco, onde atuaram muitos fotógrafos. Mas surgem as 

perguntas. O que podemos descobrir nos retratos dos “tipos negros” dos ateliês 

de Alberto Henschel sobre o dia-a-dia dos escravos? O que as fotografias 

posadas, de vendedoras e carregadores, feitas por Christiano Júnior,  

acrescentam para uma história cotidiana dos negros? O que as séries de 

fotografias de etnias diversas, feitas por Augusto Stahl e encomendadas pelo 

naturalista Louis Agassiz revelam sobre a visão do negro durante o século XIX? 

E as cenas flagradas nas fotografias de Victor Frond, Marc Ferrez ou Juan 

Gutierrez realmente ajudam a entender a vida dos escravos no passado ou 

somente refletem a visão dos fotógrafos? 

      

Retratos de 4 "tipos negros" de 
Alberto Henschel, Pernambuco, p. 

161 

6 tipos negros de Christiano Júnior, p. 56 
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 Ermakoff não explica as 

possibilidades e limites das fotografias 

em nos informar sobre o passado. 

Perdeu uma grande oportunidade de 

abordar a relação tanto entre 

fotografia e história quanto entre 

fotografia e escravidão. Questões a 

respeito da produção, da difusão e do 

uso de fotografias de negros no 

século XIX igualmente foram pouco 

explicadas. Conta uma “curiosidade 

4 Fotografias de negros de 
Augusto Stahl, p. 25 

Lithographia a partir de uma fotografia de Victor Frond, p. 
153 

Fazenda de Cafe no Vale do Paraíba, 
Marc Ferrez, p.43 

Mercado no Rio de Janeiro, Juan Gutierrez, 
p.171 

Negro sem e com chapéu, Alberto Henschel, 
p. 121 
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sobre o trabalho dos fotógrafos do século XIX” (p.110), a comercialização de 

uma mesma imagem por diferentes profissionais. Outros aspectos da produção, 

como a “utilização” de um mesmo modelo negro para diferentes imagens ou a 

freqüência com que determinados motivos se repetem (no livro encontramos oito 

fotografias, mostrando um negra com uma criança às costas), aparentemente 

não foram notados ou não despertaram o seu interesse . 

      

 

 Em síntese, para o leitor que quer apenas ver imagens de negros do 

século XIX, o livro pode ser satisfatório, mas um leitor mais interessado na 

história da fotografia ou da escravidão se decepcionaria. 

 Citando o ditado “Uma fotografia diz mais que mil palavras”, lembramos 

que o conteúdo e o teor dessa fala não é óbvio nem inequívoco. Existem várias 

maneiras e possibilidades de “conversar” com uma imagem. As 340 imagens de 

negros brasileiros oitocentistas dizem muito, mas necessitam de um interlocutor 

para coordenar uma conversa entre si e seus contextos, assim iniciando um 

diálogo com o leitor. 

Negra com criança nas costas, Alberto 
Henschel, p. 176 

Negra com criança nas costas, Augusto Stahl, p. 
233 



ENTREVISTA COM MARIO MONICELLI  

João André Brito Garboggini  

 

Pergunta: Por que o Sr. Escolheu o período Medieval para situar os 

acontecimentos de L´Armata Brancaleone? 

Resposta: Porque é um período que eu gosto muito, que eu estudei, me ocupei, 

li muito, pensei sempre. Eu falo do período que se fala da Itália. E que nas 

escolas, nas universidades, se fala deste período em termos falsos, isto é, 

segundo as tradições do Roman della Rose, La Table Ronde, etc. E se dava uma 

visão toda da corte, dos cortesãos, dos castelos, de damas. Entretanto a Idade 

Média na Itália era selvagem, incivil, era brutal, era...A atividade estava mais na 

Arábia, no Islã e não na Itália, nem na Europa. 

Então eu queria fazer uma comédia. E então naturalmente, fazendo uma 

comédia, um não sério, exagerando numa porção de coisas. Eu fiz este filme 

para recontar como era a Idade Média, segundo minha visão, ali na Europa e, 

sobretudo na Itália, inventando também a linguagem. Você sabe, nós fizemos 

também a linguagem. Porque eles ali não falam italiano. Falam um idioma 

inventado por mim, por nós que escrevemos o roteiro. 

P: Como nasceu a idéia de elaborar a língua/dialeto das personagens do 

filme? Como isso foi feito? 

R: Do nada, inventamos um pouco nós, um pouquinho, pegamos de uma 

linguagem italiana antiga dos anos 1000, 1100, depois pegamos os dialetos, 

você sabe que na Itália existem muitos dialetos. Então, depois usamos um pouco 

de tudo, mas não existe, nós inventamos para fazer rir um pouco. Os atores 

diziam aquilo que nós escrevemos. É um italiano inventado. Não se pode dublá-

lo. Tem um pouco de latim, um pouco do italiano de hoje: um dialeto de hoje. 

                                            
 Transcrição da entrevista realizada com Mario Monicelli em Roma no dia 10/01/2004. 
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Palavras que não existem, que nós inventamos. Não há uma versão original em 

italiano, há aquela versão. 

P: Quais são as relações entre o filme e a literatura medieval? 

R: As relações são pouquíssimas, porque a literatura medieval falava de uma 

Idade Média que não é aquela do filme, é o contrário daquela ali. Era um 

medieval de princesas, de torneios, todo de castelos, coisas muitos 

românticas...coisas que não eram verdadeiras, que não haviam na Itália. A Itália 

era aquela outra do filme. 

P: Há alguma relação entre o D. Quixote e L’Armata Brancaleone? 

R: Ligações com D. Quixote podem ser também, no sentido de que D. Quixote 

era uma transposição cômica sobre uma imagem da cavalaria que já havia 

desaparecido, que não existia mais na Espanha. E então Cervantes retomou 

uma antiga história de cavalaria dos séculos precedentes para ridicularizar, para 

fazer rir, nesse sentido tem uma certa relação. Mas não é intencional, sobretudo 

porque é um período diferente. Porque Cervantes contou sua história, que foi 

depois da Idade Média, de um louco, que era, então D. Quixote, que queria 

repetir as histórias da Idade Média passada. Eu fiz o contrário. Contei uma 

história mais antiga que a de D. Quixote, mas que também é falsa. 

P: Como o Sr. vê as relações entre cinema, história e literatura? 

R: As relações são aquelas, se qualquer um conta as coisas, se tem em mente 

dizer alguma coisa, pode contá-la seja através da história, seja através de um 

referimento aos dias de hoje. A literatura é muito importante porque pode-se 

recolher contos, personagens. Depois quando se escreve um filme, pelo menos 

eu, uso muito pegar personagens de contos, romances, novelas. Pego também 

cenas dos romances. Portanto as ligações são muito estreitas. Na Itália não se 

usa muito. Literatura na Itália para o cinema é pouco usada. No geral os italianos 

inventam eles mesmos suas histórias para seus filmes. A literatura é pouco 

desfrutada. Mas, geralmente as relações são sempre existentes. Por exemplo, 

neste caso de L’Armata Brancaleone, precisa conhecer a fundo a história da 

literatura italiana do período, digamos medieval, para poder fazer, para inventar 
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as coisas, para rir, para as personagens. Enfim, se rouba muito também da 

literatura. 

P: Há alguma referência à política em L’Armata Brancaleone ? 

R: O fato é que, por exemplo, na Itália, hoje, se usa muito dizer que um partido, 

por exemplo, ou uma coalizão é uma Armata Brancaleone. Aquele partido ali: o 

Partido Socialista é como uma Armata Brancaleone. Se usa nesse sentido. Prá 

dizer que um grupo pretende uma empresa grande e não é capaz. Nesse 

sentido, se usa bastante. Se tornou, hoje, na Itália, um pouco, um modo de dizer. 

P: Não há, talvez, uma referência a Mussolini na figura de Brancaleone? 

R: Não tanto a Mussolini, pois há toda uma literatura na Itália que vem de muito 

longe, vem do latim, realmente das comédias de Plauto, onde há sempre um 

matamoro, enfim, em toda literatura há essa personagem. 

P: Não há, talvez, uma referência a filmes produzidos durante o regime 

fascista, como Scipione L’Africano de Carmine Galone e Ettore Fieramosca 

de Alessandro Blasetti ? 

