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Editorial 

Fernando de Tacca  

Nessa edição, a revista Studium apresenta o resultado principal de minha pesquisa 

contemplada no XIV Prêmio Marc Ferrez de Fotografia (FUNARTE/MinC): o livro 

“Colecionadores Privados de Fotografia Brasileira” (Editora Intermeios, São Paulo, 2015), 

com acesso gratuito ao PDF da publicação. O livro centra-se em seis coleções: Coleção 

Joaquim Paiva; Coleção Nakagawa Matuck; Coleção Rubens Fernandes Junior; Coleção 

Silvio Frota; Coleção Eder Chiodetto e Coleção Georgia Quintas & Alexandre Belém. Para 

disponibilizar o livro e compor com o tema da pesquisa convidamos alguns autores e 

também lançamos uma convocatória aberta sobre coleções, arquivos e exposições 

referenciais. 

Jorge Coli reflete sobre tempo, realidade e morte na fotografia, e nos surpreende ao fazê-

lo analisando fotografias de origem pericial, nas quais encontra um lugar de beleza, por 

mais agressivas que nos pareçam aos olhos, e um lugar ilusório de um instante passado. 

Georgia Quintas analisa de forma densa e minuciosa os álbuns de família da sociedade 

escravocrata canavieira de Pernambuco a partir do acervo da Coleção Francisco 

Rodrigues (Fundação Joaquim Nabuco). 

Carla Adelina Craveiro Silva e Marcelo Eduardo Leite contemplam em sua análise uma 

série de Thomaz Farkas, conhecido mais por suas atividades pioneiras na fotografia 

moderna brasileira. As fotos foram realizadas no Nordeste do país, com uma vertente 

documental, no encontro e convívio com muitos realizadores que formaram a conhecida 

Caravana Farkas. 

Pedro Vasquez liberta-se na Internet à busca de um imaginário pessoal, inspirado no 

conceito de museu imaginário, concebido por André Malraux. A partir de imagens 

extraídas do site Morgue File Free Photo Archive, cria um personagem e compõem uma 

trajetória de sua vida amorosa e de suas expectativas em relação ao futuro. 

Paula Cabral centra-se em duas exposições referenciais ocorridas no MAM/SP a partir da 

coleção de fotografias do próprio museu, questionando classificações do fotográfico, que, 

quando inserido no âmbito das artes encontra fluxos libertários de sua condição 

mediática. 

Eric Danzi Lemos nos apresenta as origens da Coleção Pirelli/Masp de Fotografia e sua 

importância no cenário museológico brasileiro a partir de seu início em 1990. 

Vanessa Sobrino Lenzini mergulha nos arquivos do Boletim do Foto Cine Clube 

Bandeirantes, entre 1948 e 1951, e encontra relações com movimentos e associações 

internacionais de fotografia, principalmente com a “fotografia subjetiva” de Otto Steinert, 

como influência e atualização em suas criações. 

Agradeço aos autores que me acompanham e que formam o conteúdo dessa edição.

http://www.studium.iar.unicamp.br/37/cpfb-Fernando_de_Tacca.pdf
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Os álbuns de família em Pernambuco: relíquia da 
memória visual e filtro da cultura1 

Georgia Quintas 2 

O álbum de retratos repousa sobre a mesa da sala. Está aí, à espera de 

alguém interessado em vê-lo. Não importa quem seja a pessoa que venha a 

contemplá-lo, se é um convidado ou alguém da família. Sua existência tem a 

função de armazenar cenas de um determinado núcleo familiar. Seu fio condutor 

é a história da vida. Colocaram-no sobre a mesa com a certeza de que, desse 

modo, as coisas estão registradas, desenhadas na emulsão fotográfica, fixadas 

na materialidade do suporte fotográfico e sentenciadas para a eternidade. 

Seria possível considerá-lo como um livro simbólico, no qual a memória 

está conservada. Os códigos culturais formulam a organização visual de um 

universo social, seja das famílias ricas provenientes dos engenhos de açúcar, seja 

dos indivíduos que as rodeiam. Numa livre analogia com a literatura, as 

entrelinhas da imagem fotográfica estão na riqueza das características ambíguas 

entre o que é realidade e o que é supervalorizado. Ou seja: a linha que separa o 

real e a possível adaptação, a maximização da realidade retratada, é 

imperceptível. 

Um dos eixos constituídos nos álbuns de retratos do século XIX é conduzido 

pela tendência (embora tenha sido oculto, mas presente no imaginário das 

camadas dominantes) de legitimação definitiva do poder e status para a 

posteridade. Fotografado está, inquestionável será. A modo de síntese diria que, 

de certa forma, os álbuns deixaram um legado acerca da imagem enquanto objeto 

                                                           
1  O presente artigo sobre a Coleção Francisco Rodrigues, da Fundação Joaquim Nabuco (Recife/PE), faz parte 

de capítulo inédito do livro Jogos de aparência – Os retratos da aristocracia do açúcar: A representação cultural 

dos álbuns de família em Pernambuco nos séculos XIX e XX, que será publicado pelo selo Olhavê. Esta pesquisa 

foi desenvolvida no doutorado em Antropologia pela Universidade de Salamanca (Espanha), cuja defesa 

ocorreu em dezembro de 2007. 

2  Antropóloga, professora e pesquisadora no campo da teoria, filosofia e crítica da imagem fotográfica. 

Doutora em Antropologia pela Universidade de Salamanca (Espanha), mestre em Antropologia pela 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pós-graduada em História da Arte pela Fundação Armando 

Álvares Penteado – FAAP/SP. Autora dos livros: Abismo da carne (2014), Inquietações fotográficas – 

Narrativas poéticas e crítica visual(2014), Olhavê entrevista (2012) e Man Ray e a imagem da mulher– A 

vanguarda do olhar e das técnicas fotográficas (2008). Atualmente, desenvolve pesquisa de pós-doutorado 

em Comunicação e Semiótica na PUC/SP, com ênfase em processos criativos. É curadora independente e 

escreve sobre fotografia no Olhavê. 
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de estudo antropológico, bem como de ferramenta no aspecto visual para a 

pesquisa. 

À medida que a análise se fundamenta na vasta gama do material 

iconográfico pesquisado na Coleção Francisco Rodrigues, que integra o acervo da 

Fundação Joaquim Nabuco (Recife-PE), é correto afirmar que existia um léxico 

específico de representação, pelo qual se produzira corpo visual constante e 

vigoroso. O que permite elaborar inflexões pertinentes com relação à alteridade, 

a como a imagem transcende a ideia que o referente faz de si mesmo para os 

outros e assim, pelo contrário, captam-se e resgatam-se os indicativos inseridos 

em um contexto cultural. Pois é fundamental que a visão da época seja 

recomposta para que então se possa refletir sobre o diálogo de diferentes olhares 

ou visões e sua relação complementar. 

De volta ao álbum na mesa da sala.3 O hipotético convidado sabe que não 

demorará a ver novamente os mesmos temas fotográficos. Essa prática condiz 

com a conduta da época. Ao abrir um álbum de retratos, a história daquela família 

será reconstituída, além de manter-se atualizada com os últimos acontecimentos 

sociais do grupo familiar. Um belo retrato que exemplifica as famílias numerosas 

de antigamente é Artur e Lucina Cisneiros Albuquerque Melo e família. Nela 

eterniza-se uma característica bastante comum nos álbuns: a reunião de todos 

os membros do núcleo familiar. Desse modo, a identidade daquela família estaria 

preservada. 

O tempo congelado, o momento fugaz. O axioma é que as situações 

metódicas de determinada família eram uma fonte primária de paradigmas 

ligados ao espírito de uma época, na qual a opinião alheia, o olhar alheio não 

eram só um objetivo, mas formadores medulares da leitura iconográfica e, 

certamente, o parâmetro de recepção da imagem retratada. 

                                                           
3 Acerca do mesmo tema, Michael Levy comenta que todos tinham uma mesa de centro com prateleiras. 

Colocavam o álbum na de cima e a Bíblia na de baixo. Levy acrescenta que, quando chegavam visitas, 

mandavam-nas sentar-se e abriam o álbum. Era o que se considerava delicado. Assim, a visita virava as 

páginas e, às vezes, comentava alguma coisa acerca dos retratados (LEITE, 1993, p. 94). 
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Artur e Lucina Cisneiros Albuquerque Melo e família 

Autor desconhecido, c. 1907 

 

Retrato de matrimônio 

Autor desconhecido, c. 1860 
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Ao se deter na Coleção Francisco Rodrigues,4 observam-se, como 

mencionado por Aracy Amaral —  autora de importantes artigos sobre fotografia, 

arte e sociedade —, rostos, semblantes, atitudes, trajes, cenários produzidos 

pelos fotógrafos, tentando assimilar algo de seu comportamento, de sua 

motivação (AMARAL, 1983, p. 118). Mas é interessante destacar também a 

fotografia como imagem da cultura, desempenhando a função de filtro cultural da 

realidade captada. Susan Sontag, entre suas diversas definições para o assunto, 

reivindica a imagem fotográfica como rito social, documento, exercício formal. 

Considera a autora que, através da fotografia, cada família constrói uma crônica, 

um retrato de si mesma, e uma coleção portátil de imagens que testificam sua 

coesão (SONTAG, 1981). 

Antes de analisar as observações feitas para este trabalho, será feito um 

comentário acerca dos álbuns. É necessário deter-se no espaço físico, no qual 

foram armazenadas as fotografias, bem como a circulação dos retratos. Quanto 

a esse último ponto, historicamente, com a popularização da fotografia, todos 

cultivaram o hábito de trocar retratos, de modo que todos passavam a oferecer 

retratos como lembrança e prova de estima para com a outra pessoa (LEMOS, 

1983, p. 56). Assim, os pequenos retratos — os carte-de-visite —, com suas 

dedicatórias, são encontrados nos álbuns, enriquecendo-os como prova das 

relações fraternais que envolviam esses oferecimentos. Portanto, além do grupo 

familiar de determinado álbum, podem-se perceber também vestígios de outras 

famílias e a integração delas no livro de fotografias em questão. 

Dessa forma, em consequência do volume de cartes-de-visite e de cabinet-

portraits que eram deixados pelos visitantes nas bandejas das casas, quando 

aumentava a quantidade, eram colocados numa cesta. Logo, surgiram os 

álbuns5 nos quais eram colocados os retratos em janelas que comportavam duas 
                                                           
4  O material iconográfico estudado pertence à Coleção Francisco Rodrigues do acervo da Fundação Joaquim 

Nabuco (Recife/PE). Esse acervo começou com a façanha do dentista pernambucano Augusto Rodrigues, em 

1927, com o objetivo de organizar uma galeria de retratos de personagens que viveram e atuaram na 

sociedade do século XIX, especialmente no estado de Pernambuco. As imagens datam de 1840 a 1920. Seu 

filho primogênito, o cirurgião dentista Francisco Rodrigues (1904-1977), que nomeia a coleção, prosseguiu a 

tarefa. Por meio de contatos com personalidades da época, Francisco Rodrigues conseguiu grande parte do 

acervo com a clientela das casas fotográficas. Esse fato foi relevante para a preservação das fotografias, assim 

como especialmente de alguns exemplares de qualidade. Arregimentou, assim, os mais diversos e importantes 

conteúdos narrativos, além do universo estético fotográfico. 

5 Os álbuns eram feitos em diferentes tamanhos, de origem americana ou europeia, sendo dos mais 

requintados materiais até os mais simples. As capas eram produzidas empapier-mâché, madeira, marroqui 

em relevo ou veludo. Havia em seu acabamento incrustações de prata, cobre, madrepérola, porcelana, 

esmalte e ouro. Na parte interna, as folhas possuíam “janelas” que acomodavam as fotos, era comum terem 

molduras com alegorias como flores, frutos, pássaros e paisagens (MOURA, 1983, p. 26). 
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fotografias, de verso uma para a outra (MOURA, 1983, p. 26). É importante 

destacar que os álbuns de família constituem um complemento significativo para 

a decoração das salas das residências aristocráticas, do mesmo modo que para 

as burguesas. 

O antropólogo Claude Lévi-Strauss comenta seu ponto de vista acerca da 

simbiose entre o tempo presente e passado: 

Entre ontem e hoje, entre hoje e amanhã, é preciso traçar fronteiras […]. Sempre estamos diante 
dessa escolha entre romper com o passado, mesmo recente, ou conservar — mas até quando? — velhas 

roupas e velhas coisas que ocuparam um lugar em nossa existência e são para nós como amigos 
defuntos (LÉVI-STRAUSS, 1997, p. 133). 

O pensamento de Lévi-Strauss refere-se a uma das questões mais 

presentes na ontologia dos álbuns de retratos do século XIX: a relíquia da 

memória visual. A analogia feita entre o enunciado e o objeto de pesquisa não se 

refere à conservação das roupas e coisas, mas sim das pessoas, do que 

representavam, principalmente do que escreviam em sequências temáticas. 

Afinal, os fatos reúnem um autêntico compêndio visual de uma sociedade cujos 

padrões são passíveis de desconstrução para o entendimento da sistematização 

e categorização dos temas fotográficos frequentes nas fotografias. Nesse aspecto, 

devemos ultrapassar a fronteira do simples folhear e analisar os limites de cada 

situação analisada. 

É válida a pergunta do porquê de os álbuns conterem dados relevantes para 

o desvelo da alteridade existente neles. Em outras palavras, os retratos 

reafirmam fundamentos culturais da aristocracia da cana-de-açúcar do Nordeste 

brasileiro, além de abrigarem elementos da cultura material que permitem ler 

sua imagem e seu ambiente. Por tudo isso, é plausível que consideremos os 

álbuns de família como sendo o centro irradiador de difusão da vida cultural. Sua 

importância, embora seja localizada em variados segmentos epistêmicos, 

encontra-se integralmente como recurso simbólico de um passado preservado em 

sua totalidade. 

Do ponto de vista do método de abordagem do material iconográfico aqui 

pesquisado, podem-se ressaltar os núcleos temáticos existentes e frequentes nas 

narrativas dos álbuns. Ou seja, persiste um código organizacional em retratar os 

indivíduos. Sendo assim, os retratos se estruturam a partir de segmentos, tais 

como: a família (pai, mãe e filhos), retratos femininos ou masculinos, casais, 
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casamentos, recém-nascidos, crianças, amas de leite, escravos, ascendentes 

africanos etc. 

Frequentemente também se verificam desde cenas de primeira comunhão, 

passando por retratos de religiosos (padres e freiras), de negociantes do açúcar, 

advogados (bem como outras profissões), inclusive de personalidades artísticas 

nacionais ou internacionais — com quem não existia vínculo pessoal com os donos 

dos álbuns. Desse modo, os álbuns de família representam não apenas o centro 

da família patriarcal-escravista, mas também o culto a pessoas que representam 

simbolicamente os cânones culturais em seus variados aspectos, político, 

religioso, artístico, econômico, bem como as características dos hábitos de 

comportamento e relações sociais. 

Imagens de um passado que nos impulsionam à interpretação por uma 

perspectiva antropológica, a fim de, como bem disse Davi Arrigucci Jr. (1993), 

reconstituir a continuidade da experiência com o objeto, ao qual se deve dar voz. 

Portanto, o que se buscou na pesquisa, principalmente, foram as imagens mais 

representativas, que se destacaram entre as outras. Nesse sentido, os retratos 

escolhidos não se basearam na sua beleza estética ou em seu estado de 

conservação, mas o que se primou foram os elementos antropológicos 

subliminarmente documentados. 

Sendo assim, o escopo da pesquisa foi a comunicação de significados, ou 

seja, a interpretação da imagem. Nesse contexto, não são relevantes a técnica 

do processo fotográfico nem os mecanismos químicos, por não serem 

determinantes para a reflexão aqui proposta. O que interessa é a linguagem 

fotográfica como suporte de representação sociocultural. 

No entanto, as fotografias analisadas individualmente compõem uma rede 

complexa, que se articula rigorosamente com as outras imagens. O ponto de 

partida da análise é nas figuras solenes e seu indicativo enquanto ritual de vida 

social. Reflete Davi Arrigucci Jr.: 

Integrada a uma série de imagens semelhantes devidamente contextualizadas, mesmo a 
imagem isolada se deixa ler contra o fundo de mistério que sempre encerra, ao mesmo tempo que lança 
luz sobre a continuidade dos rituais da vida social de quem um dia fez parte. Da mesma forma que o 
olhar, sentido que nos projeta para fora de nós mesmos, como observou Cortázar, a foto nos conduz 
para o mundo de fora, para o outro, para cujo reconhecimento pode auxiliar (ARRIGUCCI JR., 1993, p. 
13). 
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A dimensão fotográfica observada permite vislumbrar códigos de leituras 

comuns. O olhar antropológico recompõe e identifica o panorama da vida de 

outrora, como mostra o material recolhido nos arquivos fotográficos da Coleção 

Francisco Rodrigues: vários álbuns de família da aristocracia rural de Pernambuco 

do século XIX e da primeira década do século XX. 

Essa mostra documentária iconográfica constitui grande diversidade 

econômica, social e racial. Tais aspectos permitem que o processo de memória 

identificadora se torne efetivo. Assim, foram escolhidos os retratos de acordo com 

os tipos de conteúdo a fim de remontar o vocabulário visual e discutir os aspectos 

de cada uma delas, ou o aspecto analógico entre elas. Nesse sentido, as 

semelhanças e associações, ou, ao contrário, os antagonismos, formaram uma 

rede de significados que auxiliam nos nexos relacionais das imagens estudadas. 

Como os temas fotográficos foram rigorosamente repetidos nos arquivos 

pesquisados, existe a possibilidade de comparação entre os espaços fotográficos. 

Em cada um deles verificam-se eixos temporal e espacial, embora possuam a 

unicidade também de dialogar intrinsecamente com as outras realidades icônicas. 

A importância do aspecto temporal, portanto, é essencial para a contextualização 

da fotografia estudada. Nesse caso específico, o que interessou ao processo de 

pesquisa foi o tempo social e cultural, dada a compreensão de que as 

representações se apropriam dos indicadores existentes da sociedade 

fotografada. 

Conforme considerou Míriam Moreira Leite, toda captação da mensagem 

manifesta-se através de arranjos espaciais. Para ela, a fotografia é uma redução, 

um arranjo cultural e ideológico do espaço geográfico, num determinado instante, 

de modo que o eixo temporal precisa ser construído pelo pesquisador, através da 

formação de sequências cronológicas ou culturais (MOREIRA LEITE, 1993, p. 19). 

No entanto, além das informações levantadas acerca das particularidades 

da coleção — tais como tipo, fotógrafo, data, local, identificação do retratado, 

indicados nas legendas das fotografias aqui apresentadas —, fez-se uma análise 

interna das fotografias. Compondo assim, como mencionou Moreira Leite (1993), 

o corpus documentário. Esse termo evoca a natureza e o sentido da imagem. 

Deve-se destacar que uma das partes mais expressivas do mosaico cultural 

latente na coleção de fotografias Francisco Rodrigues reside na “compreensão da 

utilização e do significado dos fenômenos aparentes” (MOREIRA LEITE, 1993, p. 
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45). Nosso objetivo é analisar a constituição da imagem à sua temática cultural, 

de modo que a leitura das descrições icônicas leve à captação do que a memória 

visual sublimou da cultura. 

Os retratos nos álbuns de família estabelecem as chaves para o 

conhecimento da construção do olhar antropológico, involuntariamente 

desenvolvida no século XIX com o advento da fotografia. Os documentos 

fotográficos apresentados como expoentes da Coleção Francisco Rodrigues, neste 

trabalho, são profícuos por conterem a riqueza das características mencionadas. 

A magia que existe na imagem não está em tudo o que oferece ou que depõe 

diretamente por seu aspecto aparente, analógico de similaridade, mas no que 

pode esconder, ocultar, tornar invisível e inatingível. 

Retratos de família: documentos etnográficos 

A produção iconográfica, conforme a avaliação feita nos arquivos 

fotográficos, é predominantemente sobre a vida privada e os ritos de passagem 

social. Enquanto algumas fotografias preservam a multiplicidade das figuras 

sociais, cujas particularidades recriam a sociedade do Nordeste de outrora, outras 

enunciam a história de cada indivíduo. O que se escreve com a imagem é a linha 

da vida, com todos os pontos relevantes que os referentes fotográficos pretendem 

eternizar por meio da memória iconográfica. 

