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Apresentação 
 

Há quinze anos, o Encontro Nacional de Estudos da Imagem 

(ENEIMAGEM) – que ganhou, posteriormente, faceta mais ampla, o Encontro 

Internacional de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) – teve sua primeira edição 

em 2007. Desde então, de forma bienal, o evento tem sido promovido pelo 

Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), congregando pesquisadores e demais interessados 

no multifacetado universo da imagem. 

Nesse sentido, o evento converteu-se num importante canal de 

interlocução para todos aqueles interessados na temática. Isso ofereceu 

condições para a progressiva consolidação de um campo de investigação que, 

há algumas décadas, era ainda lacunar. Na área da História, por exemplo, 

apenas recentemente a visualidade entrou de fato no repertório de fontes 

disponíveis aos pesquisadores, permitindo a emergência de uma história visual. 

Os livros que compõem esta coleção, decorrentes da oitava edição do 

ENEIMAGEM e do quinto EIEIMAGEM (ambos realizados em maio de 2021 em 

meio a uma pandemia mundial), constituem uma importante amostra dessas 

interlocuções acadêmicas. Além disso, oferecem um vislumbre do estado da arte 

dessas produções, voltadas para o universo da arte, da escrita, da mídia, do 

jornalismo, do cinema, da fotografia, do humor, da educação, das 

representações sobre o Oriente, do consumo, bem como do gênero em suas 

conexões com o corpo e a sexualidade. Trata-se de um amplo repertório de 

discussões que sugerem, uma vez mais, o caráter prolífico dos estudos da 

imagem. 

Desejamos a todos ótima leitura! 

 

Comissão organizadora. 
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Levantando questões sobre Fotografia Documental e 
Fotojornalismo na América Latina 

 
 

Carlos Alberto Sampaio BARBOSA1 
Charles MONTEIRO2 

 
O livro que apresentamos foi fruto de um Simpósio Temático denominado 

Fotografia Documental e Fotojornalismo na América Latina no âmbito do VIII 

Eneimagem – Encontro Nacional de Estudos da Imagem/V Encontro 

Internacional de Estudos da Imagem promovido pelo LEDI (Laboratório Estudos 

da Imagem) vinculado a Universidade Estadual de Londrina. A partir de diversos 

contextos históricos procedemos a leituras e a análise de conjuntos de imagens, 

problematizando a organização do campo da fotografia na América Latina no 

século XX. Procurando assim, compreender as relações entre fotojornalismo, 

fotodocumentarismo e artes visuais no contexto de mudanças mais amplas na 

cultural visual em relação às dinâmicas políticas e sociais. Permeando a 

discussão também está o conceito de território político e uma reflexão sobre a 

forma como os fotógrafos e artistas questionam os limites institucionais dos 

sistemas de produção, circulação e consumo social da fotografia. A proposta 

visava congregar pesquisadores que apresentassem os avanços de suas 

investigações nesta área, que mobiliza o debate acadêmico sobre a história 

recente dos nossos países em uma perspectiva historiográfica, teórica e 

metodológica. 

Os estudos sobre a fotografia na América Latina, de uma forma mais 

sistemática, são recentes, principalmente, no contexto acadêmico Brasil. Talvez 

o momento inicial tenha ocorrido com a organização dos Colóquios Latino-

americanos de Fotografia, cuja primeira edição aconteceu no México em 1978. 

Realizado sob a tutela do Conselho Mexicano de Fotografia, reuniu destacados 

fotógrafos e pesquisadores mexicanos da fotografia, tais como, Pedro Meyer, 

                                                            
1 Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Realizou pós-doutorado no Instituto 
de História do Centro de Ciências Humanas e Sociais do Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) em Madri, Espanha. É professor livre-docente em História da América pela 
UNESP. E-mail: casbeto@hotmail.com.  
2 Doutor em História Social pela PUC-SP com estágio sanduíche na Université Lumière 2 - Lyon. 
Realizou pós-doutorado em História Cultural e Social da Arte na Université Paris 1 - 
Panthéon/Sorbonne. É Professor Adjunto da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul e Pesquisador PQ2 do CNPq. E-mail: 
charlesmonteiro16@gmail.com.  

mailto:casbeto@hotmail.com
mailto:charlesmonteiro16@gmail.com
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Pablo Ortiz Monastério, além de representantes de diversos países de nosso 

continente (Argentina, Colômbia, Cuba, Peru, Venezuela e Brasil). Esse evento 

deu origem a publicação do livro Hecho en América Latina (CONSEJO, 1978) 

que significou um marco para os estudos na área da fotografia latino-americana. 

A partir da década de 1980, podemos destacar trabalhos pioneiros que 

foram sendo lançados, como o texto do professor Boris Kossoy (1994), embora 

mais focado no século XIX, ou a exposição organizada por Erica Billeter (1981) 

Fotografía Latinoaméricana de 1860 hasta nuestro días que mais tarde se 

converteu em livro com tradução ao espanhol (BILLETER, 1993). Na década 

seguinte e início do século XXI, ocorreu a ampliação dos estudos sobre a história 

da fotografia, como os de Ramón Gutiérrez (1997) e Marie-Loup Sougez (2007) 

para citar apenas algumas referências. 

O campo das pesquisas da fotografia em nosso continente ainda mantém 

um forte viés de estudos ancorado no contexto nacional, em que a descrição 

cronológica de gêneros, estilos e autores consagrados predomina. Os estudos 

que rompam com essa abordagem nacionalista ou que partam de uma visão 

mais ampla, ainda são produzidos em sua maioria por estudiosos de fora do 

nosso continente, prevalecendo autores da Europa e dos Estados Unidos. 

Estes estudos limitados ao contexto nacional, embora tenham contribuído 

para o avanço das investigações, cuja narrativa se ancora apenas no 

desenvolvimento e difusão sucessivas de técnicas e estilos ainda são inspirados 

na história da arte. Estes vêm sendo aos poucos superados por pesquisas que 

se voltam em dialogar com a história política, social e cultural de nosso 

continente.3 

Entendemos que a fotografia documental, fotojornalismo e artes visuais 

possuem hoje muito mais pontos de contato do que distancias.  

Segundo Sousa (2004, p. 12), o fotojornalismo em sentido estrito 

caracteriza-se por uma atividade que busca "informar, contextualizar, oferecer 

conhecimento, treinar, esclarecer ou marcar pontos de vista ("opinião") por meio 

da fotografia de eventos e cobertura de assuntos de interesse jornalístico. Para 

este autor (2004, p. 13), o fotodocumentário difere do jornalismo na prática e no 

produto, mais do que na finalidade. O fotodocumentalista trabalha com outra 

                                                            
3 Essa discussão apresento de forma mais aprofundada em Barbosa (2011). 
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temporalidade, permitindo-lhe um contato de maior tempo e profundidade com o 

assunto, o lugar e os grupos que pretende fotografar. Use a noção de projeto, 

participando da definição do assunto a ser fotografado, fazendo pesquisas 

preliminares antes de ir a campo. Isto permite-lhe decidir os melhores meios e 

recursos técnicos a utilizar (equipamentos, pontos de vista, etc.). 

O fotodocumentarismo social é a forma mais comum de 

fotodocumentarismo, que procura abordar ou investigar temas de interesse 

social (conflitos políticos, guerras, migrações, a vida de grupos outsiders, etc.) 

ou que afetem a vida em sociedade em longo prazo (como crimes ou desastres 

ambientais) (SOUSA, 2004, p. 14). Já o foto-repórter trabalha com a atualidade, 

com o “mostrar o que acontece no momento”, com a “linguagem do instante”, no 

calor da hora. Ele necessita atender uma demanda muito rápida de produção da 

informação, a tempo de ser editada, impressa e veiculada pelo periódico aos 

seus leitores. Raramente podendo planejar os melhores meios, pontos de vista 

e estratégias para fazer a cobertura de um evento. O tempo de consumo da 

reportagem é do momento seguinte ao do evento, sendo rapidamente 

descartada com o jornal e a revistas. Enquanto o trabalho do documentarista tem 

uma vida muito mais longa, podendo se prolongar através de uma exposição ou 

da publicação em livro. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns dos princípios do 

fotodocumentarismo foram absorvidos pela fotojornalismo e aparecem na 

produção de Robert Capa (1913-1954); Henry Cartier-Bresson (1908-2004) e 

David Seymour (1911-1956), entre outros que abriram espaço para uma nova 

forma de fazer jornalismo. A cobertura da Guerra Civil Espanhola, da Segunda 

Guerra Mundial e da Guerra da Coréia, entre outras, alterou a linguagem e a 

prática do fotojornalismo. Desenvolve-se a linguagem fotográfica da proximidade 

com o evento no calor da hora, da coragem, do risco e da presença física do 

fotógrafo no front de guerra, sintetizada posteriormente por Cartier-Bresson no 

conceito de “momento decisivo” (ROUILLÉ, 2009; FRIZOT, 2001). 

No Pós-Segunda Guerra Mundial, surge uma nova forma de fotografia 

documental, a fotografia humanista de Robert Doisneau e de Henri Cartier-

Bresson, abordando temas como o amor, a amizade, a solidariedade, a festa, a 

infância e o trabalho, cuja “profundidade de campo e a sobreposição dos planos 

situavam os atores humanistas em seu contexto social e humano, e, na imagem, 
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incluíam um horizonte de esperança e um delineamento de futuro” (ROUILLÉ, 

2009, p. 147). Nos anos 1950 e 60, uma nova proposta estética surge com 

Robert Frank (1924 -2019), William Klein (1928-) e Daiane Arbus (1923-1971), 

que romperam com a forma que a fotografia documental era pratica em prol de 

uma fotografia-expressão (ROUILLÉ, 2009, p. 169). 

 
Nos anos 1970, a “fotografia humanista” transformou-se em “fotografia-
humanitária”, “surgida com o inusitado aumento dos excluídos, dos 
deserdados, de homens reduzidos ao estado de “coisas”, abordando a 
catástrofe, o sofrimento, a penúria e a doença (ROUILLÉ, 2009, p. 
146). Ao adotar pontos de vista muito próximos, a fotografia-
humanitária reduz o campo e separa o indivíduo de sua família, seu 
grupo, de sua classe e de seu local, fechando-lhe todas as 
possibilidades de saída. 

 
Assim, a vocação documental associada à ideia de realismo e à aderência 

do referente à fotografia entra em declínio. A fotografia passa a ser 

compreendida como uma forma de interpretação, recriação e atualização do real. 

A nova concepção de fotografia documental abriu espaço para a expressão da 

subjetividade pelos fotógrafos documentaristas. Da fotografia-documento passa-

se a fotografia-expressão onde a intencionalidade e a subjetividade criadora do 

fotógrafo trabalham na interpretação do real. O que também termina por 

aproximar a fotografia documental da fotografia-arte (MONTEIRO, 2015). 

Os textos aqui reunidos abrangem uma ampla gama de abordagens sobre 

as imagens e, em especialmente, sobre a fotografia e o fotojornalismo na 

América Latina. O primeiro capítulo escrito por Breno Girotto Campos intitulado 

“O olhar estrangeiro: as fotografias de Charles B. Waite, Winfield Scott e William 

Henry Jackson durante o governo de Porfírio Díaz” aborda a produção fotográfica 

e a representação de três fotógrafos estadunidenses que estiveram no México 

durante o governo de Porfirio Diaz entre o final do século XIX e começo do XX. 

O objetivo é verificar como as lentes destes fotógrafos captaram as 

transformações sociais e econômicas vividas por este país neste período 

particular. 

O segundo capítulo intitulado “Paul Strand: modernismo, os anos de 

transição e a experiência mexicana” Anderson Montagner Martins debruça-se 

sobre a trajetória do fotógrafo estadunidense Paul Strand em especial sua 

atuação no modernismo e posterior viagem ao México que marcaria uma 
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transformação em sua abordagem, que a partir desta experiência transita para 

uma produção visual engajada. 

O terceiro capítulo “Entre a revista e o fotolivro: reflexões acerca de 

algumas imagens fotográficas de Hans Mann” Janice Gonçalves retrata o 

fotógrafo alemão Hans Mann que transita entre Paraguai, Argentina onde foi 

fotógrafo “oficial” da Academia Nacional de Bellas Artes. No final da década de 

1950 vem para Brasil, quando atua na Revista Manchete e publica um fotolivro 

em 1958. O quarto capítulo escrito por Adriana M. Assumpção e intitulado 

“Maureen Bisilliat: quando a fotografia encontra a literatura” aborda a fotógrafa 

inglesa radicada no Brasil a partir de 1957 e sua produção inspirada na literatura 

brasileira.  

O quinto capítulo Cássia Maria Popolin em “Mulheres em foco: histórias e 

trajetórias de fotojornalistas da Folha de Londrina” investiga fotojornalistas que 

atuaram no jornal Folha de Londrina. No sexto capítulo “Pauta fotográfica no 

jornal Diário dos Campos em 1999: anotações em envelopes de negativos de 

acervo no Museu Campos Gerais” Rafael Schoenherr e Lucas Santos Carmo 

Cabral pesquisam a partir do acervo do Museu de Campos Gerais em Ponta 

Grossa o funcionamento da pauta fotojornalística do periódico. Já no sétimo 

capítulo intitulado “Documentação fotojornalística da cultura em Ponta Grossa 

(PR): uma década de acontecimentos em imagens do projeto Lente Quente 

(2010-2019)” Leriany Barbosa, Tamires Limurci, Marcella Panzarini, Lucas 

Santos Carmo Cabral e Rafael Schoenherr, relatam o trabalho de fotojornalistas 

na cobertura de eventos culturais em Ponta Grossa. 

O oitavo capítulo intitulado “O papel do fotojornalismo nos jornais 

brasileiros durante o Regime Militar (1964-1985) - Jornal do Brasil e Folha de 

S.Paulo”, Thomas Dreux Miranda Fernandes procura compreender o papel da 

fotografia em dois dos mais importantes periódicos brasileiros durante o regime 

militar. O nono capítulo Elaine Schimitt em “Outras imagens da ditadura militar 

brasileira: levantamento das mulheres fotojornalistas em atividade”, busca 

mapear a atuação de mulheres fotojornalistas durante a ditadura militar 

brasileira. No décimo capítulo Caio de Carvalho Proença nos apresenta em 

“Sobre a Fotografia Brasileira nos anos 1980: uma questão estritamente estética” 

uma reflexão sobre os rumos estéticos da fotografia em preto-e-branco no Brasil. 

O décimo primeiro capítulo intitulado “Agência F4 – 2 Anos (1981), O 
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fotojornalismo em exposição. Novo modo de circulação e valorização para as 

agências independentes no Brasil” Jessica Blanc analisa a exposição realizado 

em 1981 com as melhores reportagens da Agência F4 no intuito de entender os 

novos circuitos e ambiente do fotojornalismo a partir dos anos 1980 e do 

surgimento de agências fotográficas independentes. 

O campo dos estudos da fotografia no Brasil e na América Latina vem 

passando por uma consolidação nas últimas décadas. Cada vez mais 

percebemos trabalhos coletivos e interdisciplinares, a partir de uma história 

crítica (poderíamos falar de sociologia, história da arte, etc) e contextual. Estes 

estudos vêm contribuindo para um conhecimento maior de uma cultura visual 

latino-americana. Esperamos que esta publicação signifique uma contribuição 

uma contribuição ao campo dos estudos da fotografia no Brasil e na América 

Latina. 
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O olhar estrangeiro: as fotografias de Charles B. Waite, 
Winfield Scott e William Henry Jackson durante o governo de 

Porfírio Díaz 
 
 

Breno GIROTTO CAMPOS 1 
Carlos Alberto Sampaio Barbosa 2 

 
Introdução  
 O México é um país com uma robusta produção de imagens. Desde as 

civilizações anteriores a chegada dos europeus, até o século XXI, a produção de 

imagens sobre o país é elevada, sejam pinturas, xilogravuras, filmes e 

fotografias. E a Cultura Visual tem um papel importante na construção da sua 

identidade nacional. John Mraz (2009) argumenta que, por conta das altas taxas 

de analfabetismo no México, sua identidade está mais relacionada à visualidade 

do que a uma cultura textual, aspecto reforçado por ser um país tradicionalmente 

católico, religião altamente imagética. Assim, estudar a história mexicana é se 

deparar com uma produção extensa de imagens.  

 Mraz ainda reforça que a extensa produção de imagens sobre o México 

pode ser explicada por uma conjunção de fatores, como a presença de 

paisagens exuberantes, com florestas densas e vulcões eruptivos, a Revolução 

Mexicana, primeira grande revolução largamente fotografada, e a extraordinária 

profusão de arquitetura e vestígios humanos das grandes civilizações “Pré-

Colombianas”. Estes temas ficaram conhecidos como “Tipos Mexicanos” e foram 

responsáveis por criar uma visão pitoresca do México, sempre imaginado e 

representado como um país exótico e selvagem ao longo do século XIX e XX. 

 O governo de Porfirio Díaz (1876-1880 e 1884-1911) trouxe mudanças 

substanciais ao México. Sentidas no campo social, político, econômico e nas 

paisagens urbanas e naturais, seu governo almejou que o México entrasse na 

modernidade com a expansão da linha férrea, desenvolvimento industrial, 

surgimento de novos atores sociais e político. No entanto, essas mudanças 

foram relativas e inacessíveis para a grande parte da população. Os 

investimentos em educação pouco surtiram efeito e entre 1895 e 1910 a taxa de 

                                                            
1 Mestre e Doutorando em História – UNESP 
2 Orientador, Prof. Dr. Carlos Alberto Sampaio Barbosa. 
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alfabetização no país cresceu pouco mais de 5%. O governo Díaz teve pouco ou 

nenhum interesse de incentivar a criação de uma indústria nacional e o controle 

sobre setores industriais foi legado a investidores estrangeiros. Durante seu 

governo, o problema do desenvolvimento econômico nas diferentes províncias 

mexicanas se agravou, visto que a região Norte e Sudoeste, regiões visadas 

pelos investimentos em transporte e petróleo, foram privilegiadas. Este período 

da história mexicana foi registrado por fotógrafos estrangeiros, principalmente 

oriundos dos Estados Unidos, como Charles B. Waite, Winfield Scott e William 

Henry Jackson que, a mando de companhias férreas como a Fierrocarril Central 

Mexicano ou se mudando para o país por conta própria, produziram visões 

particulares sobre o Porfiriato.  

 Entendemos que estes fotógrafos apresentam, por conta de dinâmicas 

muito peculiares entre si, relatos e registros muito úteis e ricos na análise do 

período estudado e suas escolhas se dão por alguns fatores. Primeiro pelo 

período de atuação, durante o governo de Porfirio Díaz, momento importante da 

história mexicana e de profundas mudanças da sua política e sociedade. Outro 

fator preponderante para a escolha destes fotógrafos foi o fato deles serem 

estadunidenses que se dirigem ao México motivados por diversos fatores, o que 

proporciona uma visão particular do governo de Porfirio Díaz e expressa olhares 

particulares sobre a sociedade mexicana da passagem do século XIX para o XX. 

Ainda sobre a baliza temporal, estes fotógrafos atuaram no México no período 

que precede a Revolução Mexicana e seus anos iniciais, o que traz mais 

elementos para compreensão deste evento tão importante para a história 

daquele país. Por fim, chama a atenção também suas atuações como fotógrafos 

de companhia férreas, que possibilitou a produção de imagens sobre as 

mudanças pelo que o país passava em suas paisagens urbanas e naturais, e de 

periódicos, tanto mexicanos voltados para a burguesia, como El Mundo Ilustrado, 

quanto voltados para investidores e turistas estadunidenses interessados em 

descobrir o país, como é o caso de Modern Mexico. Esta pesquisa tem 

continuidade com a desenvolvida no mestrado, intitulada A Vitória dos Vencidos: 

política e identidade norte americana em O Álamo (1960), de John Wayne, que 

também teve como motivação entender a visão e representação do México aos 

olhos dos Estados Unidos, naquela ocasião através do filme de John Wayne O 
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Álamo, agora a partir de documentos fotográficos do final do século XIX e início 

do XX. 

 C. B. Waite nasceu em Ohio em 1861 e começou sua carreira como 

fotógrafo na Califórnia. Sua ida ao México ocorreu em 1890, quando decidiu 

tentar a vida ao sul da fronteira e aproveitar as oportunidades de trabalho e 

buscar inspiração para suas fotografias. Waite faz parte de um grupo de 

estadunidenses que se dirigiu ao México durante o governo de Porfírio Díaz 

atraídos pelas novas oportunidades econômicas. Ao sul da fronteira, ele 

conseguiu estabelecer uma carreira sólida na fotografia e conquistou 

reconhecimento da sociedade porfirista, chegando a trabalhar como fotógrafo 

oficial da visita diplomática do secretário de Estado dos Estados Unidos Elihu 

Root em 1907. Por escolher viver no México, C. B. Waite apresentou uma visão 

única do México porfirista, um olhar estrangeiro que estava profundamente 

inserido nesta sociedade. Dentre as temáticas que chamavam sua atenção, 

destacam as fotografias de ruínas pré-colombianas, paisagens urbanas e 

naturais, vilas e populações nativas em condições de pobreza. Com suas 

fotografias é possível fazer uma contraposição a toda visão de progresso 

almejada pelo governo de Porfirio Díaz. 

 Willian Henry Jackson nasceu em Nova Iorque em 1843. Diferentemente 

de Waite, Jackson foi para o México para trabalhar como fotógrafo comissionado 

da companhia férrea Fierrocarrile Central Mexicano (FCM). Conhecido por suas 

fotografias do Oeste estadunidense a mando do Serviço Exploratório e 

Geográfico do governo dos Estados Unidos, Jackson viajou três vezes ao México 

para fazer fotografias para a FCM, em 1882, 1883 e 1891, produzindo centenas 

de fotografias sobre as linhas férreas e as cidades que por elas passavam. 

 Winfield Scott nasceu no Michigan em 1863. Após morar no México por 

seis meses em 1888, retornou ao país em 1895, onde viveu até 1924. Neste 

período, Scott trabalhou como fotógrafo comissionado para as companhias 

férreas Fierrocarrile Central Mexicano e Fierrocarriles Nacionales. Trabalhou 

também para periódicos estadunidenses como Modern Mexico e Wilson's 

Photography Magazine. Suas fotografias tratavam de temas relacionados à vida 

das populações rurais mexicanas, bem como suas paisagens. Acreditamos que 

as fotografias de Jackson e Scott possam elucidar sobre a relação entre 
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modernidade e imagens pictóricas do México durante o porfiriato através da linha 

de ferro.  

 A pesquisa se apoia em alguns conceitos e correntes que valem ser 

destrinchados a partir daqui, como o de Cultura Visual, a relação entre história e 

fotografia, o conceito de Cultura Política e a sua inserção no que ficou conhecido 

como Nova História Política, surgida nos anos 1970 e 1980. 

A sociedade contemporânea se torna cada vez mais uma sociedade 

visual. Com o avanço das tecnologias, ocorre também a popularização do uso 

da imagem. Redes sociais de compartilhamento de fotos capturadas diretamente 

de smartphones, plataformas de filmes e séries com catálogos extensos que 

facilitam o acesso as produções audiovisuais e, por que não, os memes que 

muitas vezes utilizam imagens para transmitir ideias de maneira mais simples e 

direta, inserem a nossa sociedade naquilo que Nicholas Mirzoeff (2003) chama 

de “era das telas”, onde o acesso a estas tecnologias audiovisuais tornam não 

só a imagem parte das nossas vidas, como se tornam a vida em si. 

 Apesar de ser uma questão contemporânea, a imagem sempre foi um 

artifício de mulheres e homens para representar e assimilar o mundo a sua volta, 

desde as pinturas rupestres das primeiras comunidades humanas, passando 

pela grande revolução das imagens no Ocidente através do Renascimento 

Italiano, até a última self registrada e postada nas redes sociais. Dessa forma, 

um olhar sobre a imagem se faz necessário para compreender as diferentes 

sociedades nos diferentes tempos. A partir delas, é possível compreender suas 

visões de mundo, formas de entender a vida, como as relações sociais se 

estabelecem, sua cultura e as relações de poder. 

 No entanto, mesmo estando inserida em uma era onde as imagens são 

cotidianas e definidoras das relações, ainda somos “analfabetos visuais”, visto 

que em nossas formações escolares pouca ou nenhuma ênfase se dá no 

aprendizado de ler e interpretar imagens. Tentando preencher essa lacuna e 

abrir espaço para as imagens além do “ilustrativo” nas ciências humanas, surgiu 

na virada dos anos 1980 o campo da cultura visual, termo que já tinha sido 

utilizado no livro de Caleb Gattegno em 1969, Towards a Visual Culture: 

Educating through Television, onde o autor reforça o papel pedagógico da 

imagem, naquele momento monopolizada pela televisão. O termo ganhou força 

nas décadas seguintes com uma série de pesquisas e publicações que tinha a 



17 
 

visualidade como enfoque principal. Micheal Baxandal, em seu livro Paiting and 

experience in Fifteenth Century Italy publicado em 1972 estabelecia uma relação 

entre arte e história social e tinha como enfoque compreender “o olhar de época”, 

ou seja, a percepção cognitiva da imagem, os hábitos visuais da renascença 

italiana e como este estava relacionado com o estilo pictórico dos pintores. Em 

1983, a historiadora da arte Sventlana Alpers utiliza o termo cultura visual em 

seu livro A arte de descrever, no qual se preocupa em abordar as noções de 

visão, de dispositivos e de habilidades visuais como recursos culturais utilizados 

por pintores holandeses na produção de suas obras. 

 Mas é nos Estados Unidos dos anos 1980 e 1990 que a cultura visual 

ganharia força no meio acadêmico. Estabelecida como Estudos Visuais, ela se 

desenvolveu como um campo de pesquisa interdisciplinar, reunindo elementos 

da história social, história da arte e literatura comparada e procurava 

problematizar a centralidade das imagens e a importância do olhar na sociedade 

ocidental contemporânea (MONTEIRO, 2013) 

A difusão de novas tecnologias que possibilitaram a popularização da 

imagem chamou a atenção das ciências humanas a buscarem novos parâmetros 

de análise e terem um olhar mais rebuscado sobre a produção visual. Segundo 

Mirozeff, a cultura visual procura entender os acontecimentos visuais nos quais 

o indivíduo busca informações, significados ou prazer conectados com a 

tecnologia visual. O ponto de partida para compreender a cultura visual consiste 

em entender que a imagem não é estável e que sua relação com a realidade 

externa se altera a cada temporalidade que ela é apreendida. Sendo assim, a 

circulação material da imagem por meio da fotografia, pinturas, sua reprodução 

em livros, revistas e jornais, ou até mesmo por meios digitais se torna uma 

questão relevante para o campo que, a partir disso, pode se debruçar sobre a 

recepção da imagem.  

 Neste sentido, pode ser complexo definir o campo da cultura visual pelo 

seu aspecto fluído, centrado na compreensão de respostas dos indivíduos e 

grupos aos meios visuais. O historiador Ulpiano T. Bezerra de Meneses (2003) 

estabelece duas formas de se compreender este campo de estudos. Uma 

partindo do conceito de cultura, que teria como objetivo entender os valores e 

identidades construídas e comunicadas pela cultura através de um aparato 

visual. E outra vertente partindo do visual e incluindo toda a produção imagética 
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das sociedades humanas e seu consumo, como artes, design moda, tatuagens, 

expressões faciais, dentre outros. 

 Qualquer que seja a abordagem proposta, é importante salientar que a 

cultura visual não depende das imagens em si mesmas para sua análise, apenas 

da tendência moderna de representar em imagens ou visualizar a existência. 

Propondo ir além do textual, no que ficou conhecido como pictorial turn, este 

campo centra-se no visual como um lugar onde se cria e discute os significados. 

Dessa forma, é importante criar um regime de visualidade e aprender a “ler 

imagens” em seus próprios termos de análise. Em conclusão a seu artigo, 

Charles Monteiro (2013) define que a cultura visual pode ser entendida como um 

campo de estudo que visa problematizar a forma que os diversos tipos de 

imagem perpassam a vida social e cotidiana criando a “visualidade de uma 

época”, levando em conta as técnicas de produção e circulação destas imagens, 

bem como a forma que elas são lidas e apropriadas pelos diversos grupos e 

indivíduos. 

 Apesar dos avanços das ciências humanas em direção a uma maior 

compreensão sobre as imagens e o aumento do número de pesquisas utilizando 

o suporte imagético, a História demorou para adentrar nessas discussões. 

Disciplinas como Antropologia Visual e Sociologia da Visualidade se 

consolidaram muito antes utilizando imagens como objeto de pesquisa para 

entender as manifestações sociais do poder, comportamento e as relações na 

vida pública. Boris Kossoy (2003) aponta duas razões para o preterimento das 

imagens na pesquisa histórica. Uma de ordem cultural que, apesar de vivermos 

em uma “civilização da imagem”, coloca o conhecimento científico e erudito 

preso e estritamente associado à tradição escrita. A segunda razão reside no 

obstáculo que os pesquisadores possuem em aceitar informações não 

transmitidas pela escrita. Isso resultou em uma posição meramente ilustrativa 

ocupada pelas imagens, que só foi “descoberta” como fonte primaria pela 

pesquisa histórica na passagem dos anos 1960 para os anos 1970 com a terceira 

geração de historiadores da escola dos Annales. 

Porém, é bem verdade que estes estudos não surgiram de uma hora para 

outra e apesar de um desenvolvimento lento, uma posição periférica e muitas 

vezes de suporte a pesquisas com fontes textuais, se faz necessário um resgate 

dos primeiros estudos que estabeleceram a imagem como objeto de pesquisa 
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na História. O sempre citado historiador francês Jules Michelet, ainda no século 

XIX destacou a pintura e escultura como ferramentas valiosas na análise de 

grandes movimentações históricas e apontou o potencial das tumbas como fonte 

de percepção das mudanças das atitudes das pessoas em relação à morte. 

Jacob Buckhart e Johan Huzinga são outros exemplos de historiadores que 

ainda na passagem do século XIX para o XX já se debruçavam sobre as imagens 

para compreender a temporalidade das sociedades estudadas, o primeiro 

analisando esculturas e pinturas renascentistas italianas e o segundo utilizando 

imagens do fim da Idade Média para comparar o entendimento histórico com 

uma “visão” do passado. O historiador da arte Aby Warburg foi outro expoente 

dos primeiros estudos históricos a partir de imagens. Seu estudo sobre afrescos 

encontrados em um palácio italiano causou grande choque no meio dos 

historiadores da arte por desvendar que por trás de imagens cristãs havia vários 

temas pagãos representados. Através do The Warburg Institute, construído a 

partir da sua biblioteca, se desenvolveu um método de análise de imagem 

conhecido como Iconografia ou Iconologia, muito utilizado - bem como criticado 

- para análises de imagens. 

 Entrando na seara da fotografia, fonte pela qual desejamos atingir os 

objetivos dessa pesquisa, a produção historiográfica deu grandes saltos nas 

últimas décadas e vem encontrando cada vez mais espaço nos programas de 

pós-graduação e produzindo periódicos específicos para a área. Destacada 

como um dos pontos revolucionários da imagem por Walter Benjamim, o 

surgimento da fotografia em meados do século XIX foi uma invenção 

completamente inserida no processo de industrialização da sociedade europeia, 

em curso desde meados do século XVIII, pelo seu aspecto técnico, mecânico, 

supostamente objetivo e em conexão com os conhecimentos desenvolvidos no 

período, como a óptica e a química. A fotografia ainda faria ponte para o século 

XX que encontra nas sociedades de massas uma grande aceitação em diversos 

grupos sociais, da burguesia aos proletários urbanos, pelo seu aspecto prático e 

reprodutibilidade acessível em diversos formatos, como panorâmicas, cartes de 

visites, retratos, entre outros. Foi uma ferramenta preponderante para a 

documentação do poder, cujas fotografias de eventos oficiais, fatos políticos e 

retratos de pessoas públicas, criaram uma percepção sobre a política, 

sustentaram regimes e foram utilizados como ferramenta ideológica. 
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 Os primeiros trabalhos apontando a relação história e fotografia surgiram 

ainda na passagem do século XIX para o século XX e davam enfoque nos 

aspectos técnicos e na dimensão físico-química do invento. Dentre eles se 

destacam os trabalhos de Josef Eder, químico e fotógrafo austríaco, de 

abordagem positivista que traziam fórmulas químicas e comentários sobre os 

avanços científicos necessários para a evolução da fotografia. Por conta da sua 

dimensão técnico-científica, a fotografia era tida como uma reprodução fidedigna 

da realidade, visão que perduraria por muito tempo. 