R: Em filmes como Scipione L’Africano, há sempre um comandante. No entanto, 

Scipione L’Africano eles fizeram sério, fizeram, os fascistas, fizeram de modo 

sério, não fizeram para fazer rir. Faz rir, mas eles não sabiam quando fizeram. 

Brancaleone pode ser uma caricatura de Scipione e de todos os comandantes, 

em suma. 

P: O Sr. é inscrito em algum partido político? 

R: Não. Fui filiado ao Partido Socialista faz uns vinte ou vinte e cinco anos. 

Depois deixei de ser. 

P: Sua ligação com o Partido teve alguma importância na escolhas dos 

argumentos e temas dos filmes? 

R: Sim, provavelmente sim, porque eu sempre fui um homem de esquerda, 

sempre votei nos socialistas ou nos comunistas. Então é certo que tem 

importância.  Sempre escolhi temas que refletissem problemáticas, ambições, 
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etc. que recordassem a esquerda na política da Itália. Importância tem sim, 

porque eu sou assim, desde quando era rapazinho. A minha família não era 

fascista. 

P: Fale um pouco sobre a Revista Caminnare. 

R: A Revista Caminnare era uma revista que foi proibida pelos fascistas nos 

anos...que anos?... trinta...trinta e seis, trinta e sete, creio. 

P: Quem trabalhou com o Sr. nessa Revista? 

R: Trabalharam Fredda, Alberto Lattuada... Éramos muitos, mas de cinema 

éramos apenas dois ou três, porque os outros eram filósofos, poetas, cantores, 

escritores, não eram todos de cinema. Eu escrevia alguns artigos, também a 

crítica cinematográfica, muito antes de me tornar um cineasta. Foi na época em 

que fazia o liceu. 

P: De que maneira sua formação em História e Filosofia contribuiu em sua 

produção cinematográfica ? 

R: Contribuiu o fato de que, tanto a História, como conhecer a história, me ocupar 

da história, ler. Eu sou formado. Estudei História e Filosofia e isso me ajudou no 

conhecimento da história e também, em um certo sentido, a considerar a 

História, como se sucedeu de fato a visão que eu tenho do medieval, de maneira 

diferente daquela que se ensinam nas escolas. De fato houve também muito 

debate. As universidades me chamaram para dizer coisas que eles não 

concordavam. Em suma a História e a Filosofia me ajudaram. Eu li autores 

franceses, mas na Itália há também muitos autores. Mas eu li poemas de hoje 

que eram caricaturas dos antigos poemas cavalheirescos, dos quais também 

tiramos personagens. 

P: No filme Boccaccio’70, o episódio dirigido pelo Sr., “Renzo e Luciana”, 

é baseado num conto de Ítalo Calvino... 

R: Não é baseado. Tem a haver com Ítalo Calvino, que participou do roteiro. Mas 

não é baseado num conto de Ítalo Calvino. É baseado num autor que é Solinas. 

Calvino participou escrevendo o roteiro, junto a um outro escritor que é ... não 
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me recordo. Fez o roteiro, mas o argumento não era seu. Ele ajudou em “Renzo 

e Luciana”, junto com muitos roteiristas. 

P: O Sr. trabalhou com Ítalo Calvino em outras oportunidades? 

R: Sim, também em “Guardie e Ladri”. Não sei se você conhece. Depois 

trabalhamos em um filme que não foi realizado, sobre Marco Pólo. Mas não 

aquele Marco Pólo. Queria fazer um filme que refizesse a viagem de Marco Pólo 

hoje, para ver o que mudou hoje de todo aquele mundo, aquele trajeto, aquilo 

que contava Marco Pólo no seu livro que é um saco de mentiras. 

P: O Sr. pode falar um pouco de alguns filmes? 

I Soliti Ignoti: 

R: É um filme que fizemos porque havia saído nos EUA um outro filme que teve 

um grande sucesso em todo o mundo e também na Itália, que se chamava “Rififi” 

de Jules Dassin, um filme ambientado nos EUA, um belíssimo filme, que tinha 

um bando que fazia um assalto. Era um filme sério, um “giallo”, um assalto a um 

banco, com violência, muito sério. Então nós fizemos uma caricatura deste filme 

na Itália dos italianos, assim desesperados, sem dinheiro e, assim queríamos 

fazer uma coisa que mostrasse um grupo de incapazes, que não estavam a 

altura do golpe. Uma empreitada falida, donde nasce a diversão. 

La Grande Guerra: 

R: É um pouco a mesma coisa. É sobre duas personagens. Sim temos todos os 

soldados, mas tem dois principais que não querem ir a guerra, aquele tipo de 

gente que quer escapar. E depois no fim, quando são forçados a comportar-se 

de uma certa maneira, se tornam mais covardes do que parecem. É um pouco 

tirado de um conto francês. 

P: É um filme sobre a I Guerra. É difícil encontrar um filme sobre a I Guerra... 

R: Há bastante filmes, aquele filme de...(tenta lembrar) Mas foram feitos filmes. 

Não muitos. 

P: Mas não filmes cômicos... 



STUDIUM 21  85 

R: Ah! Sim. Cômicos não. Mas é uma commedia all’italiana. E se chama 

commedia all’italiana porque trata de maneira cômica argumentos, temas que 

não são cômicos. O tema, o argumento não é cômico, mas é visto com um olho 

humorístico, um olho irônico. Quase todos os temas da commedia all’italiana são 

assim. 

P: O Sr. sabe quem criou este rótulo commedia all’italiana? 

R: Os críticos italianos. Para desprezar. Era chamada assim aqui por 15 anos. 

Era considerada lixo. Porém teve muito sucesso, a commedia all’italiana, nos 

primeiros anos dos 50, de 48 até os anos 60. A crítica a desprezava muito, 

entretanto fazia muito sucesso junto ao público. E se dizia all’italiana para dizer 

coisas assim, depois tornou-se um título de gênero. As coisas mudam. 

I Compagni: 

R: Um grupo de operários que, para melhorarem sua situação, procuram fazer 

alguma coisa para fazer uma greve. Inventam essa coisa para melhorarem sua 

situação. E tudo se desenrola numa greve, mas ela também falha. Serve para 

entender como se devem desenvolver as coisas, para dar uma idéia do porque 

se combatem essas batalhas e também para fazer rir, porque são sempre 

empresas muito maiores do que as personagens são capazes de fazer, então 

falham quase todas. Veja que o argumento não é cômico, é antes mesmo 

dramático, trágico, porém o desenvolvimento é cômico, da commedia all’italiana. 

Na Itália fazemos assim. Todos os temas da commedia all’italiana devem ser 

sérios. 

Brancaleone alle Crociate: 

R: É uma continuação, seqüência. Como o primeiro filme foi muito bem, os 

produtores quiseram fazer uma seqüência. Eu não queria fazer. Depois de sete 

anos eu fiz. Eles insistiram tanto que eu fiz, mas não fiz por gosto. 

P: Há alguma ligação entre a Morte que aparece em “Brancaleone alle 

Crociate” e a Morte do filme de Ingmar Bergman – “O 7o Selo”? 
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R: Tem ligação, porque tem a Morte. Todo filme que tem a Morte no meio tem 

ligação, mas ligação não tem. A Morte é sempre igual para todos. A maneira 

como é representada, mais ou menos, é sempre igual. 

P: Mas essas imagens de cavaleiros medievais e da Morte? Não foi 

intencional fazer uma caricatura do filme de Bergman? 

R: Não, Não, daquele não. Filmes sobre a Morte, sobre cavaleiros foram feitos 

tantos. Aquilo foi feito porque era uma continuação de L’Armata Brancaleone e 

as personagens eram aquelas, eram cômicas e então também a Morte deveria 

ser um pouco assim. Fazer um combate, uma batalha. Brancaleone trava uma 

batalha com a Morte. Um pouco fantástica. 

P: Tem uma relação um pouco mais mística, mais religiosa em 

“Brancaleone alle Crociate”, porque mostra o Papa, a Feiticeira... 

R: Sim, mas era contra a religião, contra o catolicismo. Tanto é verdade que tive 

problemas com a igreja, com os cardeais. Para ter permissão de estréia foi um 

pouco difícil. Era também intenção colocar no ridículo a igreja, as cruzadas os 

papas, um pouco de tudo. 