Por essa perspectiva, nota-se a importância dada ao registro das alegrias 

(por exemplo, os casamentos) e dos sofrimentos, como as imagens de parentes 

mortos. Faz parte da apropriação no círculo familiar, cujo interesse era o primeiro 

motivo, outra maneira de relacionar-se com a fotografia de família. Estas eram 

manipuladas (e ainda acontece com os herdeiros dos retratos de seus 

antepassados) como objeto de culto decorativo. Como argumentou a autora 

Míriam Moreira Leite: 

[…] As fotografias antigas foram transformadas em objeto decorativo, como os móveis da época 

ou os objetos art-nouveau, e passaram a ornar as paredes dos descendentes, correspondendo, em 
parte, a uma visão “fina” da consagração do grupo familial a que pertencem (MOREIRA LEITE, 1993, p. 
77). 

Os retratos compilam, de certo modo, um legítimo desfile das mais variadas 

pessoas. No entanto, essa peculiaridade implica uma reflexão maior. Ou seja, o 

suporte icônico desenvolve um processo durante sua primeira introdução à 

sociedade, como resumiu Susan Sontag, quando a imagem é definida como uma 
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coisa que pode ser roubada de seu dono (SCHERER, 1996, p. 77). Nesse 

processo, o sujeito enfrenta a captura da imagem fotográfica com o “terror da 

consciência”, a sensação de “retirada da alma” ou o medo da morte. No entanto, 

de acordo com Scherer, houve um tempo em que surgiu uma ansiedade universal 

de aparecer em todos os retratos. 

Os retratos eram baseados na pose. Ao se posicionarem diante da câmera 

tanto o sujeito como o grupo fotografado, a convenção tendia a ofuscar as 

diferenças individuais, étnicas e culturais, como pontua Scherer. Acrescenta-se a 

essa característica estética a vontade de ser retratado vestindo as melhores 

roupas, especialmente aquelas reveladoras de status, como também a inclusão 

de objetos que simbolizavam status social ou que identificavam o acontecimento. 

Halla Belloff e Erno Kunt descrevem ainda outro ponto relevante. Segundo eles, 

existia um ponto em comum, transcultural, no uso dos retratos como relíquias 

rituais produzidas para comemorar acontecimentos importantes; em mudanças e 

exibições simbólicas de retratos, como substitutos de indivíduos ausentes; para 

mostrar a relação ou a veneração de heróis (apud SCHERER, 1996, p. 78). Em 

outras palavras, com a finalidade da celebração. 

Frequentemente os retratos de família refletem a comunicação visual que 

se estabelecia através do objeto fotográfico, que era vendido, vinculado, 

manipulado, oferecido, admirado e guardado com orgulho, com zelo, por quem o 

recebia, em caixas, gavetas, em álbuns de família. Ou seja, o retrato como objeto 

pessoal, caro e significativo (AMARAL, 1983, p. 130-131). 

Ao reconhecer os retratos de família como fonte inesgotável de informação 

de interesse etnográfico e análise para a antropologia cultural (RAMOS, 1999, p. 

135), busca-se valorizar as que possam denotar a foto arquetípica. E assim, 

potencializar as fotografias que tenham em sua composição elementos 

fundamentais, tais como: a tomada da cena, o ângulo, a perspectiva e, 

principalmente, a organização espacial dos retratados. Assim, em concordância 

com Ángel Carril Ramos: 

A fotografia etnográfica permite possibilidades não só de descrição mas de comparação, valiosa 
opção para os fins da etnografia, aqui com versão mais próxima da etnologia. Mas esta, do mesmo 
modo, pode ser de interesse sociológico ou antropológico dependendo dos parâmetros analíticos que 
utilizemos, dos códigos de interpretação que decidamos aplicar. A imagem é, em si mesma, versátil 
(RAMOS, 1999, p. 133). 
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Nesta pesquisa, parte-se de algumas imagens fotográficas, como será visto 

mais adiante, pois se entende que a riqueza oriunda delas reside na descrição e 

nas possibilidades de análise comparativa. A começar pelos casais, pois se 

constata que constituem um microuniverso, inclusive por ser a representação do 

axioma que faz parte da família patriarcal agrária aqui em foco. 

Verifica-se que os retratos de casais seguiam uma mesma conduta em 

termos de disposição dos referentes fotográficos. A condição do casamento entre 

o homem e a mulher impunha-lhes uma postura de distanciamento mútuo, cujas 

expressões oscilavam entre a austeridade e as diferenças sociais implícitas: o que 

significava ser mulher no século XIX, e que papel desempenhava o sexo 

masculino. O aspecto simbólico possível de ser articulado está estreitamente 

relacionado ao aspecto social da época. Sobre isso, pode-se recorrer a Fernando 

de Azevedo: 

Sob o império do homem, na família patriarcal que lhe atribui, com o mando e a dignidade de 
chefe, a posição privilegiada de senhor, como marido e pai, a condição de inferioridade da mulher, 
rebaixada no conceito e no tratamento, senhora e dona de casa em relação aos filhos e à famulagem, 
mas quase escrava em face do senhor feudal (AZEVEDO, 1958, p. 67). 

A partir desse meandro social de poder e submissão, as fotografias aqui 

escolhidas ilustram esta situação. São elas: Retrato de matrimônio; Olegária 

Phaelante da Câmara Lima e Dr. Oswaldo Stanislau do Amaral; e, por 

último, Sebastião José Mendes de Hollanda, Engenho Solidão, Água Preta. 

Essas três imagens reúnem, de maneira exemplar, o paradigma da composição 

fotográfica observada na Coleção Francisco Rodrigues, ou seja, a representação 

estética do homem sempre imponente e austero sentado soberbamente. 

Enquanto que a mulher se submete a ficar do lado de seu marido, de pé. Depara-

se com uma quantidade considerável de retratos com o mesmo rigor na 

disposição dos casais retratados. 

Um dos mais interessantes aspectos icônicos presentes nessa tipografia dos 

retratos diz respeito ao fato de a mulher e o homem não se tocarem em 

demonstração de afeto. O máximo percebido, em termos de expressão de afeto, 

é a mão feminina ao fazer uma discreta ligação. A postura frontal dos casais 

apenas destaca a ausência de uma situação muito distante, mesmo estando numa 

aproximação corporal, pois, em geral, os casais fotografados compõem a imagem 

quase como um bloco piramidal. Outras versões desse tema fotográfico sequer 

apresentam um toque entre o casal. 
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A imagem Retrato de matrimônio inicia a apresentação, revelando uma 

característica peculiar, porém nem sempre trivial, que se verifica no fato de que 

a mulher, além de estar de pé do lado do marido sentado, põe a mão no ombro 

do patriarca. É importante destacar que essa imagem foi feita por volta de 1860. 

Cabe observar que se trata de pessoa de mais idade. No entanto, em fotografia 

cronologicamente feita mais adiante, entre 1890-1899, verificou-se um detalhe 

relevante com relação aos retratos de casais da aristocracia da cana-de-açúcar. 

A imagem em questão é do casal Olegária Phaelante da Câmara Lima 

e Dr. Oswaldo Stanislau do Amaral. A rigidez existente num casal tão jovem 

permite uma associação pertinente com a fotografia mencionada anteriormente. 

A intensidade que subjaz a essa fotografia guarda em si mesma um arcabouço 

de valores e questões familiares que ela, como representante de tantas outras 

imagens existentes na coleção trabalhada, exemplifica em toda sua 

complexidade. 

A beleza estética desse retrato emoldura a elegância de ambos, tanto da 

mulher como do homem, e, principalmente, intensifica certa austeridade. Cerca-

a uma atmosfera romântica, devido ao cenário em trompe l’oeil — no qual se 

pinta em um tecido em escala (quase sempre) de tamanho natural a reprodução 

de certa paisagem, simulando a realidade —, cuja característica principal é a 

ilusão tridimensional da realidade. Nesse sentido, a fotografia do casal demonstra 

com riqueza de detalhes esse recurso dos estúdios fotográficos deliberadamente 

utilizado. 

O refinamento aparente no casal lhe assegura uma dialética plausível, que 

é a configuração na imagem de uma realidade e seu sistema simbólico, que pode 

vir a conduzir uma série de reflexões. O olhar longínquo (em parte consequência 

da relativa exposição pela qual o objeto retratado tinha que passar) sugere outras 

implicações, indicia um significado mais histórico. Logo, o contexto histórico vem 

dialogar com o sentido amplo da força dicotômica que edifica os casamentos. 

Fernando de Azevedo (1958) argumentou sobre diferentes aspectos que se 

imprimem no sistema de relações matrimoniais, no próprio amor e, 

principalmente, nas estruturas sociais da família nos diversos meios, de modo 

que não apenas suas nuances, mas sua natureza e seus valores de expressão 

variam consideravelmente segundo os papéis que a família desempenha nas 

sociedades. 
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Portanto, deve-se considerar que, nesse caso específico da sociedade 

patriarcal, o que vale não é o indivíduo em si mesmo, mas a família que o 

acompanha. Segundo Fernando de Azevedo, principalmente a força e autoridade 

do homem, chefe da família ou patriarca, ao qual as leis ou costumes concediam 

um poder ilimitado, destinavam-se menos a satisfazer o orgulho masculino que a 

manter, pela hierarquia e pelo domínio do pai e do marido, a solidez dessas fortes 

estruturas. 

Mas, como em toda regra há exceção, pode-se contemplar uma rara cena 

fotográfica. Essa imagem simbolizou em toda a coleção a antítese de uma longa 

predominância estabelecida esteticamente e conjugada com as normas da vida 

social em foco. O retrato de Sebastião José Mendes de Hollanda, ao contrário 

do que se viu até agora, revela um comportamento diferente: a demonstração de 

carinho por parte do homem. Possivelmente, o homem, proprietário do engenho 

de açúcar chamado Solidão (situado em Água Preta, Pernambuco) — coloca sua 

mão no ombro de sua mulher, que, segundo consta nas fichas catalográficas, é a 

primeira esposa desse senhor de engenho. 

De fato, sobre o vocabulário icônico que regia as posturas dos casais no 

momento de capturar a imagem fotográfica, apenas em ocasiões, como os 

retratos de noivos, era mais usual o entrelaçamento dos braços. Mesmo assim, 

há inumeráveis fotografias nas quais se imprime o distanciamento, o desolador 

olhar de pouca ou nenhuma expressão de ternura, amor ou cumplicidade, num 

contexto real da celebração do casamento em si. 

Identificam-se, com relação aos retratos de maridos e suas respectivas 

mulheres, alguns discretos indicativos nos quais a própria timidez dos atos, que 

poderiam ser de intimidade, é, na realidade, de um sufoco substancial nas 

relações do sistema matrimonial patriarcal da cana-de-açúcar. A imagem 

propagada acerca dos casais e aqui analisada, enquanto parâmetro visual, está 

repleta de significados sociais. Logo, devem-se introduzir, em paralelo a essas 

abordagens espaciais presentes nos retratos, premissas históricas que 

complementam a percepção das representações da imagem e refletem as 

peculiaridades culturais. 

Comenta Miriam Moreira Leite (1993) que a maior dificuldade de leitura 

encontra-se nas condições de relação social que delas se deduz, no grau de 

arbitrariedade das posições na fotografia. A autora argumenta que outras 

questões interferem também entre o que é visto e o significado daquilo que é 
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visto. Finalmente pergunta: “O que prevaleceu na fotografia foi a necessidade de 

simetria e beleza do enquadramento ou a necessidade de conhecimento das 

articulações sociais do grupo retratado?” (1993, p. 30). 

Pode-se fazer um esboço sucinto acerca dos retratos de casais considerando 

que os referentes fotográficos tinham a mesma condição substancial: o 

casamento. Símbolo, índice e imagem existentes nesse tema fotográfico habitam 

num espaço milimetricamente delimitado. Em outros termos, postura, atitude e 

expressão (corporal e facial) configuram não uma situação cenográfica, mas, ao 

contrário, um enunciado da realidade. Austeridade, poder e distinção são 

sinônimos que integravam a desigualdade sexual. A figura feminina e a figura 

masculina contempladas na Coleção Francisco Rodrigues fixam uma construção 

visual calcada na manutenção de uma ordem social das famílias aristocráticas do 

açúcar. 

É necessário também mencionar que tais descrições acerca dos retratos de 

família são projetadas no suporte fotográfico, que constitui um acervo 

involuntário de memória, no qual se traduz a vida cotidiana. Nesse sentido, deve-

se perceber que subjaz aos retratos a vida privada, na qual as relações de 

parentesco e convivência são coordenadas plasticamente de maneira 

discretíssima e fria. Moreira Leite lembra que na imagem da família do século XIX 

são quase invisíveis seus hábitos. Mesmo sendo eles reiterados, e até repetitivos, 

a conduta predominante os mantinha ocultos, ou pelo menos tratados com 

discrição especial (MOREIRA LEITE, 1983, p. 54). 

Pode-se observar e refletir sobre o microuniverso feminino do século XIX. 

Através de alguns fragmentos ele se vislumbra, ao se recomporem um pouco da 

vida dessas mulheres retratadas e os símbolos que as cercam. A ociosidade era 

uma característica essencial na mulher brasileira, pois, com a escravidão, o 

trabalho era visto como algo indigno. Então, as senhoras brancas e ricas queriam 

destacar-se para mostrar sua nobreza, civilidade europeia e status, mesmo que 

a condição doméstica lhes impusesse algum tipo ínfimo de tarefa do lar. 

Evidentemente, o trabalho pesado era feito pelos escravos. 
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Desse modo, a responsabilidade feminina era principalmente a de 

administrar a casa, a cozinha, a educação dos filhos, entre outras atividades. A 

mulher brasileira tinha o maior cuidado em não ser vista fazendo qualquer 

trabalho. E as mulheres da aristocracia do Nordeste contempladas durante a 

pesquisa do material fotográfico nunca manifestavam uma condição de trabalho. 

Por ser este indigno e ter um sentido pejorativo, de acordo com os valores sociais 

da época, a mulher branca queria representar sua riqueza, seu título de nobreza, 

ou o que pudesse qualificá-la como uma dama. 

        As roupas, as joias, os penteados e, finalmente, o modo imponente como 

posava para o fotógrafo significavam escrever sua própria existência como 

idealização dos padrões intrincados no poder econômico e social. Por conseguinte, 

as mulheres eram retratadas em situações de educação religiosa, lendo a Bíblia 

para o filho; de intelectualidade, ao pegar livros; de mãe com seus filhos; em 

poses diáfanas, assim por diante. Tais características emblemáticas são 

perceptíveis no retrato da Viscondessa de Guararapes, Cândida Ernestina 

de Sá e Albuquerque. As senhoras dessa sociedade estavam sempre 

elegantemente vestidas, impecáveis, o que significava que os trajes nunca 

podiam ser associados à remota ideia de trabalho. 

Na Coleção Francisco Rodrigues encontram-se algumas formas de analisar 

e resgatar nas imagens a vida na sociedade do açúcar e suas características 

sociais. Ao pesquisar as fotografias, após o processo de visualização, tentou-se 

descobrir vestígios contidos nelas: os escritos em forma de dedicatória ou 

simplesmente as identificações usuais sobre o retratado possibilitaram encontrar 

fragmentos emblemáticos para recompor histórias de vida, informações 

históricas, relações de parentesco, entre outros aspectos. 

Contudo, vale mencionar que os álbuns de família foram desfeitos. Sendo 

assim, não é possível manipular na íntegra o álbum de uma determinada família, 

bem como fazer uma análise observacional da sequência em dispor as imagens e 

da possível hierarquia de condução narrativa para aquele núcleo familiar. O modo 

como a coleção foi catalogada é, a princípio, um “mar de imagens”. Ao se 

conhecerem as entranhas do acervo, percebe-se a existência representativa de 

grupos sociais: uma elite econômica e a classe social dos negros e mestiços. 

Dessa maneira, foram encontrados dados relevantes com relação à 

biografia de alguns dos retratados, características genealógicas e também 

informações de conteúdo profissional. Os dados obtidos foram qualificados pela 
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importância em acrescentar à história de vida a reconstrução de uma época. 

Contudo, é necessário considerar que essas “histórias de vida” só foram possíveis 

graças a Francisco Rodrigues, pois, devido a seu obstinado desejo, compilou todas 

elas em sua coleção. Rodrigues, quando precisava argumentar para conseguir 

retratos de amigos e conhecidos para sua coleção, lançava reflexões como esta: 

“Eles (os retratos) estão dispersos… ameaçados de serem esquecidos, 

abandonados pela gente mais nova que não lhes dá valor… Reunidos, vão contar 

muito melhor uma história” (declaração de Sílvia Rodrigues apud FREYRE, 1983). 

É interessante observar que as informações obtidas baseadas em dados 

genealógicos revelam um mosaico cultural de estrutura de parentesco nas 

famílias pernambucanas, principalmente da elite econômica. Nesse sentido, 

verificam-se casos de casamentos de tios com sobrinhas; de viúvos que se 

casavam com a irmã da esposa falecida; de homens que se casaram muitas vezes 

após a morte das esposas; dos casamentos entre primos e, principalmente, de 

uniões entre importantes e tradicionais famílias proprietárias de engenhos. 

No entanto, por aspecto mais pessoal, foram encontradas referências 

valiosas a respeito dos dados biográficos das pessoas fotografadas. De algumas, 

seria possível dizer que se tornaram importantes personagens da aristocracia 

agrária de Pernambuco. De fato, são nomes cujos sobrenomes lhes dão a 

legitimação do poder e prestígio de determinadas famílias. Constam nas fichas 

do arquivo da coleção, desde a formação educacional, passando pelas atividades 

profissionais, a identificação de propriedades (quantidade e nomes dos engenhos) 

até a parte que determina um discreto panorama da conduta social — com 

particularidades da vida política e de movimentos sociais e ideológicos, tais como 

os abolicionistas, os republicanos e os escravistas. 

Além disso, o acervo guarda uma quantidade respeitável de retratados que 

possuíam títulos de nobreza — tratava-se de uma “casta” de senhores de engenho 

de açúcar que, sob os títulos do Império, formavam a sociedade nobre 

pernambucana. E, dessa forma, autoridades do Império misturavam-se aos 

engenhos, de modo a estabelecer não apenas uma identidade onipresente, mas 

um vínculo estreito com a legitimação do poder patriarcal-escravista agrário. De 

certo modo, alguns senhores eram temidos por sua autoridade, prestígio e, 

fundamentalmente, por sua austeridade. 
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Entre as fotografias escolhidas para este estudo identificam-se sobrenomes 

de tradicionais famílias do açúcar: Acioly Lins, Albuquerque, Andrade Lima, 

Cavalcanti, Carneiro da Cunha, Holanda Cavalcanti, Leal Villela, Paes Barreto, 

Queiroz Monteiro, Sá e Albuquerque, Souza Leão, Wanderley, entre outras. A 

partir desses sobrenomes, é pertinente avaliar as informações que demarcam não 

somente a vida do retratado, mas suas associações com outros pontos relevantes 

do contexto histórico e social da sociedade agrária pernambucana no século XIX 

e começo do XX. 

Para começar, um retrato bastante interessante de um jovem com belos 

trajes. Seu nome éFernando de Castro Paes Barreto (“Maranhão”) – 

Abolicionista do Clube do Cupim6. Paes Barreto, o orador do Clube do Cupim, 

também era chamado por seu nome de guerra, Maranhão. Esse jovem pertencia 

a uma linhagem familiar das mais tradicionais de proprietários de engenhos de 

açúcar. Seu avô paterno era Felipe Paes Barreto, do engenho Limão Doce, nome 

que lhe originou o apelido de Felipe Limão Doce. 

O interesse maior desse retrato é a associação de Paes Barreto ao Clube do 

Cupim, considerado um dos mais importantes movimentos abolicionistas de 

Pernambuco. Em síntese, era uma sociedade secreta extremamente reprimida e 

perseguida pelo governo e pela polícia. Em 1880 surgiram as primeiras 

sociedades organizadas contra a escravidão. O principal desafio desses grupos 

era conseguir verbas para comprar cartas de alforria dos escravos. Instigados em 

1884, pela província do Ceará, de terem decretado a liberdade de todos os 

escravos de seu território, a campanha contra a escravidão ganhou novo impulso. 