 No início do século XX surgiram duas novas correntes da pesquisa em 

fotografia que se propunham a transcender os critérios técnicos que 

demarcavam a área. A primeira surgida com o historiador da arte e bibliotecário 

estadunidense Belmont Newhall que, a partir de sua exposição no Museu de Arte 

Moderna de Nova Iorque em comemoração ao centenário da invenção da 

fotografia, propunha uma abordagem global da imagem e levava a fotografia 

para o campo da museologia. Paralelamente, Walter Benjamin e Gisele Freud, 

fotógrafa alemã viam a fotografia como um ótimo instrumento para entender a 

história social, propondo uma combinação entre a evolução técnica da fotografia 

com mudanças na sensibilidade e no gosto de quem fotografa e quem aprecia a 

fotografia. 

 A escola Newhall predominou na historiografia da fotografia ocidental até 

os anos 1980, quando ocorreu uma mudança de paradigma nestes estudos. A 

partir da revista francesa Les Cahiers de la Photografie, se levantou e questionou 

a abordagem fotográfica nos trabalhos históricos. Se constatou que as pesquisas 

se utilizavam de fotografias como meros recursos ilustrativos, não levavam em 

conta as particularidades e especificidades do meio fotográfico, era dado 

enfoque exacerbado no autor/criador, deixava-se de lado o contexto histórico da 

produção fotográfica e que a história da fotografia se desenvolvia em paralelo à 

história global. Segundo Magdalena Broquetas (2011), a partir desta advertência 

foi possível surgir novas abordagens e propostas para o campo. A primeira delas 

foi desenvolver um vocabulário próprio a parte da história da arte. Outra questão 

foi compreender a dimensão histórica da fotografia, não apenas como a história 

de um campo artístico, mas como a história de um meio de comunicação, de 

uma forma de linguagem e expressão inserido em diversos contextos e possuinte 

de diversas finalidades. A ampliação dos tipos fotográficos (familiares, social, 
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popular etc.) possibilitou a diversidade de abordagens e sua utilização nos mais 

diferentes campos de pesquisa histórica, como história do cotidiano, das 

mulheres, das camadas populares, do poder em suas mais diversas formas, 

dentre outras. 

 No Brasil, as imagens e fotografias em específico passaram pelas 

mesmas questões e dilemas, sendo legada a papéis secundários e de fonte 

auxiliar aos textos escritos por longas décadas. O historiador e diretor do Museu 

Paulista Afonso de Taunay foi um dos primeiros a utilizar imagens como suporte 

à pesquisa histórica.  Sua relação com as imagens era ambígua pois reconhecia 

a importância delas na retomada do passado desejado, mas de maneira auxiliar 

aos documentos escritos, preenchendo as lacunas que os textos históricos não 

poderiam preencher. Foi apenas nos anos 1980 que a fotografia teve espaço na 

historiografia brasileira. Os trabalhos de Boris Kossoy (1980), Gilberto Ferrez 

(1985), Paulo César Azevedo e Maurício Lissovsky (1988), Ana Maria Mauad 

(1986) e Miriam Monteiro Leite (1983) foram pioneiros na utilização da fotografia 

como fonte primária de pesquisa. Estes primeiros trabalhos, que tratavam desde 

realizar mapeamentos dos fotógrafos atuantes no Brasil no século XIX e 

organizar coletâneas sobre fotografias de pessoas escravizadas, até estudos 

sobre retratos de famílias e casamentos, tem importância seminal. Na década 

seguinte, o interesse dos historiadores e historiadoras pela fotografia alargou-se 

e novos temas foram abordados, como fotoclubismo, as exposições universais 

e fotojornalismo. 

 De lá para cá, novas linhas de pesquisa e temas chamam cada vez mais 

atenção dos historiadores. Charles Monteiro (2008) faz um balanço sobre as 

direções atuais das pesquisas relacionadas à História, Fotografia e Cultura 

Visual no Brasil e destaca sete temas. Pesquisas sobre a relação entre 

fotografia, arquitetura e cidade, desenvolvidas por Solange Ferraz de Lima e 

Vânia Carneiro de Carvalho (1997); sobre retratos fotográficos e a sua 

capacidade de construir identidades e formas de identificação de sujeitos e 

grupos, como os trabalhos de Annateresa Fabris (2004) e Alexandre Santos 

(2008); sobre o ofício fotográfico, o circuito social da fotografia e fotoclubismo, 

como as pesquisas de Ana Maria Mauad (2006), Maria Eliza Linhares Borges 

(2007) e Zita R. Possamai (2006); estudos sobre fotografia e imprensa, com 

destaque para o fotojornalismo e a massificação da fotografia, tema também 
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pesquisado por Mauad (2006), além de Charles Monteiro (2007); pesquisas 

sobre fotografia e acervos, como os de Solange Ferraz de Lima e Vânia Carneiro 

de Carvalho no Museu Paulista; trabalhos problematizando as bases teóricas do 

campo da história da fotografia, com destaque para Meneses (2003, 2005) e 

Knauss (2006); e trabalhos sobre a relação fotografia e poder, como as 

pesquisas de De Paula (1998) e Barbosa (2006), atestam a popularização da 

fotografia como fonte para a pesquisa histórica. 

 Este último tema, fotografia e poder, é no qual esta pesquisa se insere. 

Com a renovação no campo da história política a partir dos anos 1970 e 1980, 

novas fontes e abordagens foram possíveis ao expandir o entendimento dos 

conceitos de política e poder. O que para os historiadores do século XIX e início 

do XX se restringia na compreensão de poder e política apenas na esfera do 

Estado, privilegiando questões militares e diplomáticas, no que hoje se define 

como História Política Tradicional, se tornou mais ampla no final do século XX 

em diante. Sendo deixada de lado e sofrendo críticas pelos historiadores da 

primeira e segunda geração dos Annales, a história política “retornou” com a 

terceira geração de historiadores da Escola dos Annales e no interior da História 

Cultural. A Nova História Política, como ficou conhecida, passou a entender 

estes conceitos no nível de representações coletivas, imaginários sociais, 

memórias coletivas, mentalidades e as diversas práticas discursivas associadas 

ao poder. Dessa forma, a política não era mais pensada apenas como força, 

coerção ou manipulação, e o Estado como seu único detentor, ela passou a 

significar também legitimidade, adesão, negociação e ser percebida em todas as 

esferas sociais (GOMES apud NETO, 2007). 

 Inserida neste campo, Ana Maria Mauad (2010) aponta algumas vertentes 

de estudo na relação fotografia e poder. A primeira delas privilegia a análise da 

imagem do político e suas representações, abordando a figura pública do 

indivíduo e estabelecendo relação com a cultura política do período estudado. A 

segunda diz respeito às formas de representação política em propagandas de 

regimes autoritários e os seus discursos ideológicos. A terceira vertente aborda 

as produções de fotojornalismo e seu olhar sobre os movimentos sociais, 

políticos e identitários. E por fim, as abordagens que se debruçam sobre as 

agências de produção de imagens políticas ligadas ao Estado e outras 

instituições, que tem o objetivo de produzir uma memória do poder. 
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 O presente trabalho se insere tanto na primeira quanto na quarta vertente 

expostas por Mauad. Na primeira não exatamente pelos fotógrafos escolhidos 

estarem estritamente ligados ao regime de Porfírio Díaz ou prestarem 

diretamente serviço ao governo mexicano, mas por se dirigirem ao México para 

documentar as mudanças que o país passava durante este período. E a quarta 

por estes fotógrafos prestarem serviços a companhias férreas estadunidenses 

que atuavam no México, documentando o progresso que estas estariam levando 

ao país e, dessa forma, produzindo imagens oficiais. 

 Ainda na esteira da Nova História Política, um conceito importante para 

nossa pesquisa é o de cultura política. Entendido por Ângela de Castro Gomes 

como “um sistema de representações, complexo e heterogêneo", a cultura 

política possibilita a compreensão de valores políticos de indivíduos, grupos e 

sociedades, e dos sentidos que estes atribuem a uma determinada realidade 

social em determinado momento do tempo (GOMES apud NETO, 2007, p. 103). 

Sendo um fenômeno construído em médio e longo prazo, ela exerce papel 

fundamental na legitimação de regimes e se manifestam a partir de instituições-

chave, como imprensa, igrejas, escolas, sindicatos, famílias etc. Segundo 

Bernstein, a constituição e consolidação de uma cultura política não ocorre de 

maneira fortuita e acidental. Ela se constitui a partir de um processo racional, 

elaborado a partir de visões de mundo de um grupo que quer se tornar 

hegemônico. "Corresponde às respostas dadas a uma sociedade face aos 

grandes problemas e às grandes crises da sua história, respostas com 

fundamento bastante para que se inscreva na duração e atravessem as 

gerações" (BERNSTEIN apud NETO, 2007, p. 106). 

 Se fazem objetivos da pesquisa entender as mudanças da sociedade 

mexicana durante o governo de Porfírio Díaz através das fotografias de C. B. 

Waite, William Henry Jackson e Winfield Scott, dando atenção aos temas que 

chamaram atenção destes fotógrafos. Outro objetivo, este mais associado a 

discussões de poder e política, é entender a relação entre eles e o governo de 

Porfírio Díaz no que se refere ao olhar produzido sobre a política do período e a 

recepção do governo mexicano sobre suas fotografias. E por fim, a pesquisa em 

curso se propõe a compreender as mudanças nas paisagens naturais e 

territoriais em um período de transformação e modernização do México. Com a 

chegada e ampliação das linhas férreas, desenvolvimento industrial e todas as 
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mudanças políticas promovidas por Díaz acreditamos que novas formas de 

representar o México surgiram, porém sem deixar de lado os velhos temas que 

sempre chamavam a atenção dos estrangeiros. Outra hipótese é de que 

fotografias de um “outro México”, paralelo a toda a modernização que o governo 

de Porfirio Díaz tenham sido produzidas, documentando aqueles que não 

tiveram acesso a todas as benesses do período. 
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Paul Strand: modernismo, os anos de transição e a experiência 
mexicana 

 
Anderson Montagner MARTINS 1 

 

Introdução 
De forma sucinta, podemos afirmar que o início da carreira de Paul Strand 

(1890-1976) é dividido em dois momentos distintos. Se o início da carreira de 

Strand foi marcado pela assimilação das propostas modernas, presentes em 

fotografias como City Hall Park e Wall Street, ambas de 1915, o período pós-

crise de 1929 passa a ser caracterizado pelo engajamento político e social, pois 

o fotógrafo procurou entender as consequências daquela crise fotografando 

cidades fantasmas e construções em ruína, principalmente no Novo México. 

Após essa experiência, Strand viajou em 1932 para o México, onde fez 

uma série de fotografias pelo interior do país em que os principais temas eram a 

paisagem, a arquitetura, os camponeses, igrejas e esculturas religiosas. Vinte 

dessas fotografias foram publicadas em 1940 como Photographs of Mexico. 

Através da análise dessas imagens, pretendemos refletir sobre as mudanças 

ocorridas no trabalho de Paul Strand, principalmente após a Grande Depressão. 

Acreditamos que o período que Paul Strand esteve no Novo México, considerado 

como os seus “anos de transição”, funcionou como uma espécie de laboratório 

para o trabalho que o fotógrafo realizaria no México. 

O início da carreira de Paul Strand, entre as décadas de 1910 e 1920, 

além de ter sido marcado pelas preocupações em torno do reconhecimento e 

legitimação da fotografia enquanto arte e o seu uso para promoção de um novo 

nacionalismo artístico, se caracteriza, principalmente, pela assimilação das 

propostas modernas. O segundo momento, entre as décadas de 1930 e 1940, 

representou uma mudança de perspectiva política, devido principalmente ao 

contato com intelectuais durante suas viagens a Taos, no Novo México, e com o 

Group Theatre, que promovia uma arte engajada que procurava entender as 

consequências da crise econômica pós-1929. Essa mudança de perspectiva 

política e profissional se concretizou com a viagem de Paul Strand para o México, 

                                                            
1 Doutorando pelo Programa de Pós-graduação em História da UNESP. Orientador: Prof. Dr. 
Carlos Alberto Sampaio Barbosa (UNESP). 
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entre os anos de 1932 e 1934, onde fez uma série de fotografias pelo interior do 

país, que daria origem ao portifólio Photographs of Mexico (1940), e se envolveu 

na produção de um filme financiado pelo governo mexicano. 

 

1. Modernismo 
 O interesse de Paul Strand pela fotografia se deu no início da década de 

1910 após o contato com a obra de fotógrafos ligados àquele que viria a ser o 

seu mentor: Alfred Stieglitz (1864-1946). Esse círculo de artistas fazia parte do 

Photo-Secession, grupo liderado por Stieglitz que promovia a fotografia como 

arte através da prática do pictorialismo, caracterizado pela manipulação da 

fotografia para aproximá-la da pintura e do desenho (ROSENBLUM, 1997, p. 

297). Com isso, é natural que os primeiros trabalhos de Strand estejam ligados 

a esse estilo, como a fotografia Temple of Love - Versailles (1911). 

 Entretanto, essa relação com o pictorialismo durou pouco, pois para 

Strand, os fotógrafos deveriam explorar aquilo que era intrínseco à fotografia, 

além de não interferir na realidade, só assim poderiam legitimá-la enquanto uma 

forma de arte. Com isso, Strand começa uma série de experimentações com 

temas abstratos, como os que deram origem à fotografia Abstração, sombras na 

varanda (1916). É importante notar que tais experimentos exploravam os 

próprios recursos da fotografia, como diferentes tipos de ângulos e iluminação, 

e não modificavam a realidade que estava sendo fotografada. Por isso, é 

possível afirmar que o modernismo de Paul Strand é caracterizado pelo realismo 

(TRACHTENBERG, 1990, p. 2). Essa preocupação com a realidade passaria a 

ser uma característica definitiva na carreira do fotógrafo, o tornando um dos 

principais expoentes daquilo já era chamado na época de straight photography 

(fotografia direta, ou pura). Segundo Heloisa Espada (2009, p. 7-8), esse termo 
 
passou a determinar a corrente da fotografia moderna norte-americana 
que se opunha ao pictorialismo, defendendo um contato direto da 
câmera com a realidade, sem posteriores intervenções no laboratório 
ou na cópia. Seus adeptos pressupunham que a fotografia deveria se 
tornar “artística” a partir da exploração criativa de seus próprios 
recursos, ou seja, pela escolha do enquadramento, da luz, do tipo de 
câmera, lentes, filmes e papéis fotográficos. 

 

Além disso, a primeira fase da carreira de Paul Strand, além dos experimentos 

abstratos, é marcada por uma exaltação da cidade de Nova York como símbolo 



29 
 

de modernidade e progresso. Fotografias como City Hall Park (Figura 1) e Wall 

Street (Figura 2), ambas de 1915, mostram como a figura humana é pequena 

diante da imensidão da cidade e de seu recente centro financeiro.  

 

Figura 1: City Hall Park, New York (1915). 

 
Fonte: INSTITUTO Moreira Salles (org.). Paul Strand: olhar direto. São Paulo: Instituto Moreira 

Salles, 2009. p. 17. 
 

 Além da fotografia, Paul Strand também usaria o cinema para retratar a 

cidade de Nova York. Em 1921, em parceria com o pintor Charles Sheeler (1883-

1965), o fotógrafo realizou o curta-metragem Manhatta, considerado o primeiro 

filme de vanguarda norte-americano e precursor de um estilo que mais tarde 

seria denominado como sinfonias urbanas, ou city films, documentários que 

tinham como principal tema as grandes cidades. Apesar da novidade do filme de 

Strand e Sheeler, na época era comum outras formas de artes escolherem esse 

tema, considerado como algo comemorativo e patriótico. Nesse sentido, os 

artistas criavam tais obras como uma espécie de orgulho da América (HASKELL, 

1999, p. 47). 
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Figura 2: Wall Street, New York (1915). 

 
Fonte: ROCHA, Regina Mauricio da. A poética fotográfica de Paul Strand. São Paulo: Edusp, 

2012. p. 89. 
 

2. Os anos de transição 
Durante a década de 1920 e início da de 1930, Strand fez uma série de 

viagens para o Colorado e para o Novo México, onde manteve contato com 

diferentes intelectuais, como Carlos Chávez (1899-1978), que mais tarde o 

convidaria para ir ao México. Essas viagens significavam também um 

afastamento contínuo do seu antigo mentor, Stieglitz, o que foi decisivo para uma 

mudança de perspectiva política que influenciou o seu trabalho. 

Uma fotografia importante desse período é Mesa Verde, Colorado (1926) 

(Figura 3). Nessa obra Strand não oferece muitas informações sobre a imagem, 

mas, pelo título e pelo tema, provavelmente a fotografia foi feita no Parque 

Nacional de Mesa Verde, localizado no condado de Montezuma, Colorado. O 

parque é conhecido por manter preservado várias construções feita nas 

cavidades dos cânions, que são resquícios do povo indígena Anasazi, que viveu 

na região por volta do século XIII a.C. 
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Figura 3: Mesa Verde, Colorado (1926). 

 
Fonte: YATES, Steve. The transition years: New Mexico. In: STANGE, Maren (org.). Paul 

Strand: essays on his life and work. Nova York: Aperture, 1990. p. 91. 

 

 Em Mesa Verde, Colorado (1926) é possível identificar ainda o interesse 

de Strand pelos temas abstratos e pelo contraste entre o claro (positivo) e o 

escuro (negativo). Na fotografia, diferentes formas geométricas delineiam a 

estrutura daquilo que parece ser a entrada de uma casa, cuja janela chama a 

atenção. No entanto, o mais interessante nessa imagem é o fato de Strand ter 

feito duas versões, ambas assinadas pelo fotógrafo. A versão original (Figura 4) 

é constituída por uma impressão normal. Entretanto, a versão mais conhecida 

(Figura 2), na verdade é uma imagem de cabeça para baixo, o que estaria mais 

próxima daquilo que Strand viu no visor de sua câmera. Sem essa informação, 

ao analisar as duas imagens, é difícil reconhecer qual delas apresenta a ordem 

correta daquela construção. 
 
Com isso, algo misterioso excita o observador, pois, comparando-se 
as duas, surge a dúvida sobre se o teto é o chão, a porta é a janela: 
ambiguidade. Strand, a partir do mesmo ângulo de visão, mas 
invertendo a ordem das coisas, propõe leituras diferentes de um 
mesmo espaço: o pé-direito parece varia de uma imagem para outra 
(ROCHA, 2012, p. 174-175).  
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Figura 4: Mesa Verde, Colorado (1926). 

 
Fonte: YATES, Steve. The transition years: New Mexico. In: STANGE, Maren (org.). Paul 

Strand: essays on his life and work. Nova York: Aperture, 1990. p. 91. 
 

 Apesar de Strand explorar as formas geométricas daquele ambiente e os 

recursos do processo fotográfico, é interessante notar mais uma vez como o 

modernismo de Paul Strand estava ligado ao realismo (nesse caso, ao extremo, 

pois produz uma imagem exatamente como ele viu no visor). Além disso, ao 

apresentar duas versões da mesma imagem, propondo diferentes leituras, 

Strand explora aquilo que há de mais essencial na fotografia: diferente do 

registro, ela funciona como uma escrita que produz mundos diferentes 

(ROUILLÉ, 2009, p. 18). 

 Além disso, Strand procura manter um mistério com relação àquela 

construção. Seu interesse pelas formas geométricas e pelas texturas revelam a 

passagem do tempo e a presença humana naquele local. Entretanto, na 

fotografia não há nenhuma referência ou informação sobre a civilização Anasazi. 

Apenas através de seu título é possível relacioná-la com o parque no Colorado. 

Nesse sentido, “como espectadores, somos apresentados ao mistério da 

resistência cultural e à beleza do virtuosismo, na equalização dominada da 

realidade e da abstração” (YATES, 1990, p. 91, tradução nossa). 

 A pequena janela presente na construção Anasazi é um convite para a 

exploração daquela presença humana. Mas isso não é a preocupação de Strand. 

Seu interesse é analisar a forma e os possíveis contrastes. Posteriormente, nas 



33 
 

fotografias feitas no Novo México, a figura humana também será a exceção. Mais 

uma vez preocupado com as formas, Strand fará uma série de fotografias de 

paisagens, como Badlands, Santa Fe, New Mexico (1930) e Black Mountain, 

Cerro, New Mexico (1932). 

 

Figura 5: Badlands, Santa Fe, New Mexico (1930). 

 
Fonte: YATES, Steve. The transition years: New Mexico. In: STANGE, Maren (org.). Paul 

Strand: essays on his life and work. Nova York: Aperture, 1990. p. 97. 
 

 

 Em Badlands, Santa Fe, New Mexico (1930) (Figura 5), Strand, além de 

relacionar a estrutura do céu com os elementos do solo, aproveita os tons mais 

escuros para destacar o formato das nuvens, explorando os conceitos de 

positivo/negativo. Além disso, é possível reconhecer uma estrutura na parte 

inferior da imagem, talvez a ruína de alguma construção, o que mais uma vez 

remete à presença humana e à passagem do tempo. Em Black Mountain, Cerro, 

New Mexico (1932) (Figura 6), a montanha em segundo plano é usada para 

destacar a construção no primeiro e as nuvens ao fundo. Além disso, mais uma 

vez tempos o tema da janela/porta, sem a presença de pessoas, o que mostra o 

distanciamento de Strand com relação àquela sociedade/cultura. 
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Figura 6: Black Mountain, Cerro, New Mexico (1932). 

 
Fonte: YATES, Steve. The transition years: New Mexico. In: STANGE, Maren (org.). Paul 

Strand: essays on his life and work. Nova York: Aperture, 1990. p. 97. 

 

 Com relação à mudança de perspectiva política de Strand, outro fator 

decisivo foi o contato com o Group Theatre, fundado em 1931 por Harold 

Clurman. Com a crise de 1929, esse grupo de teatro começou a promover uma 

arte engajada, preocupada em entender as consequências sociais da Grande 

Depressão, como os problemas econômicos e o grande deslocamento de 

pessoas pelo país (ROSENBLUM, 1990, p. 49). 

 Com isso, Strand começa a explorar as cidades fantasmas e construções 

em ruína, tanto no Novo México quanto no Colorado, como as fotografias 

Abandoned Church Near Taos, New Mexico (1932), Store Windows (Mehle), 

Ghost Town, Colorado (1932) e Abandoned Store, Aspen, Colorado (1932). Além 

de demonstrar uma certa nostalgia da terra prometida (ROCHA, 2012, p. 174), 

tais imagens mostravam as consequências da crise econômica que o país estava 

passando. 
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Figura 7: Rebecca, New Mexico (1930). 

 
Fonte: YATES, Steve. The transition years: Paul Strand in New Mexico. Santa Fe: Museum of 

New Mexico, 1989. p. 40. 

 

 Entretanto, é possível perceber que aos poucos Strand começa a se 

aproximar da figura humana em fotografias feitas nesse mesmo período, como 

Rebecca, New Mexico (1930) (Figura 7) e Apache Fiesta, Colorado (1930) 

(Figura 8). A primeira fotografia é de sua mulher na época. Apesar de 

reconhecermos o contorno de uma mulher, não vemos o seu rosto, apenas um 

jogo de claro/escuro, negativo/positivo. Como se estive se aproximando cada 

vez mais da figura humana, em Apache Fiesta, Colorado (1930) vemos um grupo 

de índios apache de costas. Apesar de a imagem significar uma distância de 

Strand com relação àquelas pessoas, as sombras presentes na parte inferior da 

fotografia sugerem a presença do fotógrafo junto com os apaches. De qualquer 

forma, Apache Fiesta, Colorado (1930) indica o interesse cada vez maior de 

Strand pela cultura indígena. 
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Figura 8: Apache Fiesta, Colorado (1930). 

 
Fonte: YATES, Steve. The transition years: Paul Strand in New Mexico. Santa Fe: Museum of 

New Mexico, 1989. p. 38. 

 

3. A experiência mexicana 
 Esse interesse de Paul Strand era compartilhado com seu amigo Carlos 

Chávez, compositor mexicano que estava em Taos realizando uma pesquisa 

sobre a tradição musical nas reservas indígenas dos EUA. Na época Chávez era 

diretor do Conservatorio Nacional de Música, e logo em seguida se tornou chefe 

do Departamento de Bellas Artes, vinculado à Secretaría de Educación Pública 

(SEP) do México. 

 Ao encontrar Strand em Taos, em 1932, Chávez convidou o fotógrafo para 

uma viagem ao México. Para Strand, a viagem significaria não só uma chance 

para continuar desenvolvendo o estilo de fotografia que havia iniciado no Novo 

México e para conhecer um país que desde o início do século fascinava muitos 

artistas nos EUA, como uma fuga após o rompimento definitivo com Stieglitz e 

do fim de seu casamento com Rebecca. Além disso, seria uma oportunidade 

para estreitar os laços de amizades com Chávez, figura fundamental para a 

permanência do fotógrafo no México entre os anos de 1932 e 1934. 

 Após chegar à Cidade do México, Strand recebeu o convite de Chávez e 

Narciso Bassols, então secretário de educação, para realizar uma exposição na 
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Sala de Arte da SEP com as fotografias feitas durante a suas viagens pelo Novo 

México e Colorado. A exposição foi um sucesso, e como lembra Strand, 
 
Foi uma das exposições mais interessantes e gratificantes que já tive, 
apesar de ter durado apenas algumas semanas. [...] Todos os tipos de 
pessoas vieram: policiais, soldados, mulheres nativas com seus bebês 
e assim por diante. Eu nunca tive uma audiência como essa em 
nenhum outro lugar (STRAND apud TOMKINS, 1976, p. 144, tradução 
nossa). 
 

 Após a exposição, Strand assinou um contrato com a SEP para atuar 

como professor de artes, porém, ao que tudo indica, foi apenas uma forma que 

Chávez e Bassols encontraram para financiarem a permanência do fotógrafo no 

país (KRIPPNER, 2010, p. 41). Com isso, Strand inicia uma viagem pelo interior 

do México, pelos estados de Michoacán, Hidalgo, Puebla, Estado do México, 

Oaxaca e possivelmente Tlaxcala. Foi um dos períodos mais produtivos da 

carreira do fotógrafo, resultando em 100 fotografias e 148 negativos 

(KRIPPNER, 2010, p. 53). 

 O período em que Strand permaneceu no México foi um momento 

conturbado da história do país, marcado por uma radicalização política e conflitos 

com a Igreja Católica. Após a criação do Partido Nacional Revolucionario (PNR) 

em 1929, Plutarco Elías Calles, presidente do país entre 1924 e 1928, voltou a 

exercer o poder mesmo não ocupando a cadeira presidencial. Durante os 

mandatos de três presidentes fantoches entre os anos de 1928 e 1934, Calles 

exerceu o verdadeiro poder político através do PNR, que passou a ser chamado 

de partido do governo (HERNÁNDEZ CHÁVEZ, 2002, p. 369), atuando como um 

jefe máximo, termo que seria usada para nomear esse período da história do 

México: Maximato. 

 Em 1933, o PNR criou o Plan Sexenal, que continha o programa de 

governo de seu candidato oficial para as eleições de 1934: Lázaro Cárdenas. O 

documento era “uma declaração de princípios, fortemente matizada por um 

espírito populista, nacionalista e contrário ao grande capital internacional” 

(AGUILAR CAMÍN; MEYER, 2000, p. 142). A radicalização política promovida 

pelo PNR também esteve presente na Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Segundo Mary Kay Vaughan (2001), a SEP desenvolveu durante o Maximato 

uma política cultural revolucionária. 
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 O ápice dessa política se deu com a proposta de reforma educacional 

encabeçada pela SEP e presente no Plan Sexenal. A proposta defendia uma 

forma de educação racional e livre de qualquer interferência religiosa, o que na 

época foi chamado de “educação racionalista” por alguns e “educação socialista” 

por outros (CÁRABES PEDROZA, 1982, p. 73). A última definição foi a que 

permaneceu e apareceu no texto do Plan Sexenal: 
 
La educación que imparta el Estado será socialista y además de excluir 
toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo 
cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que 
permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo 
y de la vida social. Sólo el Estado – Federación, Estados, Municipios – 
impartirá educación primaria, secundaria, normal (Plan Sexenal, s.p.i., 
México, 1934. p. 84-85 apud TELLO, 2007. p. 343). 
 

 Alinhado à essa reforma educacional, que entraria em vigor após a vitória 

de Cárdenas em dezembro de 1934, a SEP criou o Plan para la filmación de 

películas educativas, um projeto cinematográfico que tinha como objetivo 

produzir uma série de filmes educacionais. Após a viagem de Paul Strand pelo 

interior do país, o fotógrafo seria a figura mais importante desse projeto, que 

concluiria apenas um filme: Redes. Além de ser responsável pela produção do 

filme, Strand também escreveu o roteiro e fez a direção de fotografia.  

 O filme, um longa-metragem ficcional, apresenta a história de uma 

comunidade de pescadores de Alvarado, litoral do estado de Veracruz, que se 

rebela contra a exploração econômica feita por um empresário local.  Além de 

Paul Strand, participaram também da produção de Redes Fred Zinnemann 

(direção), Emilio Gómez Muriel (co-direção), Silvestre Revueltas (música), 

Gunther von Fritsch (montagem) e Ned Scott (fotografia de produção). Entre os 

intérpretes, os principais são: Silvio Hernández, Rafael Hinojosa, David Valle 

González, Felipe Rojas, Miguel Figueroa, Antonio Lara e Susana Ortiz Cobos.2 

 Apesar da produção do filme ter ocorrido em 1934, seu lançamento foi 

possível apenas em 1936, devido à crise política ocorrida após as eleições de 

1934. Ao romper com Calles, Cárdenas neutralizou o poder e a influência 

daquele, dando fim ao Maximato e iniciando uma reestruturação nos quadros do 

                                                            
2 Para uma análise do projeto cinematográfica da SEP, cf. MARTINS, Anderson Montagner. O 
projeto cinematográfico da Secretaría de Educación Pública do México: tensões e ambiguidades 
em torno do filme Redes (1934-1936). 2018. 141 f. Dissertação (Mestrado em História) – 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências e Letras, Assis, 2018. 
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governo, entre eles os da SEP. Com isso, Strand perdeu seus protetores em 

meio a elite política do México, o que dificultou a sua permanência no país.  

 De volta aos EUA, em 1940, Paul Strand selecionou 20 das fotografias 

que ele fez no México entre os anos de 1932 e 1933 para compor o portifólio 

Photographs of Mexico, publicado por Virginia Stevens, esposa do fotógrafo na 

época. O portifólio, que teve uma tiragem reduzida de 250 cópias, além de conter 

um fólio com um texto do cineasta Leo Hurwitz e uma pequena introdução de 

Paul Strand, é composto por vinte imagens fotogravadas3 manualmente por Otto 

Wackernagel, da Photogravure and Color Company, alocadas em um estojo 

dobrável revestido com tecido.  

 Uma segunda edição do portifólio foi publicada em 1967 pela Da Capo 

Press em parceria com a Aperture Foundation, e teve o título modificado para 

The Mexican Portfolio, com uma tiragem maior, de 1.000 cópias. Assim como a 

primeira edição, as fotogravuras, dessa vez realizadas por Albert Delong, da 

Anderson Lamb Company, também estão alocadas em um estojo dobrável 

revestido de tecido. As diferenças com relação à primeira edição, além do título, 

são um texto diferente de Paul Strand e um texto novo de David Alfaro Siqueiros. 

O texto de Leo Hurwitz é igual ao da primeira edição. 

 Apesar do conceito de portfólio se referir à uma coleção de fotografias 

soltas reunidas em algum tipo de invólucro (KALKSTEIN, 2013, p. 1), as duas 

edições de Photographs of Mexico apresentam um índice que define a ordem 

das imagens, o que sugere uma sequência predefinida. 

 A primeira fotogravura de Photographs of Mexico é Near Saltillo (1932) 

(Figura 9). A imagem funciona como um plano geral de uma paisagem com uma 

vegetação característica do México. No segundo plano vemos uma construção 

com uma porta escura. Podemos fazer uma ligação entre esse elemento com 

aquele da janela, presente em Mesa Verde (1926). Porém, se em Mesa Verde 

(1926) Strand mantém um mistério com relação à civilização Anasazi, em 

Photographs of Mexico existe uma aproximação cada vez maior com relação à 

figura humana e a sua cultura. 

 

                                                            
3 Fotogravura é um “processo de impressão fotomecânica a tinta, semelhante à gravura e capaz 
de gerar reproduções rápidas, de alta qualidade de fotografias, preservando os detalhes e o tom 
do papel.” HACKING, 2018, p. 555. 
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Figura 9: Near Saltillo (1932). 