P: Havia também o antipapa... 

R: Sim, o antipapa, a morte... 

Amici Miei e Amici Miei - atto II 

R: É um filme que fizemos com toscanos. Com amigos meus, toscanos, com 

quem sempre trabalhamos. Aquelas histórias que se contam, são todas histórias 

que se contavam, que nós ouvíamos contar dos amigos e que se contavam nas 

cidades, Firenze, etc. Então, nós tínhamos os contos e filmamos. 

Amici Miei – atto II, fizemos por causa do sucesso do primeiro. E encontramos 

outras histórias, algumas inventadas, mas poucas. Muitas são verdadeiras, quer 

dizer não são verdadeiras, mas são contadas, se contavam estas histórias. 

Essas histórias entre amigos, nas cidades, eram histórias que se contavam. E 
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nós recolhemos e fizemos. Algumas inventadas, mas a maior parte era o que se 

contava nas cidades. 

 



IMAGENS DE 1924 

Ilka Stern Cohen 

 

"Sobre a colméia humana das colinas edificadas, sobre as planuras 

em que se entrecruzava o xadrez das ruas e se estendiam as 

elegantes alamedas, sobre o esparso casario longínquo, para onde a 

urbe, de 700 000 habitantes, em tentáculos, se alargava, - dir-se-ia 

corvejarem os agoureiros abutres da Insânia, da Guerra e da 

Destruição!" 

Cyro Costa e Eurico de Góes, "Sob a metralha", 1925. 

 Na história oficial paulista, a " revolução" de 1932 é evento crucial, 

comemorado com pompa e circunstâncias. 1 Vetor de um discurso oficial 

triunfalista, no qual se contrapõem São Paulo e o Brasil, a revolução nos legou 

um rico acervo material e iconográfico, composto por cartazes, panfletos, 

uniformes, chaveiros, pesos de papel, broches e outros objetos portadores de 

mensagens do ideário revolucionário. 2 História, memória e historiografia se 

realimentam continuamente, de modo que o 9 de julho de 1932 cristaliza a 

própria identidade paulista, de acordo com o discurso político. 

 Não é o que acontece, entretanto, com a " revolução" de 1924, quase 

desconhecida do público amplo e pouco estudada pela historiografia. Em geral 

esse movimento é mencionado em duas circunstâncias específicas: ou no 

âmbito do que a historiografia consagrou como " tenentismo" 3, ou numa 

                                            
1 Na historiografia republicana, o termo revolução - objeto de extensa discussão teórica no campo 
das ciências humanas - tem sido empregado em referência aos movimentos militares dos anos 
1920/1930. Sua acepção comum remete à idéia de uma transformação política estrutural, e foi 
esse o sentido empregado no discurso " revolucionário" desse período. 
2 Sobre a produção desses objetos, cf. Borges, Vavy P. e Cohen, Ilka S. " A cidade como palco: 
os movimentos armados de 1924, 1930 e 1932" in Porta, Paula (org.). História da Cidade de São 
Paulo, vol. 3: a cidade na primeira metade do século XX. São Paulo, Paz e Terra, 2004, pp. 291-
339. 
3 Consagrada como tema pela historiografia, a idéia de que os anos 1920/1930 foram marcados 
por movimentos político-militares liderados pelo baixo oficialato do Exército - os chamados " 
tenentes" . Para uma crítica a essa interpretação, cf. Vavy Pacheco Borges. Tenentismo e 
revolução brasileira. São Paulo, Brasiliense, 1992. 
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referência mais direta à marcha da coluna Prestes/Miguel Costa, que durante 

dois anos percorreu o país pregando a revolução social. 4 Apesar da importância 

de trabalhos clássicos sobre o tema, 5 o movimento de 1924 foi praticamente 

apagado da memória política, resgatado apenas nos jubileus comemorativos 6 e 

apontado em alguns depoimentos de testemunhas, que não raro confundem 

esse evento com lembranças de 1932. 7 

 O propósito deste estudo consiste em examinar um aspecto até agora 

pouco ressaltado pela historiografia: o estrago provocado na paisagem urbana 

pela violência das lutas decorrentes da revolução propriamente dita. Para tanto, 

recorro ao registro iconográfico bastante significativo legado por alguns 

fotógrafos: imagens contundentes da destruição da cidade de São Paulo, 

escondidas (esquecidas?) nos arquivos públicos ou em coleções particulares, 

por vezes sem maiores pistas sobre sua origem ou sobre a lógica de sua 

organização. 

 Essas imagens são objeto de algumas análises pontuais. A primeira delas 

é de autoria de Iara Lis Schiavinatto sobre a coleção particular de Paulo Nehring. 

8 Essa coleção é composta por dois conjuntos fotográficos diferenciados, 

organizados em álbum. O primeiro - marcado pela sigla G.P. - , compõe-se de 

50 fotos numeradas; o segundo não oferece maiores detalhes sobre sua 

procedência.  

                                            
4 Após abandonar a cidade de São Paulo, o exército revolucionário deslocou-se em direção ao 
Paraná, encontrando-se meses mais tarde com unidades gaúchas também rebeladas. Esse 
exército, chefiado por Luis Carlos Prestes e Miguel Costa, percorreu grande parte do território 
nacional; vencidos, os líderes do movimento internaram-se por fim na Bolívia em 1927. Sobre o 
tema, cf., entre outros, Lima, Lourenço Moreira. A coluna Prestes. São Paulo, Alfa-Omega, 1979. 
5 Refiro-me aqui ao trabalho de Ana Maria Martinez Correa, A rebelião de 1924 em São Paulo. 
São Paulo, Hucitec, 1976. O estudo tem como núcleo documental o processo movido pela Justiça 
Federal contra os revolucionários e também contra os suspeitos de colaboração com estes, como 
o prefeito Firmiano Pinto e figuras de alta relevância social que compuseram a comissão que 
administrou a cidade durante a ocupação. 
6 Em comemoração aos 20 anos do evento, Nunes de Carvalho organiza um volume 
comemorativo, reunindo artigos reproduzidos ou especialmente escritos para a ocasião. Cf. 1922 
- 5 de julho - 1924. Rio de Janeiro, Ed. Henrique Velho (Empresa " A Noite" ), s/d. 
7 São vários os depoimentos que falam dos incêndios na cidade, ou da fuga das famílias devido 
aos bombardeios sofridos em 1932, quando na realidade isso ocorreu em 1924. Cf. Eclea Bosi. 
Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo, T. A. Queiroz: Editora da Universidade 
de São Paulo, 1987. 
8 Cf. Iara Lis Schiavinatto. " Séries fotográficas narram um evento: 1924/ São Paulo" in Revista 
STUDIUM n°. 8, verão de 2002. 
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 A autora acerta ao intuir que "talvez se possa pensar que pela novidade 

do estrago, do bombardeio, da intensidade da ação militar na cidade, GP (...) 

tenha tentado documentar um trauma do quotidiano urbano, fazendo com que a 

imagem o enunciasse e se tornasse um modo de rememorá-lo". 9 De fato, a série 

G.P. foi produzida com essa intenção. A sigla na verdade é a marca das iniciais 

de seu autor, Gustavo Prugner, fotógrafo e editor de cartões postais. 10 Conforme 

depoimento de seu filho, "devido ao sucesso obtido fotografando a Revolução 

de julho [de 1924], passou a dedicar-se unicamente à produção de cartões 

postais." 11 Quanto à autoria do outro conjunto, nada se pode afirmar. Na 

pesquisa que desenvolvo atualmente, encontrei pontualmente fotos atribuídas a 

Manoel Ginjo, Carlos Geiser, Barros Lobo e Beccherini, sem maiores detalhes. 

12 

 Um segundo artigo sobre essas mesmas imagens foi publicado por 

Ricardo Mendes; trata-se de um álbum no formato de cartões postais, 

encontrado no Museu da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 13 Assim como 

a coleção Nehring, esta também não informa qualquer procedência, lógica ou 

critério de organização, nem mesmo um providencial G.P. como pista. 

 Em busca de material sobre a destruição de São Paulo, encontrei muitas 

fotografias em duas diferentes coleções particulares, além de arquivos públicos. 