Com o mesmo desejo da província abolicionista, o idealizador e fundador 

do Clube do Cupim, João Ramos,7 passou a proteger escravos — até mesmo 

chegavam escravos pedindo-lhe ajuda para comprar suas cartas de alforria. A 

dívida era paga a Ramos com trabalho, de acordo com a proposta dos próprios 

                                                           
6 Etimologicamente, o termo “cupim” significa termita (inseto). Neste caso do Clube, a expressão era utilizada 

para simbolizar que o efeito do cupim era o mesmo que envolvia a atividade dessa sociedade abolicionista, de 

modo que alguns abolicionistas diziam que o objetivo era “libertar os centros populosos e fazer roer o cupim 

no interior”. Outra alusão ao termo foi feita pelo historiador Carneiro Vilela: “o novo Clube ia trabalhar na 

sombra a coberto das vistas alheias, e minar carcomendo roaz e minaz, o próprio cerne da nefanda árvore da 

escravidão” (VILELA apud SILVA, 1988). Historicamente, desde 1880 houve uma confluência de movimentos 

abolicionistas em todo o Brasil. Em Pernambuco, particularmente, existiam mais de trinta grupos que foram 

considerados a gênese do Clube do Cupim, fundado oficialmente em 1884. Muitos dos sócios-fundadores desta 

sociedade já tinham participado de outros grupos abolicionistas. Como se tratava de uma sociedade secreta, 

seus sócios adotavam apelidos, que eram os nomes das províncias do Brasil. 

7 Era do Estado do Maranhão, e foi para Recife com catorze anos. 
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escravos. Em 1883, seu envolvimento pela causa abolicionista era tanto que João 

Ramos, ajudado por amigos, já tinha estabelecido uma rota segura para os 

escravos fugitivos. Partindo dali iam para Mossoró (Rio Grande do Norte), depois 

para Aracati e Fortaleza, no Ceará. A partir daí, em 1884, João Ramos com outros 

onze amigos fundaram a sociedade emancipadora e abolicionista Relâmpago, que 

logo depois se tornou Clube do Cupim. Essa sociedade secreta8 não possuía 

estatuto e sua principal função era a libertação dos escravos por todos os meios 

possíveis. 

O retrato de Sebastião Grande de Arruda “Mucuripe”, também sócio do 

Clube do Cupim, é bastante expressivo quanto ao conteúdo cultural. O homem 

visto usando um chapéu com a palavra “Cupim” é um mulato, descendente de 

africanos, o que demonstra a sua ascensão social. Nascido em Aracati, no estado 

do Ceará, em 1840, aos dezenove anos de idade chegou ao Recife. Arruda foi um 

dos mais ativos abolicionistas do Clube do Cupim. Ele fazia parte da comissão 

executiva para os auxiliares. Era uma figura de destaque dentro daquela 

sociedade clandestina pela habilidade com que planejava e levava a cabo a 

proteção dos escravos roubados ou fugitivos da senzala e o embarque deles para 

o Ceará “sem rios de sangue, nem aparatos bélicos”.9 Em sua trajetória política 

filiou-se a movimentos democráticos e republicanos. 

É fundamental examinar essas duas imagens dos sócios daquela sociedade 

clandestina abolicionista. A partir das duas, é possível analisar a dicotomia social 

e racial que ligava o campo da ideologia ao da escravidão. Enquanto existia a 

participação de um remanescente da mais requintada e tradicional aristocracia — 

o que denotava a mudança de pensamento à medida que mudava o status social 

—, havia o exemplo contundente da questão mais forte: a cor da pele. Sebastião 

Grande de Arruda representa um fragmento das outras camadas que ascendiam 

socialmente. Mulato, e embora em trajes mais modestos, demonstrava a altivez 

e elegância observadas também em Fernando de Castro Paes Barreto. 

Em Recife, o Clube do Cupim foi ficando cada vez mais ativo no processo 

de reunir e enviar escravos clandestinos para outras localidades, como Natal, 

Belém, Rio de Janeiro, entre outras, e até mesmo Montevidéu, no Uruguai. Isso 

não impediu que o clube finalizasse suas atividades em 23 de abril de 1888 com 

                                                           
8 Após sua fundação, o Clube teve vinte sócios efetivos. Como cada um desses sócios dava ordens a um 

capitão que, por sua vez, comandava um subcapitão e mais vinte auxiliares, a sociedade chegou a ter em 

média perto de trezentos auxiliares. 

9 Ver mais sobre o tema em VILELA apud SILVA, 1988. 
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a grande façanha de ter embarcado 119 escravos para outras localidades. Isso 

aconteceu quando faltava menos de um mês para a Abolição — em 13 de maio, 

a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. 

As várias facetas do panorama social do século XIX também foram refletidas 

em retratos que levam a outras idiossincrasias culturais, como é o caso bastante 

representativo de Manoel Joaquim Carneiro da Cunha, barão de Vera Cruz 

desde 14 de março de 1860. Sua trajetória é reveladora sobre aquela época. 

Casou-se com sua sobrinha materna, Maria Antônia Cavalcanti Carneiro da 

Cunha, que era senhora dos engenhos Monjope e Tamatuape. Diferentemente 

das grandes proles dos senhores de engenho, o casal, após 22 anos de casados, 

teve uma única filha, que faleceu ainda pequena.10 Sua vida pública também 

reflete as atividades profissionais e políticas peculiares daquela elite. O barão de 

Vera Cruz formou-se em Direito pela Faculdade de Olinda, em 1835, e no ano 

seguinte concluiu o doutorado. Era membro do Partido Conservador, diplomata, 

escritor, historiador e cientista. Foi também sócio-fundador do Instituto 

Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco. Um dos feitos mais 

relevantes de sua vida política foi ter hospedado em seu engenho Monjope o 

imperador Dom Pedro II na noite de 4 de dezembro de 1859. 

Os motivos pelos quais a oligarquia agrária era agraciada com os títulos do 

Império eram distintos. No caso específico do barão de Goicana, Sebastião 

Antonio Accioly Lins, agraciado em 18 de janeiro de 1882, encontram-se dados 

relevantes em contraposição aos paradigmas ideológicos e políticos dos senhores 

de engenho do século XIX. Pois o barão, que também era advogado e proprietário 

do engenho Goicana (Rio Formoso, Pernambuco), recebeu o título por ter 

libertado seus escravos. Militante político, pertencia ao Partido Liberal e foi 

considerado um dos mais dedicados abolicionistas. 

Outro aspecto esclarecedor que revela os costumes das últimas gerações 

da aristocracia da cana-de-açúcar está bem representado pelo filho de uma 

autoridade do Império, Lourenço Augusto de Sá e Albuquerque. Por meio de 

sua vida, é possível recompor uma linha imaginária das mudanças sociais e 

culturais pelas quais a aristocracia agrária pernambucana passou. Filho 

de Lourenço de Sá e Albuquerque — Barão de Guararapes e 

deCândida Ernestina de Sá e Albuquerque — Viscondessa de Guararapes, 

                                                           
10 Consta que sua filha se chamava Maria Archanja Carneiro da Cunha e que seu patrimônio ficou com seu 

único herdeiro, um sobrinho (conde francês). 
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Lourenço nasceu no Engenho Velho (Cabo, Pernambuco) e morreu em Paris. Em 

seus retratos, nós o acompanhamos em pose de pequeno homem e como jovem, 

num típico grupo de estudantes de Direito. Essa fotografia mostra a formação de 

filhos da aristocracia em futuros profissionais e, como consequência, de uma 

classe intelectualizada que traçava outros caminhos rumo ao espaço urbano e os 

novos horizontes que isso promovia. De modo que Lourenço Augusto cabe como 

exemplo desse panorama de mudanças sociais. Após formar-se em Direito, fez 

carreira política, sendo deputado e foi membro do Partido Republicano 

Conservador.11 Também exerceu outra profissão, a de jornalista, como era 

frequente entre aqueles homens de mesma formação intelectual. 

No âmbito dos casamentos, destaca-se a união entre famílias tradicionais 

da aristocracia açucareira.12 Assim foi o caso de João Correia de Queiroz Monteiro, 

do engenho Cotegy (Escada, Pernambuco), que se casou com Pamphila 

Cavalcanti de Queiroz Monteiro. São as referências acerca da mulher que 

colocam algumas questões sobre a riqueza que transitava na mesma elite agrária. 

Pamphila era conhecida como a senhora do engenho São João Novo (Cachoeira, 

Pernambuco). Também era vinculada a seu nome a Central Açucareira Santa 

Pamphila, que depois mudou de nome para Nossa Senhora do Carmo (Vitória de 

Santo Antão, Pernambuco). 

Existem ainda mais informações sobre essa determinada sociedade e sua 

dinâmica socioespacial. Ou seja, o lugar onde se nasce e se morre também 

dimensiona a vida dessas “famílias do açúcar”. É na vida dessa figura heráldica, 

que é a senhora de engenho Pamphila Cavalcanti de Queiroz Monteiro (seu nome 

após seu casamento), que se encontra o detalhe relevante da sua simplicidade, 

porém contundente em sua complexidade. Sabe-se então que a senhora Pamphila 

nasceu no engenho Matapiruma e faleceu no Mameluco. Em síntese, começou e 

terminou sua vida em engenhos. 

Para concluir este artigo, destaco a fotografia do grupo da família Silva 

Barroca. O patriarca era José Rodrigues da Silva Barroca. Essa imagem conota 

a força expositiva de um aspecto fundamental com relação à identidade daquele 

grupo, que reflete emblematicamente particularidades culturais. Naquele retrato 

                                                           
11 Lourenço Augusto de Sá e Albuquerque participou da Campanha de Dantas Barreto, em 1910. 

12 Existia a prática de casamentos entre primos, o que garantia o patrimônio econômico (em terras, escravos 

etc.) dentro do próprio núcleo familiar, de modo que encontramos dados representativos como o caso do 

coronel e senhor de engenho Francisco Antonio de Souza Leão, que foi casado com sua prima Maria da Penha 

Pereira da Silva, com quem teve doze filhos. 
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vê-se uma jovem mulher rodeada por cinco homens. Poderia supor-se que fossem 

seu pai e seus irmãos, mas o que se destaca nesse retrato é que, nessa família 

numerosa, os homens são identificados por suas profissões e engenhos. Jovens 

no retrato, mas, no futuro, identificados por suas posições sociais. 

Desse modo, constata-se que esta característica encontrada em destaque 

na família Silva Barroca é síntese e antítese daquilo que se percebe em toda a 

pesquisa. Ou seja, não foi encontrada a mesma situação que envolvesse mulheres 

e suas respectivas atividades. Não obstante, é interessante enfatizar o que 

assinala a família Silva Barroca: notar um paradigma que não é privilégio dela, 

mas todo um processo cultural da época, de maneira a ser frequente ter, entre 

seus membros, um oficial da Marinha (nesse caso, Carlos Ambrósio do Rego 

Barroca) ou um negociante, como é o caso de Antônio Valentim da Silva Barroca, 

do engenho Boa Sorte (Vitória de Santo Antão, Pernambuco), além de um 

possível licenciado. 

Do ponto de vista da fotografia como demarcador de representações 

sociais, verifica-se esta premissa como linguagem corriqueira. No entanto, a 

imagem fotográfica costuma propor o léxico da representação de determinada 

época e, certamente, de todos os atributos particulares das camadas sociais. O 

olhar fotográfico é parte do mundo vigente com todas as implicações existentes 

acerca de uma visão da sociedade. Nela, na fotografia, escreve-se, ou melhor, 

descreve-se não só a realidade social, mas se expressa o que se quer transmitir 

com relação a seu espaço, a propósito do status social, e seu poder social. Nesse 

sentido, a imagem foi apropriada como símbolo da representabilidade cultural. As 

fotografias dos álbuns de família, objeto de estudo desta pesquisa, apresentam-

se plenas de significados, potência contundente de análise sobre os aspectos 

sociais da “sociedade do açúcar”. 
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Imagens engavetadas: A coleção mais que particular de 
Thomaz Farkas 

Carla  Adel ina Craveiro S i lva 1 
Marcelo Eduardo Leite 2 

Dentre os percursos que as imagens seguem, entre o processo de produção 

e sua difusão, algumas vezes elas acabam permanecendo nas mãos de seu 

próprio produtor. Depositadas por meio de uma resignação que as deixa no 

entorno de seu criador. É o caso das imagens coloridas feitas por Thomaz Farkas 

nos anos 70: restritas ao âmbito privado de seu autor durante décadas, elas 

mostram um tal exercício de descobrimento pessoal que, pela reclusão depois 

promovida, parecem ter sido úteis principalmente para seu processo de 

compreensão do universo no qual mergulhou. 

Nascido na Hungria, Thomaz Jorge Farkas (1924-2010) chegou ao Brasil 

aos seis anos de idade. Desde muito jovem estava em sintonia com os avanços 

técnicos, tanto por sua ligação com a empresa de materiais fotográficos de sua 

família, a Fotóptica,3 como por seu contato com as novas propostas estéticas, por 

ser um dos mais atuantes membros do Foto Clube Bandeirante. Sobre os 

fotógrafos do movimento fotoclubista no Brasil, afirma Fernandes Júnior (2003, 

p. 142): “[…] concretizaram uma atitude diferenciada na produção fotográfica ao 

proporem a instauração de novos conceitos para a prática da fotografia e a busca 

de uma marca autoral em seus trabalhos”. Apesar de sua iniciação no fazer 

fotográfico ter ocorrido nesse ambiente, os trabalhos de Farkas apresentam fases 

diversas nas quais o discurso fotográfico transgressor é marcante. Ele não é 

abandonado, embora os cenários e as propostas estéticas tenham mudado. 

O desenvolvimento de um discurso fotográfico próprio, por meio do uso da 

técnica como forma de expressão que engloba múltiplos temas e incomuns 

composições, fez de Thomaz Farkas um fotógrafo conhecido e premiado. Seus 

trabalhos foram expostos em salões nacionais e internacionais. Ele foi o primeiro 

a expor no Masp (Museu de Arte de São Paulo) em um espaço exclusivamente 

                                                           
1  Bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará. Mestranda em Comunicação na 

Universidade de Brasília. E-mail: carla.a.craveiro@gmail.com 

2 Doutor em Multimeios pela Unicamp. Professor na Universidade Federal do Cariri. E-

mail: marceloeduardoleite@gmail.com 

3 A Fotóptica, empresa pioneira do ramo da fotografia, foi herdada por Thomaz Farkas. Nela, ele trabalhou e 

desenvolveu dois projetos relacionados à fotografia: a revistaNovidades Fotóptica e a Galeria Fotóptica, esta 

última exclusivamente voltada à produção fotográfica. 

http://www.studium.iar.unicamp.br/37/02/index.html#_ftn1
http://www.studium.iar.unicamp.br/37/02/index.html#_ftn1
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destinado à fotografia, em 1949. Porém, Farkas distanciou-se da lógica de 

produção do Fotoclube. “Artista inquieto, em pouco tempo Farkas abandonou o 

fotoclubismo para se dedicar ao cinema amador. Sua atividade como fotoclubista 

estendeu-se somente até o começo da década de 50.” (COSTA; SILVA, 2004, p. 

43). 

A partir desse distanciamento, a fotografia de Thomaz Farkas acentua uma 

característica que já estava presente em sua obra; para Fernandes Júnior, ele 

elaborou “[...] uma visão fotográfica moderna trazendo para sua fotografia novos 

e inusitados ângulos de tomada, cortes e aproximações geométricas de luz e 

sombra”. (2003, p. 146-147). São dessa fase as séries de Farkas sobre as cidades 

de São Paulo e Rio de Janeiro, nas quais, além dos cenários urbanos, estão 

presentes fotografias de grupos de dança que se apresentavam nos teatros 

paulistanos e cariocas. 

Outro de seus trabalhos relevantes é sobre a construção e inauguração de 

Brasília. Se, nas séries urbanas, a fotografia representa a tensão causada pela 

dramaticidade do movimento e salienta a construção experimental — onde se 

mistura o registro do cotidiano das pessoas com a ênfase nas obras arquitetônicas 

—, nas imagens de Brasília seu trabalho se aproxima de um viés documental. 

Nessa série, ao retratar um ambiente concebido como símbolo de progresso para 

o país, Farkas é o personagem que registra a concepção da cidade lançando um 

olhar crítico sobre as situações que encontra. Nas imagens da nova capital federal 

pulsa o contraste entre a exuberância das obras e as condições de vida dos 

operários. 

O rompimento com o caráter mais artístico apresentado nas imagens 

fotoclubísticas e os seus trabalhos posteriores (desde as séries urbanas, que 

datam de meados da década de 50, até a série sobre Brasília, realizada entre 

1957 e 1960) inserem Farkas em um contexto de inquietação no cenário cultural 

brasileiro. Nesse sentido, ele é um observador que tem a liberdade de transitar 

por vários territórios, aliando o domínio da técnica ao seu entusiasmo intelectual.  

Farkas teve contato direto com as vanguardas artísticas da época. Nesse 

período, aproximou-se dos grupos de expressão artística preocupados em relatar 

um país que não seria reconhecido por sua própria população, ideal que ganhou 

vigor com movimentos como o Cinema Novo e a Tropicália. Seu trabalho vai, 

então, além do campo da fotografia. O marcante domínio da técnica na sua 

formação, aliado à atividade empresarial e ao clima de movimentação político-
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cultural da década de 60, e a experiência com o cinema geraram a idealização de 

documentários cujo intuito era mostrar a cultura brasileira sob perspectivas ainda 

não adotadas. A finalidade era abordar aspectos socioculturais de regiões cuja 

visibilidade em outras formas de mídia se considerava escassa; além disso, 

pretendia-se levar tais produções para espaços onde pudessem ser conhecidas e 

discutidas. 

Cineastas como Paulo Gil Soares, Eduardo Escorel e Geraldo Sarno fizeram 

parte do grupo que realizou os documentários junto com Farkas. Antes da ida a 

campo, eles faziam pesquisas sobre o local que pretendiam filmar levantando 

dados sobre suas questões políticas, econômicas e culturais. Os documentários 

foram feitos entre 1965 e 1978, e, ao todo, são 51 filmes (MACHADO; MASSI, 

2006, p. 140), que estão divididos em duas séries. A primeira foi feita em preto 

e branco, mas o contraste causado pelas imagens não agradou às emissoras de 

televisão, que alegaram a presença de muita miséria nas imagens.4 A segunda 

série foi realizada em cores com a finalidade de superar a dificuldade de 

veiculação enfrentada com os primeiros documentários. O projeto, inicialmente 

chamado de “A condição brasileira”, ficou conhecido como Caravana Farkas e 

engloba ambientes que vão da periferia carioca até o interior do Nordeste. 

Nas declarações sobre a Caravana, ele afirma: “Nunca me entendi como 

mecenas. Era uma ambição política fazer aqueles filmes. E evidentemente era 

época para isso”.5 Sua principal função era a de produtor, mas também foi 

fotógrafo e colaborava com outras ações: “[...] existia uma interação em nível 

político e de amizade. Era como se pensássemos todos com uma só cabeça” 

(FARKAS, 2006, p. 125). Os filmes da Caravana foram exibidos e premiados em 

festivais e foi por meio deles que seu desejo de trabalhar com cinema se 

concretizou, o que o levou  a ser considerado um dos principais nomes da 

produção cinematográfica brasileira.   

Farkas conciliava o trabalho com o cinema com a administração da 

Fotóptica: “Eu passava por lá, voltava para casa para cuidar de algumas coisas, 

cuidar da revelação. De vez em quando ia ver como é que o pessoal estava 

                                                           
4 Depoimento contido no vídeo Thomaz Farkas, brasileiro. Direção de Walter Lima Junior. Rio de Janeiro: Cine 

do Tempo e Urca Filmes, 2004 (15 min.). 

5 Depoimento contido em: FARKAS, Thomaz. Otimista e delirante, mas nem tanto. Revista Pesquisa Fapesp, 

n. 131,  p. 1-10, jan. 2007, entrevista concedida a Mauriluce Moura e Neldson Marcolin. 
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filmando. A fotografia, nessa época, ficou meio abandonada”.6 Porém, a 

declaração de abandono da divulgação fotográfica para a dedicação aos 

documentários não implica a inexistência de fotografias produzidas durante essa 

fase. 