 
Fonte: STRAND, Paul. Photographs of Mexico. New York: Virginia Stevens, 1940. p. 6. 

 

 A segunda fotogravura do portifólio mostra a entrada de uma Igreja 

colonial (Church, Coapiaxtla, 1933), onde mais uma vez temos o tema da janela 

e da porta. Percebemos que Strand propõem uma aproximação cada vez maior. 

Em seguida, temos a imagem de uma Virgem (Virgin, San Felipe, Oaxaca, 1933). 

É importante notar que o tema religioso é constante em Photographs of Mexico: 

das 20 fotogravuras, 6 apresentam imagens com esse tema. 

 Além disso, através do índice presente no portifólio, Strand propõe uma 

ligação entre as imagens religiosas e a dos camponeses. A quarta fotogravura, 

Women of Santa Anna, Michoacan (1933) (Figura 10), mostra um grupo de 

mulheres usando um manto que remete tanto à imagem anterior da Virgem 

quanto à de Rebecca, na fotografia feita em 1930 no Novo México. É possível 

perceber a preocupação de Strand com as formas. Uma das mulheres, no centro 

da imagem, parece ter saído da parede, pois é possível identificar nela um 

contorno semelhante à figura humana. 
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Figura 10: Women of Santa Anna, Michoacan (1933). 

 
Fonte: STRAND, Paul. Photographs of Mexico. New York: Virginia Stevens, 1940. p. 9. 

 

 Com isso, é possível perceber em Women of Santa Anna, Michoacan 

(1933) como aquelas mulheres estão ligadas ao seu meio, e a textura da parede, 

assim como aquela presente em Mesa Verde (1926), mostra a passagem do 

tempo e a persistência daquelas pessoas/cultura. No entanto, o mais 

interessante é comparar Women of Santa Anna, Michoacan (1933) com Apache 

Fiesta (1930). Dessa vez há uma aproximação maior do fotógrafo e o olhar das 

mulheres apresenta o Outro de forma diferente, “dialogicamente implicado no 

processo fotográfico” (ROUILLÉ, 2009, p. 19). 

 

4. Considerações finais 
 Nos diferentes momentos da carreira de Paul Strand analisados aqui é 

possível perceber a preocupação do fotógrafo com as formas e os contrastes. 

No entanto, a mudança de perspectiva de Strand após a década de 1930, é 

possível perceber a aproximação cada vez maior da figura humana e de sua 

cultura. A experiência mexicana foi fundamental para o amadurecimento político 

e profissional de Strand, tanto com relação à fotografia quanto ao cinema. Em 

seguida a esse período, Paul Strand realizou vários projetos fotográficos durante 

as décadas de 1950 e 1960 pelo interior dos EUA, Europa e África, construindo 
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aquilo que ele chamou de portrait of a village. Eram projetos focados na 

dignidade humana. 
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Entre a revista e o fotolivro: reflexões acerca de algumas  
imagens fotográficas de Hans Mann 

 
 

Janice GONÇALVES 1 
 

Introdução 

 Como muitos europeus, o alemão Hans Mann deixou uma Europa 

assombrada pelo nazismo para adotar o continente americano como morada – 

mais especificamente, a América do Sul. Seus rastros fotográficos assinalam 

uma primeira passagem pelo Paraguai e, posteriormente, uma residência de 

cerca de duas décadas na Argentina. Da Argentina transferiu-se para o Brasil, 

onde viria a falecer, em 1966 (BLUM, 1966; GIORDANO e MÉNDEZ, 2004, p. 

11 e 16; SCHENONE, 2004, p. 8-10). 

 Na Argentina, Mann teve ao menos um emprego regular, tendo atuado 

como fotógrafo “oficial” da Academia Nacional de Bellas Artes, entre o final dos 

anos 1930 e meados dos anos 1950. Diferentemente do que ocorreu naquele 

país, no Brasil os percursos profissionais de Hans Mann são mais difíceis de 

mapear. As pistas dos vínculos são fornecidas, sobretudo, pelo material 

fotográfico de sua autoria que foi publicado, indicando ligações (talvez 

temporárias e tênues) com alguns órgãos governamentais, além de interações 

com periódicos da grande imprensa. Entre estas últimas, Mann teve textos e 

imagens fotográficas publicados na revista Manchete, materiais que serão 

enfocados em seguida.2 

                                                            
1 Docente do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Texto vinculado ao projeto de pesquisa 
“Hans Mann - fotografia e patrimônio cultural na América do Sul (décadas de 1930 a 1960)”, 
desenvolvido no âmbito da UDESC, e que contou com bolsas de iniciação científica da mesma 
universidade (modalidade PROBIC), sendo bolsistas: Ana Carolina de Macedo Buzzi e Fernanda 
Schröter Freitas (entre julho de 2018 e agosto de 2019), além de Fernando Nilson Constâncio 
(entre agosto de 2020 e julho de 2021). Atuou como voluntário André Vinícius Petroski (entre 
agosto de 2019 e julho de 2020). Como parte do projeto de pesquisa integrado “Alteridades, 
narrativas históricas e usos do passado: vieses entrecruzados (séculos XX e XXI)”, também 
contou com apoio financeiro da FAPESC (Edital de Chamada Pública FAPESC no. 04/2018, 
Termo de Outorga 2019TR607). 
2 Cabe mencionar que Mann também teve publicadas algumas fotografias em preto e branco de 
sua autoria na revista O Cruzeiro, na edição n. 17 de 1957. As imagens compuseram matéria 
sobre as culturas andinas, com texto de Ítalo Viola, além de imagens fotográficas em cor de Ed 
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 Em consulta à Hemeroteca Digital Brasileira, mantida pela Biblioteca 

Nacional, foram localizadas imagens fotográficas de Hans Mann na revista 

Manchete apenas em 1956, em quatro edições (entre novembro e dezembro). A 

busca foi realizada a partir de palavra-chave (o nome do fotógrafo), nas edições 

disponíveis naquele sítio eletrônico. Considerada a possibilidade de eventuais 

alterações nos resultados, a pesquisa foi repetida mais de uma vez, entre 2018 

e 2021 (período de atividades do projeto de pesquisa anteriormente 

mencionado).3  

 Uma amostragem de edições da revista Manchete publicadas nos últimos 

meses de 1956, também a partir de consulta aos materiais disponibilizados pela 

Hemeroteca Digital Brasileira, permitiu verificar, naquele momento, a recorrência 

de imagens de alguns fotógrafos, geralmente aqueles que pertenciam à equipe 

do periódico. Das dezesseis últimas edições daquele ano, Armando Rozário teve 

fotos divulgadas em onze delas, Gervásio Batista em nove, Ivo Barreti em oito, 

Francisco Carvalho Henriques e Jankiel em seis, Hélio Santos em cinco. Outras 

imagens apresentaram créditos de fotógrafos que, ao que tudo indica, prestavam 

serviços eventuais, o que tudo indica ter sido o caso de Mann. Foram também 

utilizadas imagens obtidas a partir de agências, como a Magnum. 

 
Quadro 1: Imagens fotográficas de Hans Mann na revista Manchete 

Edição Data Matéria a que as imagens  
estão vinculadas 

Qtde. 
de 

imagens 

Identificação 
de autoria 

237 03/11/1956 A igreja da Penha  
nasceu de uma promessa 

(p. 70-73) 

5 “Texto e 
fotografias 
de Hans 
Mann” 238 10/11/1956 Festa perto do céu 

(p. 75-79) 
8 

239 17/11/1956 Ele toca e não sabe se o escutam 
(p. 48-49) 

2 
 

245 29/12/1956 Os segredos e mistérios do  
Aeroporto Santos Dumont (p. 53-

55) 

5 “Reportagem 
de Hans 
Mann” 

Fonte: Revista Manchete (Hemeroteca Digital Brasileira: http://memoria.bn.br/) 4 

                                                            
Keffel. Esta edição da revista O Cruzeiro pode ser consultada na Hemeroteca Digital Brasileira 
(http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx).  
3 A última busca foi efetivada em 26 de julho de 2021. 
4 A revista Manchete está protegida pela legislação brasileira de direitos autorais (mais 
especificamente, pela Lei n. 9.610/98). As edições disponibilizadas no sítio eletrônico da 
Hemeroteca Digital Brasileira podem ser apenas visualizadas e consultadas. A Biblioteca 
Nacional (que mantém o portal da Hemeroteca) não possui contatos dos detentores desses 

http://memoria.bn.br/
http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx
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 1956 foi o ano em que Mann rompeu o vínculo com a Academia Nacional 

de Bellas Artes, na Argentina. Na carta de renúncia ao cargo de fotógrafo oficial 

da Academia, indicou, conforme consta em ata daquela entidade, que estava 

fora do país, já tendo conseguido ocupação com melhor remuneração (ACTA, 

1956, p. 327). Se essa ocupação era exercida no Brasil, naquele momento 

(meados de 1956), não foi possível confirmar. Mas é interessante observar que 

três das quatro matérias contidas em Manchete revelam explorações, 

aparentemente iniciais, das singularidades do Rio de Janeiro, onde passaria a 

residir. A quarta matéria (apresentada como “reportagem”) certamente aproveita 

materiais de suas viagens pela região andina, inclusive algumas delas 

promovidas e financiadas pela Academia, tendo em vista as publicações da série 

“Documentos de Arte Colonial Sudamericano”.5 

 De início, é possível afirmar que as imagens de todas as quatro matérias 

de Mann publicadas em Manchete escapam ao cânone que conformou a imagem 

fotográfica modelar no âmbito do fotojornalismo: aquela ligada a um 

acontecimento atual e impactante, ou marcante por ser singular e excepcional. 

Mais exemplarmente associada a situações de conflito e confronto explícitos, 

quando não a catástrofes (portanto, a situações carregadas de negatividade),6 

essa imagem canônica do fotojornalismo pode também remeter a positividades 

como, por exemplo, conquistas esportivas consideradas surpreendentes. Uma 

imagem que busca explorar, em sua composição, conforme o caso, tensão, 

antagonismo (não raro em situação de desigualdade) e emoção intensa – daí a 

ênfase no corpo, nos gestos e, muito especialmente, em expressões 

fisionômicas. Conforme comenta Benjamin Picado (2014, p. 178), 

 

 

 

 

                                                            
direitos, a quem cabe autorizar qualquer publicação do material, assim como, conforme o caso, 
o jornalista e o fotógrafo envolvidos. Não tendo sido obtidas as autorizações necessárias, 
recomenda-se que o sítio eletrônico da Hemeroteca seja consultado para que a análise das 
imagens seja mais bem compreendida.  
5 Algumas das viagens foram realizadas a suas expensas ou por encomenda; uma delas, 
inclusive, pouco antes de romper o vínculo com a Academia, entre o ano de 1955 e o de 1956, 
para a qual solicitou licença (ACTA, 1956, p. 293). 
6 São as spot news, conforme Jorge Pedro Sousa (2004, p. 90-91). 
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[...] o que descobrimos [...] ao examinarmos as variáveis da remissão 
da imagem fotojornalística ao status significante do acontecimento, é 
que a ação é uma arché deste discurso; compreender estas imagens 
implica em que se reconheça seu modo de instalação no 
acontecimento enquanto ‘vetor de imersão’ na atualidade mesma de 
sua manifestação [...]. O objeto do fotojornalismo é, portanto, uma ação 
– seja lá em que condições ela se apresente ao olhar de um 
testemunho (por manifestar-se no gerúndio, num retrospecto ou pela 
evocação de uma simpatia compassional). (Grifos no original). 

 

 A ação implicada na imagem fotojornalística, tal como analisada por 

Picado, pode remeter tanto a um fragmento (a segmentação de algo que estava 

em curso, capturado em um de seus instantes), a um vestígio material do 

ocorrido (mas que seja suficiente para evocar a ação passada) ou às suas 

implicações emocionais (articulando a emoção do referente, quando 

concentrada em rostos humanos, e a dos observadores das imagens) (PICADO, 

2014, p. 176). Para o autor, a discursividade do fotojornalismo se constrói 

“através de situações nas quais o espectador pode ser levado a se posicionar, 

na condição de uma ‘testemunha vicária’ do acontecimento” (PICADO, 2014, p. 

175).  

 Nas quatro matérias de Mann, as imagens (em conjunto com textos 

também de sua autoria) remetem não à “novidade”, mas à regularidade e à 

repetição; não à ruptura gerada pelo surpreendente, mas ao esperado ou ao 

costumeiro. De um lado, há a regularidade das festas religiosas, repetidas a cada 

ano: na matéria de 3 de novembro, é enfocada a festa de Nossa Senhora da 

Penha, no Rio; na seguinte, de 10 de novembro, a Festa de Nossa Senhora de 

Copacabana, na Bolívia; festas que certamente alteram os afazeres cotidianos, 

mas que, por serem esperadas, realizam uma ruptura controlada da 

cotidianidade, mero efeito suspensivo. As duas outras matérias, por seu turno, 

mergulham no comum, no rotineiro, no banal: um músico ambulante cego que 

toca nas ruas do Rio, em meio aos passantes; fragmentos das atividades dos 

trabalhadores que atuam no Aeroporto Santos Dumont e que, por consequência, 

garantem seu funcionamento.  

 Apesar de publicadas em um periódico de grande circulação, as imagens 

fotográficas de Mann, afastadas das notícias “quentes”, não seriam, então, 

fotojornalísticas? 

 Autores como Sousa (2004), Baeza (2007) e Buitoni (2011) discorreram 

sobre a diversidade das imagens fotojornalísticas. Baeza, excluindo as imagens 
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publicitárias que povoam os periódicos (mas que não teriam uma articulação com 

decisões editoriais stricto sensu), reforça a conexão da imagem fotojornalística 

com o acontecimento (ou com a ação implicada no acontecimento, como 

destacado por Picado), com o que pode ser reconhecido como algo a ser 

noticiado:  
 
La imagen fotoperiodística es [...] la que se vincula a valores de 
información, actualidad y noticia; es también la que recoge hechos 
de relevancia desde una perspectiva social, política, económica y 
demás, asimilables por las classificaciones habitulaes de la prensa 
através de sus secciones. (BAEZA, 2007, p. 36. Grifos meus). 
 

 Para Baeza, a foto jornalística propriamente dita também estaria apartada 

da fotoilustração, que compõe a matéria apenas para torná-la mais 

compreensível, sendo, assim, um complemento do texto (BAEZA, 2007, p. 39). 

A posição de Baeza é corroborada por Buitoni (2011, p. 90-91). Mas Sousa 

(2004, p. 100) tem posição diversa e, ao considerar o fotojornalismo “num sentido 

lato”, inclui também as fotoilustrações.  

 Em tais discussões, que buscam sistematizar reflexões sobre a 

multiplicidade de gêneros da imagem fotojornalística (e que enveredam para 

diferenciações ainda mais minuciosas), é perceptível, como elemento orientador, 

o grau de adesão da imagem ao “acontecimento”, bem como a relevância dele 

em razão de seu potencial de novidade e impacto. E, como indicado 

anteriormente, quanto mais próximas do cotidiano, regular e banal, mais 

distantes as imagens parecem ser consideradas em relação ao que seria 

exemplarmente jornalístico. Um espectro que vai do mais “quente” para o mais 

“frio”.  

 Como as imagens de Mann podem interessar a essa discussão? 

 Na matéria sobre a festa de Nossa Senhora da Penha (MANN, 1956a), 

são apresentadas cinco imagens, que ocupam muito mais espaço que o texto: 

na sequência, meia página, página inteira, meia página, cerca de um terço de 

página e um quarto de página; igualmente, uma cadência que dinamiza a 

sequência imagética: horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal. A 

primeira imagem mostra um devoto solitário, ao que parece cumprindo sua 

promessa (sobe a escadaria de joelhos); a página ao lado, embora mostre 

pessoas tanto subindo como descendo a escada, frisa a descida, pois foi captada 
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do alto do morro, mostrando, mais abaixo, a cidade. Há um contraste entre o 

solitário e a multidão, o subir e o descer; em comum, os rostos que não são 

vislumbrados. Nas páginas seguintes estão as três fotos restantes, que 

destacam participantes femininas da festa: a senhora negra cujo rosto é 

encoberto pelo lenço; a mulher que sobe a escadaria de joelhos, mas apoiando-

se nas muletas; as jovens que seguem juntas, sem dificuldades físicas visíveis. 

Na foto maior, a senhora segura o lenço com a mão direita (o título do texto, logo 

abaixo, sugere que enxuga “suor e lágrima para louvar a Virgem da Penha”) 

enquanto, na mão esquerda, leva algo que é difícil identificar − talvez um apoio 

de madeira para auxiliá-la na subida da escadaria, talvez uma vela de grandes 

dimensões. Especialmente nas três primeiras imagens, os leitores da revista são 

colocados em contato com as emoções da devoção, exploradas principalmente 

nas posições dos corpos de indivíduos específicos e nas atitudes neles 

implicadas. As duas outras ressaltam a dimensão compartilhada da devoção. Os 

breves textos dialogam significativamente com as imagens a “promessa” do título 

principal se articula de imediato à primeira; a segunda imagem reforça as 

referências feitas à área rochosa, ao alto do morro, à cidade aos pés da igreja, 

e até mesmo a serpente que aparece no mito fundacional da igreja e da devoção 

é figurada no movimento das gentes, ladeira acima e abaixo. A ênfase nos 365 

degraus da escadaria acentua a dificuldade dos devotos, sobretudo aqueles que 

a sobem de joelhos. Cabe acentuar que a igreja, como edificação, não é 

destacada: houve, sim, o interesse em mostrar os participantes da festa, 

apresentados na sua relação com a devoção e a principal forma de pacto com a 

santa – a promessa. A igreja, portanto, na matéria, importa menos por sua 

materialidade e mais pelas práticas que arregimenta. 

 “Festa perto do céu”, a matéria sobre a festa de Nossa Senhora de 

Copacabana, publicada na semana seguinte, é mais extensa em imagens (8) e 

em textos. A celebração, realizada em Copacabana, às margens do Lago 

Titicaca (a uma altura de 3.800m), é apresentada como integradora de 

elementos católicos e tradições indígenas dos povos quéchua e aimara 

(resultando em uma “curiosa mescla” – MANN, 1956c, p. 77). Apesar disso, as 

imagens com protagonistas indígenas (mascarados ou não) são maioria e 

aparecem em tamanhos mais destacados. Assim, as máscaras e roupas que 

representam diabos, as detalhadas vestimentas dos dançantes e os músicos 
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com seus instrumentos, as consultas feitas ao indígena cego (mas “vidente”) e 

os costumes indígenas presentes no comércio de rua realizado durante a festa 

(como a venda de fetos de lhamas e de cachorros) são objeto de seis das oito 

imagens. A relação com os indígenas também pode ser estabelecida na imagem 

de uma embarcação característica do Lago Titicaca, a “totora”. Uma única (e 

pequena) imagem (cerca de um quarto de página) apresenta parte da procissão, 

vendo-se à frente da imagem sacra algumas autoridades católicas. Interessa 

ressaltar que, mesmo na legenda da imagem em que aparece Nossa Senhora 

de Copacabana, destaca-se um vínculo com o não europeu, pois teria sido 

esculpida “pelo filho de um Inca” (MANN, 1956c, p. 78). Embora as imagens 

fotográficas estabeleçam diálogos fundamentais com os textos da matéria, 

oferecem maior abertura à reflexão do que o texto principal e, em especial, as 

legendas, que tendem a reforçar uma perspectiva exotizante daquela festa e de 

seus participantes (ao frisar o caráter “supersticioso” do “povo antigo” que ali 

vivia), acentuando o que seria supostamente mais conhecido pelo público leitor 

(daí as muitas referências aos Incas).  

 A terceira matéria, de 17 de novembro, brevíssima, contém apenas duas 

imagens. A relação texto-imagens fotográficas é bastante equilibrada, pois não 

se trata apenas de “ilustrar” um conjunto de informações ou de “explicar” o 

conteúda das imagens: podemos compreender texto e imagens separadamente, 

apesar de sua conexão ser enriquecedora. É uma espécie de fotocrônica,7 que 

se debruça sobre um acontecimento banal, mas pleno de humanidade: o cego-

músico que busca ao menos parte de seu sustento nas ruas do Rio, com sua 

bengala, seu violão, sua gaita e seu pratinho (para recolher as contribuições dos 

transeuntes), lutando com os sons que vêm das lojas e com a indiferença da 

maioria.  

 A disposição gráfica dessa matéria é muito interessante: ela ocupa duas 

páginas contíguas, mas apenas a área central de ambas. Na imagem superior, 

vertical, que ocupa cerca de um quarto da página, o cego-músico caminha na 

rua, vendo-se a bengala e o violão. Na imagem inferior, horizontal, que ocupa 

cerca de meia página (se somadas as duas metades), o cego-músico toca gaita 

e violão ao mesmo tempo, enquanto uma mulher faz o gesto de depositar 

                                                            
7 Acentuando o caráter de crônica, Mann se inclui na narrativa: “Ao escutar a embaladora melodia 
de Brahms, afasto-me.” (MANN, 1956b, p. 48). 
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dinheiro no pratinho sobre o violão; ao fundo, pessoas seguem pela rua, de 

costas). Nas duas laterais da matéria, há anúncios, que estão longe de parecer 

casuais. De um lado (à esquerda), há um anúncio de rádio – e o diálogo com o 

texto-crônica é imediato: Veja-se ainda um trecho do texto-crônica: “Sem dar-se 

conta, o cego para diante de uma casa que vende geladeiras, máquinas de lavar 

e rádios.” (MANN, 1956b, p. 48). Na lateral direita, há dois anúncios: aquele que 

está na parte inferior, alusivo a uma pulseira para relógio, representa-a pendendo 

de uma mão feminina enluvada (desenhada), enquanto na imagem fotográfica 

ao lado se vê que a mulher a dar a esmola ao cego-músico segura um par de 

luvas em uma das mãos. E, no anúncio da parte superior, à direita, referente a 

uma goma de mascar, há três personagens em um desenho, sendo que a figura 

central (um homem) segura os “chicletes”, enquanto duas crianças estendem a 

mão para recebê-los. Há, assim, um jogo entre o estender a mão para receber 

(no anúncio) e o estender a mão para dar (na imagem fotográfica de Mann). 

Todos esses elementos indicam que a análise das imagens fotográficas em 

periódicos não pode deixar de lado os demais elementos presentes na página; 

mesmo que não estejam explicitamente articulados a uma linha ou decisão 

editorial, criam significados e interações relevantes.  

 A quarta matéria, sobre “Os segredos e mistérios do Aeroporto Santos 

Dumont”, foi publicada na última edição de 1956 (29 de dezembro) e parece 

carregar a demanda por assuntos mais leves, dado que muitos leriam a revista 

durante os preparativos festivos de comemoração do ano vindouro. Das cinco 

imagens, quatro destacam os profissionais que, conforme o texto, atuam para 

que cada um “seja conduzido com segurança ao seu destino” (MANN, 1956d, p. 

53). As imagens salientam ainda a pista, a torre de comando, os aviões 

pousados e as pessoas se deslocando para tomá-los. 

 Em que reside o fotojornalismo das fotos de Mann, em Manchete? De que 

seríamos “testemunhas vicárias”, conforme as reflexões de Benjamin Picado? 

 Apesar de as duas primeiras matérias abordarem acontecimentos pouco 

“quentes” (já que previstos em calendário e repetidos anualmente), informam, 

ambas, sobre algo que envolve número expressivo de pessoas e que se destaca 

em termos de tradição. Tais fotorreportagens, embora de dimensões não muito 

amplas, não mobilizam as imagens como spot news; elas estariam mais 

próximas do que Sousa caracteriza como feature photos:  
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As feature photos são imagens fotográficas que encontram grande 
parte do seu sentido em si mesmas, reduzindo o texto complementar 
às informações básicas (quando aconteceu, onde acontece etc.). [...] 
Quando fotografa features, o foto-repórter age numa esfera de maior 
liberdade artística e estilística. O que interessará ao editor fotográfico 
é uma imagem incomum, cheia de força visual, frequentemente 
colorida, capaz de atrair imediatamente o leitor, desde que inserida 
numa página importante com um tamanho condigno. (SOUSA, 2004, 
p. 92) 
 

 Isso permite concluir que, na medida em que resulte em uma “imagem 

incomum, cheia de força visual”, a foto poderá ter grande interesse editorial, não 

obstante estar mais distante das “altas temperaturas” de outras, essas sim, 

coladas a acontecimentos impactantes daquele momento.   

 Duas matérias buscam engajar mais pela afetividade (seja pela 

dramaticidade das imagens, na festa da Penha, seja, nos moldes da crônica, 

pelo apelo melancólico quanto às desventuras cotidianas do cego-músico); as 

duas outras, pela curiosidade, quer atiçada pelo exótico distante (festa de Nossa 

Senhora de Copacabana, na Bolívia) quer pelo desconhecido próximo (os 

bastidores de um lugar supostamente bastante conhecido e frequentado pelos 

leitores da revista). Longe de ser um fotógrafo do “não acontecimento”, Mann 

aparece mais apegado aos acontecimentos entranhados nas vivências, dos 

quais se ocupou em vários fotolivros.   

 Baeza (2007, p. 45) considera que o fotojornalismo é uma dimensão do 

fotodocumentarismo, o que poderia fazer com que pensássemos que, 

considerado a pouca proximidade de Mann com o fotojornalismo modelar, não 

houvesse diferença expressiva entre a imagem publicada nos periódicos de 

grande circulação e os fotolivros. Mas, ainda uma vez, Mann oferece alguns 

elementos para problematizar a transição das imagens entre periódico e 

fotolivro. 

 Em que medida os fotógrafos interferiam na escolha das imagens 

publicadas nos periódicos? Selecionavam as imagens conforme o perfil desses 

veículos? A disposição das imagens, eventuais detalhes e recortes, eram 

discutidos com os fotógrafos?  

 Sem documentos de Mann sobre suas relações com a imprensa (talvez 

perceptíveis em alguma correspondência ou diário), sem entrevistas que tenha 

dado, é impossível responder a essas questões no que se refere às imagens 
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publicadas em Manchete, no ano de 1956. Mas é possível indicar que ele deu 

tratamentos diferentes a algumas dessas imagens (ou imagens correlatas) em 

dois de seus fotolivros. 

 Em Strolling through Rio, de 1958, o Aeroporto Santos Dumont ressurge, 

mas não com as mesmas fotos: aparece uma imagem ligeiramente diferente da 

pista mostrada em Manchete, uma outra foto dos trabalhadores da torre de 

comando e, em destaque, uma bela composição imagética de um trabalhador do 

aeroporto em frente a um avião da KLM – em primeiro plano, o trabalhador, pura 

verticalidade (em pé, braços levantados, como se provocasse o piloto), tendo no 

segundo plano a horizontalidade das asas do avião e da própria pista. Tudo 

indica que essas imagens pertenciam ao mesmo conjunto daquelas publicadas 

na revista Manchete. Teriam sido preteridas pelos editores da revista? Ou 

guardadas por Mann, para o fotolivro que em 1956 talvez já estivesse em 

estudo?  

 

Figura 1: Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, RJ. 

 
Fonte: (MANN, 1958, p. 30-31). 
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Figura 2: Cenas cotidianas, Rio de Janeiro, RJ. 

 
Fonte: (MANN, 1958, p. 88-89). 

 

 No fotolivro de 1958, a imagem que compunha a fotocrônica do cego-

músico aparece sem contexto (e, sem conhecer a matéria de 1956 da revista 

Manchete, não temos os elementos que atestam sua cegueira). Por outro lado, 

ela é disposta em uma página que informa sobre a diversidade de atividades e 

pessoas que circulam pela capital, por vezes compondo cenas inusitadas, como 

a do homem-coroa de flores que atravessa a rua, ou a do leiteiro na bicicleta, a 

feira livre, as vitrinas das lojas apinhadas de gente. As vivências se multiplicam 

e se somam ao movimento citadino. 

 Já a Festa de Nossa Senhora da Penha, no Rio, ganha muito mais 

destaque do que na revista, com 12 imagens, metade delas à parte profana da 

celebração, que não estava presente em Manchete. Apenas duas das imagens 

presentes na revista foram reutilizadas – a da velha senhora com o lenço e a do 

solitário devoto que sobre as escadas de joelho. Para a abertura da sequência 

de fotos da festa, no fotolivro, Mann escolheu uma imagem que permite ver o 

serpentear de devotos na parte inicial da escadaria, mostrando a igreja edificada, 

no alto do morro. E, ao lado, uma dimensão da devoção não mostrada na revista 

– aquela que envolve a confecção de ex-votos (indicando a cura de algum 
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problema na cabeça, pois é uma cabeça de gesso que é carregada pela idosa 

devota). 

 

Figura 3: Festa de Nossa Senhora da Penha. Rio de Janeiro, RJ. 

 
Fonte: (MANN, 1958, p. 72-73). 

 

 Da revista para o fotolivro, cabe notar, a redução dos textos é sensível: às 

imagens cabe a prioridade. 

 Por fim, uma única imagem associada à celebração de Nossa Senhora de 

Copacabana está presente no fotolivro Sudamérica, de 1967 (1ª. edição em 

inglês: 1957). Trata-se de uma das máscaras de diabo, com grande destaque, 

em cor e página inteira, pontuada pelo rosto, na parte inferior, daquele que a 

carregava. Similar à imagem de abertura na matéria da Manchete, mas com um 

toque de humor, com a presença furtiva do garoto. 
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Figura 4: Máscara do diabo, festa de Nossa Senhora de Copacabana, Bolívia. 

 
Fonte: (MANN, 1967, p. 35). 

 

 A ausência de um número maior de imagens da festa provavelmente se 

deve à publicação em um dos fotolivros editados pela Academia Nacional de 

Bellas Artes. 

 Vê-se que, na transição entre a revista e o fotolivro, Hans Mann 

demonstrou saber modular seu fotodocumentarismo, em especial por meio da 

articulação entre textos e imagens fotográficas, buscando uma aproximação com 

o discurso propriamente fotojornalístico. 
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Maureen Bisilliat: quando a fotografia encontra a literatura 
 

Adriana M. ASSUMPÇÃO 1 
 

Introdução 

 A proposta de pesquisa apresentada nesse texto nasceu durante os 

estudos desenvolvidos pela autora a respeito de fotografia e imigração. Nesse 

sentido, nos últimos anos, temos nos dedicando à pesquisa sobre fotografias na 

contemporaneidade, cultura visual e migrações transnacionais como membro do 

Grupo de Pesquisa “Diaspotics” na Escola de Comunicação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (ECO/UFRJ). 
 As leituras de alguns autores (LISSOVSKY, 2013; MAUAD, 2008; 

MONTEIRO, 2015) foram impulsionando um desejo antigo de olhar mais 

aprofundado sobre fotografias de mulheres que não só empreenderam uma 

jornada desafiadora, como também estimularam o desenvolvimento da fotografia 

no Brasil.  

 Na pesquisa exploratória, encontramos um catálogo da exposição “Uma 

revolução de imagens nos anos de 1960”. Organizada pela Caixa Cultural, 

apresentava fotógrafos do Jornal Correio da Manhã na referida década. Dentre 

os dezoito fotógrafos destacados pela curadora da exposição, não encontramos 

nenhuma mulher. A hipótese surgida nesse contexto reside no fato que algumas 

mulheres fomentaram o desenvolvimento da fotografia no Brasil ao imigrarem 

para o país. O nosso interesse de pesquisa reside no campo da fotografia e, 

particularmente, sobre as mulheres fotógrafas. Em 2020 ao falar sobre fotógrafas 

em uma live, a fotógrafa Marcia Foletto, afirmou que ainda hoje existe um número 

pequeno de mulheres na área de fotojornalismo. 

 A relevância da pesquisa também se justifica pela escassez de dados 

sobre fotógrafas e, particularmente, no que diz respeito ao mapeamento da 

presença de mulheres nas chefias de redações e dos departamentos 

fotográficos dos jornais, o que também pode ser confirmado em prêmios de 

fotografia.  

                                                            
1 Doutora em Educação e Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Estácio de Sá (UNESA) e da Unyleya. 
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 Segundo Ferreira e Claassen (2018) a categoria de Fotografia do Prêmio 

Esso de Jornalismo, premiou, em 55 anos de existência, somente duas 

mulheres: Isa Nigri e Wania Corredo. Também buscamos entender como 

mulheres encontraram espaço para publicar seus trabalhos, visto que não havia 

estímulo para essa fotografia em veículos, como por exemplo, as redações de 

jornais e de revistas. Claudia Andujar, que migrou para o Brasil em 1955 e se 

tornou uma importante referência na fotografia brasileira, conta que em 1959 

ofereceu seu trabalho para a revista O Cruzeiro e foi rejeitada veementemente. 