14 Algumas vezes chama atenção a semelhança entre as fotos identificadas 

como de autoria de Gustavo Prugner e as anônimas. Um dos indícios de que se 

trata de conjuntos distintos consiste na marcação dos negativos: as anônimas 

                                            
9 Idem. 
10 Cf. Instituto Moreira Salles. Cadernos de fotografia brasileira n°. 2. São Paulo 450 anos. São 
Paulo, 2004. 
11 Apud Gerodetti, João E. e Cornejo, Carlos. Lembranças de São Paulo. A capital paulista nos 
cartões postais e álbuns de lembranças. São Paulo: Studio Flash Produções Gráficas, 1999, p. 
22. 
12 Numa exposição sobre São Paulo promovida pelo Museu da Imagem e Som, fotos da 
revolução foram atribuídas a Ginjo e Geiser, nomes sobre os quais até agora nada mais 
encontrei. Cf. Memória Paulistana. Catálogo de exposição promovida pelo Museu da Imagem e 
do Som de São Paulo em fevereiro de 1975. Barros Lobo tem seis imagens confirmadas no 
acervo do Instituto Moreira Salles. Cf. Cadernos de fotografia brasileira n°. 2. São Paulo 450 
anos. São Paulo, 2004. 
13 Cf. Ricardo Mendes. Páginas negras n°. 8. Postais e fotojornalismo: imagens da revolução de 
1924 no Museu da Policia Militar in www.fotoplus.com. 
14 Trata-se da coleção de Maria Beatriz de Almeida, filha de Tácito de Almeida, a quem agradeço 
pela gentileza do empréstimo das fotos, algumas das quais aqui reproduzidas. A outra coleção, 
de Maria Cecília Monteiro de Barros, compõe-se fundamentalmente das mesmas imagens, mas 
impressas na forma de cartões postais. 
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apresentam manuscrito em letra cursiva, enquanto nas de Prugner a 

identificação é feita em letra de forma. O conjunto anônimo, diferentemente do 

de Prugner, apresenta uma série expressiva de fotos de trincheiras e figuras 

militares, quase sempre revolucionários. Por outro lado, é natural que as 

imagens sejam semelhantes, uma vez que pretendem evidentemente registrar 

os danos materiais decorrentes das balas de canhão, obuses, granadas e do 

bombardeio aéreo. 

 De qualquer maneira, esses conjuntos compõem um discurso fotográfico, 

possibilitando, assim, interpretações variadas. Como indica Boris Kossoy, "a 

eleição de um aspecto determinado - isto é, selecionado do real, com seu 

respectivo tratamento estético - , a preocupação na organização visual dos 

detalhes que compõem o assunto, (...) configuram a atuação do fotógrafo 

enquanto filtro cultural. O registro visual documenta, por outro lado, a própria 

atitude do fotógrafo diante da realidade; seu estado de espírito e sua ideologia 

acabam transparecendo em suas imagens (...)." 15 

 Nesse sentido, o que ressalta nos 

dois casos é o tom de denúncia das 

imagens, percebido, sobretudo, pela 

composição da cena. Trata-se de uma 

guerra civil, evento excepcional que se 

impõe no palco da vida cotidiana, 

resultando num encontro entre a anomalia 

e a normalidade. Assim, escombros, 

incêndios e destroços são pano de fundo 

de uma cena em que não raro emerge a 

sugestão do cotidiano: a ruína e a figura 

humana formam um contraponto, como no 

caso abaixo, no qual a moça parece estar 

saindo para o trabalho (1):  

 

                                            
15 Kossoy, Boris. Fotografia e história. São Paulo, Ática, 1989, p. 27. 

1. Rua Tabatinguëra, Liberdade. 
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 É ainda essa sensação de 

naturalidade que se cristaliza na foto do 

reservatório da avenida Tiradentes, 

atingido por um obus. O buraco faz a água 

jorrar abundantemente, mas o cavalheiro 

passa em frente ao local sem parecer 

perturbado pela cena, completada por um 

grupo de crianças que parecem brincar (2).  

 Edifícios esburacados, casas 

desmoronadas, ruas desertas, curiosos 

examinando escombros, e até mesmo o 

aparato guerreiro, demonstrado pelas 

diversas fotos de trincheiras: segundo 

Ricardo Mendes, a natureza dessas 

imagens indica suas diferentes funções 

durante os acontecimentos - provas 

materiais de destruição, registro de danos 

para fins de reparação ou ainda simples 

mercadoria, conforme indica sua edição no 

formato de cartão postal. 16 Neste caso, 

contudo, a imagem " vendida" nesses 

artefatos (4) é diferente da usual: em vez de 

uma paisagem urbana retratando em 

ângulos e luzes estudados a 

engenhosidade do homem, retrata-se um 

outro resultado dessa mesma capacidade 

criadora.  

  

  

                                            
16 : " aparecem assim, claramente associados, o suporte postal e a função jornalística. Os jornais 
da época não tinham condições de reprodução do material gráfico com qualidade, nem a 
presteza necessária para fazer a cobertura do evento." Cf. Ricardo Mendes, op. cit. 

2. Reservatório da avenida Tiradentes 

4. Revolução de julho de 1924 - efeito 
de uma granada. Rua Caetano Pinto, 

Brás. 



STUDIUM 21  93 

 A " eloqüência" desses registros é inegável: a revolução produziu estragos 

sem precedentes na bela capital paulista. É certo que as fotos foram feitas ao 

longo do mês de julho, como se pode perceber ao cotejar essas imagens com 

as demais fontes documentais - depoimentos, memórias, imprensa diária. Por 

esse motivo, para o historiador da " revolução" elas constituem uma interessante 

possibilidade de retraçar os eventos da ocupação no seu dia-a-dia, permitindo 

captar com maior intensidade o episódio revolucionário. Nesse sentido, 

confirma-se a hipótese de Iara Schiavinatto: talvez esses fotógrafos estejam a 

"sugerir um fio narrativo por meio desta série, no seu conjunto, como se fossem 

flashes do movimento de 1924 podendo, assim, apresentar e documentar a 

violência do acontecido, circunscrevendo-o ao passado captado pelo olho 

fotográfico." 17 

  

"Quando eu cheguei em São Paulo /o que cortou meu coração 

Eu vi a bandeira da guerra / lá na torre da estação 

Encontrava gente morto / por meio dos quarteirão 

Dava pena e dava dó / ai só era judiação 

Na hora que nós seguimos / perseguindo o batalhão 

Saímo por baixo de bala / sem ter aliviação 

E a gente ali deitado / sem deixar levantar do chão 

De bomba lá de São Paulo / ai roncava que nem trovão" 

Cornélio Pires e Arlindo Santana, Moda da revolução 

 A " revolução" de 1924 foi uma tentativa de golpe de Estado levada a 

efeito por uma ala do Exército descontente com sua situação institucional, bem 

como com o sistema político - descontentamento agravado pela eleição de Arthur 

Bernardes em 1922. Em conluio com algumas alas da Força Pública - a milícia 

estadual - , unidades do Exército organizaram o movimento, planejado para partir 

de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, com o intuito de derrubar o 

presidente da República e instalar um governo provisório capaz de realizar 

algumas reformas no sentido de aperfeiçoar o sistema político. Em comunicado 

                                            
17 Schiavinatto, Iara. Op. cit. 
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ao povo publicado no dia 17 de julho, explicam-se os motivos do levante: "Nada 

pretendem os revolucionários para si senão indicar ao povo o caminho a seguir 

e proporcionar-lhe os meios de reivindicar os seus direitos, substituindo os atuais 

poderes por forma e organização mais consentâneas com os interesses gerais, 

e menos acessível aos abusos (...) sem substituir a forma republicana." 18 Esse 

movimento, autodenominado revolução, foi também chamado de revolta, 

sedição, mazorca, rebelião, motim ou desordem, e o discurso legalista 

qualificava seus participantes como rebeldes. 

 Os combatentes envolvidos no episódio revolucionário estavam divididos 

entre militares fiéis ao Governo Federal - os legalistas - e os chamados rebeldes 

- soldados do Exército e da Força Pública chefiados por Isidoro Dias Lopes. 