Em 2005, ele expôs oitenta fotografias coloridas feitas no Nordeste e no 

Norte do Brasil entre as décadas de 60 e 70. A Pinacoteca do Estado de São Paulo 

abrigou a exposição cujas imagens foram publicadas no livro Notas de 

viagem, em 2006, e tais imagens atualmente se encontram no Instituto Moreira 

Salles. Uma parte foi feita em 1975, durante uma expedição ao rio Negro, no 

Amazonas, na qual era convidado de Geraldo Sarno e Paulo Vanzolini. A outra foi 

provavelmente realizada durante as viagens pelo Nordeste para os filmes da 

Caravana. Os registros cinematográficos da expedição se perderam (FERNANDES 

JUNIOR, 2006, p. 17), os da Caravana são exibidos até hoje. Contudo, as criações 

propriamente fotográficas daquele contexto permaneceram arquivadas por trinta 

anos. 

Um Brasil colorido no arquivo de Farkas 

As características que esse conjunto de imagens apresenta são mais fortes 

do que qualquer especulação sobre terem sido esquecidas ou escondidas. O 

Farkas fotógrafo era conhecido pelo uso do preto e branco, os ângulos incomuns, 

a imponência da contraluz e das texturas e o foco arquitetônico. Olhar para as 

séries depois de quatro décadas suscita uma reinterpretação de sua produção 

fotográfica. As investigações modernas e as séries urbanas revelam um Farkas 

preocupado em experimentar os limites da fotografia. As séries coloridas 

desvelam o encontro do fotógrafo com suas próprias regras, no qual ele tem a 

oportunidade de redefini-las.   

O ineditismo não está apenas no fato de não terem sido expostas antes, 

mas se encontra no explorar de elementos até então ausentes em sua obra. 

Nessas séries, sua postura se traduz num misto de turista e pesquisador. São 

visualidades simples das quais emanam o “querer conhecer”, a intenção do 

entendimento aprofundado por meio da sua presença e do seu contato com 

aquela realidade. Manifestações culturais populares e modos de vida não são 

representados por um viés pitoresco; pelo contrário, a relação do homem com o 

                                                           
6 Depoimento contido em: FARKAS, Thomaz. Otimista e delirante, mas nem tanto. Revista Pesquisa Fapesp, 

n. 131,  p. 1-10, jan. 2007, entrevista concedida a Mauriluce Moura e Neldson Marcolin. 
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meio no qual vive assume na representação fotográfica o que Fernandes Junior 

denominou de “[...] uma compreensão consciente, estética e antropológica, 

diante de um cenário exuberante de cores e formas” (2006, p. 18). Assim, busca-

se aqui analisar algumas imagens que compõem a série que provavelmente foi 

realizada durante a produção dos documentários da Caravana no interior do 

Nordeste. 

Esse conjunto de imagens se diferencia não só pela exploração das cores, 

mas por seu caráter fotodocumental. Pelo olhar que, ao mesmo tempo em que 

promove um aprofundamento do que se sabe sobre uma determinada realidade, 

ainda a está descobrindo, pois as imagens relatam uma cultura até então 

desconhecida ou não explorada pelo fotógrafo. Nesse contexto devemos entender 

que se instaura nessa produção “[...] uma dialética que se estabelece entre o 

fotodocumentarismo e a cultura, reatualizada nas imagens que circulam como 

um traço da memória social. Consequentemente, a fotografia documental passa 

a ser, também, um reflexo das questões culturais” (MAGALHÃES; PEREGRINO, 

1998, p. 245). 

A respeito da produção fotográfica brasileira, as autoras indicam que as 

abordagens contemporâneas sobre o Nordeste “[...] enfocam desde o 

emblemático ciclo das secas e dos retirantes nordestinos, até as tradições 

culturais e sociais que se inscrevem de forma arquetípica na representação 

fotográfica da experiência da vida nordestina” (1998, p. 245).  A estiagem e suas 

conseqüências, as paisagens litorâneas, as manifestações religiosas, as danças e 

outras expressões culturais são temas recorrentes quando essa região é abordada 

em diversas formas de mídia. Logo, pensar o Nordeste fotografado é, também, 

reconhecê-lo como um conjunto de manifestações, acontecimentos, ritos e falas, 

que foram interpretados pelos fotógrafos que neste universo mergulharam 

gerando leituras que vão contribuir para as referências sobre essa mesma 

realidade. 

O olhar de Thomaz Farkas nesse trabalho fotográfico é, antes de tudo, um 

exercício de partilha. Pois a forma como os elementos do campo do visível são 

organizados remete o conjunto de imagens ao reconhecimento de um fotógrafo 

ainda em processo de descoberta do espaço, mas que, no entanto, está ciente da 

necessidade de integração com as pessoas e situações a serem fotografadas, e 

assim o faz. As imagens desta série produzida nos anos 1970 são, nesse sentido, 
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o resultado da troca de experiência e da mútua valorização que se deu entre o 

fotógrafo, o meio e as pessoas que o constituíam. 

As figuras 1 e 2 mostram 

detalhes da cultura sertaneja, dando 

ênfase a peculiaridades da vida das 

pessoas na região. Na figura 1 vê-

se representado um homem que 

bebe água proveniente da parte 

interna de uma planta. O segundo 

plano está desfocado, e a imagem do 

sertanejo com um chapéu de couro 

próximo a um galho espinhoso de 

uma árvore assume relevância maior devido a isso. Do ponto de vista 

documental, mostra a habilidade do homem que lida cotidianamente com a 

situação de falta de água no ambiente no qual está inserido, o que surge como o 

foco da intencionalidade do fotógrafo. 

Na figura 2, há um sertanejo 

sem camisa apoiado em uma corda 

na qual estão penduradas peças de 

couro para secagem. Ele usa um 

chapéu de palha e sua postura 

transmite a ideia de rigidez e 

cansaço ao mesmo tempo. Por ser 

um homem magro, seus ossos estão 

visíveis e se destacam em relação a 

sua expressão facial, que está 

recoberta pela posição de seus braços. As peças de couro dão uma espécie de 

textura à fotografia, e contrastam tanto com a vegetação no segundo plano 

quanto com o tecido jeans da calça que o homem está vestindo. 

Cada espaço configura uma relação diferente do indivíduo com o meio, nas 

figuras 1 e 2 Farkas representa tais diferenças. Tanto a secagem de couro quanto 

o conhecimento das plantas que acumulam água em seu interior são adaptações 

da realidade na qual vivem. Sendo situações adversas ou não, essas 

representações de Farkas não se traduzem em uma denúncia. Elas são a forma 

que ele encontra de desvendar o território nordestino. 
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A figura 3 é um retrato de um músico da 

região do Cariri. Ele usa uma camisa de cor clara, 

chapéu de palha e segura um instrumento, uma 

espécie de tambor artesanal. O músico parece 

estar em um local mais elevado que as outras 

pessoas, algo como um tablado ou varanda. O 

segundo plano está desfocado, e a figura do 

músico está bastante nítida, há uma ênfase em 

relação a ela. Outras pessoas são representadas 

no momento, mas estas, que mostram rostos que 

denotam curiosidade, não estão totalmente 

nítidas. 

A representação do músico é o elemento 

visual que se destaca na imagem, ela ganha um 

significado próprio por meio da expressividade do personagem e da importância 

que lhe foi dada no registro. Apesar da existência de outros elementos, uma mão 

que segura outro tambor, as pessoas, a casa no segundo plano, o que desperta 

o olhar é a figura dele. Sua postura é a de quem reconhece a razão pela qual está 

sendo retratado, já a de Farkas é a de quem está prestes a descobri-la, ela só 

fará sentido dentro da trama que envolve a relação entre o relato fotográfico, a 

intencionalidade do fotógrafo e a realidade representada. Um detalhe chama a 

atenção: a palavra Crato escrita no tambor, indicativo de que pode ter sido feita 

nessa cidade do Ceará. 

Se a realização dos documentários trazia a necessidade de uma pré-

produção que, como anteriormente citado, consistia numa pesquisa sobre o 

contexto do local que seria vídeodocumentado, a aproximação fotográfica de 

Farkas no mesmo ambiente se dá de forma despretensiosa, sem roteiros, tímida 

até. O Nordeste que é representado por Farkas não é o das grandes festas 

folclóricas vistas do seu clímax ou o Nordeste dos retirantes cercados pelo chão 

rachado, embora tais situações estejam presentes na cotidianidade da região. É 

aquele das cenas tiradas das situações rotineiras, banais, aparentemente 

inexpressivas, mas que se destacam a partir de um processo de escolha que 

envolve uma trama complexa entre o fotógrafo e a realidade cultural que 

representa (KOSSOY, 1999, p. 27). 



Studium 37                                                                                                                                        http://www.studium.iar.unicamp.br/37/ 

 

38 

Na figura 4, vemos a 

representação de uma manifestação 

cultural chamada lapinha. Nela, dois 

grupos de meninas se dispõem em 

duas filas, e a distinção entre os 

grupos se dá pela cor das fitas 

usadas sobre suas roupas. A 

composição despreocupada da 

fotografia revela um fotógrafo 

envolvido com a situação ao ponto 

de desconsiderar o engajamento 

rígido de suas fases anteriores de atuação e registrar uma situação. Ele assume 

postura de um turista que observa a cena, de alguém que o faz no intuito de 

materializar a situação de alguma forma na qual o ato de assistir à manifestação 

cultural se transforma em possibilidade de dar-lhe visibilidade. 

Na figura 5, visualiza-se um 

menino que monta um jumento. 

Diferentemente de algumas fotos 

anteriores, o primeiro e o segundo 

plano estão nítidos. O animal de 

carga é um elemento bastante 

explorado nas representações acerca 

dessa região. Tal elemento assume, 

então, um valor simbólico no âmbito 

das referências à região nordestina. 

Nessa imagem Farkas a explora de forma a valorizar não apenas o elemento 

tomado como símbolo, mas a relação que se estabelece entre o menino, o 

ambiente e o animal utilizado no auxílio de atividades ligadas ao cotidiano das 

pessoas, o transporte de água ou mantimentos, nesse caso. Assim, as figuras 

que elege para fotografar se relacionam a situações que passam a ser acessíveis 

a sua percepção; a de alguém que pertence a outra realidade cultural, mas que 

por meio do olhar intimista e inquieto constrói uma narrativa fotográfica 

aprofundada e impactante. 

Considerações finais 
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A trajetória fotográfica de Thomaz Farkas traz consigo pontos significativos 

do panorama da fotografia brasileira no século XX. Suas características são a 

expressão da visão de Farkas para com o contexto histórico e social no qual 

estava vivendo. Ele consegue trazer para suas imagens o ímpeto modernizador 

iniciado na década de 40, o caráter de intensa transformação do fim da década 

de 50 e a realidade de inquietação e contestação cultural das décadas de 60 e 

70. 

O conjunto de imagens em cor nos diz muito sobre o olhar de “nativo-

estrangeiro” assumido por ele, falam de sua valorização da representação dos 

múltiplos aspectos da realidade sociocultural do Brasil e, sobretudo, demonstram 

a relevância dos seus trabalhos para uma melhor compreensão da expressão 

fotográfica brasileira. O reposicionamento de Farkas nessa série reflete duas 

coisas: a necessidade de se expressar diferentemente quando inserido em um 

contexto também diferenciado, e a estruturação de uma visualidade simples, sem 

extravagâncias estéticas e intencionalidades rígidas. 

Assim, o Nordeste em cores de Farkas é o Nordeste plural expresso de 

forma não totalizante, e que, no entanto, ficou oculto durante três 

décadas. Apesar do longo período no qual ficaram publicamente inacessíveis, tais 

imagens delatam um indivíduo culturalmente imerso numa realidade da qual 

emergem representações fotográficas marcadas pelo olhar aguçado, pelo 

interesse humanístico e, sobretudo, pela valorização daquilo que surge e o assalta 

a ponto de merecer um registro. 

 

Imagens 

FARKAS, T. Notas de Viagem. SP. Cosac Naify, 2006 

 

Referências Bibliográficas 

COSTA, Helouise; SILVA, Renato Rodrigues da. A fotografia moderna no 

Brasil. São Paulo: Cosac Naify, 2004. 

FERNANDES JUNIOR, Rubens.  Farkas colorido. Viva! In: FARKAS, 

Thomaz. Thomaz Farkas, notas de viagem. São Paulo: Cosac Naify, 2006. p. 

8-21. 



Studium 37                                                                                                                                        http://www.studium.iar.unicamp.br/37/ 

 

40 

________. Labirintos e identidades : panorama da fotografia no Brasil 1946-

98. São Paulo: Cosac Naify, 2003. 

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

Editorial, 1999. 

MACHADO, Alvaro; MASSI, Augusto. Entrevista e cronologia. In: FARKAS, 

Thomaz. Notas de viagem. São Paulo: Cosac Naify, 2006. 

MAGALHÃES, Angela; PEREGRINO, Nadja. O regionalismo nordestino e suas 

marcas na fotografia brasileira. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. Rio de Janeiro: IPHAN, n. 27, p. 242-268, 1998. 

THOMAZ Farkas, brasileiro. Direção de Walter Lima Junior. Rio de Janeiro: Cine 

do Tempo e Urca Filmes, 2004 (15 min.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studium 37                                                                                                                                        http://www.studium.iar.unicamp.br/37/ 

 

41 

O caderno dos lamentos e das recriminações 

Pedro Karp Vasquez  

O conceito de museu imaginário, tal como elaborado por André Malraux 

entre 1935 e 1947 (data de publicação do livroLe Musée imaginaire), parte do 

princípio de que o repertório de imagens, sagradas ou não, decorrentes do 

progresso das técnicas fotográficas e dos processos de impressão, em 

combinação com a expansão das viagens internacionais, possibilitava finalmente 

a apreensão do legado cultural da humanidade como um todo. 

Facultava também, a cada ser humano, a possibilidade de ser o curador de 

seu pequeno museu imaginário, reunindo exclusivamente as obras de sua 

preferência com total autonomia das restrições do bom gosto e da erudição 

impostas pelo cânone oficial tal como espelhado nos grandes museus nacionais. 

Por outro lado hoje, com o advento da internet e com a disponibilização 

contínua de milhares de imagens a cada novo dia, boa parte das quais veiculadas 

em sistema de free content, por intermédio de mecanismos como o Creative 

Commons, todos temos a possibilidade de constituir rápida e gratuitamente 

nossos exclusivos museus imaginários, com obras de boa qualidade das mais 

variadas procedências, tal como preconizado pelo exemplo malrauxriano. 

Tirando partido dessa oportunidade, reuni um conjunto de fotografias 

disponibilizadas pelo site Morgue File Free Photo Archive, que afirma ser feito by 

creatives for creatives, com a missão de “fornecer gratuitamente imagens de 

referência para uso em todos os diferentes empreendimentos criativos”. Portanto, 

graças ao generoso empenho dos contribuintes 

do www.morguefile.com/archive parti do primeiro conjunto selecionado para uma 

seleção final de catorze imagens (o mesmo número de etapas da Via Crucis) para 

com elas compor O caderno dos lamentos e das recriminações, em que uma 

jovem não nomeada elabora um inventário das suas frustrações amorosas e de 

seus anseios para o futuro. 

Assim procedendo, evitei um enfoque analítico ou historicista a respeito das 

ideias expostas por Malraux em Le Musée imaginaire, buscando emular seu 

exemplo na tentativa de fazer uma reflexão criativa e não teórica acerca dessa 

sua obra invulgar. 

http://www.morguefile.com/archive
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FORA DA ÁREA DE COBERTURA 

Nos primeiros tempos fui fraca e tentei ligar algumas vezes. Acabava desistindo 

sempre, só para fazer nova tentativa em seguida. 

Sentia-me cada vez mais idiota, imaginando você com o celular na 

mão,  apressando-se em recusar a chamada. Só que você nunca recusou, apenas 

não atendia, deixando o telefone tocar até o fim, quando surge aquela mensagem 

recomendando que deixemos uma mensagem. O que nunca fiz. 

Você nunca atendeu. Eu nunca deixei uma mensagem. 
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MASCARADO 

Você costumava ser a alma da festa, emendando uma piada na outra e fazendo 

todo mundo mijar de tanto rir. 

Hoje eu não acho você tão engraçado assim, e aquela forma ardilosa de engrenar 

uma piada na outra me parece um truque barato para enganar trouxas. “Esse 

mesmo português, certa vez, foi...” - dizia você e aqueles babaquaras ficavam 

impressionados com esse ardil e com sua memória prodigiosa. 

De que adianta tanta memória, se só serve para lembrar besteira? 

E aqui vai um recado: 

- Deixe os portugueses em paz! Você sabe muito bem que meu avô Bernardo era 

português! 
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MENSAGENS 

Mil vezes ensaiei escrever, abrindo meu coração e colocando tudo em pratos 

limpos, como se diz. 

Contudo, não consegui escrever uma linha sequer. Tudo o que fiz foi amassar 

papel. No final de contas, pensei: melhor desperdiçar papel que desperdiçar mais 

palavras com você. 
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OURO DE TOLO 

Separando as roupas que você deixou para trás e me encarregou de doar, 

encontrei algumas moedinhas americanas no bolso de um blazer. 

“Pennies and dimes, nickels and quarters.” Troco miúdo enfim, restos impossíveis 

de gastar até no aeroporto, nem mesmo com balas ou chicletes. Ouro de tolo, 

que não serve nem mesmo para resgatar a memória da viagem a Nova York, em 

que acreditei que aquela morna felicidade poderia durar para sempre. 
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O MURO 

A jornada que começamos juntos, e que eu imaginava longa e feliz, acabou de 

súbito diante de um muro. Um muro alto, aparentemente interminável e 

intransponível, diante do qual estou parada. 

Parada e travada. 
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RASTRO PERDIDO 

Durante muito tempo achei que nosso amor era como pegadas na areia da praia, 

que o mar não seria capaz de apagar. 

Hoje me dou conta de que não passou da fugaz impressão de mãos enluvadas na 

neve - que o Sol se apressa em derreter. 
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MUDO DESESPERO 

Para onde quer que olho vejo apenas gente triste, imersa em rituais íntimos de 

mudo desespero ante a indiferença geral. 

São tão tristes quanto aquele sujeito do quadro O grito, de Munch. Mas não 

gritam e sequer falam; afogam-se em silêncio em um mundo que parece tornar-

se cada vez mais soturno e desesperador. 
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CATADORA DE CONCHAS 

A ternura pode ser - com muita frequência - melhor que o sexo propriamente 

dito. 

Eu gostava de dormir de conchinha com você. Ou em spooning, como dizem os 

ingleses, porque nessa posição o casal “fit togheter like spoons”. 

Hoje só posso fazer isso com o Nick, que ainda se mantém fiel, mas não gosta de 

muita apertação. Ele me deixa apertá-lo um pouquinho, mas assim que percebe 

que adormeci dá o fora para poder dormir mais à vontade. Nick só gosta de aperto 

na hora de ver televisão, quando ele pula em meu colo e liga a maquininha de 

ronronar. 



Studium 37                                                                                                                                        http://www.studium.iar.unicamp.br/37/ 

 

50 

 

NEGATIVOS COLORIDOS 

Nossa história foi escrita em uma série de agendas Moleskine que me apressei 

em queimar, como uma espécie de exorcismo, de cerimônia de purificação. 

Queimei as fotos também, para desfazer você em fumaça. Só não tive coragem 

de destruir os negativos coloridos aos quais você atribuía tanta importância por 

serem “fotografias de verdade”, e não simples cliques digitais. Eu achava tudo 

isso uma grande idiotice. Brincadeiras complicadas de meninos mimados. Hoje 

me parece profético o fato de que nossa história tenha sido registrada em 

negativo, como se negasse a si mesma desde o princípio. 
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A ÚLTIMA FOLHA 

Outro dia encontrei uma árvore com uma única folha no Jardim Botânico. Fiquei 

apavorada, lembrando-me de um filme de Eddie Murphy em que sua vida está 

conectada com a de uma árvore, que perde folhas cada vez que ele fala. Quando 

a última folha se for, será o fim dele também. Mas, naturalmente, isso não 

aconteceu. Ele não chegou a morrer; é apenas seu velho eu, ganancioso e 

egoísta, que se vai para dar lugar a um novo eu, generoso e compassivo. 