Segundo ela, o editor da revista - desrespeitando totalmente o trabalho que ela 

apresentava, desenvolvido com e sobre os povos yanomamis – disse em tom 

categórico: “Mulher aqui não tem lugar, mulher não pode ser fotógrafa” 

(ANDUJAR, 2018, P.164). 

 Consideramos a afirmação de Lissovsky (2013) a respeito da história da 

fotografia brasileira, quando o autor destaca a existência de uma lacuna nas 

pesquisas sobre fotógrafos que migraram para o Brasil e contribuíram com o 

desenvolvimento da fotografia no país. 

 Assim decidimos analisar o trabalho da fotógrafa Maurren Bisilliat 

produzido entre os anos de 1962 até 1992, resgatando sua trajetória profissional. 

Escolhemos esse recorte temporal em virtude da intensa produção da fotógrafa 

nesse período. O interesse de pesquisa se concentra na análise de fotografias e 

publicações, buscando compreender certos aspectos das narrativas imagéticas 

criadas, bem como sua relação com o texto literário, que é uma forte inspiração 

para os seus trabalhos. Nascida em 1931, chegou ao Brasil em 1952 e, 

posteriormente se radicou no país. Os cenários brasileiros retratados são 

inspirados em textos literários, criando uma proposta que une poesia e arte. Suas 

inspirações nascem da leitura das obras de grandes escritores brasileiros como 

Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Euclides da Cunha, João 

Cabral de Melo Neto, Adélia Prado e Jorge Amado.  

 

2. Primeiros passos para o estudo 

 O desenvolvimento desse estudo se dá por meio de um tensionamento 

com referências teóricas importantes para as reflexões aqui propostas. Da 

mesma maneira, intentamos realizar uma pesquisa de caráter documental por 
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meio da análise do material encontrado. Pretende-se assinalar o que é particular 

na história da produção das fotografias e, nesse sentido, o aporte teórico para 

análise deverá ser oriundo das reflexões de autores como Susan Sontag, Roland 

Barthes e Boris Kossoy. 

 A questão da invisibilidade feminina no mercado de trabalho vem sendo 

abordada por estudos acadêmicos nas últimas décadas (MATOS,2002; 

TEIXEIRA, 2009; MONTEIRO,2015) e, podemos destacar alguns recortes no 

que diz respeito ao mercado de trabalho e trabalho doméstico, cor, raça, 

condições sociais e formação acadêmica. 

 No que diz respeito ao mercado de fotografia no Brasil, o tema é abordado 

por diferentes autores (FERREIRA E CLAASSEN, 2018; SILVA, 2018; SOARES, 

FEITOSA E JUNIOR, 2018) que reafirmam a necessidade de estudos que 

problematizem esta questão para que novas produções acadêmicas sejam 

desenvolvidas e possam subsidiar reflexões sobre mulheres e o campo da 

fotografia. 

 Em publicação recente, Moura (2020) aborda a desigualdade de gênero 

no campo dos livros de fotografia e apresenta dados após uma sistematização 

organizada com informações da “Base de dados de Livros de Fotografia”. 

Segundo a autora, um levantamento realizado na fotografia - especialmente no 

que diz respeito a participação em prêmios, convocatórias, livros e exposições – 

em consonância com produções acadêmicas e depoimentos de fotógrafas, 

evidencia uma história de desigualdade e invisibilidades. No artigo citado 

apresenta alguns desses dados como: No World Press Photo, premiação 

conhecida internacionalmente, aparecem apenas 15% a 17.5% de inscrições 

para o prêmio anualmente concedido e, no que diz respeito aos finalistas 12% 

em 2018, 32% em 2019 e 13% em 2020. Também afirma que em grande parte 

dos jornais com visibilidade internacional, as mulheres fotógrafas não assinam 

nem 30% das fotografias que são publicadas em destaque na capa. No mesmo 

sentido, Ferreira e Claassen (2018) ressaltam que o Prêmio Esso de Fotografia 

possui dentre os vencedores da categoria Fotografia apenas 3,6% (2 fotógrafas 

em 55 edições da premiação) de mulheres no período compreendido entre 1961 

e 2015 o que corrobora nossa justificativa para essa pesquisa. 

 As mulheres estiveram envolvidas com e na fotografia desde seus 

primórdios, como reflete Naomi Rosenblum (apud Moura,2020), em seu livro 



63 
 

History of Women in Photography, onde compilou 270 produções de mulheres e, 

afirmou que as fotógrafas foram invisibilizadas em grande parte da história da 

fotografia.  

 Com esse estudo, objetivamos contribuir na construção de estudos 

teóricos sobre mulheres e o desenvolvimento da fotografia brasileira, por meio 

de uma investigação que propicia a construção de um saber oriundo da empiria 

e a proposição de novas pesquisas no universo acadêmico. Dessa maneira, 

nossos objetivos se organizam em duas ordens: uma de natureza teórica 

epistemológica e outra de natureza prática empírica. No plano teórico, 

pretendemos investigar a literatura sobre fotografia, particularmente, aquela 

produzida por fotógrafas mulheres, por meio do levantamento bibliográfico e 

reflexão sobre fotografia, mulheres, análise do trabalho de fotógrafas brasileiras. 

No que diz respeito à prática empírica, estamos realizando um mapeamento de 

eventos expositivos e de livros organizados com o trabalho da fotógrafa Maureen 

Bisilliat entre os anos de 1962 e 1992. 

 
3. Metodologia 
 Nossa busca está fundamentada no “desvendar a imagem” e seus 

múltiplos sentidos (SONTAG, 2004, p.17), com o intuito de conhecer “para além 

das aparências”, pois fotos são uma forma de interpretar o mundo.  

 O propósito do estudo é desenvolver uma pesquisa qualitativa, com 

caráter exploratório, buscando compreender a prática da fotografia e suas 

relações com o contexto histórico e social. Buscamos o questionamento dessa 

representação restrita de mulheres na Fotografia. Entendemos que a luta é 

também por uma história da fotografia que se inscreva na perspectiva da 

diversidade.  

 A pesquisa teve início em maio desse ano e, nessa primeira etapa 

realizamos um levantamento dos livros de fotografias de Maureen Bisilliat, bem 

como textos sobre a fotógrafa e entrevistas por ela concedidas. Esse 

mapeamento nos mostrou uma produção interessante e diversificada. 

Destacamos que esse levantamento foi realizado em sites especializados, 

buscando reunir e compreender um material que está disperso, apresentado em 

diferentes espaços virtuais. Porém, o trabalho de Maureen Bisilliat está sob a 
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guarda do Instituto Moreira Salles (IMS), desde o ano de 2003, quando sua obra 

completa foi incorporada ao IMS com um total de 16.251 imagens, 

compreendendo fotografias, negativos em preto e branco e cromos coloridos. 

 A segunda etapa metodológica previa uma pesquisa no acervo do Instituto 

Moreira Salles, entretanto foi necessário adiar essa etapa, em virtude do 

fechamento da área de consulta aos acervos dessa instituição. Assim 

trabalhamos no mapeamento sobre a fotógrafa e no início da análise do livro 

“Sertões Luz & Trevas” e, nesse texto, apresentamos alguns dados parciais. 

 

4. Apresentando Maureen Bisilliat  
 

 
 

 A inglesa Maureen Bisilliat nasceu em 1931 a filha de um diplomata 

argentino e uma pintora inglesa, teve uma infância marcada por mudanças 

recorrentes em virtude do trabalho do pai. Isso a levou a viver em diferentes 

países como Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, Colômbia, Argentina, Suíça 

e Brasil, o que, segundo a própria fotógrafa, marcou profundamente sua vida e 

sua personalidade. 

 Estudou artes plásticas em Paris, na França, com André Lhote e também 

no Art Student´s League, em Nova Iorque, com Morris Kantor em 1957 e, no 

mesmo ano viajou para o Brasil. Chegando aqui fixou residência em São Paulo. 

Depois de estudar pintura em Paris e Nova York se interessou pela fotografia e, 
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no início dos anos 60 trabalhou na Editora Abril, entre 1964 e 1972 na revista 

Realidade. Seu interesse pelo Brasil cresceu à medida que tomou contato com 

a literatura brasileira e, isso fomentou a inspiração para a produção de ensaios 

fotográficos belíssimos. Criou fotografias inspiradas nas obras de grandes 

escritores brasileiros como: João Guimarães Rosa, Carlos Drummond de 

Andrade, Euclides da Cunha, João Cabral de Melo Neto, Adélia Prado, Jorge 

Amado. Produziu um ensaio fotográfico inspirada no livro O Turista Aprendiz, de 

autoria de Mário de Andrade e ele foi apresentado em 1985 em uma sala 

especial da 18ª Bienal Internacional de São Paulo. Destacamos também as 

obras que a fotógrafa produziu no Xingu - Xingu, Território Tribal, (1979) e Terras 

do Rio São Francisco, (1985) – que, posteriormente, deram origem ao vídeo 

documentário Xingu/Terra que foi um longa-metragem produzido com Lúcio 

Kodato, na aldeia Mehinaku, localizada no Alto Xingu. 

 No ano de 1988 o antropólogo Darcy Ribeiro convidou Maureen, 

juntamente com seu marido Jacques Bisilliat e seu sócio Antônio Marcos Silva 

para realizarem um levantamento do acervo de arte popular latino-americana 

para a Fundação Memorial da América Latina. Depois de algumas viagens para 

países como a Guatemala, o Equador, o Peru e o Paraguai, o grupo montou a 

coleção permanente do Pavilhão da Criatividade, do qual a fotógrafa é curadora. 

 Nos textos escritos sobre ela, Maureen Bisilliat é apontada como uma das 

artistas que melhor traduziram a complexidade brasileira, pois suas imagens 

dialogam magistralmente com obras de grandes escritores da literatura nacional. 

Os autores que ela escolheu nos brindaram com visões particulares da alma 

brasileira e, Maureen, leitora perspicaz, mergulhou nos universos dos livros e os 

traduziu em imagens. Interessante destacar que ela discordava do clichê de que 

“uma imagem vale mais do que mil palavras” e afirmava: “minhas fotografias só 

ficam completas com o texto”. 

 Na lista dos autores que encantaram a fotógrafa e serviram como 

inspiração para ensaios fotográficos de rara beleza, estão: João Cabral de Melo 

Neto (O cão sem plumas), Euclides da Cunha (Sertão, Luz e Trevas), Carlos 

Drummond de Andrade (o poema A Visita), poemas de Adélia Prado e textos de 

Jorge Amado. 
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 Segundo Yara Schreiber Dines (2018), no ensaio publicado na Revista 

Zum com o título As mulheres caranguejeiras e o sertão de Guimarães Rosa 

pelas lentes de Maureen Bisilliat,  
 

Dessas andanças, ficou seu fascínio expressionista pelo claro-escuro 
e pelos enquadramentos inesperados, que apresentam formas 
imperfeitas. A troca da pintura pela fotografia aconteceu no início da 
década de 1960, quando Bisilliat se deu conta de que o fotojonalismo 
a permitiria viajar e ter contato com diferentes povos e comunidades. 
Entre 1964 e 1972, ela integrou a famosa revista Realidade, da editora 
Abril. 
 

 Nas palavras da própria Maureen Bisilliat “o Brasil foi uma procura de 

raízes, que eu não tive quando criança”. Em algumas de suas entrevistas a 

fotógrafa relata o encontro com os livros e os autores que a inspiraram para os 

ensaios que produziu, demonstrando um profundo respeito por temas e 

personagens brasileiros como: vaqueiros, sertanejos, mulheres, trabalhadoras 

caranguejeiras, grupos indígenas, buscando aprofundar seu conhecimento 

sobre o Brasil por meio da literatura e do contato com os grupos descritos nos 

livros.  

 Em vista disso, desenvolveu um contínuo exercício de unir texto literário 

e imagem, buscando o que ela considera “equivalência fotográfica”. A fotógrafa 

relata que à medida que conhecia os textos literários brasileiros aumentava o 

desejo de mergulhar no universo descrito na escrita dos autores. Assim produziu 

os primeiros ensaios na década de 1960 homenageando Guimarães Rosa: “A 

João Guimarães Rosa” e “Caranguejeiras”. Dava início naquele momento, a um 

processo que se tornaria contínuo em sua produção fotográfica: viagens, 

registros imagéticos, investigação sobre a vida dos grupos sociais fotografados 

e, dedicação na edição do material produzido, 
 Segundo Dines (2018), Maureen Bisilliat iniciava um projeto em “estado 

de graça”, pois para ela, encontrar-se com o desconhecido era desafiador e 

trazia a necessidade de modéstia por parte do fotógrafo, já que novos e intensos 

laços são construídos a partir daí. Relata em algumas passagens com Maureen 

trabalhava após realizar a leitura dos livros que a inspiraram. 
 
 
 

https://revistazum.com.br/ensaios/caranguejeiras-vaqueiros-maureen/autor/?autor=Yara+Schreiber+Dines
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Após ler Grande Sertão: Veredas (1956), de Guimarães Rosa, Bisilliat 
decidiu percorrer os lugares distantes do sertão de Minas Gerais que 
inspiraram a paisagem do livro. Para recompor personagens da obra 
em linguagem fotográfica, ela contou com a ajuda do próprio escritor. 
Em depoimento em vídeo, a fotógrafa diz que começou “a conhecer os 
sertões por suas veredas. Iniciei minha busca seguindo de ônibus para 
Minas, parando primeiro em Cordisburgo, lugar de nascimento do 
autor, prosseguindo rumo ao norte e chegando em Andrequicé, 
povoado pequeno, pouso na rota das boiadas pelos sertões. Ao 
chegar, o sol se escondendo no horizonte, acerquei-me de um 
pequeno boteco e, após me apresentar como alguém em busca dos 
rastros de Guimarães, fui acolhida com uma boa notícia: ‘A moça está 
com sorte, pois não é que chegou agorinha mesmo o Manuelzão do 
Rosa, vindo direto da fazenda para uma celebração de crisma em 
Andrequicé!’”. 
 

 A fotógrafa construiu narrativas imagéticas carregadas de poesia porque 

sua sensibilidade fez com que conseguisse compreender com profundidade os 

cenários que encontrou pelo Brasil: cerrado, sertão, agreste tudo era 

transformado em narrativa fotográfica e literária, em virtude do diálogo que ela 

construiu por meio das fotografias que produziu. 

 Depois de conhecer o Parque Nacional do Xingu produziu um trabalho 

audiovisual em formato longa-metragem Xingu-Terra mobilizada pela terra dos 

povos indígenas daquela região. Ela também publicou ensaios fotográficos de 

viagens que realizou à África, ao Líbano e ao Japão. Apresentamos a seguir 

algumas imagens das capas dos livros de Maureen Bisilliat. 

 

Figura 1: Xingu – fotografias 1978 - Álbum com 20 obras. 

 
 

Fonte: https://www.escritoriodearte.com/ 
      
                       

https://www.escritoriodearte.com/artista/maureen-bisilliat/xingu-13246
https://www.escritoriodearte.com/artista/maureen-bisilliat/xingu-13246
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Figura 2: Capas dos livros “Fotografias: Maureen Bisilliat” edição do IMS 

(2009), “O cão sem plumas” fotografias de Maureen Bisilliat, editora Nova 

Fronteira (1984) e “Maureen Bisilliat” Editora terra Virgem (2012). 

 

 
 

 

Figura 3: Capas dos livros “Xingu” (1989), “Bahia Amada Amado” (1996) e 

“Chorinho Doce” (1995). 
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5. Referencial teórico  

 O título deste texto é uma provocação com o intuito de estimular a reflexão 

sobre a aproximação entre literatura e fotografia – particularmente com o 

trabalho de Maureen Bisilliat – a fim de compreendermos a potencialidade dessa 

relação. 

 Nosso desejo é refletir sobre textos e imagens em uma inter-relação que 

possui implicações no modo de entender a cultura visual na sociedade 

contemporânea. Em nossos estudos anteriores, percebemos a relevância dessa 

discussão e dos apontamentos sobre o seu necessário aprofundamento, quando 

caminhamos na esteira teórica de Roland Barthes (2011). Corroborando nossa 

posição, os autores Monteiro, Quijada e Silva (2019, p.2) destacam que  
O panorama do campo dos estudos sobre a Literatura e a Fotografia 
se altera profundamente a partir dos anos 1990. Parte disso deve-se à 
realização de uma série de seminários que passaram a problematizar 
as relações entre as duas áreas, bem como a publicação de várias 
obras, dentre elas Photography and Literature (1992), Fiction in the age 
of photography (1999), La Littérature à l’ ère de la photographie (2004), 
Les inventions littéraires de la photographie (2004), Littérature et 
Photographie (2009) entre outras. Vale ressaltar, nesse momento, que 
o conjunto desses livros fizeram avançar consideravelmente a 
pesquisa sobre a invenção da fotografia, assim como a sua 
apropriação por vários artistas, escritores e escritoras pertencentes ao 
cânone da história da literatura dos séculos XIX e XX. 
 

 Consideramos a importância do debate sobre a relação entre literatura e 

imagem no contexto atual da cultura visual, onde podemos perceber uma grande 

ampliação do uso das tecnologias e das imagens produzidas e compartilhadas 

por meio dessas tecnologias. 

 Nessa perspectiva Monteiro, Quijada e Silva (2019, p.1) contribuem com 

esse debate  
Na era em que a tecnologia das imagens está em plena expansão, não 
é de se admirar que os teóricos, críticos e historiadores da literatura se 
interessem pela cultura visual, a qual sempre esteve lado a lado com o 
universo das letras. Nesse sentido, é legitimo que se considere a 
fotografia como um lugar de debate literário. Nas obras literárias, ela 
aparece ora em meio ao texto, confirmando ou completando o sentido 
das palavras, ora colocando em evidência as palavras, ora 
posicionando-a em oposição ou tensão com as palavras. Seja como 
for, a fotografia caracteriza-se pelo envolvimento de um discurso 
público e privado que circunda as imagens. 

  

 Consideramos o trabalho de Maureen Bisilliat profícuo para este debate 

em virtude da sua própria natureza que é a produção de um discurso imagético 
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a partir de discursos literários. O texto alimenta e potencializa a produção 

fotográfica de Bisilliat e essa relação nos interessa profundamente em função da 

riqueza de seu trabalho. 

 Segundo Aumont (2012) as imagens são artefatos cada vez mais 

abundantes e importantes em nossa sociedade, e não deixam por isso de ser 

objetos visuais como os outros, regidos exatamente pelas mesmas leis 

perceptivas. Este autor lembra que a percepção visual é, de todos os modos de 

relação entre o homem e o mundo que o cerca, um dos mais bem conhecidos e 

ressalta que há um vasto corpus de observações empíricas, de experimentos e 

de teorias, que começou a constituir-se desde a Antiguidade. A utilização do 

texto imagético é um dos meios de comunicação mais antigos da humanidade 

com referências desde a pré-história, e na contemporaneidade percebe-se a 

crescente importância das imagens e da sua circulação em diferentes espaços.  

 Compreendemos como Manguel (2001) que diferentes imagens formam 

o nosso mundo como símbolos, sinais, mensagens e alegorias e, talvez sejam 

apenas presenças vazias que completamos com nosso desejo, experiências, 

questionamentos e remorsos. 

 Buscamos entender as imagens e a cultura visual a partir da proposta 

teórica de Roland Barthes (2011), particularmente por meio dos conceitos: 

studium e punctum. Studium, do verbo studare, que representa o que não tem 

pungência; o punctum, vem do verbo pungere, de picar, perfurar, furar. O que 

nos é pungente, nos toca, nos move.  Segundo Barthes (2011, p.36) o punctum 

é também um pequeno corte – e também lance de dados: “O punctum de uma 

foto é esse acaso que, nela, me punge (mas também me mortifica, me fere)”. As 

fotos que provocam um interesse geral por assim dizer, polido, não apresentam 

nenhum punctum: agradam-me ou desagradam-se sem me pungir. O studium 

mobiliza um interesse vago, um meio-desejo, meio-querer. 

 Acreditamos que as intrínsecas relações entre imagens e palavras 

conferem às visualidades um caráter de narrativa, de apropriação e de 

expressão das dimensões do tempo e da experiência vivenciada pelos sujeitos. 

Para existirem, imagens precisam ser narradas, contadas e construírem estórias. 

Nesse sentido, é importante ressaltar o caráter fabulatório, inventivo e ficcional 

das imagens. Essa característica adensa-se com a industrialização da tecnologia 

para produção de imagens, que democratizou fortemente essas práticas ao 
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traduzi-las para novas experiências (SONTAG, 1977, p.18). A autora observa 

que as sociedades industriais capitalistas transformaram seus cidadãos em 

dependentes de imagens para seus processos narrativos de identificação, 

pertencimento e expressão de conhecimento.  Concebemos a pesquisa sobre 

imagens como um exercício de análise para compreensão dos processos 

envolvidos na recepção dessas imagens largamente produzidas no mundo 

contemporâneo. Nesse sentido, reafirmamos um dos objetivos do estudo que é 

tratar do papel social de fotógrafas - especialmente de Maureen Bisilliat - e refletir 

teoricamente sobre a fotografia no Brasil e o seu papel documental. Nesse 

sentido, Soares, Feitosa e Júnior (2018, p.5) destacam que  
 

Dois notórios estudiosos de referência em pesquisa de fotografia 
brasileira, Ronaldo Entler e Boris Kossoy, publicaram matéria em 1996 
na revista francesa Photo, cujo objetivo era esboçar um panorama da 
fotografia contemporânea brasileira. O texto é dividido em períodos 
1940-1960/ 1960-1980/ 1980-1996, apenas como recortes indexais. 
Na publicação, Kossoy e Entler citaram fotógrafos que, para esses 
autores, mereceram destaque dentro do cenário artístico. Dentre os 
trinta e oitos fotógrafos de renome na fotografia brasileira, figuram 
apenas cinco fotógrafas: Claudia Andujar, Maureen Bisilliat, Bettina 
Musatti, Claudia Jaguaribe e Rosangela Rennó, ou seja, 13,15%. 
 

 Da mesma maneira a representatividade feminina é tímida em relação aos 

eventos de fotografia realizados no Brasil. Dados indicam que os festivais 

possuem presença esmagadora de fotógrafos em detrimento da participação das 

mulheres. Tratando desse aspecto, Soares, Feitosa e Júnior (2018, p.6) 

apresentam elementos importantes e afirmam que [...] “o Paraty em foco, foi 

tema da crítica de Suelen Pessoa, em texto publicado em 2015, de título 

“Representação Representatividade: opinião sobre a última edição do Paraty em 

foco” (PESSOA, 2015). Ressaltamos que este é o festival de fotografia brasileiro 

com maior número de edições sem interrupção e um importante espaço já 

consolidado no cenário nacional de fotografia. 

 Ferreira e Claasen (2018) desenvolveram um estudo consistente sobre 

relações de gênero e fotografia – particularmente fotojornalismo – e invisibilidade 

feminina nessa área. As autoras concluem que as diferenças de gênero no 

mercado de trabalho não são novidade e nem estão restritas ao campo do 

fotojornalismo, entretanto as mulheres ocupam gradativamente cargos que até 

pouco tempo eram considerados exclusivamente masculinos. 
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No campo da redação jornalística, as mulheres já são maioria. Uma 
pesquisa realizada pela Universidade Federal de Santa Catarina em 
parceria com a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) nos 
revelou que 64% dos jornalistas brasileiros são mulheres. Contudo, no 
Fotojornalismo, a situação parece ser inversa. Embora a foto oficial do 
Movimento Fotógrafas Brasileiras e sua capacidade de mobilização 
nos mostre que 115Soraya Venegas Ferreira, Isabela Venegas 
Claassen as profissionais não são tão poucas como o que as 
premiações nos fazem pensar. É necessário um longo caminho para 
diminuir sua invisibilidade e trazer à tona relatos silenciados por tanto 
tempo. É possível notar que hoje a divisão sexual do trabalho ainda se 
faz muito presente no Fotojornalismo, logo que a atividade ainda é 
considerada masculina, e que o reconhecimento da excelência no 
registro fotográfico cabe principalmente aos homens. 

 

 Podemos inferir que a fotógrafa Maureen Bisilliat foi uma das precursoras 

dessas conquistas em virtude das possibilidades que ela criou por meio da sua 

produção fotográfica, em meio a um cenário marcadamente masculino e um 

contexto bem diferente no que diz respeito à representatividade feminina na 

fotografia. A força de suas imagens está relacionada com a capacidade de 

evocar sentimentos e demarcar um espaço relevante para a fotografia feita por 

mulheres.  

 Lembramos que nos anos de 1980 houve uma profunda modificação no 

campo do fotojornalismo, “devido à massificação, à industrialização da notícia e 

ao apelo recorrente ao sensacionalismo” (MONTEIRO, 2016, p.82) e a vocação 

documental com realismo entraram em declínio. Assim a fotografia “passou a ser 

compreendida como produtora do acontecimento, como uma forma de 

interpretação, recriação e atualização do real” (MONTEIRO, 2016). Maureen 

Bisilliat vivenciou esse contexto e, nesse sentido, sua produção caminhou 

seguindo o novo estatuto das imagens fotográficas. Nessa perspectiva, Monteiro 

(2016) afirma que no período destacado: 
Ocorre uma mudança no estatuto das imagens fotojornalísticas a partir 
de sua publicação em livro, exibição em museus, festivais, feiras de 
fotografia e galerias de arte. De testemunho de um contexto histórico 
elas passaram a ser objeto de deleite visual, abrem‐se outras 
possibilidades de interpretação das imagens para além de sua 
vinculação com o acontecimento. Elas passam também a ser avaliadas 
pelo domínio técnico (luz, enquadramento, abertura, tons, cor etc.) e 
pelo olhar singular do fotógrafo sobre o assunto abordado, que 
eventualmente também podem estar relacionados a um 
comportamento nostálgico frente ao passado. 
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 Com o estudo buscamos compreender o papel da fotografia de Maureen 

Bisilliat, no aspecto documental de organização do campo fotográfico brasileiro, 

bem como na participação de mulheres na fotografia. Para além disso, entender 

a expansão de um campo de estudos sobre fotografia e literatura e sua dimensão 

formativa. 

 

6. Panorama do mapeamento realizado – dados parciais  

 No mapeamento realizado até o presente momento, encontramos 

diversos materiais que tratam de exposições das quais a fotógrafa participou, 

algumas delas comentadas por ela própria e outras com a seus comentários ao 

percorrer o espaço expositivo. Também foram selecionados textos e entrevistas 

concedidas por Maureen Bisilliat. Optamos por fazer um recorte da pesquisa e 

apresentar apenas dados parciais desse mapeamento em virtude da fase inicial 

da pesquisa: 

 

 
Exposições comentadas por Maureen Bisilliat 

 

Título: Ecolines da fotografia de Maureen Bisilliat/ canal arte 1  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=tkCBGe20C1A  

 A fotógrafa Maureen Bisilliat reflete sobre a exposição "Ecolines", 

trabalho com fotos em preto-e-branco pintadas pela própria depois. 

 

Título: Maureen Bisilliat: Escrever com a imagem e ver com a palavra 

Fonte:https://youtu.be/uU8w5Uo_y7A?list=PLC90FSGUmLhTXz9mZNM

EXlh8yHVyX-w4n 

Escrever com a imagem e ver com a palavra: fotografia e literatura na obra 

de Maureen Bisilliat”, é uma versão revista e ampliada da exposição feita 

originalmente na Biblioteca de Fotografia do IMS Paulista. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tkCBGe20C1A
https://youtu.be/uU8w5Uo_y7A?list=PLC90FSGUmLhTXz9mZNMEXlh8yHVyX-w4n
https://youtu.be/uU8w5Uo_y7A?list=PLC90FSGUmLhTXz9mZNMEXlh8yHVyX-w4n
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Título: Exposição de Maureen Bisilliat no IPHAN- 3ºFestival de Fotografia 
de Tiradentes / Foto em Pauta. Apoio Instituto Moreira Salles  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=qUGCzmM2MSI 

 

Exposições percorridas em vídeo 

Título: Série Pele Preta - 1963 

Fonte de pesquisa:canal do IMS no youtube  

Conteúdo:https://www.youtube.com/watch?v=25mJSbTdlz8&list=PLC90

FSGUmLhT8GVj_wltRY9kRNf44yhw_&index=2 

"Pele Preta", realizado há cerca de cinquenta anos, foi o primeiro ensaio 

fotográfico da artista inglesa, naturalizada brasileira, Maureen Bisilliat. Este 

trabalho marca a transição de sua pesquisa com o corpo humano para uma nova 

fase e a decisão de abandonar a pintura. 

 

 

Título: Exposição Andrequicé, fotografia de Maureen Bisilliat - 2013 

Fonte de pesquisa: canal do IMS no youtube 

Conteúdo:https://www.youtube.com/watch?v=L-

0OBXJh9to&list=PLC90FSGUmLhT8GVj_wltRY9kRNf44yhw_&index=4 

Este vídeo, gravado no Museu do Manuelzão (a casa nos últimos anos de 

vida do vaqueiro que foi personagem de Guimarães Rosa), focaliza uma 

pequena seleção de fotos de época feitas na primeira viagem de Maureen 

Bisilliat a Andrequicé, em 1966, oferecidas ao museu pelo Instituto Moreira 

Salles. 

Exposições Individuais 

1965 - São Paulo SP - Individual, no Masp 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qUGCzmM2MSI
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Exposições Coletivas 

1971 - São Paulo SP - Fotógrafos de São Paulo, no MAC/USP 

1975 - São Paulo SP - Xingu/Terra, Sala Especial na 13ª Bienal Internacional 

de São Paulo 

1979 - Nova York (Estados Unidos) - Xingu/Terra, Margaret Mead Film Festival, 

no Museum of Natural History 

1982 - Nova York (Estados Unidos) - Xingu/Terra, no Museum of Natural 

History 

1985 - São Paulo SP - 1ª Quadrienal de Fotografia, no MAM/SP 

1985 - São Paulo SP - O Turista Aprendiz - Viagem pelo Amazonas até o 

Peru/pelo Madeira até a Bolívia/por Marajó até Dizer Chega, Sala Especial na 

18ª Bienal Internacional de São Paulo 

1987 - Paris (França) - O Turista Aprendiz, Sala Especial no Salon de la 

Photographie de Paris/La Défense 

1989 - São Paulo SP - Teatro do Presídio, Sala Especial na 20ª Bienal 

Internacional de São Paulo na Seção de Teatro 

1991 - São Paulo SP - 2º Studio Internacional de Tecnologias de Imagem, 

Sesc/Pompéia 

1991 - São Paulo SP - Coleção Pirelli/Masp de Fotografias, no Masp 

1992 - Zurique (Suíça) - Brasilien: entdeckung und selbstentdeckung, no 

Kunsthaus 

1994 - San Francisco (Estados Unidos) - Contemporary Brazilian Photography: 

a selection of photographs from the collection of Joaquim Paiva, na Yerba 

Buena Center for the Arts 

1995 - Rio de Janeiro RJ - Fotografia Brasileira Contemporânea, no CCBB 

1996 - Bogotá (Colômbia) - Imagenes de Brasil. Coleção Pirelli/Masp de 

Fotografias, na Casa do Brasil 

1996 - Buenos Aires (Argentina) - Imagenes de Brasil. Coleção Pirelli/Masp de 

Fotografias, no Museo Nacional de Bellas Artes 

1996 - Caracas (Venezuela) - Imagenes de Brasil. Coleção Pirelli/Masp de 

Fotografias, no Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber 

1998 - Rio de Janeiro RJ - A Imagem do Som de Caetano Veloso, no Paço 

Imperial 

https://www.escritoriodearte.com/artista/joaquim-paiva
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1998 - São Paulo SP - Amazônicas, no Itaú Cultural 

1999 - Wolfsburg (Alemanha) - Brasilianische Fotografie, no Kunstmuseum 

Wolfsburg 

2001 - São Paulo SP - Três Brasis, na Galeria Marta Traba - Memorial da 

América Latina 

2002 - São Paulo SP - Fotografias no Acervo do Museu de Arte Moderna de 

São Paulo, no MAM/SP 

2002 - São Paulo SP - Visões e Alumbramentos: fotografia contemporânea 

brasileira da coleção Joaquim Paiva, na Oca 

2003 - São Paulo SP - Clube de Colecionadores de Fotografia do MAM, no 

MAM/SP 

2003 - São Paulo SP - Labirintos e Identidades: a fotografia no Brasil de 1945 a 

1998, no Centro Universitário Maria Antonia 

2003 - São Paulo SP - MAC USP 40 Anos: interfaces contemporâneas, no 

MAC/USP 

2003 - São Paulo SP - Negras Memórias, Memórias de Negros: o imaginário 

luso-afro-brasileiro e a herança da escravidão, na Galeria de Arte do Sesi 

2004 - São Paulo SP - Brasileiro, Brasileiros, no Museu Afro-Brasil 

2004 - São Paulo SP - Canção do Dia de Sempre, no Memorial da América 

Latina 

2004 - São Paulo SP - Fotografia e Escultura no Acervo do MAM - 1995 a 

2004, no MAM/SP 

2004 - São Paulo SP - São Paulo 450 Anos: a imagem e a memória da cidade 

no acervo do Instituto Moreira Salles, no Centro Cultural Fiesp 

Fonte: Itaú Cultural 

Entrevistas concedidas por Maureen Bisilliat 

Título: Provocações - 2016 

Fonte de Pesquisa: https://www.youtube.com/watch?v=AgUh3LeKfmg 

Conteúdo: Para estrear a nova “roupagem”, em comemoração aos 10 

anos de idade do programa, Provocações recebe a fotógrafa Maureen Bisilliat, a 

mais brasileira das mulheres nascidas na Inglaterra. Ela já trabalhou com artes 

https://www.escritoriodearte.com/artista/joaquim-paiva
https://docs.google.com/document/u/0/d/1OpY55hwOmbMpg24rPb3jO1ZUr1pOv8gbAVj7mt2ygDk/edit
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plásticas, fotografia e agora também atua como videomaker. Atualmente assina 

a exposição Maureen Bisilliat: fotografias, na Galeria de Arte do SESI-SP.  