 Apesar da intensa articulação do golpe, incidentes de natureza variada 

modificaram o rumo dos acontecimentos. Como afirma um memorialista, "não 

pensaram os organizadores da intentona isidoresca de 1924 em fator 

importantíssimo que sóe acontecer nestas ocasiões: o imponderável". 19 

Informações desencontradas, atrasos na tomada dos pontos estratégicos 

permitiram a reação do poder legal. Assim, o que se pretendia que fosse um 

início de marcha rumo ao Rio de Janeiro transformou-se na ocupação da cidade 

de São Paulo. A revolução acampou por aqui, entre 5 e 27 de julho de 1924. 

 Na fria madrugada do dia 5, os quartéis da Força Pública e do exército 

foram tomados por unidades rebeladas das duas forças; as estações de trem, o 

edifício do Telégrafo Nacional (5), as estações de transmissão de energia, enfim, 

                                            
18 Cf. O Estado de S. Paulo, 17-7-1924 apud Duarte, Paulo. Agora nós! Crônica da revolução 
paulista, com os perfis de alguns heróis da retaguarda. São Paulo, 1927, pp. 90-92. Em carta ao 
comandante do II Exército, preso em São Paulo, o líder do movimento, Isidoro Dias Lopes, 
comprometia-se a manter a forma de governo republicana, instituindo o voto secreto, reformas 
tributárias e reorganização do Exército. Cf. Noronha, Abílio de. Narrando a verdade.   
Contribuição para a história da revolta em São Paulo. São Paulo, 1924, pp. 86-88. 
19 Benito Serpa. A Verdun paulista. Episódios da defesa do 4°. Batalhão da Força Pública durante 
a Revolução de Julho de 1924. São Paulo, Gráfica Biblos Ltda. - Editora,  1962, p. 5. 
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os núcleos de comunicação e transportes 

foram alvos dos revolucionários. A 

estratégia consistia em tomar o controle 

dessas atividades, interrompendo a ligação 

entre São Paulo e Rio de Janeiro, o que 

impediria que o Governo Federal tomasse 

providências para se defender. Não foi o 

que ocorreu. 

 Os atrasos e incidentes deram 

tempo ao general Abílio Noronha, 

comandante da II Região Militar, de 

telefonar para o Rio de Janeiro e organizar 

uma reação, dificultando a tomada das 

estações e unidades militares. Unidades do 

forte de Itaipu, em Santos, e marinheiros do 

Rio de Janeiro foram mobilizados, chegando a São Paulo no domingo, dia 6.  

 Nas primeiras horas reinavam boatos, notícias desencontradas ou 

simplesmente a desinformação. O centro da cidade, coalhado de soldados de 

ambos os lados, transformou-se em praça de guerra, cortado por trincheiras 

construídas com os paralelepípedos retirados do calçamento, fardos de feno e 

cercas de arame farpado (6). Era enorme o ruído da fuzilaria; os olhos ardiam 

devido à fumaça provocada pelos escombros decorrentes dos ataques de 

granada e tiros de canhão. Os relatos são dramáticos: "Na rua da Quitanda, 

esquina da rua Álvares Penteado, havia patrulhas legalistas, que atiravam, com 

vigor, em direção às ruas Quintino Bocayuva e José Bonifácio. No largo da 

Misericórdia, um soldado, atingido por uma bala, rodopia e tomba ao solo, 

golfando sangue... E morre. Na cascata que orna o jardim do Palácio, na cidade, 

dispunham-se atiradores, semigenuflexos, na atitude de fazerem fogo, ao 

provável surgir do inimigo" . 20 

                                            
20 Cyro Costa e Eurico de Góes. Op. cit., p. 12. 

5. Edifício do Telégrafo, rua Sete de 
Abril, centro 
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 Enquanto os rebeldes procuravam ocupar os lugares de poder 

(concentrados no Largo do Palácio, sede administrativa do estado), os 

defensores da legalidade tentavam estabelecer seus pontos de ataque. Assim, 

uma de suas baterias no alto do Carmo (7), na colina que dava vista para a 

várzea. Dali se procurava atingir o quartel-general dos rebeldes, localizado na 

avenida Tiradentes. 

 

 

6. Trincheira da Rua Conselheiro Crispiniano. À esquerda o Teatro Municipal. 

7. " Antiga fortaleza onde esteve assentada artilharia durante a revolta. Carmo" 
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 Na confusão dos primeiros dias - quando nem os próprios soldados 

sabiam a quem deviam obedecer - os combates se deram em pleno centro da 

cidade. Soldados vestidos com o mesmo uniforme caqui lutavam entre si; 

marinheiros e guardas civis pró e contra o governo enfrentavam-se, ainda 

incertos quanto ao comando a que deviam obedecer. Em seu diário da 

revolução, José Carlos de Macedo Soares relata um episódio bastante 

ilustrativo. Dirigindo-se de automóvel ao quartel general para falar com Isidoro 

Dias Lopes, Macedo Soares e o prefeito Firmiano Pinto foram parados por uma 

patrulha que os acompanhou à Luz; o cabo da Força Pública, armado com uma 

carabina, a certa altura pergunta ao prefeito Firmiano Pinto: - "Afinal quem 

ganhou, fomos nós?" 21 

 Um dos eventos decisivos para o 

rumo dos acontecimentos foi amplamente 

retratado. Trata-se do ataque à Secretaria 

da Justiça, em pleno largo do Palácio 

(atualmente Pátio do Colégio) (8). Aqui o 

fotógrafo flagrou os danos materiais e a 

presença humana, ao que parece, 

imediatamente após o evento. A granada, 

que atingiu e destruiu parte do flanco 

esquerdo do edifício, provocou estragos 

ainda maiores no plano político. No interior 

da Secretaria encontrava-se o presidente 

do estado, Carlos de Campos, recém-saído 

de um cerco de três dias na residência 

oficial, nos Campos Elyseos. 22 

Acompanhado de seu estado-maior e 

alguns assessores e secretários, Carlos de Campos estava no local nesse exato 

momento.  

                                            
21 Cf. Soares, José Carlos de Macedo. Justiça. A revolta militar em São Paulo. Paris, 1925, p. 
35. 
22 Cf. Ciro Costa e Eurico de Góes. Sob a metralha... História da revolta de São Paulo. São Paulo, 
Monteiro Lobato, 1924, p. 42. 

8. Danos causados por granada na 
Secretaria de Justiça, Largo do palácio, 

8 de julho. 
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 Segundo alguns memorialistas, o ataque mudou o rumo dos 

acontecimentos, pois o governador, aconselhado pelas autoridades militares 

enviadas pelo presidente Bernardes, deixou a cidade, que ficou à mercê das 

forças rebeldes. Esse " abandono" aconteceu num momento de grande impasse, 

quando a tendência era de que os ocupantes desistissem de seus planos. 

Segundo o general Abílio de Noronha, eles estavam se retirando quando correu 

a notícia de que o presidente do estado tinha deixado a cidade, rumando para 

Guayauna para encontrar-se com as forças federais ali acampadas. O 

acampamento na periferia também foi documentado por Prugner (9). 

 

 Desde então, o campo tornou-se mais definido: a cidade ocupada pelos 

revolucionários ficou sitiada a leste pelas tropas vindas do Rio de Janeiro e a 

sudeste pelas forças vindas de Santos. Outros batalhões, convocados do 

interior, encontravam-se a caminho, o que obrigava os revolucionários a 

guarnecer as demais rotas de saída da capital. Desta forma, nenhuma área 

urbana foi poupada da presença da guerra. 

 A ocupação da cidade criava problemas de toda ordem: além da 

paralisação das atividades comerciais e industriais, as trincheiras erguidas nas 

ruas centrais determinaram a interrupção do tráfego de bondes e automóveis, 

num momento em que o tiroteio e bombardeios atingiam bairros inteiros, 

dificultando a locomoção dos habitantes que tentavam escapar dos combates. 