Não consegui me recordar do nome do filme nem do personagem. Contudo, 

bastou a lembrança do enredo para me reconciliar comigo mesma. Serenada, 

fiquei ali sentada, diante da última folha, esperando que ela me libertasse. Só 

que o Jardim Botânico fechou e eu tive que partir, deixando meu futuro ali, nas 

mãos daquela folha amarela. 
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UM SINAL DO DESTINO 

Fui lanchar na casa de mamãe e, de repente, um anjo surgiu diante de mim. 

Tatuado nas costas de minha irmã caçula, é bem verdade. O que não impede, no 

entanto, que ele tenha irrompido subitamente diante de mim com a força de uma 

verdadeira aparição. 

Minha irmã está longe de ser um anjo, mas agora tem um anjo no corpo, o que, 

convenhamos, é melhor do que estar com o diabo no corpo, como se costuma 

dizer. Seu anjo é lindo, feminino, semelhante a uma versão adulta do querubim 

da Fiorucci, muito embora, segundo consta, os anjos não envelheçam: 

permanecem congelados na mesma idade para todo o sempre. 

Nada disso importa. O que interessa é o fato de que um anjo apareceu para mim. 

E eu voltei a sorrir para a vida, ainda que um sorriso tímido e cauteloso. 
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RENASCER 

Descartando velhas fotografias, antes doces, agora insuportavelmente amargas, 

encontrei uma que espelha o que sinto hoje. 

“I am under renovation”, dizia o cartazete na vitrine daquela livraria perto de 

Washington Square, que acháramos tão curioso. 

É isto: Me too, I am under renovation. 

De um jeito ou de outro é preciso mudar. Só não sei dizer em que direção. Nem 

quanto tempo essa renovação irá demandar. 
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NOVOS CAMINHOS 

Sinto-me no limiar de algo novo, ainda sem coragem ou disposição para dar o 

passo definitivo. Hoje sei que cada pequeno gesto é importante, fundamental, 

mesmo. Tudo está interligado, entrelaçado, de tal forma que você acaba se 

aproximando cada vez mais justamente daquilo de que você pretende escapar. 

Mas é preciso seguir em frente, sempre. Estou apenas dando um tempo, reunindo 

coragem para dar o primeiro passo. 
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Quando os limites são postos em xeque: a fotografia 
inserida no discurso da arte contemporânea no Museu 
de Arte Moderna de São Paulo 

Paula Cabral  Tacca 1 

A partir de um recorte e olhar particulares sobre uma questão que me é 

academicamente cara, pretendo com este texto apresentar um pouco da 

experiência do Museu de Arte Moderna de São Paulo no que se refere à fotografia 

inserida no discurso da arte contemporânea. 

Muitos autores vêm, especialmente desde a década de 70, refletindo e 

debatendo sobre as questões referentes às rupturas na arte, seja em relação às 

linguagens, aos suportes ou às especificidades artísticas. Diversas tentativas para 

definir ou compreender movimentos que naturalmente têm sido feitos por obras 

e artistas no sentido de esgarçar ou anular fronteiras entre os discursos da arte 

contemporânea foram já realizadas desde então e até os dias de hoje. Parece-

me, entretanto, que muitos desses esforços, quando caminham no sentido de 

classificar produções artísticas e processos criativos, desembocam num lugar de 

vazios, já que muitas das obras em questão escapam a qualquer possibilidade 

determinista e classificatória. 

Falemos então da questão que interessa aqui, que é a do fotográfico. 

Ora, já na década de 70, o termo expandido fora cunhado por Gene 

Youngblood, no campo do cinema, e por Rosalind Krauss, no campo da escultura, 

quando a autora questiona a perda da base escultural e reflete sobre o 

esgarçamento dos limites do que poderia ser visto e considerado como escultura. 

Andreas Müller-Pohle, partindo das ideias de Vilém Flusser, na década de 

80 utilizou o termo expandido no campo do fotográfico, delimitando estratégias 

processuais que faziam uma imagem alocar-se no conceito de fotografia 

expandida.2  

                                                           
1 Doutoranda em História da Arte, pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp). Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). 

2 Para maior detalhamento sobre a proposta teórica de Müller-Pohle, ver FERNANDES JR., Rubens, A fotografia 

expandida. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

1996. 
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Outros autores, como Domique Baqué, na França, e Tadeu Chiarelli, no 

Brasil, na década de 90 utilizaram “fotografia plástica” e “fotografia 

contaminada”, respectivamente, para definir essas obras que se desviavam de 

uma visão tradicionalista da fotografia e se impregnam de outras especificidades 

de arte. 

Todos esses autores e a partir de suas análises e campos de estudo tentam 

de alguma forma apresentar e compreender um tipo de produção que a todo 

tempo reivindica experimentações, rompimentos, reconstruções e superações — 

de espaço/tempo, de suporte, de sentidos. É, enfim, a fotografia que hoje 

poderíamos retirar de “caixinhas classificatórias”, para compreendê-la num 

contexto situacional muito maior, que é o abrangente, amplo e ilimitado discurso 

da arte contemporânea. 

Philippe Dubois, professor e pesquisador francês, no sexto capítulo de seu 

livro O ato fotográfico e outros ensaios(1990) — publicado originalmente em 

1983 —, quando discute as relações entre fotografia e arte contemporânea, 

afirma, sem tentativas de classificação dessas produções e exemplificando de 

diversas maneiras e a partir da produção e da lógica criativa de vários artistas, 

que desde há muito a pergunta sobre se a fotografia é ou não é arte é esvaziada 

de sentido, pois há bastante tempo ela passou a fazer parte deste território de 

forma inexaurível, e mais, segundo ele, a partir de um determinado momento, a 

arte é que passou a ser fotográfica. Assim, ele propõe e defende a hipótese de 

que a arte, a partir do século XX, insistirá em marcar-se em seus fundamentos 

pela fotografia, impregnando-se de suas lógicas formais, conceituais e 

perceptivas (1990, p. 253-254). Não só o fotográfico é impregnado pelas outras 

artes, mas a arte contemporânea, de uma forma geral, é então, nesta 

perspectiva, definida e marcada pelo ato (fotográfico, mas também qual outro 

seja): de produção e de contemplação. É, portanto, um híbrido de ideias e ações 

marcado pela questão processual, sendo o resultado final, isto é, a obra em si, 

apenas um traço ou um índice do que é ou do que foi um processo, que é artístico 

e criativo, mas também existencial, segundo o autor. E, como toda experiência 

existencial, é um processo composto por fragmentos; concentrados e/ou 

dispersos nos motivos, nas ações, nos suportes e na materialidade da obra 

produzida. 

Em convergência com o pensamento de Dubois, François Soulages, 

discutindo a questão da chamada “fotografia plástica”, em seu “terceiro 
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momento” do livro Estética da fotografia: perda e permanência (2010), afirma 

que 

Na verdade, estamos hoje não no tempo das fronteiras e das purezas que seriam defendidas, 
mas no tempo das hibridizações e das impurezas que se trabalham. O teórico não deve fazer o papel 
de aduaneiro dos territórios da arte. 

[…] 

É por isso que é necessário falar globalmente do continente das artes plásticas de que a 
fotografia faz parte e, ao mesmo tempo, desenhar direções, forças e fluxos, mais que regiões, nesse 
continente (p. 306). 

De fato, no que tange às investigações que tenho realizado, classificações 

como expandido, artístico, contaminado, plástico ou outro, seja qual for, não 

fazem mais sentido num estado da arte em que não é mais possível definir limites, 

características e enquadramentos para grande parte das produções e discursos 

levantados por obras e artistas. 

No caso particular que aqui me interessa tratar, o do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo, a fotografia ganha força e espaço principalmente desde a 

entrada de Tadeu Chiarelli como curador chefe, em 1996. 

Segundo ele, na década de 80 ocorreram duas tentativas de “trazer o 

debate sobre fotografia contemporânea para o MAM” (2002, p. 9): 

 a primeira, em 1980, quando acontece a I Trienal de Fotografia do Museu 
de Arte Moderna de São Paulo, que teve apenas uma edição e foi 

patrocinada pela Kodak.  
As obras premiadas no evento foram incorporadas ao acervo de fotografia 

do museu, que tinha aí o seu início. Assim, os primeiros artistas a fazerem 
parte da coleção foram: CAÍCA, VERA ALBUQUERQUE, ORLANDO BRITO, 

LEONARDO TIOZO HATANAKA, ANNA MARIANI. 
 A segunda, em 1985, com a I Quadrienal de Fotografia do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo, que também teve apenas uma edição. Por 

intermédio do evento, entraram para o acervo do MAM obras de ALAIR 
GOMES, MADALENA SCHWARTZ E CARLOS FADON VICENTE. 

Dentre estas primeiras obras adquiridas para o acervo do MAM, as de Vera 

Albuquerque são estritamente documentais e técnicas, registrando a situação dos 

moradores do cortiço da rua do Trapiche, em São Luís, no Maranhão. Leonardo 

Hatanaka segue o mesmo caminho, registrando cenas da cidade de São Paulo, 

assim como Carlos Fadon Vicente (que documenta a avenida Paulista, em suas 

imagens que fazem parte do acervo) e Anna Mariani, também trabalhando com 



Studium 37                                                                                                                                        http://www.studium.iar.unicamp.br/37/ 

 

58 

documentação, no caso, da queima do barro feita por mulheres nordestinas. 

Orlando Brito segue também uma linha mais de apuro técnico e documental, 

embora, dentre as 29 imagens, duas de suas obras que fazem parte da coleção 

escapem um pouco do caráter de registro e documento: Plenário do Senado: 

Magalhães Pinto postulava a presidência da República. Ei-lo visto em silhueta, de 

1977 (adquirida por ocasião da I Trienal de Fotografia) e Ulisses Guimarães, de 

1992/3. Ambas dialogam com traçados de desenho, lembrando também 

fotogramas. 

 

Fig 1. 
Orlando Brito 

Plenário do Senado: Magalhães Pinto postulava a 
presidência da República. Ei-lo visto em silhueta 

1977 
fotografia p&b 
22,7 x 15,6 cm 

Prêmio Aquisição - I Trienal de Fotografia 1980 

 

 

Fig 2. 
Orlando Brito 

Ulisses Guimarães1992/03 
fotografia p&b 
31,2 x 20,9 cm 

Doação do artista 

Caíca, por sua vez, trabalha com o que poderíamos aproximar da ideia de 

“fotografia objetiva” de Paul Strand, quando produz imagens urbanas da cidade 

de São Paulo, preocupado com geometrização e com o trabalho com linhas, luzes 

e sombras. Alair Gomes documenta homens se exercitando na praia, num 

processo voyeurístico de produção fotográfica, e seus resultados remetem ao 

diálogo com as esculturas gregas clássicas. 

Esse início de formação da coleção do museu já indica pelo menos um dos 

caminhos que serão seguidos dali para frente, tanto quanto dão indícios de por 

onde caminhava a fotografia brasileira até o período: no primeiro caso, como 
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afirma Tadeu Chiarelli, uma das vertentes para aquisição de obras é definida por 

retratos e fotografias da cidade de São Paulo, e imagens que procuram destacar, 

para além do aspecto documental da paisagem e tipos humanos, o olhar subjetivo 

do fotógrafo que produziu a obra. 

A fotografia brasileira, no que tange à grande maioria dos fotógrafos, até 

então, seguia mesmo o viés da tipificação da paisagem e das características do 

tipo humano brasileiro, buscando, talvez, certa homogeneidade na miscigenação 

do país. 

Entre 1985 e 1995 outras poucas obras foram incorporadas ao acervo 

fotográfico do MAM, e no final desse último ano o acervo contava com 140 

fotografias. 

Foi Tadeu Chiarelli, em 1996, assumindo o cargo de curador-chefe do 

museu, que implementou uma série de mudanças, quanto à política de exposições 

e relacionada ao acervo. 

Como já dito, é a partir desse momento que a fotografia ganha lugar de 

destaque e o museu passa a propor e apresentar debates atuais sobre fotografia 

contemporânea. Nesse mesmo ano a polêmica exposição retrospectiva de Robert 

Mapplethorpe, de curadoria de Germano Celnat, é exibida no MAM.1  

Segundo Chiarelli, desde então, o museu passa a seguir dois caminhos no 

que tange à incorporação de obras para seu acervo: o primeiro deles refere-se a 

um interesse na aquisição das chamadas “fotografias puras”, e o segundo se 

refere ao interesse pelo que ele denomina “fotografia contaminada”. 

Já entre os meses de junho e julho de 1997, Chiarelli apresentou, sob sua 

curadoria, a mostra Identidade/não identidade: a fotografia brasileira 

atual, na sede do MAM, no Parque do Ibirapuera em São Paulo (mostra que 

posteriormente, entre setembro e outubro do mesmo ano, foi exibida no Centro 

Cultural Light, no Rio de Janeiro). A exposição teve como objetivos primordiais 

                                                           
1 Segundo Tadeu Chiarelli, embora essa exposição tenha sido importante no momento em que o espaço 

museológico se propõe a receber e dar destaque às obras fotográficas, antes disso já ocorrera outras 

importantes exposições que tinham como centro a fotografia, incluindo nomes importantes, como Cindy 

Sherman (1995). Em 1990 houve a exposição Iconógrafos, organizada por Eduardo Brandão, que apresentava 

obras daquela geração de fotógrafos atuantes em São Paulo e no Rio de Janeiro; e em 1995, através do 

Panorama da Arte Brasileira, foram apresentadas e incorporadas ao acervo obras de Paula Trope e Rochelle 

Costi. 
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pontuar a presença do museu no cenário da fotografia contemporânea brasileira 

e tentar incorporar novas obras e artistas ao acervo, para que rapidamente o 

MAM se tornasse referência nacional quando o assunto fosse fotografia. 

Além disso, a mostra buscou “evidenciar […] um progressivo afastamento 

da já mencionada preocupação bastante visível na fotografia brasileira durante 

todo o século XX: a busca da identidade nacional” (Chiarelli, 2002, p. 10). Até 

então, grande parte dos fotógrafos tentava tecer um inventário sobre a paisagem 

e o estereótipo humano do brasileiro “puro”. 

Contra ou parodiando, em chave irônica, essa vertente, a grande maioria dos artistas presentes 

em Identidade/não identidade pareciam evidenciar o descompromisso com aquela cartilha, 
sobretudo entre os jovens artistas. Por outro lado, a mostra tentava evidenciar como essa mesma 
geração buscava novos valores de identidade tanto para eles próprios — como indivíduos, cidadão e 

artistas, vivendo no final do milênio, num país como o Brasil — como também para a própria arte e a 
fotografia (2002, p. 10). 

Os artistas que entraram para a coleção do museu a partir dessa exposição 

foram Marcelo Arruda, Rafael Assef, Cris Bierrenbach, Claudia Jaguaribe, Rubens 

Mano, Vicente de Mello, José Luiz de Pellegrin, Leila Reinert, Rosângela Rennó, 

Mauro Restiffe, Márcia Xavier e Marcelo Zocchio. 

É principalmente desde aí que muitos artistas com diferentes tipos de 

construções expressivas figuram nessa coleção, que se compõe por trabalhos 

adquiridos, doados pelos artistas ou como parte do clube de colecionadores que 

o museu propõe. 

Atualmente, o MAM SP conta com mais ou menos 1.400 obras fotográficas 

em seu acervo e tem em seu histórico recente e em sua atualidade expográfica 

diversas mostras que abrangem obras produzidas através do fotográfico ou 

tendo-o como linguagem e suporte. 

É uma coleção bastante heterogênea, que dentre outros nomes 

importantes, e pensando no fotográfico inserido no contexto e discurso da arte 

contemporânea, conta com obras de Marcelo Zocchio, que trabalha com 

composições fotomontadas que remetem, por exemplo, às polaroides de David 

Hockney, assim como com fotografias pintadas e com certo apagamento do 

referente; Marcelo Arruda, com suas “unhas de Dora”, fotografias abstratas que 

se dão a ver pelo título que o artista impõe; Rafael Assef, com seus corpos 

híbridos, fragmentados e em situação de flagelo; e Rosângela Rennó, com toda a 
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apresentação de realidades a partir dos fatos históricos emergentes ou ocultos 

nas imagens de arquivo das quais ela se apropria. 

 

Fig 3.  
Marcelo Zocchio 

Céu 
fotografias em cores coladas sobre madeira laqueada 

208 x 219,2 cm 
Doação da Galeria Vermelho e do artista 

 

 

Fig 4. 
Marcelo Arruda 

Dora com unhas pretas 
1996 

fotografia em cores montada em PVC e alumínio 
99,8 x 149 cm 

Doação do artista

Exposições temporárias 

No que se refere às exposições temporárias, há duas que aqui merecem 

destaque, tendo em vista justamente o fato de proporem questões e debates 

acerca do fotográfico, tanto quanto proporem reflexões sobre a validade da 

classificação e definição de limites no campo da arte contemporânea de forma 

geral. Ambas aconteceram em 2001, ano em que Ivo Mesquita assumiu o cargo 

de curador-chefe do MAM, e apresentaram obras do próprio acervo do museu. 

A primeira delas, Fotografia/não fotografia, de curadoria de Rejane 

Cintrão, que aconteceu na sala II do MAM, entre fevereiro e março de 

2001, trouxe obras do acervo, demonstrando a diversidade da produção 

contemporânea de fotografia experimental no Brasil e também a excelente 

política de aquisições que o MAM realizara nos anos precedentes. 

 Propôs, desde o título, o pensar sobre o rompimento de fronteiras e sobre 

as possibilidades expressivas que a fotografia como suporte e veículo apresenta 

ontologicamente. Dentre os artistas selecionados para a mostra, encontram-se 

obras e artistas experimentais e materialidades diversas: Rosângela Rennó, 

Sandra Cinto, Rosana Paulino, Vik Muniz, Cris Bierrenbach, Fabiana Rossarola, 
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Márcia Xavier, Rochele Costi, Rafael Assef, José Luiz Pellegrin, Gustavo Rezende, 

Amílcar Parker, Dora Longo Bahia e Iran do Espírito Santo. 

 

Fig 5. 
Vik Muniz 

The Descent from the Cross (after Caravaggio) 
2000 

fotografia em cores (Cibachrome) 
179 x 124,8 cm 

Aquisição do Núcleo Contemporâneo MAM-SP 

 

 

 

Fig 6. 
Fabiana Rossarola 

Sem título 
1999 

fotocópia e costura sobre tecido estofado de fibra 
sintética 

99 x 56 x 5 cm 
Doação da Telesp Celular 

 
 

 

Fig 7.  
Cris Bierrenbach 

Dois homens do centro 
1993 

fotografia p&b e goma bicromatada 
74,5 x 109,8 cm 
Doação da artista 
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Fig 8.  
Rochelle Costi 

50 horas: autorretrato roubado 
1992-93 

fotografias em cores e texto em metacrilato 
122 x 550 cm 

Doação da artista 

Segundo a curadora, “é justamente a produção desses artistas ‘não 

fotógrafos’ — em outras palavras, artistas cujas obras não são fotografias dentro 

do contexto tradicional desta técnica — que se encontra nesta seleção de obras”1. 

Também na exposição São ou não são gravuras, apresentada entre os 

dias 21 de junho e 2 de agosto de 2001, no espaço MAM Villa-Lobos, é colocado 

em debate o apagamento de fronteiras entre as especificidades, técnicas e 

suportes artísticos. 

 

Fig 9. 
Folder da exposição digitalizado na biblioteca do MAM SP 

                                                           
1 Texto de apresentação da exposição consultado a partir dos arquivos da biblioteca do MAM SP. A mostra 

não teve um catálogo propriamente dito. 

 

 

Fig 10. 
Folder da exposição digitalizado na biblioteca do MAM SP 
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As obras selecionadas pela curadoria de Ricardo Resende para a exposição 

intencionam evidenciar os esgarçamentos de limites entre as artes e seguem 

desde uma apresentação escultural, até a apresentação de livros objeto, 

fotocópia, entre outros. Dentre essas imagens, destaco aqui a obra de Rosana 

Paulino, Sem título (1997), que faz parte da série Bastidores, na qual ela 

trabalha com imagens de mulheres negras, impressas em tecidos alocados em 

bastidores, que têm suas bocas, gargantas e olhos costurados pela artista, 

utilizando linhas negras. 