“Desde o início, eu sempre liguei a foto à palavra”. Maureen Bisilliat que 

tem fotografias inspiradas na obra de Guimarães Rosa, Jorge Amado, Ariano 

Suassuna e Adélia Prado, confessa à Abujamra que seu negócio sempre foi 

sequenciar, roteirizar e trabalhar com as imagens, estabelecendo uma linha 

narrativa entre as fotos. E mais, apesar de tudo nunca foi apaixonada por 

fotografia, mas sim por trabalhar com sequências de fotografias.  

Título: Porta-voz da alma brasileira - 2017 

https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/ju/noticias/2017/11/08/porta-

voz-da-alma-brasileira Acesso em 04/05/2021 

Conteúdo:JORNAL DA UNICAMP  

Entrevista de Maureen relembrando sua trajetória e novos projetos 

Observações/Anotações: Na matéria também consta pequenos áudios da 

entrevista. 

 

Título: Entrevista Veja SP - 2020 

https://vejasp.abril.com.br/blog/arte-ao-redor/maureen-bisilliat-entrevista/ 

Acesso em 04/05/2021 

Conteúdo: Maureen fala sobre amizade, em entrevista que entrelaça o 

vídeo Palavras e Pensamentos Captados e o documentário Equivalências. 

Revista Veja  

 

Título: Jorge Bodanzky conversa com Dulce Soares, Maureen Bisilliat e 
Cristiano Mascaro - 2016 

https://revistazum.com.br/tv-zum/bodanzky-dulce-soares-maureen-

mascaro/ Acesso em 22/05/2021 

https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/ju/noticias/2017/11/08/porta-voz-da-alma-brasileira
https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/ju/noticias/2017/11/08/porta-voz-da-alma-brasileira
https://vejasp.abril.com.br/blog/arte-ao-redor/maureen-bisilliat-entrevista/
https://revistazum.com.br/tv-zum/bodanzky-dulce-soares-maureen-mascaro/
https://revistazum.com.br/tv-zum/bodanzky-dulce-soares-maureen-mascaro/
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Conteúdo: o cineasta Jorge Bodanzky conversa com os fotógrafos Dulce 

Soares, Maureen Bisilliat e Cristiano Mascaro sobre as imagens da exposição 

Vitrines e fachadas: dois ensaios paulistanos de Dulce Soares, em cartaz no 

Instituto Moreira Salles-SP 

Revista ZUM / IMS 

 

Título: A fotografia era como saber pertencer - 2020 

Fonte: Revista Continente 

https://revistacontinente.com.br/edicoes/229/ra-fotografia-era-como-

saber-pertencerr - Acesso em 09/05/2021 

Conteúdo:Jornalista Adriana Dória Matos sobre entrevista telefônica com 

Maureen Bisilliat. 

 

Título: Sergio Zlotnic entrevista a fotógrafa Maureen Bisilliat  

12/12/2012 

 https://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/sergio-zlotnic-entrevista-a-

fotografa-maureen-bisilliat - 10/05/2021 

Conteúdo: No final de 2011, Maureen abriu as portas de sua casa para 

ser entrevistada pelo psicanalista Sergio Zlotnic, que ministrou, na Escola, o 

curso de Extensão Cultural “Psicanálise e Dramaturgia: As Experiências 

Pessoais e Históricas na Raiz das Produções no Campo das Artes” 

Da entrevista com Maureen, também participou o fotógrafo e designer 

Rodrigo Meneghello, que, à época, trabalhava no setor da Comunicação e Ideias 

da SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco. 

 

 

 

https://revistazum.com.br/radar/dulce-soares-vitrines-fachadas/
https://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/sergio-zlotnic-entrevista-a-fotografa-maureen-bisilliat
https://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/sergio-zlotnic-entrevista-a-fotografa-maureen-bisilliat
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Título: Como espelhar o inexplicável - 2019 

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/compartilhar/5692_COMO+ESPE

LHAR+O+INEXPLICAVEL 

Título: Maureen Bisilliat e seus livros fotográficos – 28/11/2018 

Fonte de pesquisa: canal do Instituto Moreira Sles no Youtube (vídeo) 

 https://www.youtube.com/watch?v=bIAwHyPP5Uw  

Por ocasião da exposição Fotografia e literatura nos livros de Maureen 

Bisilliat, na Biblioteca de Fotografia do IMS Paulista, a autora conversa com o 

curador Miguel Del Castillo sobre seus livros fotográficos relacionados a obras 

da literatura brasileira. Além de grande fotógrafa e leitora, Bisilliat tem um olhar 

atento para todo o processo de editar, escrever, projetar e imprimir seus livros. 

 

Título: Sergio Zlotnic entrevista a fotógrafa inglesa Maureen Bisilliat – 
13/11/2012 

Fonte:youtube.com/whatch?v=nAKsditESug 

 

Título: Maureen Bisilliat, 90 anos – 20/02/2021 

Fonte: https://m.youtube.com/watch?v=DINFwDqBPcA 

Para celebrar os 90 anos da fotógrafa, completados no dia 16 de fevereiro, 

o instituto Moreira Salles promoveu uma conversa entre Maureen Bisilliat e os 

curadores Rachel Rezende, Miguel de Castillo e Sergio Burgi para abordar a 

trajetória da artista. 

 

 Documentários  

Título: Xingu Terra - 1981 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=qzjR6lye9dA&t=475s  

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/compartilhar/5692_COMO+ESPELHAR+O+INEXPLICAVEL
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/compartilhar/5692_COMO+ESPELHAR+O+INEXPLICAVEL
https://www.youtube.com/watch?v=bIAwHyPP5Uw
http://youtube.com/whatch?v=nAKsditESug
https://m.youtube.com/watch?v=DINFwDqBPcA
https://www.youtube.com/watch?v=qzjR6lye9dA&t=475s%20
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Dirigido pela fotógrafa Maureen Bisilliat, o documentário retrata o 

cotidiano da aldeia indígena Mehinako, no Alto Xingu, mostrando a plantação e 

a colheita da mandioca, a pesca, a preparação da tinta de urucum, a modelagem 

da cerâmica doméstica, a divisão de tarefas entre os homens e as mulheres, o 

trabalho na terra coletivizada, o relacionamento entre pais e filhos, o cerimonial 

de casamento, o intercâmbio com outras aldeias e a grande celebração da Festa 

do Yamuricumã. 

 

Título: Dvd Equivalências: aprender vivendo - 2019 

Fonte:https://lojadoims.com.br/product/37464/dvd-equivalncias-aprender-

vivendo 

O documentário traça uma ponte entre passado e presente através dos 

quase 60 anos da produção artística de Maureen Bisilliat e sintetiza situações 

vividas durante os anos de fotojornalismo, publicações, exposições e filmes. 

Costurando memórias com trechos de palestras, entrevistas e cenas com família 

e amigos, reúne dicas colhidas ao longo de uma vida de aprendiz. 

Muitos dos capítulos que compõem o filme foram iniciados tomando como 

base obras dos escritores Euclides da Cunha, João Guimarães Rosa, Jorge 

Amado, João Cabral de Melo Neto, Mário de Andrade e Jorge de Lima: suas 

realidades e regiões. Viagens a lugares fotografados no passado, revisitados e 

documentados 50 anos depois. As referências sonoras que inspiraram seu 

trabalho são uma parte importante de EQUIVALÊNCIAS: aprender vivendo. 

 

Textos escritos sobre a fotógrafa 

Título: O balanço de Maureen Bisilliat - 2020 

Fonte: Revista Istoé. 

https://istoe.com.br/o-balanco-de-maureen-bisilliat/  - Acesso em 

09/05/2021 

https://lojadoims.com.br/product/37464/dvd-equivalncias-aprender-vivendo
https://lojadoims.com.br/product/37464/dvd-equivalncias-aprender-vivendo
https://istoe.com.br/o-balanco-de-maureen-bisilliat/
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Conteúdo: Jornalista Luís Antônio Giron sobre Maureen Bisilliat e a 

imagem em movimento. 

 

Título: Livros de Maureen Bisilliat - texto do curador - 2003 

Fonte:  INSTITUTO MOREIRA SALLES 

https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-

maureen-bisilliat-texto-do-curador/ Acesso em 05/05/2021 

Apresentação de Miguel del Castillo (curador da biblioteca de fotografia) 

 

Título: Maureen Bisilliat, a fotógrafa de almas - 2020  

https://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/maureen-bisilliat-a-fotografa-

de-almas/ Acesso:10/05/2021 

 Título: O balanço de Maureen Bisilliat - 21/02/2020 

 Revista Istoé. 

 https://istoe.com.br/o-balanco-de-maureen-bisilliat/ Acesso em 

 09/05/2021 

 

Título: Fotografia e literatura nos livros de Maureen Bisilliat - 2019 

https://www.studium.iar.unicamp.br/40/06/index.html-  

Conteúdo: Exposição fotografia e literatura nos livros de Maureen Bisilliat 

por: MIGUEL DEL CASTILLO 

 

 

Título: A João Guimarães Rosa”: Sertão e literatura na fotografia de 
Maureen Bisilliat - 2019 

https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-maureen-bisilliat-texto-do-curador/
https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-maureen-bisilliat-texto-do-curador/
https://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/maureen-bisilliat-a-fotografa-de-almas/
https://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/maureen-bisilliat-a-fotografa-de-almas/
https://istoe.com.br/o-balanco-de-maureen-bisilliat/
https://www.studium.iar.unicamp.br/40/06/index.html-
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BLOG DA BBM - Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (USP) 

https://blog.bbm.usp.br/2019/sertao-maureen-bisilliat/ Acesso em 02/05/2021 

Conteúdo: Matéria sobre o processo das fotografias para o livro, conta 

mais sobre sua carreira e sobre os outros ‘brasis’ de Maureen 

Título: Relação entre fotógrafa inglesa e literatura brasileira é tema    de 
Mostra no IMS - 2019 

 https://fundacaoschmidt.org.br/relacao-entre-fotografa-inglesa-e-

literatura- brasileira-e-tema-de-mostra-no-ims/  Acesso em 31/05/2021 

 

Título: As mulheres caranguejeiras e o sertão de Guimarães Rosa pelas 
lentes de Maureen Bisilliat - 2018 

https://revistazum.com.br/ensaios/caranguejeiras-vaqueiros-maureen/ 

Acesso em 22/05/2021 

Conteúdo: Texto sobre o trabalho de Maureen publicado na Revista Zum 

 “Estes trabalhos evidenciam a capacidade da fotógrafa de realizar 

projetos consistentes e profundos, além de trazer à tona aspectos de realidades 

desconhecidas na época, características do fotojornalismo brasileiro nos anos 

1960.” 

 

Título: Fotografia e literatura: os signos de uma narrativa do sertão no livro 
'A João Guimarães Rosa' da fotógrafa Maureen Bisilliat - 2018 

https://www.usp.br/bibliografia/obra.php?cod=49799&s=grosa Acesso em 

05/05/2021  

Conteúdo: Dissertação Mestrado em Letras Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - UESB. 

Estuda as relações entre os signos textuais e visuais na construção de 

uma narrativa do sertão no livro A João Guimarães Rosa 

https://blog.bbm.usp.br/2019/sertao-maureen-bisilliat/
https://fundacaoschmidt.org.br/relacao-entre-fotografa-inglesa-e-literatura-brasileira-e-tema-de-mostra-no-ims/
https://fundacaoschmidt.org.br/relacao-entre-fotografa-inglesa-e-literatura-brasileira-e-tema-de-mostra-no-ims/
https://revistazum.com.br/ensaios/caranguejeiras-vaqueiros-maureen/
https://www.usp.br/bibliografia/obra.php?cod=49799&s=grosa
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 “Observou-se, assim, que a fotógrafa realiza uma iconização das 

imagens, a partir dos altos contrastes entre luz e sombra e do acréscimo do texto 

de Rosa, que modifica o seu significado. Além disso, percebeu-se a presença de 

um discurso sobre o sertão que se assemelha ao historicamente construído, em 

que as características negativas deste se relacionam a seu isolamento e atraso, 

enquanto as positivas indicam possibilidade da superação da condição 

sertaneja.” 

 

Título: Fotolivro de Cabeceira: a curadora Rosely Nakagawa escolhe obra 
de Maureen Bisilliat dedicada a Guimarães Rosa - 2017 

https://revistazum.com.br/fotolivro-de-cabeceira/cabeceira-rosely-

nakagawa/ Acesso em 22/05/2021 

Conteúdo: Texto publicado na Revista Zum. 

Rosely Nakagawa fala sobre o livro A Guimarães Rosa e sobre Maureen 

Bisilliat 

 

Título: Maureen Bisilliat - 2016 

https://nitidafotografia.wordpress.com/2016/06/23/maureen-bisilliat/  

 

Título: Íntimo e Distante - O nordeste de Maureen Bisilliat - 2014 

Artigo produzido para a Faculdade de Informação e Comunicação - 

UFG/Pós graduação https://revistas.ufg.br/ci/article/view/28400/18383 Acesso 

em 05/05/2021 

Conteúdo: Reflexões sobre as fotografias publicadas no livro Sertões, luz 

e trevas, procurando compreender a narrativa da fotógrafa. 

 

 

https://revistazum.com.br/fotolivro-de-cabeceira/cabeceira-rosely-nakagawa/
https://revistazum.com.br/fotolivro-de-cabeceira/cabeceira-rosely-nakagawa/
https://revistazum.com.br/fotolivro-de-cabeceira/cabeceira-rosely-nakagawa/autor/?autor=Rosely+Nakagawa
https://nitidafotografia.wordpress.com/2016/06/23/maureen-bisilliat/
https://revistas.ufg.br/ci/article/view/28400/18383
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Título: As veredas femininas do 'Grande sertão', de João Guimarães Rosa, 
na tradução intersemiótica fotográfica de Maureen Bisilliat - 2014 

https://www.usp.br/bibliografia/obra.php?cod=25270&s=grosa  

Acesso em 05/05/202 

Conteúdo: Tese de Doutorado em Letras - PUC/MG. 

Análise das relações existentes entre literatura e fotografia, tendo como 

objeto de estudo a obra Grande Sertão: Veredas, traduzida em fotografias de 

Maureen Bisilliat em A João Guimarães Rosa 

 “Maureen Bisilliat tem a total liberdade e traduz a obra sob o ponto de 

vista feminino. Com esse procedimento ela enriquece o romance, porque revela 

um aspecto que estava subentendido no romance: a presença feminina, 

principalmente no momento em que brotam em suas imagens, cheias de 

contrastes e subversões, que revelam o universo épico, mítico e poético descrito 

por João Guimarães Rosa. Dessa forma, textos e fotos se integram, 

complementando-se”. 

 

Título: Outros grandes sertões: cruzamentos entre sertão literário, nação 
brasileira e fotografia documental - 2013 

https://www.usp.br/bibliografia/obra.php?cod=41673&s=grosa Acesso em 

05/05/2021 

Conteúdo: Análise dos cruzamentos entre o sertão literário, a nação e a 

fotografia documental.  

Dissertação de Mestrado em Comunicação Universidade Federal de 

Goias - UFG.  

“Possuída pelo espírito da narrativa euclideana, a fotógrafa de origem 

inglesa lança sua proposta de sertão: um espaço de contradições e diferenças. 

Mas, mais do que lançar uma narrativa sobre o sertão, ela encena a brasilidade 

pensada por Euclides da Cunha. Assim, a fotografia se transforma em 

performance nacional.” 

https://www.usp.br/bibliografia/obra.php?cod=25270&s=grosa
https://www.usp.br/bibliografia/obra.php?cod=41673&s=grosa
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Título: Fotografia e literatura nos livros de Maureen Bisilliat 

Ano: Não informado 

https://www.studium.iar.unicamp.br/40/06/index.html# Acesso em 

22/05/2021 

Conteúdo: Artigo publicado no Studium 40. 

Análise de seis livros de Maureen, em que coloca suas imagens em 

diálogo com a obra de grandes escritores da literatura nacional. 

“Procurarei mostrar como a imagem ganha uma leitura diferente através 

do texto, e como o texto também recebe nova vida ao ser acompanhado das 

imagens”. 

Título: Por que ver os clássicos - 2010 

 https://www.iconica.com.br/site/por-que-ver-os-classicos/ 

 

Livros 

I.Título: “A João Guimarães Rosa” 
Ano: Publicado originalmente em 1969, com outras edições em 1974 e 

1979 

Fonte: https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-

maureen-bisilliat-a-joao-guimaraes-rosa/  Acesso em 16/05/2021 

Conteúdo: Trechos do romance “Grande sertão: veredas”, de João 

Guimarães Rosa, selecionados por Maureen, aliados às suas fotografias. 

Maureen viajava para o sertão e voltava ao autor para lhe mostrar as fotos 

que fizera, impressas em formato pequeno. O escritor faleceu dois anos antes 

da publicação do livro, por isso seu título ganhou forma de homenagem.   

No IMS há o exemplar do romance lido na época por Bisilliat, com seus 

grifos e anotações. 

 

https://www.studium.iar.unicamp.br/40/06/index.html
https://www.iconica.com.br/site/por-que-ver-os-classicos/
https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-maureen-bisilliat-a-joao-guimaraes-rosa/
https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-maureen-bisilliat-a-joao-guimaraes-rosa/
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II.Título: “A Visita” 
Ano: Publicado em 1977, uma edição limitada com 125 exemplares. 

Depois, em 1979, em maior tiragem. 

 https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-

maureen-bisilliat-a-visita/ Acesso em 16/05/2021 

Conteúdo: Maureen foi convidada pelo bibliófilo José Mindlin a produzir 

imagens que comporiam uma edição especial, a cargo dele, de um novo poema 

de Carlos Drummond de Andrade, chamado “A visita”, texto inédito que lhe fora 

prometido pelo poeta 

 “Trouxera as pedras consigo, e então, conversando com Mindlin a 

respeito da ideia, o editor disse que sua empresa recebera, havia pouco, uma 

câmera de macrofotografia para análise de metais, e que poderiam usá-la. 

Bisilliat posicionava as pedras e um técnico fazia o clique.” 

 

III.Título: “Sertões: Luz e Trevas” 
Ano: Publicado em 1982, com nova edição em 2019 organizada pelo IMS 

https://ims.com.br/por-dentro-acervos/os-sertoes-de-maureen-bisilliat/ 

Acesso em 16/05/2021 

Conteúdo: Fotografias de Maureen retratando, sob o seu olhar, o sertão 

de Euclides da Cunha em “Os Sertões” 

 “... do livro, que nasceu das andanças de Maureen pelo país com uma 

bolsa da Fundação Guggenheim, e também das viagens de garimpo de peças 

de artesanato popular para a galeria O Bode, da qual era sócia com o marido e 

um amigo.” 

 

IV.Título: “O cão sem plumas” 
Ano: 1984 

 https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-

maureen-bisilliat-o-cao-sem-plumas/ Acesso em 16/05/2021 

https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-maureen-bisilliat-a-visita/
https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-maureen-bisilliat-a-visita/
http://drummond.ims.com.br/
https://ims.com.br/por-dentro-acervos/os-sertoes-de-maureen-bisilliat/
https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-maureen-bisilliat-o-cao-sem-plumas/
https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-maureen-bisilliat-o-cao-sem-plumas/
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Conteúdo: Fotografias das mulheres “caranguejeiras”, relacionando-as ao 

poema de João Cabral de Melo Neto, “O cão sem plumas”. 

As fotos foram feitas para uma reportagem da revista Realidade e foi capa 

da edição de março de 1970. 

As imagens das caranguejeiras são em preto e branco, reforçando 

visualmente a ideia de que elas e a lama do rio se tornam uma coisa só. Os 

homens aparecem em algumas poucas fotos, em cores, na parte final do livro. 

 

V.Título: “Chorinho Doce” 
Ano: 1995 

 https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-

maureen-bisilliat-chorinho-doce/ Acesso em 16/05/2021 

Conteúdo: Fotografias de Maureen acompanhadas de poemas de Adélia 

Prado, selecionados pela própria escritora. 

As fotografias foram feitas anteriormente, em viagens de Maureen ao Vale 

do Jequitinhonha. 

Todas em cores, são carregadas de nostalgia. Traduzem, talvez, o 

sentimento da própria fotógrafa: poucos anos antes desta publicação, seu 

cônjuge falecera e é a ele que dedica o livro. 

 

VI.Título: “Bahia amada/Amado” 
Ano: 1996 

 https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-

maureen-bisilliat-bahia-amada-amado/ Acesso em 16/05/2021 

Conteúdo: Fotografias de Maureen que dialogam com as obras de Jorge 

Amado 

 As imagens fogem de lugares-comuns: há muitos interiores, retratos em 

contraluz; o mar surge brilhando com o sol em fotos em preto e branco, mas, 

numa delas, há um golfinho encalhado na areia. Para Bisilliat, esse foi um mundo 

https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-maureen-bisilliat-chorinho-doce/
https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-maureen-bisilliat-chorinho-doce/
https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-maureen-bisilliat-bahia-amada-amado/
https://ims.com.br/2018/10/04/fotografia-e-literatura-nos-livros-de-maureen-bisilliat-bahia-amada-amado/
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que, “resistindo ao concreto e à pressa de hoje, tomou-nos pela mão, levando-

nos pela orla de um mar aberto, pelas terras e rios secos da caatinga e pelos 

candomblés de morro, com seus pastores e damas da noite”. 

 

VII.Título: “Sertões: Luz e Trevas”  
Ano: 2019 

Fonte de pesquisa: IMS - Instituto Moreira Salles 

https://ims.com.br/por-dentro-acervos/os-sertoes-de-maureen-bisilliat/ 

Conteúdo: De 1967 à 1972, a fotógrafa revisita o nordeste do Brasil unindo 

suas imagens à trechos do clássico livro “Os Sertões”, de Euclides da Cunha. 

Maureen retratou em seu ensaio, paisagens, festejos e habitantes, 

principalmente do Ceará, Alagoas e Bahia. O casamento do olhar de Maureen e 

da obra de Euclides, resultou no livro "Sertões: Luz e Trevas”, lançado em 1982 

e reeditado anos depois, organizado pelo IMS, em 2019 sendo lançado durante 

a FLIP do mesmo ano, que homenageou o escritor. 

 

VIII.Título: “Maureen e Mario” 
Ano: 2018 

IMS - Instituto Moreira Salles https://ims.com.br/por-dentro-

acervos/maureen-e-mario/ 

Conteúdo: Maureen Bisilliat retorna à Bahia de Jorge Amado para 

produção de documentário autobiográfico e encontra inspiração nos lugares e 

no povo baiano. Lá, teve a oportunidade de conhecer o artista Mário Cravo 

Junior, décadas antes. Mário, um dos grandes nomes da arte moderna brasileira, 

deixou um imenso legado. Mário Cravo Neto, filho do artista e também fotógrafo, 

registrou grande parte do acervo do pai, que está no IMS desde 2015. Para o 

filme, Maureen visitou Mário para gravar uma conversa entre os dois e também 

para falarem do que os move, suas paixões, sonhos, entre outras questões.  

As imagens são de Mário Cravo Neto. 

https://ims.com.br/por-dentro-acervos/os-sertoes-de-maureen-bisilliat/
https://ims.com.br/por-dentro-acervos/maureen-e-mario/
https://ims.com.br/por-dentro-acervos/maureen-e-mario/
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IX.Título: “Maureen Bisilliat - Fotografias” 
Ano: 2009 

 https://ims.com.br/titular-colecao/maureen-bisilliat/ acesso em 

22/05/2021 

Conteúdo: O Livro reconstrói a trajetória de Maureen através de 12 

ensaios fotográficos, dispostos de forma delicada e subjetiva. Estão incluídos 

“Pele Preta”, além de ensaios sobre Xingu e a Mangueira, entre outros.   

 

X.Título: “A Forma da Luz – Vol. 3 Pele Preta” 
 Ano: 2014 

 Conteúdo: A forma da luz apresenta cinco belos momentos da fotografia 

no Brasil do século XX. Em cada um dos ensaios reunidos nesta coletânea, o 

leitor surpreenderá um grande criador às voltas com um instante decisivo, com 

um momento de descoberta — do meio fotográfico, da própria vocação artística 

e, não por último, do Brasil. 

 Vol. 3 Maureen Bisilliat – Pele Preta. 

 

  XI. Título: “Maureen Bisilliat” 

 Ano: 2012 

 Conteúdo: O livro faz uma leitura dos percursos fotográficos da fotógrafa 

e documentarista Maureen Bisilliat e apresenta algumas imagens não 

publicadas. São elas as experiências visuais que Maureen sempre cultivou e que 

até hoje são reconhecidas como uma das suas identidades. 

 

   XII. Título: “Xingu. Território Tribal” 

 Ano: 1990 

 Conteúdo: Texto rico em informações sobre a vida e os costumes dos 

indígenas brasileiros, com 120 fotos belíssimas, que documentam como as 

https://ims.com.br/titular-colecao/maureen-bisilliat/
https://ims.com.br/titular-colecao/maureen-bisilliat/
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populações do Xingu puderam se desenvolver, manter suas tradições e até voltar 

a proliferar depois de ameaçadas de extinção. Em português e inglês. 

 

XIII. Título: “Pavilhão Da Criatividade: Memorial Da America Latina: 
Brasil” 

 Ano: 1999 

 Conteúdo: Este Pavilhão reúne um grande acervo de Arte Popular da 

América Latina. As peças aqui expostas podem ser compreendidas e amadas 

imediatamente por qualquer pessoa, pois são capazes de se comunicarem 

diretamente. O grande público que por ali passar terá a imensa alegria de 

perceber a força criativa e a sensibilidade desses povos da América que 

esperam o dia de voltar a ser grandes civilizações, o que, com o tempo, talvez 

aconteça. 

XIV. Título: “Museu De Folclore Edison Carneiro. Sondagem Na Alma Do 
Povo” 

 Ano: 2005 

 Conteúdo: Este livro reúne o acervo do Museu de Folclore Edison 

Carneiro, no Rio de Janeiro - que é uma amostra da mais rica tradição artística 

brasileira, com objetivos representativos de diferentes modos de vida e formas 

de expressão de vários grupos culturais - a obra traz ao leitor a experiência de 

uma viagem mágica em torno do tema, o que pode ser um caminho para 

despertar a identidade cultural do povo brasileiro e garantir a preservação da 

memória do país. 

 

7. Considerações  

 No presente momento estamos analisando o material encontrado e 

aguardando um momento em que seja possível consultar o acervo do Instituto 

Moreira Salles. Nesse momento, o setor de pesquisa de acervos está fechado 

por tempo indeterminado, em virtude da Pandemia de Covid-19. 
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 No mapeamento foram encontrados textos variados, entrevistas e vídeos 

que tratam da obra de Maureen Bisilliat. Nossa análise está concentrada nesses 

materiais com o intuito de construir uma reflexão acerca dessa produção em 

torno da fotógrafa e de seu trabalho. Consideramos que a variedade de fontes 

encontradas se deve à sua importância da fotógrafa e sua produção no cenário 

da fotografia brasileira. 

 Além disso, estamos analisando o livro “Sertões Luz & Trevas “com fotos 

de Maureen Bisilliat e partes do texto de Euclides da Cunha. Esse é o único livro 

disponível para aquisição na livraria do Instituto Moreira Salles (IMS). 

Acreditamos que a dificuldade em ter acesso aos outros livros da fotógrafa, 

poderá ser vencida quando for possível consultar o setor de pesquisa de acervos 

do IMS. Esse livro teve uma nova edição publicada pelo Instituto Moreira Salles 

em 2019. Apresenta o trabalho da fotógrafa desenvolvido no período entre 1967 

e 1972 quando ela revisitou o nordeste do Brasil aliando suas fotografias com o 

texto do clássico livro “Os Sertões” do escritor Euclides da Cunha. 

 

Figura 4: Imagens de Maureen Bisilliat, do livro Sertões: luz & trevas. 
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Fonte: Acervo IMS. 

 
Figura 5: Imagem de Maureen Bisilliat, do livro Sertões: luz & trevas 

(1982/2019). 
 

 

Fonte: Acervo IMS. 
  

 Destacamos que é interessante ter acesso a uma produção bem recente 

com a participação da fotógrafa comentando seu próprio trabalho, como por 

exemplo, na ocasião da abertura da exposição Escrever com a imagem e ver 

com a palavra, organizada pelo Instituto Moreira Salles em 2020 no Rio de 

Janeiro. Isso parece nos aproximar mais do pensamento da fotógrafa bem como 

de suas convicções e desejos quando produzia as fotografias sobre as quais 

estamos nos debruçando nesse estudo. Nos próximos meses pretendemos dar 

continuidade à análise, buscando aprofundar as considerações a respeito do 
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trabalho de Maureen Bisilliat e sua importância no desenvolvimento da fotografia 

no Brasil. A leitura do livro “Sertões Luz & Trevas” reafirma nossa convicção a 

respeito da relevância da fotógrafa no cenário brasileiro e o desejo de estudar 

sua obra completa se adensa com a ampliação do nosso escopo da pesquisa. 

Segundo Castillo (2019, p. 154) quando viu algumas fotos de Maureen Bissilliat 

- produzidas no nordeste brasileiro – o escritor Ariano Suassuna ficou espantado.  
 
Em sua casa, com os cromos diante de si e a fotógrafa a seu lado, o 
escritor paraibano atestou: o que estava vendo era, sem sombra de 
dúvida, o “Brasil real”. Dessa visita resultaria em 1982, este Sertões: 
luz & trevas, o favorito da autora entre os livros que publicou, aquele 
que considera mais atual, mais acabado e forte. 
 

Nosso desejo é caminhar com o mesmo “espanto” vivenciado por Suassuna no 

sentido da emoção em observar e refletir sobre um trabalho imagético potente e 

belíssimo. 
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Mulheres em foco: histórias e trajetórias de fotojornalistas da 
Folha de Londrina 

 

Cássia Maria POPOLIN 1 
Paulo César BONI 2 

 

Introdução 

Provavelmente, João Milanez não imaginava que mulheres pudessem 

trabalhar como fotojornalistas ou repórteres fotográficas3 na Folha de Londrina 

quando fundou o jornal, em 1948. Hoje, atingindo 253 dos 399 municípios 

paranaenses, é o maior jornal impresso em circulação no Paraná e um dos mais 

importantes veículos de comunicação do sul do Brasil.  

Quando circulou pela primeira vez, em 13 de novembro de 1948, Londrina 

era uma “criança” de apenas 14 anos. Impulsionada pelo café, a pequena cidade 

mantinha hábitos rurais. Às mulheres cabia cuidar da casa, parir e criar filhos e 

ajudar os maridos na renda familiar, especialmente na agricultura. No núcleo 

urbano, poucas tinham a oportunidade de ser professoras ou trabalhar na 

limpeza de consultórios, escritórios e lojas comerciais. Diante desse cenário, e 

sem indicativos de mudanças a curto prazo, João Milanez não deve mesmo ter 

imaginado mulheres em seu jornal, menos ainda fotógrafas.   