9. Tropas legalistas em campo 
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 Por outro lado, a falta de policiamento aumentava o perigo de saques e 

desordens, fazendo emergir o fantasma da presença popular num movimento 

político de grandes proporções. Em conversa com o chefe de gabinete do 

prefeito, Macedo Soares reafirmou sua "convicção da urgente e indeclinável 

necessidade de organizar-se um serviço de policiamento, que pusesse cobro 

aos saques vandálicos (...), começo, por certo, da generalizada pilhagem tão 

característica da irrupção bolchevista na Rússia" . 23 Essa sensação se acentuou 

com a falta de perspectivas de uma solução para a guerra, como se pode ver no 

apelo a Isidoro Dias Lopes formulado pelo mesmo Macedo Soares no dia 21: 

"Não faltam na cidade perigosíssimos elementos anarquistas - italianos, 

espanhóis, russos e de outras nacionalidades, esperando só o momento 

oportuno para subverterem a ordem pública e a ordem social." 24 Compreendem-

se esses temores na medida em que, para além da instabilidade política no 

âmbito nacional, o movimento de 1924 se enquadra na conjuntura internacional 

do pós-guerra, ecoando ainda os recentes acontecimentos na Rússia (1917), na 

Alemanha (1919) e na Itália (1922). 

 A desorganização do Corpo de 

Bombeiros - cujos membros se 

encontravam presos, dada sua condição de 

soldados da Força Pública - trazia ainda 

mais intranqüilidade, na medida em que os 

bombardeios atingiam instalações 

industriais e multiplicavam-se os incêndios. 

 Com todos esses problemas a 

resolver, além da luta propriamente dita, 

Isidoro aceitou prontamente os apelos do 

prefeito Firmiano Pinto, que contava com o 

apoio das " classes conservadoras" 

representadas pelo presidente da 

Associação Comercial de São Paulo, José 

                                            
23 Soares, José Carlos M. Op. cit., p. 33. 
24 Idem, p. 95. 

10. Rua 25 de março. Incêndio 
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Carlos Macedo Soares. Formou-se assim uma comissão que administrou os 

problemas da cidade durante toda a ocupação. Estabeleceu-se uma ordem 

provisória na qual de certa forma se reconhecia o poder revolucionário, na 

medida em que as providências dependiam da autorização e colaboração dos 

ocupantes. Foi assim que se obteve, por exemplo, a libertação dos bombeiros 

para a reorganização dos serviços de combate a incêndios provocados pelo 

bombardeio aéreo, intensificados no dia 20. 

 Paralelamente, esses mesmos personagens tentavam dialogar com o 

Governo Federal no sentido de encontrar uma solução menos prejudicial para a 

cidade, o que provocou a ira do presidente Arthur Bernardes e a insistência em 

acusar as figuras políticas mais destacadas de colaboração com o inimigo. Essa 

situação pode explicar a violência dos ataques à cidade. A potência do 

armamento pôde ser admirada em praça pública, quando da entrada das forças 

governistas na cidade, depois do dia 27: 

 

 A presença das forças legalistas na zona leste foi extremamente 

prejudicial, de acordo com numerosos relatos. De acordo com o relatório 

posteriormente elaborado pela prefeitura, "de todas as zonas de serviço a que 

mais graves prejuízos sofreu foi a leste, na Quarta Parada, onde estiveram 

aquarteladas as tropas do Exército vindas do Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande 

do Sul, Mato Grosso e estado do Rio. 

11. Carro de assalto Renault FT-17, utilizado pelas forças governistas * 
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 Na avenida Álvaro Ramos o tiroteio foi intenso, tendo a casa do chefe sido 

varada por granadas, aí se verificando a morte de 45 muares e o 

desaparecimento de vários outros." 25 

 Os testemunhos escritos e orais indicam certa simpatia popular não tanto 

pela revolução, mas por seus agentes. Aparentemente o comportamento das 

tropas " revolucionárias" foi diametralmente oposto ao das forças governistas, 

interessadas em quebrar a resistência inimiga. Enquanto Isidoro se dispôs a 

permitir que a administração urbana retomasse um ritmo relativamente normal, 

os comandantes legalistas deixaram evidente sua disposição de luta a qualquer 

custo. Segundo Paulo Duarte, "as granadas legalistas dizimavam residências 

particulares e fábricas, mas raríssimas atingiram pontos militarizados. O Palácio 

de S. Luiz e a residência do saudoso Rodrigo Junqueira, à av. S. Luiz, o convento 

das irmãs da Esperança, à rua da Consolação, casas da rua Augusta e Caio 

Prado e outras partes da cidade primavam pela ausência absoluta de forças e 

pontos fortificados em redor, foram cruelmente danificados. Cada granada que 

estourava fazia um punhado de ódios contra o governismo." 26 

 

                                            
25 Cf. A PREFEITURA DE SÃO PAULO em face dos acontecimentos de julho de 1924. Relatório 
do prefeito apresentado à Câmara de 27 de setembro do mesmo anno. São Paulo, Seção de 
Obras d' O Estado de S. Paulo, 1924, p. 34. 
* Fonte: " Blindados na Revolução de 1924" in www.defesa.ufjf.br 
26 Duarte, Paulo, op. cit., p. 237. 

12. Rua Augusta. 
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 Durante o longo período de 

ocupação, São Paulo foi abalada em sua 

totalidade. Embora seja consenso o fato de 

que os mais atingidos foram os bairros 

operários e fabris, é possível afirmar que o 

bombardeio foi generalizado, atingindo 

indiscriminadamente a área urbana. Braz, 

Mooca, Ipiranga, Vila Mariana, Cambucy, 

Liberdade, Ipiranga, mas também 

Higienópolis, Vila Buarque e o centro (12). 

Além dos danos materiais, memorialistas e 

testemunhas exaltam prejuízos de outra 

ordem: "... os governamentais 

desesperavam. Os bairros, por eles 

ocupados, sofriam horrores: os soldados 

invadiam edifícios, roubando e violando 

donzelas. (...) os legalistas, parece, 

queriam disseminar o pavor, e provocar, 

provavelmente, a revolta do povo contra os 

dominadores: as granadas não 

incomodavam os militares. Caíam nas ruas, 

nos teatros, nos hospitais, nos palacetes, 

nos tugúrios; mas nas trincheiras e no 

quartel-general, muito poucas." 27 

 Os registros fotográficos ilustram a 

violência contra edifícios, ruas e 

equipamento urbano em geral. Curioso 

notar nesses conjuntos a ausência de 

fotografias do êxodo da população: 

milhares de pessoas abandonaram suas 

casas, bairros inteiros foram evacuados às 

                                            
27 Cf. Antonio dos Santos Figueiredo. 1924: episódios da revolução de São Paulo. Porto, Empr. 
Ind. Graf., s/d, pp. 177-180. 

12. Rua Augusta. 

13. Viaduto Santa Ephigenia, onde se 
assentaram baterias legalistas. 
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pressas, trens extraordinários foram colocados à disposição das multidões em 

fuga. 28 Em contrapartida, abundam as imagens da destruição de casas, fábricas 

e equipamentos urbanos. Linhas de bonde deixaram de circular, interrompidas 

por trincheiras ou devido aos danos nos trilhos, como se vê no Viaduto Santa 

Ephigenia (13): 

 A cidade esteve cercada, de modo que os bairros próximos às saídas - 

Ipiranga, Vila Mariana ao sul, a Penha a leste e a Lapa a oeste foram vítimas de 

escaramuças permanentes nos movimentos de avanço e recuo das tropas 

legalistas em sua tentativa de penetrar as zonas ocupadas. Esses estragos são 

fartamente documentados nos conjuntos fotográficos até aqui analisados. 

 Numa outra vertente, as imagens de 1924 retratam o aparato bélico das 

forças em luta. Além de boa quantidade de fotos das trincheiras, há retratos das 

tropas legalistas (14 e 15) e revolucionárias (16), tanto acampadas quanto em 

movimento; os soldados aparecem posando para a posteridade: 

    

                                            
28 Refiro-me aqui às imagens até agora trabalhadas; há registro desse êxodo em fotos de jornais 
e revistas, além de algumas publicadas no livro " Sob a metralha" , citado acima. 

14. Batalhão legalista 
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 Além de numerosas trincheiras, o autor anônimo retratou alguns chefes 

da " revolução" , em diferentes momentos da luta (17 e 18): 

     

 

 Quanto ao poder de fogo dos 

revolucionários, há nessa coleção 

apenas o registro de um blindado 

construído no próprio quartel da 

avenida Tiradentes: a sigla F.R. (" 

Forças Revolucionárias" ) estampada 

na dianteira (19). 