 

Fig 11. 
Rosana Paulino 

Sem título 
1997 

xerox transferida sobre tecido e costura montado em 
bastidor 

31,3 x 310 x 1,1 cm 
Prêmio Estímulo Embratel - Panorama 1997 

 

 

Fig 12. 
Rosana Paulino 

Sem título 
1997 

xerox transferida sobre tecido e costura montado em 
bastidor 

31,3 x 310 x 1,1 cm 
Prêmio Estímulo Embratel - Panorama 1997 

Sandra Cinto também se destaca, com A mão do artista (1999), na qual, 

como em outras de suas obras, atua performaticamente para um fotógrafo, 

inserindo posteriormente as fotografias realizadas em obras tridimensionais, 

geralmente caixas de madeira. 
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Fig 13. 
Sandra Cinto 

A mão do artista 
1999/00 

fotografia p&b montada em caixa de madeira e vidro 
4,3 x 25,8 x 25,6 cm 

Doação da artista por intermédio do Clube de Colecionadores de Gravuras MAM-SP 

Esses exemplos, tangentes à coleção do MAM e às duas exposições que 

foram apresentadas aqui, apontam, dentre outras situações, qual deve ser o 

papel das instituições museológicas de arte que se propõem a ser espaços onde 

a crítica e a formação no campo da arte são trabalhadas intencionalmente: o de 

apresentar, através de seu acervo e de suas exposições, questionamentos sobre 

paradigmas e situações históricas e artísticas, fazendo, ativamente, parte da 

construção da nova história e das ilimitadas experiências construídas e vividas no 

campo da arte contemporânea. 

A fotografia pertence ao mundo das artes plásticas desde sempre, 

marcadamente porque, como afirma François Soulages (2010, p. 306), um de 

seus objetivos é, como o de toda arte considerada plástica, a elaboração das 

formas. No Museu de Arte Moderna de São Paulo, a fotografia é legitimada como 

arte e importante instrumento expressivo de nossa época e de outrora, numa 

coleção onde figuram, lado a lado, obras que prezam a pureza e excelência da 
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técnica e do registro, legitimadas também artisticamente desde o início da 

institucionalização da fotografia, em 1940, com a criação do departamento de 

fotografia do MoMA (Museu de arte Moderna de Nova York) e obras que afetam e 

confrontam especificidades, tempos, territórios, motivos e limites do artista, do 

mundo e da própria arte. A coleção do museu, também quanto à postura de se 

abrir aos novos debates e reflexões acerca da arte como um todo, atesta mais 

uma vez o quanto o fotográfico é múltiplo, ontologicamente poroso, permeável, 

e como se constrói e se inova a cada olhar e ação do artista, especialmente 

daqueles artistas que já há muito deixaram de ser apenas fotógrafos. 
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Coleção Pirelli/Masp de Fotografia: uma prática 
museológica modernista em um museu de arte no Brasil  

Er ic  Danzi  Lemos 1 

O projeto colecionista do Masp foi levado a cabo por um conselho 

deliberativo formado inicialmente por: Boris Kossoy, Fábio Magalhães, Mario 

Cohen, Pedro Vasquez, Piero Sierra, Rubens Fernandes Junior, Thomaz Farkas e 

Zé de Boni. A coordenação do projeto coube a Anna Carboncini e no que tange 

ao plano de aquisição, conforme descreve Ricardo Mendes, as escolhas eram 

feitas pelos conselheiros a partir dos materiais apresentados pelos autores ou 

detentores dos direitos autorais, sem que houvesse cessão de originais ou 

direitos, sendo o único custo o da reprodução para a exibição e salvaguarda 

(MENDES, 2004, p. 5). 

            Em sua primeira edição, a Coleção Pirelli/Masp de Fotografia reuniu 

as produções de: Claudia Andujar, Maureen Bisilliat, Orlando Brito, Mario Cravo 

Neto, J. R. Duran, Claudio Edinger, Luiz Carlos Felizardo, Walter Firmo, Luis 

Humberto, Juca Martins, Cristiano Mascaro, Miro, Arnaldo Pappalardo, Antonio 

Saggese, Sebastião Salgado, Marcos Santilli, Otto Stupakoff e Bob Wolfenson. 

Depois de expostas na mostra, as imagens seguiram para a coleção institucional 

que integra o acervo do Masp, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) desde 1969. E assim foi feito a cada edição realizada. 

 

Exposição da Coleção Pirelli/Masp n. 6 (1997).  
Acervo: Biblioteca e Centro de Documentação do Masp. 

                                                           
1  Mestrando em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo (FFLCH-USP). 
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Na décima nona edição, em 2012, foi realizada uma retrospectiva 

retomando a produção de dez autores colecionados durante o projeto. São eles: 

Alécio de Andrade, Claudia Andujar, Geraldo de Barros, Mario Cravo Neto, Marcel 

Gautherot, José Medeiros, Rosângela Rennó, Miguel Rio Branco, Otto Stupakoff e 

Pierre Verger. 

 

Exposição da Coleção Pirelli/Masp n. 19 (2012).  
Acervo: Biblioteca e Centro de Documentação do Masp.  

Autoria: Omar Matsumoto. 

Também sistematicamente a cada edição, um catálogo impresso em off-

set  (30 x 23 cm) com textos em português e inglês era lançado. A publicação 

apresenta sempre um índice relacionando os autores participantes e a 

composição do conselho deliberativo, cujos integrantes costumavam assinar os 

textos de introdução e apresentação. Após os textos introdutórios, as fotografias 

adquiridas são apresentadas juntamente com um breve perfil dos autores. Os 

parâmetros norteadores da coleção constam no texto de apresentação do 

catálogo da primeira edição: 

Fato cultural relevante reside na reunião sistemática dos testemunhos da Arte. A obra fotográfica 
de Autor compreende, no seu conjunto, um segmento significativo da massa documental que envolve a 
experiência artística de uma época (KOSSOY, 1991, p. 6). 

No catálogo da segunda edição, os conceitos de autoria e obra adotados 

foram complementados com a noção de estilo, como sendo “a atitude do fotógrafo 



Studium 37                                                                                                                                        http://www.studium.iar.unicamp.br/37/ 

 

71 

diante do mundo” (FERNANDES JUNIOR, 1992, p. 6). Portanto, o conselho 

deliberativo, formado majoritariamente por especialistas e profissionais da área, 

definia critérios e julgava as produções a partir da especificidade do meio, 

garantindo uma condição de autonomia da fotografia em relação às demais artes 

visuais. 

 

Exposição da Coleção Pirelli/Masp n. 19 (2012).  
Acervo: Biblioteca e Centro de Documentação do Masp.  

Autoria: Omar Matsumoto. 

No entanto, o Masp desde a sua fundação em 1947 já possuía um histórico 

de realização de exposições de fotografia predominantemente de viés autoral, 

além de outras atividades relacionadas à prática, mas não associada à proposta 

de salvaguarda. Segundo levantamento feito por Carolina Coelho Soares, o 

museu realizou 149 exposições nacionais e 29 internacionais entre 1947 e 2003 

(SOARES, 2006, p. 78). Em 1976, foi criado o Departamento de Fotografia, com 

a supervisão de Claudia Andujar, e no mesmo período o diretor Pietro Maria Bardi 

(1900-1999) manifestou o interesse institucional por fotografias e itens 

relacionados com o intuito de formar uma coleção com verba própria ou através 

de doações (SOARES, 2006, p. 66). No entanto, esse conjunto foi considerado 
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apenas pelo seu potencial arquivístico e não foi incorporado ao acervo artístico 

do Masp. 

No âmbito especificamente ligado à tipologia de museu de arte no Brasil, 

além da assimilação da chamada fotografia de autor, estava em processo outra 

via de legitimação da fotografia por meio da arte conceitual e de práticas artísticas 

de caráter experimental, como veremos adiante. 

O Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), fundado em 1948 e 

reformulado posteriormente, realizou dezenas de exposições até 1979, mas não 

incorporou fotografias ao seu acervo em nenhuma das oportunidades. O núcleo 

inicial provém da I Trienal de Fotografia do Museu de Arte Moderna de São 

Paulo, realizada em 1980 (CHIARELLI, 2002, p. 9). As inserções foram 

decorrentes do Prêmio Aquisição, que contemplou: Vera Albuquerque, Orlando 

Brito, Caíca, Leonardo Tiozo Hatanaka e Anna Mariani. Em 1985, por ocasião da I 

Quadrienal de Fotografia do Museu de Arte Moderna de São Paulo, 

entraram para o acervo as fotografias de: Alair Gomes, Madalena Schwartz e 

Carlos Fadon Vicente. Novas aquisições foram feitas entre 1985 e 1995, 

predominando a fotografia de autor. 

O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ), criado também em 

1948, iniciou sua coleção em 1986 após a criação do Departamento de Fotografia, 

Vídeo e Novas Tecnologias, sob a responsabilidade de Pedro Vasquez (VASQUEZ, 

2000, p. 35). A coleção White Martins, assim nomeada em função do patrocínio 

da empresa para a aquisição de fotografias, teve como núcleo inicial a coleção 

José Carlos Guimarães, formada por imagens do século XIX e do início do XX. O 

núcleo considerado contemporâneo foi formado por doações de Hermínia de Mello 

Nogueira Borges, Geraldo de Barros, Athos Bulcão, Flávio Damm, José Medeiros, 

Walter Firmo, Luís Humberto, Carlos Moreira, entre outros. O departamento, que 

em 1989 passou a se chamar Departamento de Fotografia, além de promover 

várias exposições viabilizou a formação da coleção de fotografias do museu com 

predominância da fotografia autoral.            

No Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-

USP), inaugurado em 1963, especialmente durante a gestão de Walter Zanini 

(1925-2013) entre 1963 e 1978, acontece a assimilação da fotografia de autor e 

da fotografia experimental (COSTA, 2009, p. 111). Após a estruturação do Setor 

de Fotografia em 1970, no ano seguinte ocorreu a aquisição do primeiro conjunto 

de fotografias, advindas da exposição 9 Fotógrafos de São Paulo, 
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contemplando imagens de Maureen Bisilliat, Cristiano Mascaro e Claudia Andujar. 

Na mesma ocasião foram integradas por intermédio de doação fotografias de 

Boris Kossoy, George Love e Aldo Simoncini. Entre as exposições que tiveram 

posterior incorporação de fotografias ao acervo, destaca-se a mostra O fotógrafo 

desconhecido (1972), Fotografia Experimental Polonesa (1974),Hildegard 

Rosenthal. Fotografias (1974) e Multimedia III (1976). 

Perante essa dinâmica de inserção da fotografia nos espaços 

institucionalizados ligados à arte, entre a diluição da especificidade da fotografia 

e a defesa de sua autonomia como meio, a coleção Pirelli/Masp está relacionada 

com a legitimação da especificidade da fotografia e de seu estatuto como obra 

autônoma de caráter autoral. 

As diretrizes para a assimilação das fotografias pela coleção podem ser 

entendidas enquanto modelo de interpretação, a exemplo da abordagem de Robin 

Kelsey ao analisar a recepção da produção de Timothy O’Sullivan como objeto 

museológico e de conhecimento (KELSEY, 2004, p. 4). O autor estabelece três 

modelos interpretativos: o modernista, o cosmo-poético e o contextualizante. De 

acordo com Kelsey, cada um dos modelos de interpretação privilegia 

determinados aspectos e oculta outros. Verificamos no colecionismo do Masp 

características do viés modernista construindo um discurso e uma determinada 

memória da fotografia como expressão autônoma com respaldo institucional. 

Essas características podem ser observadas, por exemplo, no catálogo 

impresso da coleção. As reproduções das imagens, geralmente, possuem como 

legenda apenas o título e a data da tomada. Não são feitas correlações entre a 

trajetória dos produtores e as imagens elaboradas por eles, nem são fornecidas 

informações contextuais ou mesmo formais, como, por exemplo, as dimensões e 

a técnica utilizada. Uma catalogação mais completa foi realizada em 2006 com o 

lançamento da eColeção, a versão eletrônica on-line da Coleção Pirelli/Masp de 

Fotografia. 

A recepção modernista teve um papel importante para caracterizar e 

fornecer parâmetros para o conhecimento dos produtores e das produções 

envolvendo a prática fotográfica no país. Contudo, surgem perspectivas com 

ênfase contextualizante que não deixam de lado a abordagem estetizante e, a 

partir de propostas que, em certa medida, tiveram origem em produções ou 

pesquisas acadêmicas, resultaram em projetos de curadoria envolvendo acervos 

institucionais. Podemos mencionar dois exemplos, ainda que não sejam sediados 
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em museus de arte, mas que dialogam e lidam com objetos que possuem trânsito 

em espaços ligados à arte. 

Helouise Costa, em sua dissertação de mestrado (COSTA, 1992) e sua tese 

de doutorado (COSTA, 1998), se dedica ao estudo do fotojornalismo e da revista 

semanal ilustrada O Cruzeiro, como veículo formador de uma visualidade 

fotográfica moderna no país. A autora mobiliza, além das imagens publicadas 

pelo periódico, entrevistas e depoimentos de fotojornalistas e editores. Em 2012, 

com Sergio Burgi, coordenador do acervo de fotografia do Instituto Moreira Salles 

(IMS), Helouise Costa participou do projeto que resultou na exposição e no 

livro As origens do fotojornalismo no Brasil: um olhar sobre O Cruzeiro 

(1940-1960) (COSTA, BURGI, 2012). Trata-se de uma investigação sobre o 

início do fotojornalismo no Brasil, tendo como referência a produção dos 

fotógrafos que atuaram na revista. A exposição levou ao público imagens de: 

Jean Manzon, José Medeiros, Peter Scheier, Pierre Verger, Luciano Carneiro, 

Indalécio Wanderley, Flávio Damm, Luiz Carlos Barreto, entre outros. 

Exposição e livro abordam a relação entre as imagens produzidas pelos 

fotógrafos e as fotorreportagens elaboradas. Foram mobilizados, entre outros, o 

acervo do IMS, do jornal Estado de Minas, da Fundação Pierre Verger e os 

acervos pessoais de Luiz Carlos Barreto e Flávio Damm, que também participaram 

concedendo depoimentos. As entrevistas foram registradas em vídeo e exibidas 

em monitores instalados no espaço expositivo. Os depoimentos revelam disputas 

entre os grupos de fotógrafos da revista, com o estabelecimento de diferenciações 

entre as imagens e os discursos dos adeptos da câmera Leica, do formato 35 mm 

e do instantâneo (Medeiros, Barreto e Damm) e os usuários da câmera Rolleiflex, 

do formato 6 x 6 cm e da foto posada com uso de flash (Manzon e outros). Estas 

tensões, que somente este tipo de fonte se mostrou capaz de trazer à tona, 

proporcionam novas perspectivas para o estudo da história e da cultura visual do 

período. 

Outro exemplo é o trabalho desenvolvido por Simonetta Persichetti que 

remonta sua experiência na elaboração de perfis de fotógrafos para a revista Iris 

Foto e sua dissertação de mestrado (PERSICHETTI, 1995), em que analisa a 

produção do fotógrafo Sebastião Salgado. A autora mobilizou também, além das 

imagens, uma entrevista concedida pelo fotógrafo ao jornalista Eric Nepomuceno, 

publicada na revista Nossa América em 1993. Interessada na indagação a 

respeito do que pensam os fotógrafos sobre o próprio trabalho, Simonetta 
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Persichetti realizou uma série de entrevistas para o “Caderno 2” do jornal O 

Estado de S. Paulo durante a década de 1990, que resultou no livro em dois 

volumes intitulado Imagens da fotografia brasileira, publicado pela editora 

Senac em 2000. 

Em 2009, Simonetta Persichetti integrou o projeto de institucionalização de 

fotografias da livraria Fnac Brasil. A coleção Fnac reúne imagens de quarenta 

fotógrafos contemporâneos, coletadas ao longo das exposições realizadas nas 

galerias da rede no país. Podemos citar entre os produtores com imagens 

inseridas na coleção: André Cypriano, Celso Oliveira, Cristiano Mascaro, Mario 

Cravo Neto, Miguel Chikaoka, Sebastião Salgado, Thomaz Farkas, Tiago Santana 

e Walter Firmo, entre outros. Na comemoração de dez anos de atuação da Fnac 

no Brasil, foram lançados sob o título Encontros com a fotografia um catálogo 

e um livro com DVD incluso (PERSICHETTI, 2009). O material foi produzido por 

uma equipe integrada por: Soraya Lucato, Rosely Nakagawa, Simonetta 

Persichetti, entre outros. Trata-se de uma institucionalização de fotografias 

preocupada com o registro da memória dos envolvidos. Apesar da condição 

autônoma das fotografias na coleção, as entrevistas propiciam aos autores a 

oportunidade de se definirem como fotógrafos, artistas ou artistas-fotógrafos e 

associarem suas produções com seus vínculos profissionais, pautas ou projetos 

pessoais. Os depoimentos permitem entrever núcleos de sociabilidade entre os 

fotógrafos que não se mostrariam apenas com as fotografias no espaço 

expositivo. Como, por exemplo, a relação entre os fotógrafos ligados à Associação 

Fotoativa, conduzida por Miguel Chikaoka, ou em torno da editora Tempo 

d’Imagem, propriedade de Celso de Oliveira e Tiago Santana. 

As iniciativas que envolvem a realização de entrevistas e a coleta de 

depoimentos de agentes envolvidos com a prática fotográfica contribuem para a 

produção de conhecimento sobre a fotografia. O uso como fonte para pesquisa e 

como recurso para a montagem de exposições, em certa medida, pode coexistir 

com as práticas colecionistas que priorizam apenas os artefatos mais próximos 

da imagem final fotográfica. 

A consolidação da fotografia entre as artes visuais, que se processou nas 

últimas décadas também em espaços museológicos com o viés modernista de 

recepção, impõe novos desafios para pesquisadores, críticos, curadores e para o 

público em geral, uma vez que os olhares retrospectivos precisam ser cada vez 

mais cuidadosos para que se evite a utilização de modelos insuficientes que não 
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dão conta do entendimento da fotografia como prática social para além da 

abordagem estetizante. No horizonte, colocam-se as práticas que adotam o viés 

contextualizador contribuindo com perspectivas mais abrangentes, abrindo 

espaço para interpretações mais dinâmicas e críticas na construção e 

compreensão da história da fotografia no Brasil. 

Neste sentido, recentemente, em 2015, como parte de um processo de 

renovação institucional, o Masp inaugurou oFotografia no Trianon-Masp com 

curadoria de Adriano Pedrosa, Luiza Proença e Rosângela Rennó. A nova proposta 

para as vitrines localizadas no primeiro subsolo da estação do metrô Trianon-

Masp consiste em exibir obras da Coleção Pirelli Masp de Fotografia 

trimestralmente. A primeira exposição, com duração entre 30 de abril a 26 de 

julho, apresentou duas fotografias de Juca Martins em grande 

formato: Manifestação contra o custo de vida, São Paulo (1978) e Visita do 

Papa(1980). O novo empreendimento certamente abre a possibilidade de novos 

olhares para a coleção, permitindo, como já realizado na Fotobienal (2013), ver 

imagens além dos limites do passe-partout. 
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A tradução do moderno no acervo do Foto Cine Clube 
Bandeirante: “fotografia subjetiva” e museu 

Vanessa Sobrino Lenzin i 1 

Em dezembro de 2014, o Foto Cine Clube Bandeirante (FCCB) decidiu o 

destino de um conjunto de 275 fotografias integrantes de seu acervo, as quais, 

após cinquenta anos de comodato no Museu de Arte de São Paulo (Masp), 

passarão aos cuidados do Museu Paulista da Universidade de São Paulo (USP). 