No livro History of women photographers, publicado originalmente em 

1994, Naomi Rosenblum aborda a produção fotográfica de mais de 270 mulheres 

e destaca que, desde os primórdios da fotografia, a mulher sempre esteve 

envolvida na atividade, mas, não passava de auxiliar de marido, pai, irmãos ou 

patrões.  

A primeira fotógrafa brasileira foi Gioconda Rizzo (1897-2004). Filha de 

Michelle Rizzo – fotógrafo italiano estabelecido em São Paulo desde 1892 –, 

Gioconda começou a fotografar, escondida do pai, aos 14 anos. Quando 

descobriu a atividade clandestina da filha, o pai permitiu que ela continuasse 

                                                            
1 Mestre em Comunicação Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Mestranda em 

História pela UEL. Doutoranda em História pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).  
2 Doutor e pós-doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP). 
3 Usaremos as terminologias “fotojornalistas” para nos referir às fotógrafas de imprensa não 

graduadas em Jornalismo e “repórteres fotográficas” para nos referir às graduadas em 
Jornalismo. 
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fotografando, mas restrita ao estúdio e fotografando apenas mulheres e crianças. 

Ela inovou no enquadramento compositivo e passou a fotografar – e valorizar – 

o rosto. Em 1914, aos 18 anos, abriu seu próprio estúdio, o Photo Femina, mas 

acabou fechando-o dois anos depois, por pressão da sociedade conservadora, 

que descobriu que algumas mulheres por ela fotografadas eram cortesãs, e 

voltou a trabalhar com o pai. Entre as mulheres que fotografou estão a primeira 

Miss Brasil, Zezé Leone (1922) e a Miss Universo Yolanda Pereira (1931). 

Morreu em 2004, pouco antes de completar 107 anos. 

Em 2002, o professor e pesquisador Boris Kossoy lançou o Dicionário 

histórico-fotográfico brasileiro: fotógrafos e ofício da fotografia no Brasil (1883-

1910), no qual informa que Fanny Volk, fotógrafa alemã, assumiu a direção de 

um estúdio fotográfico em Curitiba, no ano de 1904, sendo a primeira mulher 

fotógrafa do Paraná. Fany antecede Gioconda em dez anos, mas a esta cabe a 

honraria de ser a primeira fotógrafa brasileira (nascida em São Paulo, em 1897) 

e não a atuar no Brasil. 

A professora e pesquisadora Amélia Siegel Corrêa, em uma mesa 

temática realizada em Buenos Aires, em 2014, apresentou o trabalho As 

mulheres na história da fotografia brasileira: alguns apontamentos, no qual 

informa que Fanny Paul aprendeu a fotografar com a mãe e que foi casada com 

o também imigrante alemão Adolph Volk. “Com o marido, Fanny trabalhou no 

estúdio fotográfico até que, em 1904, o casal se divorcia e ele retorna para a 

Alemanha. Desde então ela passa a conduzir o estúdio” (CORRÊA, 2014).  

Em 2010, Giovana Terezinha Simão defendeu sua tese de doutoramento 

na Universidade Federal do Paraná (UFPR), na qual abordou a trajetória social 

e profissional de Fanny Paul Volk, que se encontrava radicada em Curitiba desde 

1881. Destaca a longevidade da fotógrafa na profissão “numa época na qual a 

estrutura social da cidade ainda não oferecia lugar para as mulheres” (SIMÃO, 

2010, Resumo).     

A leitura de Rosenblun, que aborda 270 personagens, nos despertou para 

a necessidade de levantar a trajetória profissional dos sujeitos da pesquisa e 

elencá-los em uma obra para garantir a recuperação e preservação da história 

da mulher na fotografia. Porém, a leitura de Giovana Simão, que aborda uma 

única personagem (Fanny Paul Volk), nos alertou para a riqueza de detalhes que 

os estudos individuais proporcionam. Com essas e outras leituras, optamos por 
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definir alguns recortes de pesquisa. O pontapé inicial foi recortar a atuação na 

Folha de Londrina para o início da trajetória de mulheres na fotografia 

londrinense. Levantamos a existência de seis fotojornalistas e repórteres 

fotográficas que passaram pelo jornal e as entrevistamos. As entrevistas 

renderam um material riquíssimo, que será aproveitado em enquadramentos 

específicos, como as condições de trabalho e os problemas com a relação de 

gênero. Por hora, vamos nos ater apenas às suas trajetórias pessoais e 

profissionais. 

 

Norma Lessa, a pioneira na Folha de Londrina 

Mais de 30 anos se passaram da fundação do jornal até que, em 1980, a 

primeira mulher fotógrafa – Norma Tofoli Lessa Brian (Figura 1) – começou a 

trabalhar na redação da Folha de Londrina. Norma fotografava desde criança. 

“Lembro que tinha sete anos quando meu pai me deu uma ‘kodakquizinha’ de 

presente”. Desde, então “eu fotografava tudo. Eu adorava”. 

 

Figura 1: Norma Lessa. 

 

Fonte: Acervo pessoal da entrevistada. 

Buscando esmerar-se na arte, em 1979, Norma viajou aos Estados 

Unidos para fazer um curso de fotografia. “Eu não entendia nada de laboratório 
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fotográfico e queria aprender para trabalhar com isso”, justifica. Terminado o 

curso, voltou a Londrina e começou a cursar Administração de Empresas na 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). Na universidade, tornou-se amiga do 

jornalista Carlos Arruda. “Um dia o Carlão me disse que a Folha de Londrina 

estava precisando de novas ideias na fotografia”, diz. Ele sugeriu que ela poderia 

trabalhar no jornal e desafiou-a: “Por que você não faz um teste?” Era tudo o que 

ela queria ouvir. “Eu vou. Como é que eu faço?”  

Norma foi entrevistada pelo então diretor Walmor Macarini. Na entrevista, 

disse que o que mais lhe chamava a atenção na fotografia era o fotojornalismo, 

segmento sobre o qual havia lido uma dezena de livros. “Eu gosto mesmo é de 

muvuca, de confusão, de novidades, de estar no palco dos acontecimentos. É 

isso que quero para minha vida”, disse. O diretor foi direto ao ponto: “Pegue uma 

câmera, vá até o bosque, faça umas fotografias e traga-as para eu ver.” Naquela 

época, o bosque abrigava o terminal urbano. “Fui lá e fotografei pessoas 

esperando, entrando e saindo dos coletivos, gente chorando, conversando, 

gesticulando, cenas do cotidiano.” Esse foi o primeiro teste que uma mulher fez 

para ser fotógrafa na Folha de Londrina. “Voltei lá e mostrei o resultado para o 

Macarini. Ele gostou das fotografias e disse que o emprego era meu. Fui a 

primeira mulher contratada como fotógrafa na Folha de Londrina.” Primeiro 

passo dado, os novos desafios seriam o dia a dia do jornalismo. “Eu era 

fotógrafa, mas não tinha experiência em fotojornalismo”, assume.  

Norma Lessa trabalhou na Folha de Londrina de 1980 a 1984. Desde 

1969, por força do Decreto Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, para exercer a 

profissão de jornalista (da qual repórter fotográfico é uma das funções) era 

necessário ser graduado em Jornalismo, curso oferecido pela UEL desde 1974. 

Para jornalistas antigos, atuando como práticos na profissão, a lei previa uma 

exceção: a obtenção do registro de “jornalista provisionado”. Na época, diversos 

jornalistas estavam requerendo esse registro na Delegacia Regional do 

Trabalho, em Curitiba. Norma encaminhou a documentação, na esperança de 

obter o registro.   

O pedido foi diferido e Norma obteve seu registro de Repórter Fotográfico 

sob nº 954, lavrado na página 79 do livro 6 da DRT de Curitiba. Coincidência 

interessante: seu registro lavrado em 1981, no exato dia em que se comemora 
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o Dia Mundial da Fotografia: 19 de agosto. Com isso, pôde exercer a função. “Fui 

a primeira fotógrafa da Folha de Londrina”, comenta com indisfarçável orgulho.  

Em meados da década de 1980, Norma voltou aos Estados Unidos. A 

ideia era fazer mais cursos de fotografia no Instituto de Arte de São Francisco, 

na Califórnia. Queria aprimorar seus conhecimentos de laboratório e aprofundar-

se na estética da fotografia jornalística. Mas houve uma reviravolta em sua vida. 

Começou a namorar seu futuro marido. Casou-se e tentou trabalhar como 

repórter fotográfica nos Estados Unidos, mas encontrou dificuldades, pois, desde 

aquela época, os jornais e revistas norte-americanos dificilmente contratavam. 

“Eles evitavam vínculos empregatícios, usavam sempre freelancers”, explica. 

Segundo Norma, em São Francisco, onde reside até hoje, nenhum veículo de 

comunicação trabalhava com empregados fotógrafos, só com autônomos.  
 

Foi um início muito difícil. Só tive um emprego em que eu trabalhei 
como fotógrafa contratada. Foi na Universidade de Stanford, que tem 
um hospital enorme e várias clínicas. Eu trabalhei em uma dessas 
clínicas por três anos. Mas era um trabalho muito chato e eu não 
aguentei continuar. Era uma clínica de estética. Eles faziam muitas 
plásticas e remoções de tatuagens. Eu tinha que fotografar o antes, o 
durante e o depois. Não era nada interessante. Pedi demissão (LESSA, 
2021).      

 

Depois da experiência na Stanford, começou a trabalhar como 

representante comercial. “Eu trabalhava um período e no outro fazia cursos de 

fotografia”, comenta. Ela ainda pretendia trabalhar com fotografia, mas, por força 

das circunstâncias, acabou se adequando a uma nova profissão. “Uma coisa 

leva a outra e vendas virou o carro chefe do meu currículo. Nunca pensei que 

isso iria acontecer, mas aconteceu”, desabafa.  

Hoje, sem arrependimentos e com o brasileiríssimo senso de humor, ela 

brinca: “Agora, em plena era da fotografia digital, tudo o que eu aprendi não iria 

servir mais para nada, pois os aparelhos celulares fazem tudo praticamente 

sozinhos. Você só aperta um botão e pronto.”   

2. Elvira Alegre, a pioneira da imprensa londrinense 

Elvira Alegre (Figura 2) foi a primeira repórter fotográfica de Londrina. 

Começou trabalhando no extinto jornal Panorama, que era para ser uma 

experiência inédita de jornalismo em Londrina. Um grupo de jornalistas e 

publicitários da cidade queria montar um grande jornal para concorrer com a 
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Folha de Londrina. Esse grupo acabou convencendo o ex-governador do Paraná 

(1966-1971) e empresário da comunicação Paulo Cruz Pimentel a investir no 

projeto. Pimentel, que já detinha as emissoras de televisão TV Coroados, em 

Londrina, e TV Tibagi, em Apucarana, comprou a ideia e, em 1974, começou a 

estruturar o jornal diário, tendo, inclusive, iniciado a construção de um prédio 

para abrigá-lo.  

 
Figura 2: Elvira Alegre. 

 
Fonte: Acervo pessoal da entrevistada. 

 

O projeto editorial era ambicioso e trouxe jornalistas de São Paulo, alguns 

oriundos das revistas Veja e Realidade e outros da imprensa diária. No final de 

1974 a equipe começou a ser montada e ofereceram vagas para estagiários. 

Elvira, então com 18 anos, resolveu se candidatar. “Fui lá um dia à tarde e de 

imediato comecei a sair com o pessoal da televisão. Fui mais de curiosa, pois, 

até então eu pensava em prestar vestibular para Medicina.” Ela lembra que ao 

mesmo tempo em que acontecia a montagem do jornal, rolavam as aulas da 

primeira turma de Jornalismo da UEL, que haviam começado em agosto de 

1974. A primeira turma, aliás, estava recheada de jornalistas que já atuavam na 
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imprensa, preocupados com a obrigatoriedade do diploma para o exercício da 

profissão.   

Em um determinado momento, Georges Bordokan, que havia vindo de 

São Paulo para montar a equipe, precisou dividir os profissionais em três 

equipes: uma para atuar na TV Coroados, outra para a TV Tibagi (em 

Apucarana) e uma terceira para trabalhar no Número Zero do Panorama. Nesse 

momento, Elvira disse que queria trabalhar como fotógrafa do jornal. Ela sabia 

que era Amilton Vieira (com passagens pelo O Estado de S. Paulo, Jornal da 

Tarde e revista Veja, vencedor de três Prêmio Esso de Jornalismo) que estava 

organizando o setor de fotografia, auxiliado pelo Caximbo (pseudônimo de Airton 

Procópio, fotógrafo de Londrina). O Bordokan disse-lhe: “Vai lá no laboratório 

fotográfico, pega um filme e vai para a cidade fotografar. Não tem pauta, siga o 

seu instinto.” Ela pegou o filme, foi, fotografou e retornou com o filme 

sensibilizado. Ela conta que o Bordokan a chamou e disse: “Adorei suas fotos, o 

lugar é seu.” Com isso, aos 18 anos, Elvira Alegre tornou-se a primeira mulher a 

exercer a função de fotojornalista em Londrina. “Se for pesquisar mesmo, é 

capaz de eu ser a primeira repórter fotográfica do Paraná”, acredita.  

Mas, segundo Elvira, a experiência do Panorama durou pouco. “O jornal 

foi para as ruas no dia 1º de março de 1975. No dia 31 de março aconteceu uma 

briga na redação. Os editores Narciso Kalili e Hamilton de Almeida Filho se 

desentenderam com o Paulo Pimentel”, relata. Os dois se demitiram e a redação 

inteira pediu demissão, em solidariedade. “Eu me demiti junto com o grupo. Eu 

estava namorando o Hamilton Almeida Filho e, quando ele voltou para São 

Paulo, fui junto com ele. Isso foi no final de abril de 1975”, complementa. 

Em São Paulo, Elvira foi trabalhar com o Hamilton e com o Narciso no 

jornal EX, como repórter fotográfica. “Para mim, foi a escola do jornalismo puro 

mesmo, pois trabalhei com grandes profissionais, tive a sorte de ter contato com 

os melhores jornalistas, heróis da resistência daquele momento difícil que o 

Brasil passava.” Em outubro de 1975, foi a única profissional a fotografar o 

velório e o sepultamento do jornalista Vladimir Herzog, assassinado nos porões 

do DOI-CODI, em São Paulo. “Essas fotografias rodaram o mundo e eu ganhei 

diversos prêmios com elas. As fotografias agora são do Instituto Vladimir Herzog. 

Eu as doei para o instituto”, diz. “Isso é História! Eu passei por isso”, finaliza. 
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Depois do jornal EX, trabalhou como coordenadora de produção do Globo 

Repórter, na Rede Globo de Televisão. Trabalhou também na TV Bandeirantes, 

com Walter Clark, na produção do programa Noventa Minutos; com Samuel 

Wainer no jornal Aqui São Paulo e com Sérgio Souza, o Serjão, na TV Record, 

em um programa de esportes. No final de 1983, Elvira decidiu voltar para 

Londrina. Ela havia se separado de Hamilton, com quem teve uma filha. Em 

razão da agenda corrida em São Paulo, havia deixado a filha em Londrina e, 

para vê-la, todo final de semana vinha de carro para Londrina. Decidiu que era 

hora de voltar.  

Assim que voltou, Witney Macarini, diretor da Rádio Folha FM, convidou-

a para ajudá-lo a montar uma “rádio diferente”, com uma programação 

diferenciada, baseada na da Rádio Eldorado, de São Paulo. “Aí, fui ajudar o 

Witney a montar a Rádio Cruzeiro FM. Eu cuidava da programação”, revela. 

Segundo ela, o Walmor Macarini, irmão de Witney, diretor de redação da Folha, 

ficou sabendo que ela estava de volta e convidou-a para fazer freelas para o 

jornal.  

Passados alguns meses, Walmor Macarini decidiu contratá-la como 

repórter fotográfica efetiva, pois a Norma Lessa estava de saída. “Assim, em 

1984, eu assumi o lugar da Norma”, diz. No jornal, Elvira trabalhou por cerca de 

três anos, cobrindo todas as editorias. Em 1986 nasceu Giovana, sua segunda 

filha. No começo de 1987, quando voltou da licença maternidade, o Walmir 

Macarini queria que ela fosse fotografar uma matéria para a Folha Rural 

(suplemento dominical) fora da cidade, com previsão de saída de madrugada e 

retorno somente à noite. Ela disse que não poderia, pois estava amamentando, 

o que provocou uma reação desrespeitosa de Walmir. “Isso foi a gota d’água 

para mim. Naquele dia eu pedi demissão.”  

Depois da Folha de Londrina, Elvira também trabalhou no Jornal de 

Londrina, na assessoria de comunicação da Prefeitura de Londrina, no jornal O 

Estado do Paraná e fez muitos freelas cobrindo a Exposição Agropecuária e 

Industrial de Londrina e os tradicionais festivais de dança, música e teatro da 

cidade. Hoje, está aposentada. “Eu vivi da fotografia. Criei os meus quatro filhos 

com o dinheiro que ganhei com fotografia. Meu registro de repórter fotográfica 

na DRT de Curitiba já completou 45 anos. Nunca paguei nada, me aposentei por 

idade mesmo”, brinca.  
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3. Karina Yamada, a fotógrafa na era de transição 

Elvira Alegre, a segunda repórter fotográfica a trabalhar na Folha de 

Londrina, sucedeu a primeira, Norma Lessa, assim que esta saiu, em 1984. No 

entanto, nenhuma outra fotógrafa mulher a substituiu de imediato quando ela 

saiu, em 1987. O time de fotógrafos passou 12 anos sem uma nova colega de 

trabalho na equipe. Só em 1999, com a entrada de Karina Natsumi Yamada 

(Figura 3), a terceira repórter fotográfica a integrar a equipe, a Folha passaria, 

novamente, a contar com uma presença feminina no setor de fotografia.   

 

Figura 3: Karina Yamada. 

 
Fonte: Acervo pessoal da entrevistada. 

 

Karina foi a primeira repórter fotográfica graduada em Jornalismo a entrar 

no jornal. Também era pós-graduada em fotografia pela UEL. Outra 

peculiaridade: foi a primeira a ser admitida por meio de processo seletivo para o 

cargo. Curiosamente, ela declara que nunca havia pensado em ser fotógrafa. 

“Quando comecei a cursar jornalismo eu não tinha a fotografia na minha vida, 

ainda”, confessa. Isso começou a mudar já no primeiro ano, quando percebeu 

que “levava jeito” para fotógrafa, pois suas fotografias eram muito elogiadas 
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pelos colegas de turma e professores. “Até eu me surpreendia. Nossa, eu sei 

fotografar! As fotografias ficavam bem enquadradas, bem compostas”, diz. “Eu 

acho que tinha aptidão era para a fotografia. A fotografia passou a ser o meu 

lado criativo”, complementa. Entusiasmada, passou a tomar imagens do 

cotidiano da cidade e a frequentar com mais constância o laboratório fotográfico.   

Ainda enquanto cursava a graduação, Karina foi contratada como 

laboratorista em um estúdio. “Trabalhava meio período como laboratorista, 

comecei a fazer books para os amigos e passei a ser fotógrafa, visando ganhar 

dinheiro com a fotografia.” Após a formatura, começou a trabalhar no Paraná 

Shimbun, jornal voltado à comunidade japonesa. Karina destaca que o fato de 

dominar a fotografia também contribuiu para que fosse contratada por uma 

assessoria de imprensa que fazia publicações empresariais. “Eu fazia textos e 

fotografias para diversos boletins e informativos empresariais”, conclui.  

Em 1998, começou a fazer o curso de especialização em fotografia na 

UEL. “Fui da segunda turma”, lembra. “Quando eu estava terminando o curso, a 

Folha de Londrina abriu vagas para repórteres fotográficos, por meio de 

seleção”, relata. Nessa época, a Folha passava por um período de expansão 

comercial e mudanças importantes nas relações de trabalho. Karina comenta 

que o jornal tinha, nessa época, 20 fotógrafos contratados. “Eu fui a última 

contratação desse período de expansão”, afirma.  

Segundo Karina, foi a primeira vez que a Folha abriu seleção para 

contratação de repórteres fotográficos, com anúncio no próprio jornal. “Nunca 

tinham contratado por seleção. Era sempre por indicação. Todos os fotógrafos 

que entravam, até então, entravam por indicação”, afirma. A seleção 

pressupunha prova prática, entrevista, análise de currículo e dinâmica de grupo. 

“Quando a Folha de Londrina abriu a seleção, muitas mulheres se candidataram 

para a vaga”, lembra. “Quando eu comecei, metade da redação já era ocupada 

por mulheres. Depois as mulheres passaram a ser maioria”, complementa.  

Quando começou a trabalhar, em outubro de 1999, Karina, assim como 

suas antecessoras Norma Lessa e Elvira Alegre, era a única mulher no setor de 

fotografia. Setor que, nesse momento, estava passando por transformações 

estruturais e tecnológicas. Estruturais porque a fotografia estava ganhando 

status de editoria, com cargo de editor e tudo. Dentro dessa nova estrutura, o 

primeiro editor foi o fotógrafo Milton Dória. Tecnológicas porque, exatamente no 
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final da década de 1990, o jornal implantou definitivamente a tecnologia digital 

na fotografia.  

Karina comenta que assimilou com facilidade a nova tecnologia, até 

porque já tinha alguma experiência com o digital, mas que alguns fotógrafos com 

anos de experiência no analógico sofreram um pouco. “Os fotógrafos mais 

antigos sentiram bastante, mas todo mundo se adaptou rápido porque o fazer 

fotográfico não mudou das câmeras analógicas para as digitais”, explica. Ela 

observou que a maior dificuldade não foi o fotografar, mas o “descarregar” as 

fotografias no computador. “Os fotógrafos mais antigos sequer sabiam mexer 

nos computadores. Essa foi a maior dificuldade. Dificuldade de fotografar, em si, 

nenhuma”, conclui.   

“O Milton Dória, como editor, nunca me diferenciou por eu ser mulher. Eu 

fazia de tudo, cobria de coluna social a tragédias”, comenta. Ela destaca que 

havia a tradição de escalar os novatos para o período da noite, em que 

predominavam as pautas sociais, consideradas mais leves. “No início, eu fui para 

a coluna social. Fiquei um ano lá. Ninguém gostava de fazer isso. Eu também 

não”, ri. Quando entrou um novo repórter fotográfico no jornal, essa função 

passou a ser dele e Karina teve suas primeiras experiências com esportes, 

polícia e tragédias. “Fiz de tudo: esportes, polícia, política, social, rural, 

assassinatos, fiz até um triplo assassinato, e o que me mandassem fazer. Não 

havia privilégios, todos estavam sujeitos a todo tipo de pauta”, esclarece.    

“Nunca vou me esquecer da primeira pauta de jornalismo ‘pauleira’ que 

eu cobri sozinha. Foi uma denúncia de maus tratos a presidiários na 

Penitenciária Estadual de Londrina (PEL)”, recorda. Nesse caso, ela foi sozinha 

mesmo, pois o repórter ficou na redação, fazendo entrevistas por telefone. 

“Lembro que fiquei muito nervosa, mas logo descobri que quando se trata de 

denúncia você não pode entrar no interior do presídio. Fiquei lá na frente, fiz 

umas fotografias e acabou”, conta rindo.  

Karina trabalhou na Folha de Londrina de outubro de 1999 ao início de 

2007. “Não foi muito tempo, mas foram anos de muito aprendizado, não só como 

profissional, mas também como pessoa. O ambiente de trabalho era muito bom”, 

relata. Ela não se lembra de sua primeira capa, mas lembra, bem humorada, 

que, por coincidência, sua primeira e última reportagem foram PEL.   
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Desta vez não foi denúncia, foi uma rebelião mesmo. Eu entrei no 
interior da PEL e os presidiários haviam feito um refém. Eles enrolaram 
um agente penitenciário em um colchão, encharcaram o colchão com 
álcool e disseram que iam meter fogo. Exigiram que os diretores 
chamassem a imprensa. Só três jornalistas entraram: eu, da Folha de 
Londrina, outro repórter fotográfico do Jornal de Londrina e um 
cinegrafista da Rede Globo. Fiz dezenas de fotografias, uma foi para a 
capa e outras três foram publicadas na reportagem em página interna. 
Depois de muita negociação, a rebelião foi encerrada e o agente 
penitenciário foi solto pelos rebelados (YAMADA, 2021).    

 

No início de 2007, Karina foi mais uma vítima das “levas de demissões” 

que a Folha promovia sistematicamente, para adequar-se às novas realidades 

profissional (o jornalismo virtual estava – e continua – matando o impresso) e 

econômica.  Permaneceu por mais dois anos em Londrina, fazendo freelas de 

eventos para assessorias de imprensa. “Depois fui trabalhar como fotógrafa em 

navios de cruzeiro, mais para ganhar experiência que para ganhar dinheiro”, diz. 

“Mas acabou sendo ruim, pois passei mais de um ano fora e acabei perdendo 

meus clientes”, lembra. Nesse momento, decidiu estudar para prestar concursos. 

“Fiquei dois anos estudando para concursos públicos”, lembra. Prestou – e 

passou em – vários. Um deles, era para ser fotógrafa da Câmara de Vereadores 

de Guarulhos. Exatamente por ser uma vaga para fotógrafa, escolheu trabalhar 

em Guarulhos, onde está até hoje.  

 
4. Olga Leiria, jornalista e fotógrafa desde criança 

Antes da saída de Karina Yamada, a Folha de Londrina viveria uma 

situação inédita, até então: duas mulheres trabalhando como repórteres 

fotográficas ao mesmo tempo. Isso se deu com a chegada de Olga Leiria (Figura 

4), em 2006. Olga também era graduada em Jornalismo. Começou o curso no 

campus da Unisul de Tubarão (SC) e, no último ano, transferiu-se para a 

Universidade Tuiuti do Paraná, em Curitiba, onde colou grau.  
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Figura 4: Olga Leiria. 

 
Fonte: Acervo pessoal da entrevistada. 

 

Eram os novos tempos de profissionalismo no jornalismo brasileiro. Todos 

com graduação na área, pelo menos até o fim da obrigatoriedade do diploma 

para o exercício da profissão de jornalista, por decisão do Supremo Tribunal 

Federal (STF) em 17 de junho de 2009. Desde criança, Olga teve uma 

familiaridade muito grande com a fotografia. 

 
Sou de uma família muito simples, de Pato Branco [PR]. Meu pai 
trabalhava em uma cidade vizinha e só vinha para casa nos finais de 
semana. Minha mãe trabalhava como faxineira do jornal da cidade. 
Quando eu saía da escola, que ficava ao lado do jornal, eu ia até o 
jornal, para ficar com minha mãe. Eu ficava no setor de fotografia e via 
o pessoal revelando filme e ampliando fotografias. Às vezes, para me 
entreter, eles me davam papel fotográfico velado, para eu ficar 
raspando e fazendo desenhos. Também me davam negativos para 
serem cortados em tiras de seis fotogramas e guardadas em um 
envelopezinho de plástico, para arquivar. Esses foram meus primeiros 
contados com a fotografia, em 1984, quando eu tinha entre seis e sete 
anos (LEIRIA, 2021). 

 

Dos primeiros contatos às primeiras experiências, foi um pulo. Ainda 

criança, ganhou de seu pai uma máquina Love, da Kodak. Nessa época, lembra, 

estudava em um “colégio de padres”, onde comecei a fotografar as atividades 

esportivas e culturais. “A gente tinha um jornalzinho, que era feito pela professora 
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de português, e eu fazia as fotografias. Foi a minha primeira experiência em 

comunicação”, relata. “Meu pai melhorou de vida. E como tinha uma voz muito 

boa, começou a fazer locução para uma rádio. E eu sempre fazia ‘plantão de 

rádio’ com o meu pai. Parece que o jornalismo sempre esteve inserido em minha 

vida”, pondera. Olga afirma que essa foi uma época ótima de aprendizado. “Meu 

pai pegava a Belina da rádio e eu saía com ele em busca de notícias”, diz. “Meu 

primeiro ‘presunto’ eu vi com oito anos”, brinca.    

No curso de comunicação, Olga se identificou muito com a cinegrafia. 

“Mas quando chegou a fotografia, nossa! Foi aí que eu me achei”, confessa. “Eu 

entrei na faculdade achando que ia trabalhar com rádio, mas me apaixonei 

definitivamente pela fotografia”, explica. A professora de fotografia pediu para 

cada um criar e fotografar um tema durante o fim de semana. “Eu fui passar o 

fim de semana em Curitiba, com meus pais. Comentei com meu pai e ele deu a 

ideia de fotografar ‘Por que as pessoas leem?’” De início, achou o tema vago, 

mas ponderou que Curitiba, naquela época, tinha muitas bancas e as pessoas 

se aglomeravam em torno delas para darem uma espiada nos jornais. 

Acabou simpatizando com o tema. “Comprei a ideia e meu pai ficou feliz.” 

Mas, com jeitinho, Olga lembrou o pai que só faltava uma coisa: a câmera 

fotográfica. Nessa época, 1995, seu pai trabalhava em uma grande ótica. “Meu 

pai, falou que iria pegar uma câmera ‘emprestada’ na loja [risos]. Era uma Canon 

automática. Coisa fina”, lembra. Câmera na mão, fotografou as bancas de jornais 

da Rua XV de Novembro e da Praça Rui Barbosa. “A gente revelou o filme, meu 

pai pagou a revelação e as ampliações. Ele parecia um editor, dizia essa sim, 

essa não. Ah! Ele devolveu a câmera direitinho”, ri. De volta a Tubarão, 

apresentou as fotografias para sua turma. “Minha professora achou incrível, 

elogiou um monte”, diz. 

Para obter alguma autonomia financeira, começou a trabalhar como 

vendedora em uma loja de roupas. Mas a fotografia parece que a perseguia. Em 

cima da loja havia um estúdio de Foto, que fazia fotografias de noivas, 

casamentos e eventos. “As coisas iam fluindo”, brinca. “Eu dava uma força para 

a dona do Foto de vez em quando. Ela me pedia para ajudá-la em eventos nos 

finais de semana e eu a ajudava”, complementa. “Eu era assistente, não fazia 

fotografias, apenas segurava o flash e, claro, observava tudo para aprender o 

máximo possível”, encerra. 
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Dois novos aprendizados seriam fundamentais para a paixão de Olga pela 

fotografia: o autodidatismo e a ajuda de um profissional. Começou a estudar 

fotografia em livros e revistas semanais. Depois, quando se mudou para Curitiba, 

recebeu ajuda e ensinamentos importantes de um fotógrafo japonês, Chuniti 

Kawamura. “Conheci o Chuniti na Tuiuti, quando eu cursava o último ano de 

jornalismo. Ele entrou com quase 60 anos, o sonho dele era fazer uma faculdade, 

mas ele já era fotojornalista havia muitos anos.”     

Chuniti Kawamura trabalhava na Tribuna do Paraná, no O Estado do 

Paraná e prestava serviços fotográficos para a sucursal do Jornal do Brasil em 

Curitiba. Chuniti ofereceu uma oportunidade de estágio para Olga na Tribuna do 

Paraná, que ela topou de imediato. “Ele fez muita coisa por mim, botou fé, 

acreditou em mim. Devo muito a ele”, reconhece. Olga ficou um ano no jornal. 

“Foi um grande aprendizado”, admite.  

Depois, Olga trabalhou em assessorias de comunicação e até na 

campanha eleitoral do Prof. Wilson Picler, do Grupo Educacional Uninter, para 

deputado federal. “O Cristóvão Buarque veio a Curitiba apoiar sua candidatura e 

ambos participaram de um almoço, que só eu fotografei”, lembra. A sucursal da 

Folha de Londrina em Curitiba pediu uma fotografia desse almoço e eu mandei-

a no formato digital. “A Adriana de Cunto [à época da sucursal da Folha, em 

Curitiba, hoje chefe de redação do jornal, em Londrina] gostou da fotografia.”  

Quando terminou a campanha, Olga foi até a sucursal da Folha levar seu 

currículo. “Na hora, não me chamaram. Mas, dias depois, me chamaram para 

cobrir férias.” Nesse meio tempo, Dorico da Silva, veterano fotógrafo do jornal se 

aposentou e Sérgio Ranalli, editor de fotografia, ligou-lhe perguntando se topava 

morar em Londrina. “Ele me ligou em uma sexta-feira e na segunda-feira eu já 

estava em Londrina trabalhando.” 