 

15. Carros particulares foram adaptados para 
as necessidades da guerra 

16. Avenida Tiradentes, diante do Seminário 
Episcopal 

17." A guarda" após a tomada 
da Estação da Luz 

18. João Cabanas chefiou o 
assalto à estação da Luz 

19. Blindado construído durante o movimento 
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 E assim passou praticamente o mês de julho. Em meio ao caos dos 

bombardeios, os políticos tentavam dissuadir o governo de atacar a cidade " 

inerme" , enquanto os revolucionários procuravam garantir uma saída honrosa 

para a situação - o armistício foi uma das hipóteses aventadas, desde que o 

governo garantisse a anistia aos soldados de 1922 e 1924, o que não foi aceito 

por Bernardes. 

 Após inúmeras tentativas infrutíferas de diálogo, Isidoro Dias Lopes 

resolveu abandonar a cidade. A retirada se deu pelas linhas ferroviárias em 

direção a Jundiaí, enquanto a legalidade penetrava a cidade pelo setor leste. Na 

madrugada de 28 de julho, os chamados rebeldes deixaram os quartéis e 

rumaram para uma nova etapa de seu movimento, dando início à marcha da 

famosa Coluna Prestes/Miguel Costa. 

 Prisão, perseguições, censura, estado de sítio. Esse foi o resultado 

imediato da invasão de São Paulo para muitos de seus líderes políticos. O 

prefeito, o presidente da Associação Comercial, o diretor do jornal O Estado de 

S. Paulo, Júlio de Mesquita, e várias outras figuras que se destacaram durante 

a ocupação foram acusados de " colaboração" com os rebeldes, sendo 

processados e perseguidos pelo governo de Arthur Bernardes. 

 As séries fotográficas analisadas demonstram a violência dos conflitos; 

sugerem também uma questão política: os maiores estragos foram provocados 

pelos legalistas, pois o Governo Federal não cedeu às inúmeras pressões e 

reivindicações para o cessar-fogo; ao contrário, a cada tentativa de 

intermediação no sentido de interromper os ataques, aumentava seu poder de 

fogo, a ponto de lançar panfletos exortando a população a abandonar a cidade 

para que se pudesse agir mais livremente. 29 

 Coloca-se aqui novamente a questão da memória da revolução. É certo 

que este não foi um movimento da elite política paulista. Como observa um autor, 

"a história oficial contada pelos paulistas não a reconhece como sua revolução, 

                                            
29 Cf. Borges, Vavy P. e Cohen, Ilka S. Op. cit., p. 305. 
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pois nem o governo estadual nem a burguesia paulista a apoiaram." 30 Por outro 

lado, o episódio parece ter cristalizado as diferentes correntes políticas 

presentes no interior do Partido Republicano Paulista (PRP). Nas palavras de 

Paulo Nogueira Filho, "deram os homens do '5 de julho de 1924' um passo 

decisivo na história da queda das oligarquias usurpadoras e do desenvolvimento 

da consciência democrática e libertadora do povo brasileiro." 31  

 Em conjunto, as imagens de 1924 se contrapõem às formas precedentes 

de apresentação de São Paulo, em álbuns e cartões postais, nos quais "(...) as 

partes da cidade selecionadas evidenciam um processo de reorganização 

espacial pautado pela racionalidade urbana, seja pela atenção dispensada às 

remodelações da área central, seja pelo destaque dado aos novos padrões de 

ocupação dos bairros residenciais." 32 . Nelas, o que se apresenta é o palco dos 

distúrbios, uma São Paulo em nova roupagem: passageira, fugaz, mas 

violentamente real. 

                                            
30 Romani, Carlos. " São Paulo. A revolução dos tenentes" in Revista Histórica. Publicação 
trimestral do Arquivo do Estado e Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. N°. 13  
jan/fevereiro/março 2004, pp.  19-26. 
31 Paulo Nogueira Filho. Ideais e lutas de um burguês progressista. O Partido Democrático e a 
Revolução de 1930. vol. I. Rio de Janeiro, José Olympio, 1965, p. 137. De fato, desde agosto de 
1924 tem início um movimento de organização política que desemboca no Partido Democrático, 
fundado oficialmente em 1926. A principal bandeira do partido consistia na restauração dos 
princípios republicanos, corrompidos, a seu ver, pela dominação oligárquica. Sobre o tema cf. 
Prado, Maria Lígia Coelho. A Democracia Ilustrada (O Partido Democrático de São Paulo, 1926-
1934). São Paulo, Ática, 1986. 
32 Lima, Solange Ferraz de e Carvalho, Vânia Carneiro de. Fotografia e cidade: da razão urbana 
à lógica do consumo: álbuns da cidade de São Paulo, 1887-1954. Campinas: Mercado das 
Letras; São Paulo: FAPESP, 1997, p. 31. 
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 A exposição apresentada neste verão pelo Guggenheim de Nova York 

oferece ao espectador uma grande oportunidade de conhecer vários aspectos 

da obra do fotógrafo sem que as interpretações mais freqüentes de seu trabalho 

ocultem as suas demais preocupações formais. O homossexualismo e o 

perfeccionismo transparecem, mesmo que esse seja o primeiro contato com a 

produção de Robert Mapplethorpe, mas aqui não dominam o discurso sobre o 

artista. 

 Produzida em conjunto pelos museus Guggenheim  (curadoria de 

Germano Celant, curador de Arte Contemporânea) e State Hemitage Museum 

de São Petersburgo (curadoria de Arkady Ippolitov, curador de Artes Gráficas 

Italianas), a exibição traz Mapplethorpe com todo o seu rigor artístico. O diálogo 

com as gravuras maneiristas do século XVI e com esculturas proporciona não 

apenas a determinação das diferenças entre a natureza de cada meio de criação, 

mas também possibilita a relativização das obras em si, na forma de um 

enriquecimento simultâneo. O método de comparação entre as artes tem sido 

usado há séculos para evidenciar diferenças, e essa exposição utiliza-se desse 

recurso. 

 No século XVI a preocupação da arte era a imitação da verdade e do ideal 

da natureza – o belo só viria a ser central para a arte em meados do século XVIII. 

                                            
1 A pesquisadora, aluna do Departamento de Multimeios da Unicamp, está em Nova York 
realizando parte de seu estudo de doutorado financiado pela Capes com a bolsa de estágio de 
doutorando de um ano. 
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A arte era vista como um meio de trazer aos seus espectadores exemplos de 

conduta moral, e ao representar a natureza o artista deveria selecionar do que 

existe para criar uma outra natureza mais perfeita (ideal, no sentido platônico do 

termo). Ao mesmo tempo, a retomada da arte antiga na Renascença, modelo e 

auge de toda a arte ocidental para os renascentistas, fez com que a mitologia 

grega fosse adotada como tema em inúmeras obras do período - juntamente 

com os temas históricos de grandes heróis. As gravuras e esculturas vistas na 

exposição trazem esses temas da mitologia, assim como representações das 

virtudes e dos pecados. Essas referências são apresentadas na forma de 

alegorias e de signos 2. Do mesmo modo, existia na arte o que se chamava 

decorum, ou maneira, que significavam a adequação dos personagens na 

representação. Era a preocupação com a verossimilhança: coerência de idade, 

vestimenta, atitude etc. 

 Ao juntarmos todas essas premissas podemos observar as gravuras e 

esculturas e entender o porque da perfeição dos corpos representados e a 

escolha dos temas. Colocadas ao lado das fotografias de Mapplethorpe (tanto 

de pessoas quanto de esculturas), estabelecem-se relações que nos auxiliam a 

ver semelhanças de conteúdo e de forma entre as obras, e simultaneamente 

perceber como cada medium explora suas potencialidades de forma diferente 

através de suas riquezas próprias. 

 O que aproxima as obras é o cuidado com a composição e distribuição 

dos corpos no plano e principalmente o aproveitamento da luz. Mapplethorpe 

sempre isola seus objetos de qualquer outra referência no espaço para poder 

extrair o máximo possível de volume apenas do que deseja fotografar. Como se 

para dar o efeito que quer (de tridimensionalidade) não desejasse qualquer outro 

auxílio se não sua própria dedicação à imagem. Ele mesmo comparou a 

fotografia com a escultura e dentre as obras expostas estão várias fotografias de 

esculturas cujo tema são deuses da mitologia grega. Mesmo suas fotografias de 

flores tão famosas são para ele puro trabalho de iluminação. 