Trata-se de um conjunto ímpar de fotografias, em especial, por serem todas elas 

cópias ampliadas no mesmo período em que foram produzidas, e estarem 

certificadas pelos selos dos salões nos quais foram exibidas. É como se cada cópia 

fotográfica, na tentativa de se desvencilhar de sua vocação reprodutível, 

guardasse o respectivo passaporte colado em seu verso, buscando autenticidade 

pelos prêmios conquistados ou pelas viagens empreendidas. Refletir sobre a 

trajetória dessas cópias fotográficas significa retomar a história do FCCB e sua 

projeção enquanto instituição atuante no circuito artístico da cidade de São Paulo 

nas décadas de 1940 e 1950. Para isso, pode-se considerar essas cópias 

individualmente, o percurso seguido por cada uma delas desde a sua feitura, o 

fotógrafo, a câmara, o lugar, o laboratório, o recorte, as referências, sua 

exposição e crítica ensejada no ambiente do Clube. Ou, alternativamente, tomá-

las em série, envelopadas, percorrendo cidades e continentes como 

representantes da instituição à qual pertenciam e até de sua própria 

nacionalidade, já que, em sua maioria, os salões subdividiam-se em seções por 

clubes ou por países. São trajetórias coincidentes que, somadas, revelam uma 

circulação de ideias e de produções coletivas que queriam se estabelecer como 

titulares de uma fotografia moderna.  

Se o circuito do fotoclubismo mundial da década de 1950 alimentava e 

consolidava a ideia original da defesa da fotografia enquanto arte, pelo próprio 

formato de exposição em salões, essas fotografias, mais do que reforçar 

o status de artista para o fotógrafo, buscavam estabelecer novos referenciais em 

diálogo com outras produções e suportes, contribuindo com a experiência do 

moderno nas artes. Por meio desse diálogo, é possível entender o conjunto de 

cópias fotográficas como resultado de um esforço institucional do FCCB em 

divulgar noções de moderno no ambiente fotoclubista brasileiro. 

                                                           
1 Possui graduação e mestrado em História, pela Unicamp, com a dissertação: Noções de moderno no Foto 

Cine Clube Bandeirante: fotografia em São Paulo (1948-1951). Campinas, IFCH-Unicamp, 2008. 
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No entanto, para mapear a constituição do moderno na fotografia do FCCB, 

a história restrita, exclusivamente, à trajetória dessas cópias não fornece 

elementos suficientes para compreender os meandros dessa atualização no 

circuito fotoclubista. Assim, diversos textos que ensinavam, justificavam e 

colocavam as fotografias sob a perspectiva da crítica despontam como preciosa 

fonte de pesquisa, reveladora de interesses e intenções. Nesse sentido, o acervo 

do Foto Clube reúne todos os números do periódico que se estabeleceu como o 

principal veículo de comunicação do fotoclubismo no Brasil, o Foto Cine Clube 

Bandeirante-Boletim (FCCB-Boletim). 

De modo geral, os artigos do FCCB-Boletim procuravam informar o 

amador sobre a compreensão e a prática da produção fotográfica para torná-la 

artística e moderna. As orientações eram permeadas de discussões sobre os 

parâmetros pictorialistas e as tendências no fotoclubismo e na produção 

fotográfica e artística em geral. O Boletimteve sua primeira edição em 1946, 

mas foi em maio de 1948 que se introduziu a discussão sobre a fotografia 

moderna, com a tradução do artigo do húngaro Tibor de Csorgeo, “A missão e o 

campo de ação da fotografia moderna” (CSORGEO, 1948). No final de 1950, 

ampliou-se a adesão aos parâmetros divulgados como novos e modernos, tanto 

nos artigos quanto nas fotografias produzidas. Acalmaram-se as disputas internas 

e uma estética “moderna” tornou-se referência para as fotografias dos sócios do 

FCCB, os quais realizavam exposições nos museus de arte de São Paulo. 

Nesse contexto, nada mais representativo que o fato de as 275 fotografias 

terem ido ao encontro do Masp. De fato, a produção fotográfica do Foto Cine 

Clube Bandeiranteganhou especial destaque e qualidade de moderno na década 

de 1950, quando fotógrafos ligados ao Clube inseriram o fotográfico como parte 

do conjunto de obras expostas nos recém-fundados museus de arte de São Paulo. 

A primeira exposição foi a de Thomaz Farkas, realizada no Museu de Arte Moderna 

de São Paulo (MAM-SP) em 1949. No Masp, no entanto, a fotografia alcançaria 

outros espaços legitimadores. Exemplo disso são as exposições de Geraldo de 

Barros e de German Lorca, ali realizadas em 1950 e 1952, respectivamente, além 

da organização do laboratório de fotografia em 1949, tendo à frente Farkas e 

Barros. Sob a supervisão de Lina Bo Bardi, o periódico do museu —Habitat: A 

Revista das Artes no Brasil — registrou, na seção “Fotografia”, o trabalho de 

alguns sócios do FCCB, entre os quais se incluíam Francisco Albuquerque, Aldo A. 

de Souza Lima e Odorico Tavares. Os números 5 e 12 da revista, editados 

respectivamente em 1951 e 1953, trazem relatos dos Salões Internacionais de 
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Arte Fotográfica de São Paulo ao lado da publicação de fotografias ali expostas, 

de autoria tanto de fotógrafos do Clube como de participantes de fotoclubes 

internacionais. Com essas inserções, além de ampliar o campo de circulação das 

imagens, estabelecia-se uma troca de valores entre o fotoclubismo e os museus. 

O FCCB ganhava o olhar de importantes críticos de artes atuantes, como Sérgio 

Milliet, Pietro Maria Bardi e Walter Zanini (HERKENHOFF, 1983, p. 44), passando 

a ser visto como um local de produção artística ao lado da arte moderna na 

cidade. 

Interessante notar que essa parceria entre instituições nem sempre 

compartilhou dos mesmos ideais. O primeiro Boletim do FCCB, em editorial 

escrito por Eduardo Salvatore, fazia ressalva “às tendências da época”, 

assinalando os movimentos de vanguarda artística. Segundo o editorial, “apenas 

julgam bom o que é moderno, quando muita cousa ótima é tachada de 

‘acadêmica’ ou ‘passadista’. Simples questão de pontos de vista que jamais 

poderão se conciliar” (SALVATORE, 1946). O que se prenunciava, nessa 

passagem de 1946, como esboço de um conceito de “fotografia moderna” — em 

contraposição a uma “fotografia passadista”, também nomeada “acadêmica” —, 

viria a se concretizar em 1951, em outro texto do mesmo autor. Salvatore, 

acompanhando o estabelecimento da fotografia moderna no Clube, passou a 

mostrar-se crítico da fotografia pictórica, acentuando uma dualidade entre as 

duas vertentes em questão: 

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 (SALVATORE, 1951). 

A mudança de opinião de Salvatore — que se destacou por presidir o FCCB 

durante 47 anos — no que concerne à qualificação das duas tendências revelava, 

antes de tudo, o interesse por uma prática fotográfica mais adequada ao período. 

Dos artigos publicados entre 1948 e 1951, emergiram as bases que a “nova 

mentalidade” buscava para se afastar do pictorialismo e se anunciar como 

novidade. Cabe lembrar que tanto a ideia de “moderno” quanto a de 

“pictorialismo” abordadas nesses artigos traziam embutidas intenções e 

especificidades, não podendo assim ser tomadas como definições acabadas 

dessas práticas. A própria contraposição se estabelecia frente a uma proposta 

que pretendia fixar-se como nova. Robert Karl (1885-1925) discutiu essa ideia 
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em Moderno e modernismo: a soberania do artista, ao afirmar que “‘a 

autoconsciência moderna’ constitui um esforço para desfazer as contradições de 

uma época: define-se pela utilização de aspectos do passado para desenvolver 

ideias da atualidade, fazendo-se sempre nova” (KARL, 1988, p. 35). 

Esses artigos inauguravam outro campo de ação para a fotografia 

fotoclubista, encontrando na teorização e na crítica interna um meio de atualizar 

os padrões fotográficos. Naquele momento, mesmo sendo raros os artigos 

imbuídos na defesa do pictorialismo, despontavam manifestações contrárias a 

essa mudança de concepção. Fotógrafos como Valêncio de Barros e Humberto 

Zappa preservavam o discurso desse ideal de arte fotográfica. 

Em Considerações sobre a paisagem (BARROS, 1949), transcrição de uma 

palestra realizada na sede do Clube em setembro de 1949, Valêncio de Barros 

tratou da paisagem como tema da fotografia. Traçando o percurso desse gênero 

na pintura, o texto faz um levantamento da produção greco-romana, aponta as 

influências do romantismo e chega à pintura holandesa, qualificada como 

“vanguardeira da arte contemporânea”. Segundo o autor, a temática das 

paisagens “a muito custo conseguiu vencer a indiferença dos pintores antigos. 

Para eles, a paisagem era apenas um cenário de fundo para as pinturas históricas, 

religiosas ou mitológicas ou para os retratos dos grandes personagens da época”. 

Ao problematizar a história da arte, passou à história da fotografia, ambas 

guiadas pelo tratamento da paisagem, sendo esta, para o autor, o imbricamento 

entre as duas expressões. Em sua argumentação, afirmou que, por ocasião do 

surgimento da fotografia, “esses problemas já estavam resolvidos. As Belas Artes 

já haviam consolidado as suas leis”. Cabe lembrar que essa discussão remonta 

ao final do século XIX. Entender as razões que levaram Valêncio de Barros a tratar 

desse tema em meados do século XX faz pensar que sua intenção seria a de 

resgatar uma base teórica para a fotografia produzida no FCCB, assim como a de 

perpetuar a tradição do fotoclubismo. 

No entanto, se atualmente existe a construção de uma tradição da 

fotografia moderna no Brasil, que tanto movimenta acervos, coleções, instituições 

e exposições, o FCCB ocupa um posto um tanto secundário se comparado ao dos 

fotógrafos considerados autores, artistas que dessa produção coletiva 

despontaram. Seja por suas trajetórias individuais, pelas exposições nos museus 

de arte ou pelo discurso da própria historiografia, nomes de fotógrafos 

individualizados trazem mais valores aos acervos em formação. Ao retomar a 

experiência coletiva que a própria organização fotoclubista encerrava, a ideia de 



Studium 37                                                                                                                                        http://www.studium.iar.unicamp.br/37/ 

 

82 

autoria se esboçava a partir de discurso teórico continuado da tradição 

pictorialista, fundamentado na defesa de uma sensibilidade do “fotógrafo-artista”. 

Ao mesmo tempo, essa noção também aparecia na teorização da fotografia 

moderna, por meio da constituição de uma “fotografia subjetiva”, discutida nos 

artigos traduzidos de revistas de associações internacionais e das exposições 

articuladas pelo Clube a partir da década de 1950.  

A tradução da “fotografia subjetiva” 

Os princípios da “fotografia subjetiva” chegavam ao Brasil por meio do 

FCCB, seja pelos artigos traduzidos no FCCB-Boletim ou por exposições 

promovidas pelo Clube. Três dos grupos que participaram da primeira 

exposição Subjektive Fotografie,2 organizada por Otto Steinert na Alemanha, 

tiveram exposições em São Paulo a partir de 1954. Na comemoração do IV 

Centenário da Cidade, o Groupe des XV e o C.S. Association expuseram na sede 

do FCCB e, em 1955, a exposição Otto Steinert e seus alunos ganhou o espaço 

do MAM-SP. A propósito da exposição de Otto Steinert, assim se manifestou 

Rubens Teixeira Scavone, crítico e fotógrafo do FCCB, em artigo sobre a 

“fotografia subjetiva”: 

Ao espectador menos avisado a expressão subjetiva é tomada imediatamente como sinônimo do 

abstrato. Em verdade a nomenclatura designa um gênero em relação ao qual o abstrato reduz-se a uma 
espécie. Para o mestre do Sarre, por fotografia subjetiva deve ser entendida a fotografia humanizada, 
individualizada, em que o aparelho é utilizado sôbre os objetos a fim de extrair “leur nature profonde” 
(SCAVONE, 1955). 

Anteriormente a essas exposições e ao período em que a fotografia abstrata 

passou a ser aceita no meio fotoclubista paulistano, a ideia da “fotografia 

subjetiva” era pauta dos artigos traduzidos no FCCB-Boletim. O processo de 

criação fotográfica, além de discutir o embasamento teórico do pictorialismo, 

buscou estabelecer a constituição da comunicabilidade da imagem por meio da 

elaboração de uma linguagem formal que não era mais direcionada, tão somente, 

a outros fotógrafos. Dessa forma, os preceitos da fotografia subjetiva 

                                                           
2 Essa exposição reuniu 725 fotografias de diversos países, sendo dividida em várias seções. Steinert 

homenageou os fotógrafos da Nova Fotografia — atribuída à produção fotográfica da década de 1920 e 1930 

—,  com a mostra retrospectiva de László Moholy-Nagy, incluindo 63 trabalhos, Man Ray com dezesseis 

trabalhos e Herbert Bayer, com treze trabalhos. Em uma seção especial intitulada “Fotografia subjetiva”, foram 

expostas 197 fotografias dos grupos internacionais que estariam representando os princípios dessa exposição. 

Dentre esses grupos, destacavam-se La Bussola, Circolo Fotográfico Milanese e Unione Fotográfica, da Itália, 

C.S. Association, da Grã Bretanha, Groupe des XV, de Paris, e Fotoform, da Alemanha. 
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estabeleciam a noção de “moderno” ao tecer o elo entre o fotógrafo e o 

observador comum, por meio da interpretação no fotográfico. 

 

AGOSTINELI, Júlio. “Escrava dos compromissos”. In 8º Salão Internacional de Arte Fotográfica (catálogo de exposição). 
São Paulo, 1949. 

 

ALBUQUERQUE, Francisco. “Ela e os planos”. In VII Salão Internacional de Arte Fotográfica de São Paulo (catálogo de 
exposição). São Paulo, 1948. 
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Ao abordar a questão da mensagem na fotografia em artigo pioneiro 

publicado no Boletim, Tibor de Csorgeo considerou-a oriunda de um sentimento 

suscitado no observador por meio de sua estética. Seu artigo traduzido diz: 

[…] atualmente o público não se satisfaz mais com a representação de uma região bonita, de 
um belo homem ou de uma linda mulher, ou em ver uma flor; ao lado do prazer que dá a apreciação 
de um belo assunto, esse público quer sentir um elemento espiritual e, para tanto, a fotografia deveria 

despertar pensamentos no espírito do observador; os mesmos pensamentos que me impeliram a fazer 
a fotografia CSORGEO, 1948). 

Tais pensamentos comuns entre fotógrafo e observador configuravam-se 

na sua transmissão por meio do suporte fotográfico, o que remetia à ideia do 

subjetivo. Ao destacar o processo de comunicação com o observador, a fotografia 

artística passava a ser avaliada pelo seu grau de funcionalidade, exaurindo 

qualquer relação com um ato de contemplação, como se buscava no pictorialismo. 

Para a comunicabilidade da fotografia era necessário definir claramente os 

dispositivos que poderiam estabelecer esse diálogo. Em seu artigo “Em busca de 

uma estética em fotografia”, o fotógrafo H. Lievre, do Círculo de Arte de Lyon, 

assim sintetizou o processo artístico: “toda arte que atingiu seu grau supremo de 

evolução como a ‘transmissão de uma ideia por meio de um suporte estético’”. E 

acrescentou: “Quando um desses três elementos vem a faltar, a obra proposta 

estará incompleta” (LIEVRE, 1950). O autor qualificou como heresia a negação 

de um desses três elementos: a transmissibilidade, a estética e a ideia. Com tais 

preceitos, confirmava-se uma conotação mais dinâmica para a “fotografia 

artística”, seguindo a ampliação do emprego da fotografia na sociedade, com a 

sua inserção nas informações diárias, na representação política e no 

documentário da vida particular. Nessa direção, ao tornar o processo de criação 

comum a todas as artes, pode-se entender que a comunicabilidade da fotografia 

estaria relacionada à função social que outros movimentos artísticos buscavam 

atingir, como a Bauhaus e a arquitetura moderna. 

Nesse sentido, a noção do “subjetivo” no fotográfico sobrepunha o valor 

imagético ao textual. Ponderava-se o poder de comunicação da imagem, 

valorizando a imediata identificação das formas e linhas que a compunham e seu 

fácil entendimento por um público ampliado. No artigo “Arte com a câmera”, M. 

S. Bishop, da Associação Fotográfica de Londres, abordou o assunto: “comparada 

com a palavra escrita, a imagem possui, sob muitos aspectos, maior poder de 

convicção; relata sua mensagem, instantaneamente, pode dizer mais do que a 

palavra”. Observou ainda que, para exercer esse “poder de convicção”, não 
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bastava a imagem ser de boa qualidade; ela deveria conter determinados 

elementos capazes de atrair a atenção do observador, como a escolha do tema e 

da composição. O autor justificou que, somente por meio de um apelo à 

sensibilidade e de uma atração emocional ativada pelos olhos, a mensagem 

poderia ser transmitida (BISHOP, 1948). 

O poder de atração da imagem tornou-se uma nova pauta a ser discutida e 

considerada no processo fotográfico e foi descrito por Daniel Masclet no artigo 

“Valor e ritmo”, traduzido da revista francesa Photo-Cinema (MASCLET, 1948). 

Vale lembrar que Masclet participava do Groupe des XV, estabelecido em Paris 

por André Garban, Robert Doisneau, Emmanuel Sougez, Lucien Lorelle, Marcel 

Bovis, René-Jacques, Willy Ronis, Pierre Jahan, Pierre Ichac e Thérèse La Prat 

entre 1946 e 1957. As ideias fotográficas por eles defendidas buscavam a 

especificidade fotográfica, a imaginação no processo de criação e a poesia do 

tempo e do lugar (RICE, 1998, p. 669, 673 e 675). No artigo traduzido 

no Boletim, Masclet tratou da estética fotográfica a partir dos elementos que 

exerciam maior atração sobre a visão humana. Partiu do efeito da luminosidade, 

por ser o primeiro visto na imagem, e, por isso, considerou fundamental o valor 

dado ao jogo de luz e sombra para direcionar o olhar do observador. Igualmente, 

descreveu uma hierarquia de “importância psicológica” nos valores e nos 

tamanhos das figuras, ponderando que o equilíbrio na fotografia dependia da 

natureza de seu assunto. Para Masclet, a figura humana sempre ganhava maior 

importância. Como colocou Rubens Teixeira Scavone, o elemento humano era a 

principal característica do Groupe des XV (SCAVONE, 1954). 

No âmbito do FCCB, essas ideias foram acompanhadas por seus dirigentes, 

podendo ser encontradas nos editoriais da publicação, a “Nota do Mês”. Em maio 

de 1949, no destaque dado aos princípios de uma fotografia subjetiva, o editorial 

buscou defender a liberdade de interpretação do fotógrafo: 

[…] a arte fotográfica, como, ademais, qualquer ramificação das artes, constitue um processo 

evolutivo ininterrupto, um impulso insaciável de creação e interpretação mais sutis e penetrantes, 
colimando a síntese ou análise do “belo” e do “estético” em todas as suas manifestações. Envolvendo 
primordialmente uma atividade espiritual, repugna admitir uma codificação regendo atividade artística 
na sua parte concepcional (“A NOTA do Mês”, 1949). 

Aqui, aparece a noção de progresso nos parâmetros fotográficos pelo 

“processo evolutivo ininterrupto” de criação. Com isso, confirma-se a aceitação 

da mudança na prática fotográfica executada no foto clube paulistano. Embora o 

texto defendesse uma liberdade do fotógrafo na interpretação e na concepção da 
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obra, a chamada “técnica operatória” — que consistia no procedimento 

empregado para atingir o resultado final, sendo considerado em segundo plano 

no processo de criação — ficaria destinada à orientação e às atividades que o 

Clube oferecia. 

Dando continuidade a essas ideias, o editorial de outubro de 1950 expôs a 

necessidade de uma orientação para organizar a atividade artística, o que fica 

evidente na seguinte passagem: 

Compreendem-se assim a relevância em cultivar o senso estético e dar uma certa ordem à 
intuição e inspiração que escaldeiam o cérebro dos que realmente possuem talento e veia artística, 

antes de abarrotá-los de fórmulas de reveladores e de fixadores ou coisas que tais (“A NOTA do Mês”, 
1950). 

A função do FCCB não estaria mais pautada na ideia de um local de 

aprendizado de técnicas e fórmulas, exclusivamente. Nesse momento, prezava-

se o ensino de um “senso estético” conjugado com a individualidade do fotógrafo 

no processo de criação, cultivando-se a ideia de autoria, pelo uso dos dispositivos 

específicos do fotográfico que permitiam a transmissibilidade de uma mensagem 

em seu suporte. Embasado nessa noção evolutiva da arte e da fotografia 

subjetiva, o FCCB encarregava-se de oferecer aos amadores “que possuem a 

vocação artística com uma subjetividade apurada” os meios para a realização da 

arte fotográfica “evoluída” ou, como se pode pensar, atualizada, “moderna”. 