Isso foi no final de 2006. “Logo que entrei, já na primeira pauta que cobri, 

emplaquei minha primeira capa. Era uma pauta sobre ecoterapia. Fiz a fotografia 

de uma criança com síndrome de down beijando o cavalo. Ficou linda, tenho ela 

até hoje.” Olga permaneceu como repórter fotográfica na Folha até 2013. Nesses 

sete anos de trabalho, diz que fez de tudo um pouco: buraco de rua, cultura, 

esporte, gastronomia, polícia, rural, social etc. “Cobri chacinas, o Lula votando, 

o tumulto na Ponte da Amizade por conta da deposição do presidente do 

Paraguai Fernando Lugo”, elenca.   
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Olga elogia muito a equipe de jornalismo da Folha de Londrina e diz 

respeitar muito – e sentir muitas saudades – dos repórteres com quem teve a 

felicidade trabalhar. Diz que Londrina é uma cidade incrível “não existe uma 

cidade igual Londrina”, mas “eu queria mais”. É uma pessoa inquieta, 

aventureira, pronta para viajar e conhecer lugares e pessoas novas. “Eu achei 

que chegaria à National Geographic”, brinca. Em 2013, decidiu que era hora de 

encarar novos desafios. Voltou para Curitiba, mas não achou nada no 

fotojornalismo e, novamente com a ajuda de Chuniti, conseguiu um emprego na 

Secretaria de Habitação do Estado do Paraná. Fiquei lá uns três anos. Mas era 

um cargo comissionado e acabei sendo exonerada”, relata.   

Depois foi para Belém, no Pará, lugar que sempre quis conhecer. Foi de 

férias, mas, encantada com a cidade, disse para si mesma “quero morar aqui”. 

Ficou quase dois anos. Trabalhava como repórter fotográfica em um jornal, “mas 

lá o piso é muito baixo, cerca de R$ 1.500,00”, reclama. Independente da má 

remuneração, diz que “foi incrível morar lá no Norte” e conclui dizendo que “vim 

embora com muita dó, eu dizia que estava morrendo de sede em cima do pote, 

pois eu queria muito fotografar a Ilha de Marajó e não tinha dinheiro para ir até 

lá”.   

Em abril de 2020, assustada com a pandemia do novo coronavírus, 

decidiu voltar para junto da família, em Curitiba. Sua nova passagem pela capital 

paranaense durou pouco. Um colega de Salvador perguntou-lhe se ela não 

queria trabalhar na Bahia. “Salvador é a sua cara”, disse ele. “Topei na hora, mas 

estava tão dura que sequer tinha dinheiro para a passagem. Trabalhei dois 

meses como garçonete, juntei dinheiro e, desde setembro de 2020, estou aqui 

em Salvador”, conta. Em Salvador, em menos de um mês, conseguiu emprego 

como repórter fotográfica no jornal A Tarde. “Estou feliz porque meu editor é 

doido como eu. Vejo pauta em tudo. Quando estou de folga ou em férias, saio 

para fotografar, adoro fotografia”, conclui. 

Olga Leiria tem pós-graduação em fotografia pela UEL. Assim que chegou 

à Folha, em 2006, trabalhou alguns meses com Karina Yamada, que saiu em 

2007. Mais tarde, em 2010, chegaria a repórter fotográfica Gina Mardones.   
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5. Gina Mardones, da pauleira à paixão pelo autoral  
A paulistana Gina Viviane Mardones Loncomilla (Figura 5) chegou à Folha 

de Londrina em 2010. Assim como Karina e Olga, era graduada em Jornalismo 

(pela UNESP – Universidade Estadual Paulista, campus de Bauru). Em Londrina 

deu continuidade aos estudos, cursando Especialização em Fotografia e 

Mestrado em Comunicação na UEL. E acaba de ingressar no Doutorado em 

Economia Política Mundial na Universidade Federal do ABC. 

 
Figura 5: Gina Mardones. 

 
Fonte: Acervo pessoal da entrevistada. 

  

“Eu descobri a fotografia no laboratório fotográfico da Unesp. O processo 

de revelação da fotografia analógica é mágico”, diz. A partir dessa descoberta, 

começou a frequentar o laboratório com assiduidade e sair constantemente para 

fotografar. No quarto ano do curso foi ao Jornal da Cidade, em Bauru, solicitar 

estágio como repórter fotográfica. A editora chefe disse-lhe: “Você é a primeira 

mulher a procurar estágio em fotografia.” Passou um mês acompanhando os 

fotógrafos. “Isso foi literalmente a grande virada”, assume. “Quero trabalhar com 

fotografia, é isso que eu quero”, pensou. 
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Como repórter fotográfica, você está na rua todo dia. E quando sai, não 
sabe o que vai encontrar. Mesmo que tenha uma pauta na mão, no 
meio do caminho pode encontrar outras coisas para fotografar. É 
diferente de ser repórter, pois o repórter pode pegar os dados de uma 
catástrofe depois, por telefone, mas a fotografia tem que ser feita no 
local do acontecimento. Ou você pega, ou perde (MARDONES, 2020).  

 

Em 2007, Gina veio cursar a especialização em fotografia em Londrina. 

Terminado o curso, voltou para o interior de São Paulo e foi trabalhar no jornal 

Comércio da Franca. “É óbvio que quando cheguei lá, eu era a única fotógrafa 

mulher no meio de sete homens”, conta. “Eu achei essa experiência fantástica. 

Eles me acolheram, me ensinaram muito, me deram muitas dicas, ensinaram 

muitos macetes.” Gina conta que os colegas a trataram de igual para igual. 

Desde o início, tinha que cobrir qualquer pauta, inclusive acidentes, 

assassinatos, tragédias. “Logo de cara me jogaram na roda e disseram ‘vai, 

vamos ver o que sai daí’. Foi uma provocação, para ver até onde eu aguentava, 

mas eu adorei. Franca foi uma experiência incrível, foi a minha escola de 

fotojornalismo”, destaca. 

Gina sempre se identificou com o fotojornalismo factual, o da pauleira do 

dia a dia, mas sempre defendeu praticá-lo com eficiência e elegância. “É tudo 

muito rápido, mas você tem que ter estética. Ao mesmo tempo em que você tem 

que passar uma informação, precisa também fazer uma boa fotografia”, explica. 

“A sua foto só vai para a capa se ela for muito boa”, complementa.  

Aos poucos, Gina começou a desenvolver gosto pelo retrato, uma de suas 

paixões. Começou a ficar mais atenta e aproveitar melhor a luz. “Você começa 

crua, e no dia a dia vai desenvolvendo a técnica”, ensina. “Retrato é o que eu 

mais gosto na fotografia. No retrato você desenvolve uma linguagem própria, 

brinca com os contrastes de luz e sombra. Eu gosto muito”, confessa. Outra 

paixão de Gina é a luz natural. “Sempre trabalhei com luz natural, tenho muita 

dificuldade em trabalhar com luz artificial”, revela.  

Depois de dois anos de trabalho em Franca, o editor de fotografia da Folha 

de Londrina a chamou para uma vaga de repórter fotográfica. “Ele acompanhava 

minhas fotografias pelas redes sociais e me chamou para trabalhar”, revela. Gina 

diz que precisou se adaptar a uma nova linha editorial. “Eu saí de uma pauleira 

em Franca, fazendo acidente, homicídio de madrugada e outras coisas do 

gênero e cheguei a um jornal que, a cada dia, diminuía esse lado factual em suas 
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páginas”, explica. Há tempos a Folha de Londrina tem evitado “exposições 

desnecessárias”. Em mais de uma década de transição, passou a priorizar o 

jornalismo de serviço e a discussão de fatos relevantes para a sociedade. Gina 

chegou ao jornal no período final dessa transição. “Quando cheguei, a Folha 

estava abolindo o factual, evitando acidentes e homicídios. Fiz poucas 

fotografias factuais”, relata. Mas uma de suas fotografias factuais acabou 

publicada no anuário O Melhor do Fotojornalismo Brasileiro.  

Outra peculiaridade que Gina observou na troca foi a linguagem 

fotográfica. Em Franca as fotografias eram mais imprevisíveis, em Londrina mais 

previsíveis, mais pautadas, mais produzidas. Para ela, tudo bem. Tinha mais 

tempo de trabalhar a luz e aperfeiçoar a estética. Uma vez precisou fotografar 

menores infratores, mas não poderia mostrar os rostos. Buscou uma saída 

estética, usando a luminosidade natural. “Eles estavam em processo de 

reabilitação em uma instituição. Fiz uma composição estética, usando a 

contraluz e os números dos quartos na composição. Acho que ficou legal”, diz. 

Em Londrina, segundo ela, quase sempre trabalhou com luz natural.   

A paixão pelo fotojornalismo continuou em Londrina. 

 
O fotojornalismo é interessante porque você não se fixa em uma 
editoria só. Pode, no mesmo dia, fazer um prato de gastronomia, em 
seguida uma fotografia de esporte e depois terminar com um homicídio. 
São pautas e situações totalmente diferentes de luz e de 
comportamento, e você tem que se adaptar. Durante minha carreira de 
repórter fotográfica, a adaptação sempre foi uma constante 
(MARDONES, 2020). 

 

Em Londrina, começou a desenvolver outra paixão, a fotografia autoral. 

Os trabalhos autorais começaram durante suas viagens de férias. “O repórter 

fotográfico tem disso. Ele não consegue sossegar nas férias. Ele não desliga em 

momento algum, vai com a câmera para todo lugar”, explica. Não raro, quando 

retornava, a Folha comprava e publicava suas fotografias. “Minhas primeiras 

férias foram no Canadá”, confidencia. Apesar de gostar muito de retrato, ela 

percebeu que, no Canadá, “o mais interessante é fotografar as paisagens, a 

arquitetura, o local”. E mais: descobriu a praticidade e a versatilidade do telefone 

celular. “Nessa viagem, além da fotografia autoral, comecei também a 

desenvolver mais meu lado da fotografia de celular. Foi uma transição difícil, 

mas, como sempre, fui me adaptando”, revela. 
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Na sequência, novas férias e novas fotografias autorais: Amazônia, África 

e Colômbia. “A Amazônia é um lugar incrível, os tons do céu são fantásticos tanto 

no amanhecer quanto no entardecer. Perder isso é um sacrilégio”, afirma. “A 

Amazônia foi uma experiência fantástica, da qual tenho um acervo enorme. 

Tentei explorar ao máximo a paisagem, os lugares, as pessoas, o retrato, o que 

elas fazem”, relata. “Depois, tive uma experiência ainda mais exótica, que foi 

conhecer a África. Fui para o Senegal em 2016”, continua. Lá, segundo ela, mais 

uma vez teve que se adaptar aos padrões culturais locais. “O africano não é um 

povo que gosta de fotografia. Se perceberem que estão sendo fotografados, 

tornam-se hostis”, revela. E esse não foi o único perrengue. “Culturalmente, foi 

uma experiência difícil, porque sou mulher e a África é uma sociedade 

extremamente patriarcal”, destaca. Porém, independente dos revezes, assume 

que “foi uma experiência incrível”. Gina comenta sobre outra experiência 

internacional: 
 

Fui para a Colômbia participar de um congresso acadêmico. Lá, dei a 
sorte de presenciar as manifestações que estavam acontecendo na 
América Latina no final de 2019. Registrei muitos protestos, 
manifestações gigantescas. Foi um prato cheio para uma repórter 
fotográfica que havia acabado de chegar para participar de um 
congresso. Não tinha como ficar alheia a tudo o que estava 
acontecendo. Fotojornalimo é isso (MARDONES, 2020).  

 

Gina Mardones foi demitida em novembro de 2019.  “Infelizmente, estava 

em uma leva de demissões, em que 12 jornalistas foram demitidos no mesmo 

dia”, lamenta. Este episódio foi o acirramento de mais uma fase de “vacas 

magras” no jornal. A editoria de fotografia, que há cinco anos contava com dez 

profissionais, hoje está reduzida a um editor e um repórter fotográfico. “Trabalhei 

por quase 10 anos na Folha de Londrina. Encerrei um ciclo e agora estou 

começando um novo ciclo, mas o fotojornalismo, a vontade de sair às ruas e 

fotografar continua pulsando forte em minhas veias”, confidencia.  

Atualmente, Gina está investindo na carreira acadêmica. Recentemente 

concluiu o mestrado em comunicação na UEL e é professora da Universidade 

Norte do Paraná (Unopar) há dois anos. Acaba de ser aprovada no doutorado 

em Economia Política Mundial, pela Universidade Federal do ABC. “Passar a 

experiência em sala de aula é uma outra vivência. Para mim está sendo uma 

transição interessante entre a prática e a área acadêmica”, confessa. 
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6. Lis Sayuri, pavor de pautas policiais 

Por questão de meses, a Folha de Londrina não chegou a ter três 

mulheres repórteres fotográficas efetivas em seu quadro profissional ao mesmo 

tempo. De 2010 a 2013, haviam duas: Olga e Gina. Olga saiu em 2013; em 2014 

chegou Lis Sayuri (Figura 6). As três não trabalharam juntas como efetivas, mas 

trabalharam juntas porque, antes de ser efetivada, Lis fez freelas para o jornal.  

 
Figura 6: Lis Sayuri. 

 
Fonte: Acervo pessoal da entrevistada. 

Lis Sayuri é paranaense de Jandaia do Sul, formada em Propaganda e 

Publicidade, em 2007, pela UniCesumar de Maringá. Foi para São Paulo 

trabalhar como produtora de vídeo, onde começou a interessar-se pela 

fotografia. “Acabei fazendo um curso que, além das técnicas, explorava a 

linguagem fotográfica e o olhar documental”, diz. Em 2009, comprou sua primeira 

câmera, fez mais um curso, com o fotógrafo Walter Firmo, e passou a fotografar 

com regularidade. Permaneceu em São Paulo de 2008 a 2010, quando precisou 

voltar ao Paraná por conta de um problema de saúde na família. 

Em 2011 cursou especialização em fotografia na UEL. “Terminado o 

curso, comecei a fazer books infantis, porque eu adoro criança.” A mãe de Lis 
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faleceu em 2012 e ela mudou-se para Londrina, onde começou a trabalhar como 

assistente do diretor de fotografia da Kinoarte (Instituto de Cinema de Londrina), 

fazendo fotografia de still, além de fotografar aniversários de criança. “Fazia um 

pouco de tudo”, conta. 

Lis revela que, desde a especialização, havia despertado para o 

fotojornalismo. Um colega de turma era repórter fotográfico da Folha de Londrina 

e a incentivou a encaminhar fotografias para o editor Sérgio Ranalli. “Não sou 

jornalista, foi um processo meio aleatório”, confessa. Em 2013, a Folha estava 

expandindo seus serviços com a publicação de anuários regionais e precisava 

contratar freelancers. Lis fez diversos freelas para a produção dos anuários. 

“Apesar de freelas, era pauleira. Viajei por mais de 50 cidades.  O Ranalli me 

colocava para fazer essas viagens porque assim ele não precisava deslocar o 

pessoal da redação”, explica.  

Em 2014 surgiu uma vaga na editoria de fotografia e Lis foi contratada. 

“Nessa época, a equipe de fotografia da Folha era muito produtiva. Os fotógrafos 

produziam muitos materiais e ganhavam diversos prêmios”, diz. “Era um timaço: 

Anderson Coelho, Celso Pacheco, César Augusto, Gina Mardones, Gustavo 

Carneiro, Rei Santos, Ricardo Chicarelli, Saulo Ohara e o Sérgio Ranalli, que era 

muito f*** [elogio]”, elenca.  

Quando foi efetivada, se deu conta que a pauleira do dia a dia contrastava 

muito com sua paixão por fotografia autoral.  
 

Eu tinha vários medos em relação a certas pautas. Lembro que disse 
ao Ranalli que não queria pautas policiais. Eu tinha pavor disso. Mas 
como eu não querer? Era um jornal e eu tinha que cobrir assassinato 
ou tiroteio, isso faz parte do jornalismo. O Ranalli sempre foi muito 
franco comigo. Ele dizia: ‘Lis, não tem como. Eu posso até evitar uma 
pauta ou outra, mas não posso transformar isso em uma regra’. Fui 
tentando me adaptar, me transformei em ‘pau para qualquer obra’, mas 
não gostava de fotografar sangue, tragédia, assassinato (SAYURI, 
2021).     

 

   Tentando vencer seus medos e ganhar experiência, Lis conversava com 

suas colegas Gina Mardones e Olga Leiria. “Quando eu entrei, a Olga já tinha 

saído, mas sempre mantive muito contato com ela”, diz. “Elas não tinham medo”, 

conta. “Os meses iam passando e eu não me acostumava com algumas pautas”, 

confessa.  
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Houve pautas em que me deparei com situações que me fizeram 
pensar: ‘Isso não é para mim, eu não tenho que aceitar isso’. Eu 
pensava comigo mesma ‘eu não quero acordar domingo, fazer plantão 
no jornal e ter que pegar um colete à prova de bala e cobrir um tiroteio. 
Meu problema não era ver o corpo, mas a situação de vulnerabilidade. 
O Ranalli sempre me falava: ‘Lis, a vida é essa’. E eu dizia ‘então estou 
na profissão errada’ (SAYURI, 2021).   

   

Durante a entrevista, foi possível ver seu desconforto ao falar de assuntos 

ligados à cobertura policial. Em outubro de 2014, ela cobriu uma rebelião na 

Penitenciária Industrial de Guarapuava, na qual um amigo de infância 

trabalhava. Os detentos fizeram 12 agentes penitenciários e outros 160 presos 

como reféns. Lis ficou do lado de fora, fotografando os detentos, que estavam 

no telhado, ameaçando a vida dos reféns, alguns dos quais já machucados. Os 

detentos passaram a fazer chantagem emocional, simulando dar facadas nos 

reféns. Houve um momento em que enrolaram um agente em um cobertor 

encharcado com álcool e ameaçaram tacar fogo. Familiares dos presos estavam 

lá, buscando notícias e assistindo essas cenas.  
 

Um detento chutou o rosto de um agente. Eu estava ao lado de seus 
familiares, que estavam apavorados. Na hora que ameaçaram tacar 
fogo no agente, eu também estava ao lado da família do cara. Eu não 
sabia se chorava ou se fotografava. A família chorando e eu chorando 
junto. Depois passaram ketchup em um refém e disseram que o tinham 
matado. Os jornalistas que eram mais ‘safos’ sabiam que era uma 
simulação, mas eu, novata, só vi sangue, achei que eles tinham 
matado o cara. Uma das fotografias que fiz dessa rebelião foi a capa 
da Folha de Londrina e foi selecionada para o anuário O Melhor do 
Fotojornalismo Brasileiro de 2014 (SAYURI, 2021).         

 

Os casos policiais fizeram Lis repensar sua continuidade no 

fotojornalismo. A cada dia se convencia mais que seu negócio era fotografia 

autoral. “Eu não tinha mais vontade de buscar espaços no fotojornalismo. Eu fiz 

o meu papel na Folha de Londrina, mas queria desbravar outros horizontes”, 

confidencia.   
 

A cobertura da rebelião em Guarapuava virou uma referência para 
mim. Nessa altura, eu já tinha entendido que tinha limitações a esse 
tipo de pauta. Não foi culpa dos colegas repórteres que saíam comigo. 
Também não foi culpa do editor. Foi uma decisão pessoal, eu estava 
muito esgotada por questões emocionais. Foi quando decidi pedir as 
contas. Falei com o Ranalli, a quem sou muito agradecida pela minha 
breve passagem pela Folha. Eu tinha curiosidade de fazer 
fotojornalismo e ele me abriu as portas, mas percebi que não era a 
minha praia e parti de vez para a fotografia autoral (SAYURI, 2021).   
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Em setembro de 2015, Lis pediu demissão e se mudou para Florianópolis, 

onde começou a trabalhar em uma assessoria de imprensa, sem fotografar. Um 

ano foi tempo suficiente para perceber que a fotografia era parte intrínseca de 

sua vida. Precisava voltar para a fotografia. Começou a fazer casamentos. Em 

2017, começou a fazer ensaios com gestantes. Na sequência, passou a oferecer 

seus serviços para a fotografia de parto. Se apaixonou por essa nova atividade. 

“O parto é muito verdadeiro, é uma das situações mais verdadeiras do ser 

humano; o momento do nascimento do bebê é verdade verdadeira”, declara. Em 

2018, associou-se a uma colega e criou o coletivo Foto Nascer. Também 

retomou a marca Babuska Fotografia, de quando fazia fotografias de criança.  

Hoje, a Babuska é focada em maternidade e infância, mas faz 

casamentos, festas, eventos e formaturas e atende três estados. “Somos umas 

20 pessoas, entre fotógrafos, atendentes e editores”, conta. Por trabalhar mais 

com gestantes, partos e infância, predominam as mulheres. “Não é uma regra 

que as fotógrafas sejam mulheres, mas das 20 pessoas só uma é homem”, 

revela. Lis celebra o sucesso e a diversidade da Babuska. “O clima é muito bom, 

de comprometimento, de entrega mesmo. Todas as profissionais são 

capacitadas para fazer foto e vídeo. Já entregamos o material editado para o 

cliente. E somos uma diversidade: solteiras, divorciadas, casadas com e sem 

filhos, evangélicas, bissexuais”, revela. “E convivemos muito bem”, enaltece.   

 

7. Considerações finais 

As leituras iniciais foram as responsáveis por nosso encantamento pelo 

trabalho das mulheres na fotografia. Descobrimos que elas sempre atuaram na 

atividade, mas, quase sempre, permaneciam “invisíveis”. Limitavam-se a ajudar 

os homens nas tarefas básicas e internas de um estúdio. Quando começaram a 

dar seu “grito de independência”, no início do século XX, tiveram que ter muita 

coragem, determinação e persistência para enfrentar o mercado machista e a 

sociedade conservadora. Haja vista o exemplo de Gioconda Rizzo, considerada 

a primeira fotógrafa brasileira, que, por pressão social, teve que fechar seu 

estúdio, o Photo Femina, em São Paulo, por haver fotografado cortesãs que 

haviam procurado seu estúdio.   

Este trabalho definiu como recorte para pesquisa a atuação das mulheres 

fotógrafas na Folha de Londrina. O jornal foi fundado em 1948, mas só em 1980, 
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32 anos depois, contratou sua primeira fotojornalista, Norma Lessa. Sua 

contratação foi quase um acaso. Sabendo que ela gostava de fotografia, um 

amigo jornalista a convidou para fazer um teste. Norma saiu do jornal em 1984. 

Foi para os Estados Unidos em busca de cursos de fotografia e nunca mais 

voltou. Atualmente, mora em São Francisco, na Califórnia. 

Norma foi sucedida por Elvira Alegre, a primeira fotógrafa de imprensa de 

Londrina, com iniciação profissional no extinto jornal Panorama. Elvira foi a 

fotojornalista pioneira de Londrina e Norma a pioneira da Folha de Londrina. 

Ambas não eram formadas em jornalismo e só puderam trabalhar na imprensa 

graças ao registro de “repórter fotográfico provisionado”, documento emitido pela 

Delegacia Regional do Trabalho de Curitiba para os jornalistas que atuavam na 

imprensa antes da obrigatoriedade do diploma. Elvira demitiu-se em 1987. Hoje, 

aposentada, vive em Londrina e a fotografia tornou-se um hobby.  

A terceira mulher fotógrafa a trabalhar na Folha foi Karina Yamada. Ao 

contrário das anteriores, era graduada em jornalismo e pós-graduada em 

fotografia. Karina entrou em 1999, no momento em que o jornal consolidava a 

transição da fotografia analógica para a digital. Se adaptou muito bem à nova 

tecnologia, mas testemunhou os fotógrafos mais antigos “apanharem” do digital. 

Foi demitida em 2006. Hoje, mora em Guarulhos e é funcionária pública: 

fotógrafa concursada na Câmara de Vereadores de Guarulhos.  

Olga Leiria, graduada em jornalismo e pós-graduada em fotografia, foi a 

quarta mulher a trabalhar como repórter fotográfica na Folha. Entrou em 2006 e 

demitiu-se em 2013. Espírito aventureiro, Olga sempre adorou o fotojornalismo. 

Gosta das ruas, de aventuras, de estar no palco dos acontecimentos. Hoje, 

trabalha no jornal A Tarde, de Salvador. Saiu de Londrina porque sua sede por 

aventura a chamava para novos desafios. Sem arrependimentos, mas com 

saudades, diz que “Londrina é uma cidade incrível, eu nunca deveria ter saído 

daí”. 

Gina Mardones veio para a Folha a convite do editor Sérgio Ranalli, que 

acompanhava suas postagens fotográficas nas redes sociais. Graduada em 

jornalismo e pós-graduada em fotografia, trabalhava em Franca antes de vir para 

Londrina, em 2013. No início, estranhou a diferença das linhas editoriais dos 

jornais. “Em Franca eu trabalhava na maior pauleira; em Londrina eram mais 

fotografias planejadas, estéticas, menos factual. Estranhei um pouco, mas me 
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adaptei”, confessa. Gina foi demitida em 2019. Continua morando em Londrina 

e hoje é professora universitária.  

A cobertura de pautas de polícia acabou mostrando para Lis Sayuri que 

fotojornalismo, definitivamente, não era a sua praia. Graduada em Propaganda 

e Publicidade e pós-graduada em fotografia, Lis foi a sexta – e última, até o 

momento – fotógrafa contratada pela Folha. Começou como freelancer, em 

2013, para a produção dos anuários regionais, e foi efetivada em 2014. Mas a 

violência que cobria mexeu com ela. Demitiu-se em 2015. Mudou-se para 

Florianópolis e hoje trabalha com fotografias de gestantes, partos, aniversários 

e casamentos. Está feliz da vida.   

As leituras e a pesquisa com a mulheres fotógrafas da Folha de Londrina 

foram apenas a ponta do iceberg, o pontapé inicial para uma pesquisa mais 

ampla, em andamento, sobre a participação, o papel e a importância da mulher 

na fotografia em Londrina. Este trabalho é apenas o primeiro paper do tema. 

Novos papers serão produzidos sobre as condições de trabalho e as dificuldades 

por elas enfrentadas em um mercado ainda predominantemente masculino, no 

qual, não raro, foram vítimas de preconceitos, discriminações e assédios moral 

e sexual. Mãos à obra!  
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Pauta fotográfica no jornal Diário dos Campos em 1999: 
anotações em envelopes de negativos de acervo no Museu 

Campos Gerais 
 
 

Rafael SCHOENHERR 1 
Lucas Santos Carmo CABRAL 2 

 
Introdução 

 A pauta é uma das etapas produtivas da notícia definidoras e 

organizadoras do processo jornalístico nas redações. Com essa premissa é que 

interessa investigar a especificidade desse procedimento dentro de um ramo de 

atividade profissional que é a reportagem fotográfica, operada por um subgrupo 

da organização jornalística, os fotógrafos, em contato com demais pares, como 

repórteres e editores.   

 Dada a carência de informações nesse sentido, em detrimento de ênfases 

na ética, na linguagem, no produto final, na representação produzida ou em 

coberturas setorizadas, busca-se debater o fotojornalismo praticado no Brasil 

combinando três angulações hipotéticas e em fase de desenvolvimento, uma vez 

que são caminhos minoritários na bibliografia do setor: a) uma das dimensões 

que particulariza a fotografia em jornal é o processo produtivo, daí a necessidade 

do levantamento de indícios de etapas, operações, escolhas e procedimentos 

que resultam no material publicado, mas que estão no bastidor da página 

impressa que chega aos leitores e não na superfície ou somente no ‘assunto’ 

retratado; b) o fotojornalismo não se restringe a redações situadas nos grandes 

centros urbanos, capitais do país e agências internacionais, mas organizações 

de interior também se valem, a seu modo e em determinados contextos espaço-

temporais, de equipes de repórteres fotográficos responsáveis pela produção 

diária de imagens originais da notícia - essa realidade inclusive já teve mais força 

do que tem hoje em algumas cidades; c) a pauta fotográfica guarda 

especificidades em termos procedimentais em relação às demais atividades da 

redação jornalística ao longo do ciclo noticioso, alimentando curiosa 

dependência testemunhal da visita do fotógrafo a locais e posições determinados 

                                                            
1 Professor do Mestrado em Jornalismo da UEPG, diretor de acervo no Museu Campos Gerais. 
2 Mestrando em Jornalismo, bolsista CAPES, co-orientador da pesquisa ‘Digitalização de acervo 
fotográfico do jornal Diário dos Campos no Museu Campos Gerais’ (Pibic Jr./CNPq). 
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na cidade no turno de trabalho para realização das capturas - ela pode revelar, 

assim, um primeiro movimento de materialização da pauta ‘de reportagem’ ou na 

notícia, sobretudo quando o fotógrafo acompanha as saídas do repórter. 

 Para melhor dialogar com essas tendências interpretativas é que se vale 

aqui de análise exploratória empírica de parte do acervo fotográfico do jornal 

Diário dos Campos (DC), que data de 1999 a 2005, pertencente ao Museu 

Campos Gerais, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O 

periódico surgiu em 1907, sob o título de O Progresso, mudando para a atual 

nomenclatura em 1913. O DC interrompe circulação em 1990 por dificuldades 

financeiras e retoma em 1999, sob nova administração, e continua em 

funcionamento até hoje. 

 A nova redação contava com uma equipe de 14 profissionais que se 

dividiam entre as funções de chefia, montagem do jornal, revisão e reportagem, 

divididos entre as principais editorias. Na época de sua reabertura, o jornal era 

capaz de realizar 30 mil impressões por hora, se tornando um dos veículos 

jornalísticos mais modernos do interior do Paraná (SILVA, 2015). 

 Um dos subconjuntos de tal acervo e que recebe atenção da presente 

pesquisa são as caixas de negativos fotográficos. Mais precisamente, vão 

interessar as anotações manuscritas nos envelopes dos negativos, uma espécie 

de sistema de comunicação interno da redação e que informa sobre a pauta 

fotográfica. As inferências rabiscadas ali são tomadas como resíduos das rotinas 

de produção da notícia no fotojornalismo local em jornal de cidade do interior. 

 O que torna o período explorado singular é justamente o momento de 

transição da fotografia analógica para a tecnologia digital. Os envelopes 

guardam, nesse sentido, os últimos registros dessa fase. Ao mesmo tempo, 

começa a se apostar em jornalistas profissionais formados e os fotógrafos 

passam a ganhar crédito nas fotos. Na verdade, ainda não se sabe exatamente 

nos estudos de jornalismo regional ou com alguma precisão nos estudos gerais 

de fotojornalismo quando é que os jornais do interior do Paraná fizeram a 

transição do modelo analógico (em negativo 35mm) para o digital na produção 

fotográfica - dadas as sugestivas temporalidades específicas de cada realidade 

empresarial, econômica, profissional, cultural e tecnológica que perfaz o trabalho 

jornalístico e suas transformações em municípios pequenos e médios. 
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 Em geral, os jornais de cidades do interior são pouco analisados pela 

entrada das análises de redação ou de cultura jornalística, sendo bem mais 

abordados pela perspectiva histórica - que tende a deixar em segundo plano 

justamente o chão de fábrica, os condicionantes do trabalho jornalístico, sua 

organização e os procedimentos levados a cabo para fazer notícia em tais 

circunstâncias. Esse é um desafio que extrapola em muito as limitações deste 

ensaio, mas que cabe pontuar como preocupação no horizonte ou como parte 

de um desenvolvimento que mobilize a noção de fotojornalismo nem como 

“grande teoria” nem como “empirismo abstrato”, nos termos da crítica 

epistemológica das ciências sociais feita por Mills (1975).  

 A presente sondagem empírica compõe quadro institucional de esforços 

de levantamentos e problematizações da linha de pesquisa Lógicas de Produção 

e Consumo do Jornalismo, que reúne estudos pontuais de ensino médio, 

graduação e mestrado na UEPG, sendo que em dez anos de atuação do grupo 

uma das marcas tem sido a tentativa teórico-metodológica de compreensão dos 

processos produtivos do jornalismo regional em diversidade de casos, recortes 

e plataformas (KLOSTER & SCHOENHERR, 2020). 

 O grupo de pesquisa mobiliza referência cara aos estudos de jornalismo - 

sobretudo a partir de trabalhos de campo da sociologia norte-americana como o 

de Tuchman (1983) - de que a compreensão da notícia implica o reconhecimento 

de elementos, valores e comportamentos partilhados por profissionais em 

ambientes ou “cenários produtivos” que precisam ser descritos e interpretados 

(BRONOSKY & SCHOENHERR, 2016), na medida em que expressam, na ação 

ou no ‘saber prático’, uma “cultura jornalística” (TRAQUINA, 2005). Daí a 

importância de pistas do âmbito produtivo das organizações jornalísticas que 

permitam reconstituir rotinas de produção numa espécie de “etnografia da 

notícia” (ZELIZER, 2014). Indiretamente, a abordagem ao fotojornalismo pelo 

ângulo da etapa produtiva da pauta pode ajudar a tensionar a ideia de 

reportagem jornalística não apenas como gênero discursivo (LAGE, 2001), mas 

também como saída a campo, apuração e pesquisa na rua, que envolve por 

vezes a figura do fotógrafo nas equipes de redação. 