                                            
2 Podemos lembrar que no século seguinte (XVII) a obra de Cesare Ripa “Iconologia” ilustra e 
descreve·como deveriam ser concebidas personificações da justiça, da beleza, das virtudes e 
personagens da mitologia grega – um manual para os artistas. 
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 Quanto à composição, vários paralelos são feitos entre as imagens 

fotográficas e gravuras, assim como com esculturas fotografadas pelo próprio 

fotógrafo, como por exemplo na aproximação entre “The Graces” de Jacob 

Matham baseado em Hendrick Goltzius do século XVI e “Ken, Lydia and Tyler” 

de Mapplethrope de 1985. A obras demonstram regras clássicas de simetria, 

integração e coerência internas da obra, equilíbrio e graça. 

 A aproximação mais marcante foi a estabelecida entre o conjunto de 

gravuras intitulado “The Four Disgracers”, de Hendrick Goltzius, baseado em 

Cornelisz Haarlem do fim do século XVI (Phaeton foi a reproduzida aqui) e a 

série “Thomas”, de Mapplethrope, de 1987. As fotografias fazem alusão às 

proporções do corpo humano de Da Vinci ao mesmo tempo em que dão ligeira 

impressão de movimento. E o movimento nos parece ser a grande preocupação 

das gravuras. São imagens fortes que colocadas lado a lado potencializam o 

efeito sobre o observador que, fascinado pela “coincidência” e beleza, percebe 

o quanto ambas as artes são próximas e como as preocupações dos artistas são 

semelhantes ao longo dos séculos. 

 Aproveitando-se das imagens desconcertantes de Mapplethorpe, os 

curadores estabeleceram uma equiparação também inusitada. “Caim matando 

Abel” de Jan Harmensz Muller, baseado em Cornelisz van Haarlem do século 

XVI, com “Dominick and Elliot”, de Mapplethorpe, de 1979. Os irmãos da história 

bíblica representados no momento do assassinato – Abel caído, desconcertado 

– e um suposto casal que tem prazer na dor. Essa dor entra como termo de 

comparação, assim como o amor. 

 A fascinação pela arte, e em particular pela escultura, é retratada na 

aproximação entre a fotografia de Mapplethorpe de uma escultura chamada 

“Lutador”, de 1989, e a gravura de Hendrick Goltzius “The Farnese Hercules”, a 

partir de estátuas antigas de Roma de 1617. Ambos os artistas tiveram a vontade 

ou até mesmo a necessidade de incorporar à sua obra a arte de outros. Seja 

como modelo, como exemplo de excelência ou como simples incorporação do 

belo. O paralelo entre “Torso Feminino”, de 1978, e “ Lydia Cheng”, de 1987, por 

outro lado, mostra o estudo de luz e sombra de Mapplethorpe tanto na escultura 

como no corpo de sua modelo. Dando vida à escultura e solidificando o corpo. 



STUDIUM 21  110 

 Como elaborou Arkady Ippolitov em uns dos textos de apresentação do 

catálogo da exposição “ Images and Icons”, a imagem da mão torcida do artista 

como signo de esforço e trabalho foi explorada por Mapplethorpe e por Goltzius 

em momentos diferentes da história da arte. Coincidentemente compatível com 

nosso tema de pesquisa de doutorado, podemos traduzir da seguinte maneira: 

assim como as artes plásticas tiveram que se impor como Arte e vencer o 

preconceito com o trabalho manual (no século XVI a pintura, escultura e gravura 

eram vistas como trabalhos meramente reprodutores e não criadores), também 

a fotografia teve de alterar a percepção da fotografia como imagem mecânica 

para alcançar o status de arte. 

 Finalmente, "Robert Mapplethorpe e a Tradição Clássica" pode ser 

considerada uma exposição didática, não no sentido simplista do termo. Mas 

como um instrumento de esclarecimento acerca das formas de criação artística, 

de Mapplethorpe, e, porque não, da própria forma como se constrói a história da 

arte. 
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Imagens 

      

 

      

Mapplethorpe, “Mercury”, 1986. Mapplethorpe, “Italian Devil”, 1988. 

Jacob Matham baseado em Cornelisz 
van Haarlem, “Diana in the Clouds” 

século XVI. 

Mapplethorpe, “Lisa Lyon”, 1981. 



STUDIUM 21  112 

      

 

           

           

Mapplethorpe, “Lydia Cheng”, 1987. Mapplethorpe, “Female Torso”, 1978. 

Hendrick Goltzius, “The 
Farnese Hercules” 

baseado nas estátuas 
antigas de Roma, 1592, 

datado de 1617. 

Mapplethorpe, 
“Wrestler”, 1989. 

Jan Harmensz. Muller baseado em 
Cornelis. Van Haarlem, “Cain killing 

Abel” século XVI. 

Mapplethorpe, “Dominick 
and Elliot”, 1979. 

Mapplethorpe, 
“Picture/Self-Portrait” 

1977. 

Hendrick Goltzius, “Study of a right 
hand; Goltzius’s right hand” 1588. 
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Citações do catálogo da exposição "Robert Mapplethorpe and the 

Classical Tradition: Photographs and Mannerist Prints " 

 “Quero que as pessoas vejam minhas obras primeiro como arte, em 

depois como fotografias.” 

Citação feita por Ingre Bondi, “The Yin and Yang of Robert Mapplethorpe”, 

Printde Letter (Zurich) (Jan-Fev, 1979), p. 11. 

 “Se eu tivesse nascido cem ou duzentos anos atrás, talvez teria sido um 

escultor, mas a fotografia é um meio muito rápido de ver e fazer 

esculturas.” 

Mapplethorpe, “Skull”, 1988 Jacob Matham 
baseado em Hendrick 

Goltzius, “The Graces”, 
século XVI. 

Jan Saenredam baseado 
em Abraham Bloemaert, 

“Alegory of Vanity”, século 
XVI. 

Mapplethorpe, “Ken, Lydia 
and Tyler”, 1985. 

Hendrick Goltzius baseado 
em Cornelisz van Haarlem, 
“Phaeton”, from “The Four 
Disgracers”, fim do século 

XVI, datado primeiramente de 
1588. 

Mapplethorpe, “Thomas”, 
1987. 
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Citação feita por Andrew Szegedy-Maszak, “A Distinctive Vision: The 

Classical Photography of Robert Mapplethorpe”, Archaeology (New York) 

44, no 1 (Jan-Fev. !991), p. 63. 

 “Queria que as pessoas vissem que até mesmo esses extremos poderiam 

ser transformados em arte. Bater essas imagens fotográficas e fazê-las 

de alguma forma transcender a imagem.” 

Citação feita por Bart Everly, Robert Mapplethorpe”, Splash (New York) 

(Abril 1988), sem página. 

 “Só estou tentando estar perto de extremos.” 

Citação feita por C. S. Manegold, “Robert Mapplethorpe, 1970-1983: On 

the 1983-1984 Retrospective”, Arts Magazine (New York) 58, no 6 (Fev. 

1984), p. 96. 

 “Não entendo como minha fotografias são...fazer uma foto e sexualidade 

são paralelos. São ambos desconhecidos. E é isso que me entusiasma 

na vida – o desconhecido.” 

Citação feita por Mark Thompson, “Mapplethorpe”, The Avocate (Atlanta), 

24 de Julho, 1980. 

 “Estudei pintura e escultura. Nunca realmente estudei fotografia enquanto 

estava na escola. A fotografia apenas incorporou-se a mim.” 

Citação feita por Lawrence Chua, “Robert Mapplethorpe”, Flash Art 

International (Milão), no 144 (Jan-Fev, 1989), p. 102. 

 “Eu me submeto ao meu objeto. O acompanho, relacionando minha 

personalidade com quem estou fotografando.’...‘Não fotografo coisas com 

as quais não me envolvi.” 

Citação feita por Sarah Kent, “Mapplethorpe”, Time Out (Londres), Nov. 

3-9, 1983, p. 12. 

 “Quando arte é pura arte, tem algo mágico nela. Ela transcende seja lá o 

que for, é algo que você não pode colocar em palavras.” 

Citação feita por Lawrence Chua, “Robert Mapplethorpe”, Flash Art 

International (Milão), no 144 (Jan-Fev. 1989), p. 103. 
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