Para isso, contribuiu Rosalind Krauss ao discutir a noção de artista que 

surge do significado de vocação: 

O conceito de artista implica algo mais que a simples paternidade das obras. Ele sugere também 
que se deva passar por um certo número de etapas para ter o direito de reivindicar um lugar de autor: 
a palavra artista está de alguma forma semanticamente ligada à noção de vocação. Em geral, a 
palavra vocação implica iniciação, obras da juventude, uma aprendizagem das tradições de sua arte e 

a conquista de uma visão individual através de um processo que implica ao mesmo tempo fracassos e 
sucessos (KRAUSS, 2002, p 49). 

A partir desse questionamento, forma-se a noção de artista baseada num 

processo de aprendizado e maturidade para o fotógrafo que se estabelecia entre 

os espaços de exposição, circulação e crítica das obras fotográficas. O FCCB se 

configurava nesse meio como instituição legitimadora de um “espaço discursivo 

da fotografia” diante do artístico. Mais do que proporcionar o ensino da fotografia, 

o Clube qualificava o fotógrafo como artista, inserindo-o numa hierarquia interna, 

pautada tanto por premiações e participações em concursos internos e salões 

internacionais, quanto pelo tempo de adesão ao Clube. Além de estabelecer uma 
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justificativa de arte, que era vinculada aos artigos do Boletim, o FCCB criava seu 

próprio espaço de prática, exposição e crítica, por meio de suas atividades e 

parcerias. Nessa dinâmica, elegiam-se as tendências e as produções que 

correspondiam àquilo que então despontava como arte e, sobretudo, a uma noção 

de moderno. Paralelamente, também os museus passaram a atuar como 

legitimadores da moderna produção fotográfica. 
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A fotografia, o tempo, a morte 

Jorge Col i 1 

“A razão deste curso ou precipício geral com que tudo passa, não é uma só, senão duas: uma 

contrária a toda a estabilidade, e outra repugnante ao mesmo ser. E quais são? O tempo, e antes do 
tempo, o nada. Que coisa mais veloz, mais fugitiva, e mais instável que o tempo? Tão instável, que 
nenhum poder, nem ainda o divino o pode parar.” (...) “E como o tempo não tem nem pode ter 
consistência alguma, e todas as coisas desde o seu princípio nasceram juntamente como tempo, por 
isso nem ele nem elas podem parar um momento, mas com perpétuo moto, e revolução insuperável 
passar, e ir passando sempre.” 

O tema antiquíssimo da passagem do tempo adquiriu um relevo muito forte 

no século XVII. Nunca a consciência do efêmero foi expressa de modo tão 

dramático como nesses tempos que convencionamos chamar de barroco. Os dois 

trechos citados acima são extraídos do Sermão da primeira dominga do Advento, 

que o padre Vieira proferiu em 1655 e neles impressionam o sentimento e a 

consciência do efêmero que reina absoluto (...”nenhum poder, nem ainda o divino 

o pode parar.”). O tempo e o nada caminham juntos. 

Vieira lembra que a resistência ao efêmero existiu sempre: imensos 

monumentos de granito, inscrições pétreas, tudo termina por desaparecer. Com 

isso, ele repõe o desesperado esforço inútil da permanência, da vitória sobre o 

tempo: é um esforço de Sísifo, do Sísifo metafísico que somos. 

A fotografia mantém uma relação íntima com o tempo e com esse esforço 

de retenção. Ela é presença e ausência ao mesmo tempo e traz o paradoxo de 

um efêmero que sobrevive a si próprio. 

Sobre o tempo e o nada repousam a existência e a morte. Entre essas 

dualidades, existe uma fronteira absurda, à qual damos o nome de 

presente.  Presente é a sensação de ser no estar, num estar que de fato já deixou 

de existir, já que se dissolve no passado e vem devorado pelo futuro. Essa 

sensação do presente que não existe é guardada como um ersatz desesperado 

na memória cuja melhor configuração visual encontra-se na fotografia. 

                                                           
1  Jorge Coli é professor titular em História da Arte e da Cultura pela Unicamp. Pós-Doutorado na NYU - USA. 

Membro  da Association Internationale des Critiques d'Art, e membro da Association des Historiens de l'Art 

Contemporain . Premio Florestan Fernandes (Capes), melhor orientador em Ciências Humanas; Prêmio 

Gonzaga Duque (ABCA), melhor crítico de arte (2004); Prêmio de reconhecimento acadêmico "Zeferino Vaz" 

(UNICAMP). Professor convidado em várias universidades internacionais (Princeton, Panthéon-Sorbonne entre 

outras). Atual diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Pesquisador CNPq 1A. 
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A madeleine de Proust não é o passado que o livro desenha, nem mesmo 

memória de quem narra, porque ela se dá no momento da leitura, um presente 

que se torna imediatamente passado, nesse vertiginoso paradoxo. Georges 

Sadoul concebia o cinema como uma “bela múmia”, ou uma “boa múmia”, a 

fixação ilusória de um instante, disponível para ser revivido. Alberti assinalava a 

razão originária da arte de pintar: conservar as fisionomias dos mortos. 

Todas as artes vinculam-se a essa sensação mágica oferecida pelo 

inapreensível presente; todas elas acionam a busca na memória para que se 

reinstaure um presente – quase escrevo “um presente que foi”, mas hesito diante 

do pleonasmo. 

Bergson cunhou uma conhecida metáfora em seu livro Matéria e memória: 

a duração apreendida pela memória se dá à maneira de um cone, cuja 

extremidade muito fina figura o ponto de maior contração temporal: o presente, 

que se dilata em graus diferentes. Na ação, naquilo que deve ser chamado, é 

inevitável, de “presente”, cada um age graças às lembranças acumuladas, que 

constituem sua memória, sua experiência. Ali, esse passado permanece imerso 

em tranquilidade, até que, por tantas razões diferentes, surja uma representação 

intensa e verdadeira – para o espírito, entende-se – de um recorte, que se torna 

presente revivido. São memórias, virtuais e pulsantes, que aguardam seu gatilho, 

sua madeleine, para existirem de novo. 

É Bergson quem diz: quando buscamos ressuscitar uma lembrança “temos 

a consciência de um ato sui-generis pelo qual nos destacamos do presente para 

nos pormos primeiro no passado em geral, depois em certa região do passado: 

trabalho de tateamento, análogo à busca pelo foco numa máquina fotográfica. 

Mas nossa lembrança permanece ainda em estado virtual; nós nos dispomos 

assim a recebê-la adotando a atitude apropriada. Pouco a pouco, ela aparece 

como uma nebulosa que se condensaria; do virtual, passa ao estado atual”.2  

Como o foco de uma lente fotográfica: a fotografia, como as outras artes, 

ou mais ainda do que qualquer outra arte, pela magia do imediato, do clique que 

nos oferece a ilusão de capturar, rápido, esse presente inapreensível, constitui, 

nas artes, a ponta mais acerada do cone mnemônico. 

                                                           
2 BERGSON, Henri – Matière et mémoire,  P.U.F., Paris, 4éme ed., 1984, pp. 276-277. 
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Tal ponta artística não é única, porém. A madeleine é um bolinho: ela 

transforma-se em arte somente pela operação da escrita literária. No entanto, 

mesmo sem a transfiguração proustiana, ela poderia ser, para alguém, sem arte, 

a ponta do cone. 

Sem arte. Encontra-se aqui a fenda que se abre à pressão mágica do botão 

e que privilegia a máquina fotográfica como instrumento de uma metafísica pela 

mecânica, ou por aquilo que imaginamos ser a objetividade técnica. 

A convicção de que a câmera é, nos seus mais definitivos fundamentos, um 

instrumento da objetividade, graças às operações sofisticadas que a produção de 

uma fotografia exige – mas que não são, em primeiro lugar, nem artísticas, nem 

mesmo artesanais, mas científicas e técnicas -, confere o atributo de verdade 

objetiva à imagem fotográfica. Nesse sentido, a fotografia seria uma imagem fiel 

e verdadeira do real. 

A fotografia serve de prova judicial; existem os fotógrafos da polícia 

técnica: quero lembrar aqui o excelente mestrado – que ainda aguarda publicação 

– de minha orientanda Cyra Maria Araujo Souza, Imagens da violência: 

fotografias do mal. Estudos visuais sobre fotografia pericial : acervo do Instituto 

de Criminalística em São Paulo, 1987 a 2007. Ele centrou-se justamente sobre o 

acervo da polícia técnica. 

As imagens que ela estudou são consideradas documentais, objetivas, 

destinadas à elucidação de um crime, de um suicídio, à instrução de um processo 

jurídico. No curso de sua pesquisa, os arquivistas, policiais, fotógrafos autores de 

tais fotos, muitas vezes manifestaram espanto que elas pudessem interessar a 

alguém. Não raro, o responsável pela imagem não era indicado; a conservação e 

organização das fotos nos arquivos era, por vezes, sumária. Tratava-se apenas 

de documentos probatórios, de provas testemunhais, de imagens em princípio 

neutras. Não eram pensadas como obras, como arte. 

As análises dessas imagens, feita por Cyra Maria Araujo Souza, mostraram, 

no entanto, que elas são habitadas por um poderoso fascínio. Para tanto, operam 

o próprio objeto horrendo que figuram e a curiosidade mórbida que despertam 

nos olhares. Mas, além disso, elas revelam também uma surpreendente beleza, 

um poder poético vinculado não apenas ao horror, mas à melancolia da morte. 

Pelas suas características, demonstram, com mais simplicidade e menos 

perversão, vínculos com a poética de alguns fotógrafos contemporâneos, como 
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Joel Peter Witkin (fig. 1) ,ou Andres Serrano (fig 2), para citar apenas dois dentre 

os mais conhecidos. 

 

Fig. 1 - Joel Peter Witkin  

Harvest 1984 

  

Fig. 2 - Andres Serrano 

The unborn 

 

Porém, essas imagens “artísticas” parecem frívolas experiências 

decadentistas diante das fotos testemunhais, tiradas por fotógrafos sem 

nenhuma pretensão “artística”, e que se querem como puros flagrantes de uma 

abominável realidade. 

Ocorre que a objetiva da câmera nunca é, de fato, objetiva.  As fotos 

recolhidas e analisadas por Cyra Maria Araujo Souza, para além dos temas 

assustadores, contém uma poderosa beleza. “Conter beleza” significa que elas 

provocam reminiscências em nós, reminiscências poéticas ou artísticas. 

Dentre essas fotos, a Chacina (fig. 3; Década de 60 - Imagem em exposição 

no Museu do Crime, Academia da Polícia Cível de São Paulo - autoria 

desconhecida) é um exemplo admirável. As puras formas das nádegas remetem 

imediatamente àPrece, de Man Ray (fig. 4), mas não se inserem num ambiente, 

que é, ele também, puro. Destacam-se de um fundo confuso, de onde emergem 

duas cabeças de cadáveres masculinos. Instaura um contraponto à desordem 

com sua forma harmônica e nítida, um pouco erótica. 

 



Studium 37                                                                                                                                        http://www.studium.iar.unicamp.br/37/ 

 

98 

 

Fig. 3 - Chacina  

Autoria Desconhecidadécada de 60 

aprox. 30x40cm.  

Museu do Crime 

São Paulo 

 

Fig. 4 - Prayer 

Man Ray  

1930

A inclusão de um grafismo preciso – um círculo em volta do número 2, uma 

longa seta indicativa – acrescenta poesia, graças ao rigor e à leveza transparente, 

que sugere um princípio de ordem dentro de uma visão caótica. Tal ordem se 

associa então às barras da cama, cuja posição sublinha a diagonal do corpo 

feminino e parece conter uma derrocada que avança a partir do canto superior 

direito. 

O Homicídio, foto anônima de 1989 (fig. 5), ao contrário, em sua estrita 

perspectiva, em seu princípio de ordem serial – os bancos que se sucedem 

idênticos, as garrafas que alinham na prateleira frontal, o piso, os azulejos - é 

um enquadramento firme e estrito para o cadáver que traçou (foi ele arrastado?) 

um rastro largo e sangrento. Essa mancha, de gestualidade abstrata, vem negada 

pelo sangue que, escorrido sobre o ladrilho, a geometria desenhada pelas juntas 

das placas quadradas. O resultado é prodigioso, como se fosse o fotograma de 

um filme muito acurado. 
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Fig. 5 - Autoria desconhecida 1989  

Fig. 6 - Nilton Joaquim Queiroz 1987 

 

Admirável ainda outro Homicídio, de 1987, fotografado por Nilton Joaquim 

Queiroz (fig. 06). O cenário humilde, o interior doméstico e bem cuidado (a 

natureza-morta com prato, copos, toalha branca sobre a prateleira, os produtos 

de limpeza), tudo isso se associa à panela no chão, sugerindo o ato de cozinhar, 

e à vassoura repousando sobre o cadáver. 

 A mulher fotografada não fugia das funções femininas convencionais. Ei-la 

desmoronada, encharcada de vermelho, com um talho no braço esquerdo, 

formando um arco, misturando seu sangue com as manchas do chão de cimento. 

Está inscrita nessa foto uma beleza de sinistra poesia, que se inscreve no gênero 

e na humildade social. 
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Alex Mozetic 1989 

 

Enfim, Suicídio, de 1989, por Alex Mozetic. Da esquerda para direita, de 

baixo para cima, a branca diagonal da cama, ainda mais branca pela saturação 

do flash. No alto, no canto esquerdo, o rosto, os cabelos, o braço – com o relógio 

– a parte superior do torso, de uma mulher. No canto do lábio, uma mancha de 

sangue acentua a impressão de sorriso, os olhos fechados no rosto sereno 

sugerem o sono tranquilo. Desmente tudo isso o sangue escorrido pela cama e 

que a une ao único pé de um par de tamancos. É um particular do gênero que 

encantava Weegee e que ele punha em evidência de maneira estratégica numa 

mise-en-scène muito calculada: o detalhe denunciando a vida cerceada. 

Do mesmo modo que as fotos tomadas por Weegee criam uma “estética” 

que remete ao film noir, as fotos anônimas, ou de fotógrafos que nunca se 

pretenderam artistas, destinadas a integrar processos judiciais, constroem suas 
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próprias estéticas. Elas se encontram na fronteira da fronteira; quero dizer, 

cristalizam a morte dentro da ilusória fixação do tempo. 

Thyago Nogueira lembrou-me a referência – obrigatória – à obra de Enrique 

Metinides. Metinides trabalhou como fotojornalista desde os anos de 1940 para 

periódicos sensacionalistas; a qualidade expressiva de suas fotos tornou-o 

célebre e proporcionaram à sua obra exposições internacionais prestigiosas. 

Metinides não apresenta a dose sutil de prazer perverso, finamente irônico 

que se encontram tantas vezes nas fotos de Weegee. Sua mise-en-scène não é a 

do voyeur discreto. Bem ao contrário, demonstra uma estratégia do grande 

espetáculo, do melodrama, fundado na eloquência visual que provoca sentimento 

e choque imediatos. 

A fotorreportagem sensacionalista é diferente da tomada destinada à polícia 

técnica, que se pretende constatação testemunhal objetiva. Mas o paralelo com 

Weegee e Metenides sugere, pela comparação, que muitos desses fotógrafos 

técnicos, muitas vezes anônimos, que operaram com discrição modesta, são de 

fato os criadores de uma poética rigorosa e terrível. 

*** 

A fotografia exacerbaria dois fundamentos de ordem metafísica: o tempo e 

a realidade. Ela seria o instrumento mais fiel e verdadeiro para captar o instante 

e o aspecto do mundo. Exatidão fotográfica: eis uma expressão que repousa 

sobre a ideia de cópia, de descrição com escrupuloso rigor. Ela é também a 

fixação de um momento, seja na precisão imóvel do estúdio, seja no movimento 

apreendido pelo instantâneo, seja na lentidão da cronofotografia. 

Essas convicções realistas vêm do fato que a fotografia conserva traços 

daquilo que esteve diante da superfície fotosensível. Trata-se de um realismo 

perceptivo – e até certo ponto inegável: a fotografia pode ser uma prova para a 

justiça - que se confunde com a visão do mundo oferecida pelos olhos. 

Proponho, em contraposição, evocar um episódio contado pelo poeta 

Francis Ponge (Francis Ponge, Tentative orale, inLe Grand Recueil, Méthodes, 

Paris, Gallimard, 1961, p. 240-241.) 

“Para mostrar a vocês até que ponto tenho horror das fotografias, posso contar-lhes uma 
anedota – chamo isso de uma anedota mas é bastante grave. Perdi meu pai, já faz muito tempo, e não 
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é porque faz muito tempo que isso não me causou muita dor. Não podia, depois disso, suportar uma 
fotografia. Eis o que é provavelmente muito comum. Não era tanto porque essas fotografias me 
parecessem comoventes, me perturbassem exageradamente, não: era porque elas não me pareciam 
corresponder a nada de real. A propósito, parece-me que não seria ruim continuar fotografando depois 

da morte, fotografando o cadáver propriamente dito, fotografar a sequência. Não é muito alegre, há um 
momento difícil, o momento da decomposição, mas depois disso há um pequeno momento longo, 
quando os vermes se encarregam de limpar tudo muito bem e, em seguida, a imagem: quando os ossos 
estão na caixa, bem limpos. Do meu ponto de vista, creio que ela é muito mais tranquilizadora para o 
espírito de quem a olha, do que uma fotografia antiga.” 

Ponge dispõe uma hierarquia entre o passado próximo e o distante. Os 

ossos na caixa, porque são aquilo que o morto se tornou, parecem mais reais do 

que uma fotografia antiga, em que esse morto se mostra em atividade, vivendo. 

Nos dois casos, porém, a fotografia intervém como variações sobre o finito. 

Ossos ou ser vivo em ação, tudo passou, tudo foi, tudo já morreu. 

A fotografia guarda traços do que foi, indícios visuais do que estava diante 

dela. Mas essa sensação complexa, ambígua, misteriosa, de “reconhecimento” 

(reconheço meu rosto, ou de um amigo, ou reconheço que não conheço alguém 

fotografado, reconheço uma paisagem que vi, ou que nunca vi) é na verdade uma 

experiência metafísica crucial. 

Essa experiência repousa sobre dois grandes fundamentos. A fotografia é a 

construção do outro. Ao contrário da concepção imediata de uma fidelidade ao 

real – que funciona nos níveis elementares da prova judiciária ou da lembrança 

sentimental – ela é outra coisa que uma reprodução: é a instauração de um 

mundo paralelo ao mundo, que teima em trazer, para o presente, a ilusão do 

instante passado. 

O universo paralelo da fotografia não é um qualquer simulacro do “real”: a 

fotografia existe no mundo não como um sucedâneo, mas como um ser 

autônomo, cujo eixo constitutivo vincula-se à temporalidade. 

Vejo uma fotografia tirada de mim há alguns anos. Digo facilmente “eu me 

vejo nesta fotografia”. Na verdade eu vejo um outro, que não é mais, que não 

corresponde agora, como dizia Ponge, a nada de real. Nesse sentido, o espelho 

tem uma diluição metafísica muito maior, porque ele está no instante: o outro 

que ele me oferece é a minha imagem no instante em que olho. 

O espelho confirma que estou vivo. A minha velha fotografia ensina a 

morte: aquele, que está lá, já morreu, não é mais. Na sua junção entre tempo e 



Studium 37                                                                                                                                        http://www.studium.iar.unicamp.br/37/ 

 

103 

real, a fotografia é um outro que discorre sobre mim, ou sobre o mundo, como o 

mais poderoso memento mori. 

Paradoxalmente, a fotografia constrói o outro num tempo que nunca é o 

nosso. O instante fixado vem para o presente como parceiro da memória. Como, 

porém, ele é um outro, ela se projeta no futuro, instaurando a angústia do 

desaparecimento. Mestra moderna da morte, ela repousa, para empregar uma 

expressão de Paul Ricoeur, entre “o tempo que permanece e nós que passamos”. 
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