 Nesse escopo, o artigo se vale de levantamentos iniciais sobre o acervo 

em destaque e explora dados preliminares da pesquisa de iniciação científica 

júnior “Digitalização do acervo fotográfico do jornal Diário dos Campos no Museu 
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Campos Gerais”, da estudante de ensino médio Maria Isabely Souza, iniciada 

em 2020. Indiretamente, vale-se também de pesquisa de iniciação científica de 

graduação que buscou analisar a etapa de edição fotográfica de projeto 

extensionista do curso de Jornalismo da UEPG - sendo que um dos 

desdobramentos desse estudo foi a problematização da dinâmica de pauta como 

delimitadora dos ‘enquadres’ da produção fotográfica que vão articular o olhar 

da reportagem ao olhar da edição (SCHOENHERR & SOARES, 2020), em 

fenômeno que chamamos de ‘edição antecipada’. 
  

2. O fotojornalismo pelo negativo: proto-informações do acervo como 
metodologia 

 O acervo fotográfico do jornal Diário dos Campos no Museu Campos 

Gerais passou por um primeiro inventário em 2019 (ALVES & SCHOENHERR, 

2020) que revelou que o arquivo, fruto de doação de 2018, era composto por 

dois subconjuntos principais: 1) uma quantidade expressiva de fotos em papel 

fotográfico 10 x 15cm produzida de 1999 a 2005 totalizando mais de 24 mil 

imagens, equivalentes ao arquivo bruto do jornal e não apenas às fotos 

publicadas. Isto é, os editores e também os fotógrafos operavam escolhas com 

base não apenas no negativo, mas na foto ampliada da série de imagens 

realizada a cada dia e então reveladas em lojas de foto da cidade. Esse acervo 

foi encontrado no museu já pré-catalogado em 89 temas e disposto em sete 

gavetas de arquivo. Descobriu-se, a seguir, que parte desse material deriva de 

fotos enviadas pela assessoria de imprensa da prefeitura à época (MARGRAF, 

2020) ao jornal, por mais que a maior quantidade ali disponível seja de autoria 

dos repórteres fotográficos do DC; 2) um segundo subconjunto, menos 

explorado naquele momento, é composto pelas caixas com negativos 

fotográficos - ainda não contabilizados ou mesmo identificados, de modo que 

não há como afirmar por enquanto que eles correspondam exatamente à 

totalidade das fotos impressas disponíveis nas gavetas. Os negativos 

fotográficos de 35mm em cor, por sua vez, estão armazenados dentro de 

envelopes originais das lojas de foto que faziam o serviço de ampliação para o 

jornal. Os envelopes não estão ordenados dentro dessas caixas, de modo que 

no mesmo local podem estar negativos de 1999 e de 2005. Em busca de pistas 

para identificação dos materiais, como data e autoria, percebeu-se que, em 
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geral, os envelopes possuem inscrições na frente ou também no verso, feitas a 

caneta, na forma de tópicos rápidos que indicam o objeto das fotos, no que se 

costuma chamar de “retranca” no jargão jornalístico, uma abreviatura da pauta. 

Esses escritos passaram a chamar atenção da pesquisa, por permitirem 

desenvolver inferências sobre o âmbito produtivo da pauta fotográfica no Diário 

dos Campos daquele período, última fase em que os repórteres fotográficos 

utilizaram o expediente analógico (MARGRAF, 2020) naquela redação. Ao lado 

dessa anotação em geral consta a data da revelação (às vezes preenchida de 

forma incompleta).  

 
Foto 1: Inscrições em envelope fotográfico do acervo do Diário dos Campos. 

 

 
 

Fonte: Museu Campos Gerais/UEPG. 
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Foto 2: Caixa de envelopes do acervo fotográfico do jornal Diário dos Campos. 
 

 
 

Fonte: Museu Campos Gerais/UEPG. 
 

 A metodologia empregada se vale da atenção para tais inscrições 

produtivas breves materializadas nesses envelopes como um lugar para 

compreensão das rotinas do fotojornalismo em cobertura diária de jornal 

generalista local, com ênfase na operação de pauta. Sem condições de levantar 

totalizações ou mesmo de se sustentar proporcionalidades ou abrangência, uma 

vez que não se tem ainda sob análise o subconjunto completo das caixas, 

decidiu-se por iniciar a catalogação de forma exploratória com base em apenas 

uma das caixas, numa espécie de estudo piloto. Os envelopes foram 

fotografados e as imagens compartilhadas entre os pesquisadores.  

 Outro movimento realizado foi o de buscar indicações do contexto 

organizacional do jornal Diário dos Campos naquele período de retomada das 

atividades, em 1999. Interessava rastrear indicações sobre membros da redação 

e respectivas funções, com ênfase na equipe de fotógrafos que lá esteve até 

2005. Desse levantamento extraiu-se o seguinte quadro: 
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Figura 1: Nuvem de nomes dos membros da redação do jornal Diário dos 
Campos. 

 
 

Fonte: dos autores. 
 

 A figura identifica três profissionais na chefia (ou edição), 24 jornalistas 

(de chargista a colunista social, passando por repórteres) e um total de seis 

fotógrafos que passaram pelo periódico de 1999 a 2005. Trata-se, assim, de um 

marco da profissionalização do jornalismo na cidade, sendo que um dos 

termômetros para isso é a divisão do trabalho em áreas de atuação e a própria 

dimensão que a redação assume (parâmetro nem sempre levado em conta 

quando se busca definir ou conceituar o âmbito de atuação do fotojornalismo). 

Considere-se, ainda, que os outros dois jornais concorrentes no período não 

tinham condições equivalentes de impressão e qualidade gráfica para uso de 

fotos no impresso tal como o DC. 

 Percebe-se uma divisão do organograma nas figuras de repórteres de 

editorias, editores e fotógrafos que operam nessa triangulação. Existiriam, ainda, 

diagramadores e motoristas, também envolvidos de certa forma na produção 

cotidiana do diário, mas que poderiam ser mapeados em outro momento. Em 

geral, eram dois os editores chefes em atuação simultânea (um deles como 

chefe de redação e o outro como editor). Sendo que a redação em geral 

dispunha de ao menos dois profissionais da fotografia em sua estrutura. As 

indicações de pauta presentes nos envelopes são de autoria desse grupo de 
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fotógrafos, que buscavam ali indicar ou melhor localizar os registros para a futura 

escolha da edição e das demais etapas produtivas de confecção do jornal diário.  

A hipótese de trabalho é que, dentro das cadeias interpretativas e de significado 

que compõem a produção da notícia e do acontecimento jornalístico (HENN, 

2002; SODRÉ, 2009), esses fragmentos anotados em envelopes estão na 

intermediação entre a reunião de pauta e a mesa da edição, mas também 

refletem aquilo que efetivamente foi capturado, os motivos fotográficos - já uma 

materialização possível, portanto, da ideia que originou a pauta como proposta 

de cobertura dentro de determinada editoria do periódico.  

 
3. Editorias, amplitude e acontecimentos na pauta fotográfica do Diário dos 
Campos em 1999 

 O material analisado neste artigo, a partir de todos os recortes explicados 

na última seção, agrega um total de nove envelopes - referentes a nove datas 

diferentes no ano de 1999, nos meses de setembro e outubro (o jornal voltou a 

circular em 15 de setembro daquele ano, aniversário do município). Eles 

registram 68 indicações (cada tópico de anotação representa uma indicação 

temática) e 46 pautas (resultantes, por vezes, do agrupamento de diversas 

indicações). O número de pautas é menor que o de indicações porque várias 

indicações podem corresponder a uma mesma pauta. Esse volume sugere 

média de mais de sete indicações por envelope e de mais de cinco pautas por 

envelope. 

 Nesse momento inicial da cobertura jornalística dentro da nova proposta 

editorial do DC, o maior número de indicações temáticas em um mesmo 

envelope foi de 17. O menor número foi de somente uma indicação. Isso não se 

traduz em número de fotos, cliques ou poses no filme - essa é uma informação 

inconstante nos envelopes e deveras lacunar que, por enquanto, não foi levada 

em conta. Uma única indicação pode conter um número variável de fotos (a 

precisão disso demandaria análise dos negativos em outro levantamento). 

 Já o número de pautas fotográficas em um único dia ou envelope vai de 

somente uma a sete coberturas diferentes - o que expressa um pouco do volume 

de trabalho e de incursões diárias dos repórteres fotográficos pela cidade 

naquele contexto. Em alguns envelopes, são encontradas quatro ou até oito 

indicações referentes a uma única pauta, um signo de valorização editorial 
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daquela aposta noticiosa, uma vez que houve o cuidado de se garantir diferentes 

motivos fotográficos e, ainda, tomar nota dessa variedade para melhor informar 

as decisões do processo produtivo. Em outros casos, a pauta é feita de somente 

uma indicação.  

 As anotações foram classificadas de acordo com as editorias, temas ou 

categorias que representam. A classificação inicial agregou editorias de jornal 

impresso, como “cidades”, “polícia” e “política”, por exemplo. Algumas pautas 

que não se encaixavam especificamente em nenhuma das editorias ou poderiam 

entrar em mais de uma foram agrupadas de acordo com temas mais específicos. 

 Os temas identificados e suas respectivas quantidades de pautas é o 

seguinte: 

 

- Cidades: 16 

- Economia: 1 

- Polícia: 6 

- Política: 4 

- Outros: 11 

- Trânsito: 2 

- Religião: 3 

- Educação: 13 

- Bairro: 9 

- Personagem/fonte: 20 

  

 Ao se agrupar as categorias acima em editorias tradicionais, percebe-se 

que 43 pautas referem-se a Cidade, enquanto polícia, política e economia 

somadas fazem 11 pautas. Ressalva-se que a categoria personagem/fonte pode 

estar a serviço de quaisquer dessas editorias no recorte analisado de setembro 

e outubro de 1999. Em resumo, em termos quantitativos, são as pautas da 

editoria de geral ou cidade que mais diversificam motivos fotográficos da 

reportagem do DC. 

 Quatro das anotações analisadas se resumem a uma única palavra. As 

demais procuram ser um pouco mais precisas dentro da mesma notação em 

síntese (duas ou três palavras, raramente aparece algo mais longo, na forma de 

frase). Em 20 situações, o fotógrafo anota somente o nome da fonte 
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possivelmente retratada para a devida pauta, num esforço de garantir a imagem 

de um personagem para a reportagem. Em outros casos, apenas o localizador é 

mencionado, sem a presença de identificação nominal - por exemplo, “diretor do 

CEFET”. 

 Nesse primeiro movimento de retomada do DC, os fotógrafos estão a 

serviço sobretudo da editoria de geral ou de cotidiano. Tanto é que são várias as 

indicações referentes ao que se poderia chamar de ‘cenas urbanas’: “menino 

distribuindo panfletos”; “fiéis no túmulo de Corina”; “passageiros pegando 

ônibus”; “idoso morando sozinho”. Insinua-se aí a ação humana como motor de 

interesse do olhar fotográfico, mas existem cenários menos dinâmicos 

identificados, como “vagas na rua”. 

 Ao lado desses apontamentos de situação específica fotografada vão 

estar as ocasiões, como “exposição de quadros cefet”, “reunião na Câmara”, 

“romaria”, “reunião de partido”, “reunião na ACIPG”, “aula inaugural para idosos”. 

Ainda mais geral é a notação de lugares pela pauta fotográfica, num esforço 

locacional: “favela”, “praça”, “Conjunto Tropeiros”, “igreja Jardim Planalto”, “ruas 

do Jardim Planalto”; “estrada”; “cemitério Santo Antonio” - com algumas 

variações, como “cemitério municipal em reforma”, ou “casa para ser demolida”, 

que além de localizar também apresenta uma singularidade no tempo. 

 Parte das anotações de saída fotográfica se traduz em capturas de 

irregularidades ou crimes, sinalizando uma pauta de segurança ou polícia, como 

nas indicações: “telefone público depredado”; “supermercado assaltado”; “bar 

assaltado”; “menor cheirando cocaína”. Em outro momento, a imagem destaca 

a ação dos agentes de segurança: “policiais rodoviários distribuindo sacos de 

lixo e panfletos”; “blitz na rodoviária”; “PM faz vistoria em menor”.  

 Além da classificação por temas, foi possível reconhecer os lugares onde 

algumas pautas foram desenvolvidas e perceber uma dinâmica de cobertura 

envolvendo o centro da cidade e os bairros. Com isso, se desenvolveu um mapa 

da cidade de Ponta Grossa com os pontos fotografados. Cada um dos pontos 

em azul representa uma anotação em que foi possível identificar a localização. 

O ponto preto é a sede do jornal Diário dos Campos. Para melhor contextualizar, 

recuperamos também um mapa dos bairros da cidade. 
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Figura 2: Pontos fotografados e a sede do jornal Diário dos Campos. 
 

 
 

Fonte: dos autores. 
 
 

Figura 3: Mapa dos bairros de Ponta Grossa. 
 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. 
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 Nota-se pelo pequeno conjunto de envelopes analisados que nesse 

primeiro mês de retomada do jornal, os fotógrafos estão espalhados em 

deslocamentos pelos bairros mais periféricos, fora da região central e também 

do primeiro círculo de bairros centrais. Deve-se considerar o caráter provisório 

de tal ilustração, uma vez que é justamente a pauta de bairro que vai render uma 

indicação mais preocupada em localizar o fato para o editor ou repórter no 

envelope das fotos das respectivas coberturas. 

 Dentre as fontes fotografadas e identificadas nos envelopes, aparecem 

moradores de bairros, políticos, diretor escolar e policial. Por vezes, a indicação 

apresenta apenas o nome da fonte, presumindo-se que o repórter ajudaria a 

identificar o respectivo personagem. 

 Por fim, buscou-se uma identificação preliminar do acontecimento 

fotografado que se pode inferir das indicações. Nos nove envelopes, a pauta 

fotográfica dirigiu o olhar e a captura fotográfica para espaços abertos, 

ambientes fechados, ritos ou celebrações, delitos, ações nas ruas, eventos e 

personagens.  
 

4. Considerações parciais 

 Buscou-se na presente sondagem empírica desenvolver possíveis 

inferências a partir de inscrições da pauta fotográfica nos envelopes do acervo 

fotográfico do jornal Diário dos Campos no Museu Campos Gerais, referente ao 

período de produção noticiosa de 1999. As anotações dão pistas das 

perambulações ou “saídas fotográficas” (SALLET, 2006) dos repórteres de foto 

no período envolvidos na cobertura diária e, possivelmente, na produção de 

reportagens especiais, de outra temporalidade - a tomar pela quantidade de 

motivos fotográficos diversificada em certas pautas, fugindo a um possível 

padrão. Consegue-se ali sondar micro-fatos ou cenas que compõem a pauta 

noticiosa da reportagem e não escaparam à captura das lentes da equipe. 

 Percebe-se pelas materialidades analisadas que o raio de ação do 

fotógrafo de jornal impresso encontra-se delimitado pela relação com repórter e 

editor, tanto é que se faz necessário explicitar ou minimamente pré-organizar 

informações sobre o que foi produzido, tendo em vista a cadeia produtiva e a 

divisão de funções na redação. Dentro desse primeiro e modesto conjunto piloto 

para análise, notou-se diferentes graus de envergadura da cobertura fotográfica 
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nas pautas, indo de um único registro a uma gama de indicações de motivos 

fotográficos. Destaca-se também a atenção no olhar da pauta para fatos 

citadinos, ações, cenários ou lugares e também a necessidade de se catalogar 

imageticamente as fontes de informação, convertidas em possíveis personagens 

de narrativas noticiosas (estratégia bastante condizente com um jornal que 

busca se recolocar no mercado local). Outro movimento perceptível pelas 

anotações da reportagem fotográfica é a diversificação de bairros passíveis de 

cobertura.  

 Cabe, por fim, considerar as limitações das interpretações aqui colocadas, 

dada a parcialidade do levantamento ainda inicial, bem como vale enfatizar o 

caráter tentativo desse recurso metodológico para análise de rotinas da 

produção da notícia: o estudo dos registros residuais da vida em redação (blocos 

de anotação, folhas de pauta rasuradas, laudas de texto revisado), tal como os 

envelopes de filmes fotográficos revelados e ampliados ou impressos. 

 As micro-operações ou processualidades dos fotógrafos acabam por 

revelar dimensões e expectativas de outras instâncias produtivas do mesmo 

circuito ou cadeia de construção da notícia. Por um lado, as inscrições em 

envelopes são sintomáticas dos insumos informativos advindos do mundo da rua 

na forma de imagens. De outra forma e ao mesmo tempo, revelam também um 

direcionamento de ida a campo planejado de dentro da redação (a decisão da 

pauta). Ainda, na medida em que as anotações mais ou menos se organizam e 

se tornam rotineiras como artefatos produtivos elas também indicam ou projetam 

os olhos leitores da edição, a selecionar o que vai compor o conjunto informativo 

e com qual paginação no corpo do jornal. 

 A continuação e o aperfeiçoamento do presente levantamento poderiam 

assinalar ao longo dos anos padrões de notação e também de cobertura 

adotados pelo jornal, ou poderiam revelar aí tendências do olhar dos fotógrafos 

para certo tipo de acontecimento. Considerando-se, claro, que a equipe de foto 

se altera nos próximos anos, bem como existem alternâncias nas edições e na 

equipe de repórteres. E então, gradativamente, o jornal se insere cada vez mais 

no terreno da fotografia digital, mas não sem antes deixar marcas de 

operacionalidades analógicas no âmbito produtivo do fotojornalismo local e 

regional. 
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 Um dos intuitos, por fim, da presente reflexão foi melhor estimular o 

debate, com base em indícios da atividade ordinária fotojornalística (e não de 

grandes obras, coberturas ‘de referência’ ou fotos ‘que marcaram época’) da 

noção de pauta menos como ideia geral ou planejamento pleno de cobertura e 

mais como manejo de insumos, direcionamentos tentativos, contatos com a 

realidade, cálculos procedimentais aprendidos por repetição (BARROS FILHO, 

2002) e organizações de proto-informações em meio às rotinas produtivas da 

notícia. É nesse cenário que a atividade de reportagem fotográfica opera e, 

portanto, torna-se justo esperar que esse espaço produtivo também defina, em 

alguma medida, o fotojornalismo. 
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Introdução 
 A fotografia jornalística pode adquirir um amplo potencial de 

documentação dos mais variados aspectos da vida social na medida em que, 

coberturas informativas pontuais e isoladas, se acumulam e preenchem a forma 

de arquivo ou mesmo de acervos de imagem. Esse seria um dos possíveis 

desdobramentos no tempo e no espaço da atividade fotográfica ligada a 

organizações noticiosas e suas rotinas de produção da notícia. 

 Trata-se de pensar uma contribuição indireta do fotojornalismo, não 

totalmente dissociada do registro testemunhal do evento ou do acontecimento 

noticioso, mas complementar e estendida, associada ao efeito de conjunto 

imagético ou base de dados que se tem via (re)disponibilização de arquivos 

fotográficos das publicações num tempo e num uso distinto daquele da 

veiculação primeira ou inicial da informação. 

 Em outras palavras, a cobertura fotojornalística diária acaba por gerar, por 

processualidade e acúmulo, um volume imagético posterior capaz de bem 

identificar, inventariar e documentar dimensões da vida social - muito próximo do 

uso metodológico de fotografias na sociologia proposto por Becker (2009). Em 

outro momento, buscou-se conciliar essa reflexão com a tendência de 

segmentação da atividade jornalística e das coberturas em editorias e 

subeditorias, na articulação com o jornalismo de base de dados na web 

(SCHOENHERR; STADLER, 2011) (SCHOENHERR; NASCIMENTO, 2012) 

(SCHOENHERR; GASPARINI, 2013). Esse fenômeno, a segmentação das 

coberturas e do trabalho jornalístico no contexto da produção fotográfica e do 

                                                            
1 Graduanda em Jornalismo, bolsista PIBIS/Fundação Araucária. 
2 Graduanda em Jornalismo, bolsista PIBEX/Fundação Araucária. 
3 Graduanda em Jornalismo, bolsista PIBEX/Fundação Araucária. 
4 Mestrando em Jornalismo, bolsista CAPES. 
5 Professor da graduação e do mestrado em Jornalismo, orientador. 
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armazenamento de imagens na web, leva a se sondar a capacidade do 

fotojornalismo funcionar, a médio e longo prazo, como indicador de realidades 

específicas. 

 Destaca-se que essa espécie de releitura da realidade a partir dos acervos 

fotográficos constituídos por ação da cobertura jornalísticas não é um efeito 

automático gerado por tais arquivos, mas depende de acionamentos específicos 

- por vezes, de pesquisa ou levantamento singular capaz de extrair do conjunto 

indicações tanto sobre a realidade fotografada quanto sobre o perfil ou a 

tendência editorial da referida cobertura. 

  A presente empreitada situa-se em tais esforços de releitura do acúmulo 

fotográfico gerado a partir de cobertura informativa diária, em ritmo semanal de 

organização e planejamento (pauta), operada por um projeto de extensão 

universitária focado em fotojornalismo e nos acontecimentos da cultura na 

cidade de Ponta Grossa (PR). São dez anos de produção que agora resultam 

em mais de 2,5 mil imagens públicas sobre eventos culturais e que podem indicar 

tendências tanto da realidade local (a dimensão e força de certos segmentos de 

manifestação artística, por exemplo) quanto editoriais (as escolhas e 

características da ordem das rotinas de produção do fotojornalismo segmentado 

em cultura).  

 Espera-se que experiências empíricas e de reflexão como essa possam 

auxiliar, futuramente, a se melhor modular definições intermediárias do que 

venha a ser o fotojornalismo, nem tão presas ao cânone da fotografia de guerra 

ou dos grandes nomes (o que tornaria a atividade essencialmente histórica e 

artística, de certa forma) e nem tão ampla a ponto de considerar qualquer tipo 

de fotografia em plataforma na web produzida por usuários quaisquer com 

interesse informativo. Imagina-se que nem o recorte restritivo e deveras seletivo 

nem o da generalidade conseguem fornecer interpretação suficiente do 

fenômeno fotojornalístico e de suas transformações na digitalização, na 

operação via redes digitais e publicação multiplataformas.  

  O esforço empírico orienta-se por perspectivas, tal como em Sousa 

(2002), que entendem o fotojornalismo como atividade informativa noticiosa de 

desenvolvimento recente em meados do século XX, com raízes no XIX, 

articulada a organizações jornalísticas, como redações, publicações, agências e 

amparada em métodos de apuração e reportagem, capaz de expressar e agregar 
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distintos formatos e gêneros de informação. O que mais interessa nesse aporte 

conceitual é a percepção minimamente sistêmica da fotografia como subcampo 

encravado na esfera jornalística e não restrita a apenas determinando momento, 

grupo ou publicação episódica que, apenas mais tarde, passa a ser reconhecida 

como referência. 

 Esse entendimento geral deve agregar definições do fotojornalismo em 

sintonia com o contexto de convergência que atravessa e circunscreve hoje as 

operações usuárias, produtivas e as organizações jornalísticas - tal como propõe 

Silva Junior (2012). É dentro dessa leitura mais limitada do fenômeno 

fotojornalístico no entorno digital e de redes tecnológicas que se busca situar o 

presente caso ou experimento sob análise: uma redação estudantil 

especializada em fotografia de cultura com publicação diária na web na 

plataforma Flickr de base de dados ou arquivo de imagens. 

 

2. Uma década de extensão em fotojornalismo 
 O projeto de extensão Lente Quente, do curso de Jornalismo da UEPG, 

surgiu no ano de 2010 em decorrência das demandas fotográficas da graduação 

e a vontade de aprofundamento dos alunos no ritmo diário de produção e por 

maior contato com acontecimentos em campo6, na cidade e menos dentro da 

própria universidade ou de forma laboratorial. O objetivo do projeto era registrar 

expressões e opções do circuito cultural local, que se encaixassem nos critérios 

de noticiabilidade, e então publicá-las acompanhadas de uma legenda 

informativa e de um título que contextualizasse o fato ao leitor. O pressuposto 

para o início dos trabalhos era de que o olhar proporcionado pelos espaços 

jornalísticos da cidade de então não conseguia contemplar a diversidade e uma 

possível riqueza do campo cultural em termos de espetáculos, artistas, lugares, 

iniciativas, produções e públicos. A origem da extensão universitária proposta 

dialoga então com uma demanda informativa local e regional (SOARES & 

SCHOENHERR, 2021).  

                                                            
6 Não raro, a bibliografia especializada atribui a esse ir a campo, a essa competência de 
reportagem (HONORATO; SCHOENHERR, 2019) a especificidade do fotojornalismo. Ou seja, o 
processo produtivo traria uma singularidade a essa área de atuação e não apenas características 
da imagem publicada ou do referente fotográfico, como por vezes quer a abordagem advinda do 
campo da História ou das Artes. 



142 
 

 A plataforma escolhida para publicação do grupo foi o Flickr, site dedicado 

apenas a fotografias, que estava em alta no momento7, além de ser muito usado 

por fotógrafos profissionais e coletivos. Um dos grandes destaques do Flickr, 

como site profissional de fotografia, é de que a plataforma possui uma função 

que mostra todas as configurações utilizadas pelo fotógrafo na hora da captura, 

sendo possível saber o modelo da câmera, lente, sensibilidade do ISO, balanço 

de branco, velocidade do obturador, abertura do diafragma, distância focal, 

horário do click e informações sobre o flash. Essa função possibilita que 

fotógrafos iniciantes aprendam técnicas de diversos ambientes fotográficos a 

partir dos metadados ali disponibilizados e da conversa em reuniões regulares 

com demais estudantes e professores supervisores. Outra característica é a 

possibilidade de trabalhar com arquivo privado, acessível apenas aos 

produtores, e público aberto. 

 Os membros do projeto - estudantes dos quatro anos do curso, escolhem 

a cada semana suas pautas, explicam para os demais a sua relevância e valor 

noticioso e cumprem a captura no prazo de um ou dois dias, para então, 

apresentar as fotografias (publicadas ou não) na reunião seguinte, onde o 

estudante traz sua nova pauta para a próxima semana, criando um ciclo, com 

objetivo de um acompanhamento diário da cultura em Ponta Grossa. A cada 

semana, um aluno fica responsável por ser o editor do veículo, controlando o 

que deve entrar no ar e escolhendo qual das imagens será publicada, revisa a 

legenda e sobe o material nas redes. Em reunião a seguir, a edição também 

apresenta suas justificativas, o que leva à gradativa formulação conjunta e 

partilhada de critérios editoriais. 

 Apenas uma imagem de cada pauta é publicada no site, enquanto as 

demais trazidas pelo fotógrafo permanecem salvas no acervo do site de modo 

privado, criando assim um banco de dados acessível para o projeto. De maio de 

2010 até dezembro de 2019, 2.804 fotos foram publicadas no Flickr em dez anos 

de atividade, média de 311 publicações imagéticas noticiosas com título e 

legenda por ano, consideradas as evidentes particularidades do calendário letivo 

                                                            
7 A entrada em cena do Instagram no contexto universitário local é bem mais recente, remete a 
2015 na melhor das hipóteses. 
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da universidade pública, como recessos e greves. Nesse período, estima-se que 

mais de 50 estudantes participaram das atividades.  

 Como já analisado em outros momentos, compreende-se que o percurso 

dos estudantes dentro do projeto está circunscrito por um “ciclo produtivo” 

(HONORATO, MOABIS & SCHOENHERR, 2019) noticioso e de aprendizado, 

organizado da pauta à reunião de avaliação de resultados e de novo 

planejamento, passando por fases produtivas como captura, pesquisa, 

apuração, edição, publicação e divulgação. Essa cadeia de procedimentos 

mescla decisões individuais e coletivas, bem como momentos mais solitários a 

outros mais grupais a cada semana e ao longo do ano letivo. 

 Por conta da rotatividade de alunos no projeto, alguns nomes se destacam 

mais do que outros em termos de quantidade de fotos publicadas, o que tem 

relação também com o tempo de permanência dos alunos no projeto. Isso se 

nota, ao visualizar os alunos com mais fotografias publicadas em todos os anos. 

Roseli Stepurski, André Jonsson e José Tramontin são os alunos com o maior 

número de publicações no veículo e todos participaram do projeto nos quatro 

anos de graduação. Ainda assim, nota-se certa regularidade, isonomia ou 

pluralidade na autoria das imagens do arquivo. Uma vez que o processo rotineiro 

se coloca e a distribuição de funções segue rodízio, tornando inclusive alguns 

valores ou modos de decidir pautas, angulações e publicações verdadeiros 

“padrões” do projeto construídos pela repetição ou pela prática rotineira e ritmada 

(SCHOENHERR & SOARES, 2020). 

 Em termos de perfil editorial da cobertura, o projeto registra manifestações 

do campo cultural, das mais diversas categorias ou segmentações da região. Ou 

seja, a partir da editoria de cultura na qual trabalha o grupo, subdivide-se a cada 

semana pautas condizentes a ramificações da área cultural e à provável 

diversidade cultural. Nos anos mais iniciais, essas subeditorias estavam 

colocadas como teatro, música, dança, lugar, gastronomia, religião, esporte e 

cultura de rua. Aos poucos, o próprio encontro rotineiro do fotógrafo com eventos 

diversificados e do editor com olhares diferentes, vai ampliando ou revisando 

essa subdivisão ou segmentação operativa de trabalho jornalístico sobre o 

circuito cultural local. 

 No entanto, para além de artifício organizador do mundo de trabalho de 

jornalistas (TUCHMAN, 1983) e sobretudo da pauta, a editoria é, a um só tempo, 



144 
 

parte das chaves de interpretação da realidade oferecidas pela publicação 

jornalística ao mundo leitor. A partir das editorias preferenciais de trabalho e das 

realidades fotografadas, pode-se agora ler o acervo de imagens nas suas 

maiores ou menores capacidades de documentação de nichos, segmentos, 

movimentos ou subcampos do circuito cultural ao longo de uma década em 

Ponta Grossa (PR). 

    
3. Orientações para análise do banco de imagens 
 A presente proposta de levantamento ou revisão se deu na adaptação da 

rotina do Projeto Lente Quente, no contexto da pandemia do novo coronavírus 

iniciada em 2020. A primeira etapa a ser concluída foi a revisão do acervo 

documental, através de uma análise dos dez anos de fotojornalismo, com o 

desenvolvimento e classificação das categorias de análise.  

 Para dar início ao mapeamento, separando as fotos públicas das 

privadas, foi necessária a utilização de uma planilha, com 12 colunas. A divisão 

se deu por número de identificação, título, legenda, categoria, ano, tags, álbum, 

fotográfico, número de curtidas, número de visualizações, data e comentários. 

Na sequência, a categorização ocorreu em quatro categorias principais, sendo 

elas: a) segmento cultural, com a classificação das fotos em temas; b) 

produtividade por ano e por fotógrafo; c) comparação total por segmentos, a fim 

de descobrir ênfases da agenda cultural de Ponta Grossa; d) as visualizações e 

curtidas, com a proposta de análise das 5 fotos principais do acervo nesse 

quesito. 

 O segmento cultural foi construído com base na análise de título, legenda, 

tags e da fotografia propriamente dita.  Após essa primeira visualização, ocorre 

a separação em categorias pré-definidas de acordo com a experiência cultural 

retratada. Em uma categorização primária, houve a reiteração de quinze 

categorias culturais principais em teatro (264 fotos), música (549), esportes 

(232), lugares (219), eventos (201), manifestações (146), literatura (128), religião 

(94), exposições (87), rua e cotidiano (75), patrimônio (60), dança (54), feiras 

(35), circo (23) e movimentos sociais (14), somando 2.181 fotos do total de 2.804 

imagens verificadas.Com estes dados, foi possível problematizar o perfil das 

pautas realizadas pelo projeto e por seus participantes. 
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4. O que mostra o acervo fotográfico do Lente Quente 
 Com base nas informações organizadas através do banco de imagens, foi 

possível compreender o cenário cultural de Ponta Grossa, suas constantes e 

suas evoluções ao longo dos anos do projeto. A organização da análise, feita em 

formato de gráfico, demonstra que na comparação de totais por segmento, a 

categoria com maior número de fotos foi Música, com 549 imagens (quase 20% 

do total publicado). Trata-se, sobretudo, de eventos musicais como shows, 

concertos, apresentações em bares, casas noturnas, mas também em praças. 

Os eventos musicais fotografados revelam distintas conexões com o público 

local, indo dos ambientes fechados aos locais abertos, passando pela música de 

rua e chegando aos festivais - como observado em Schoenherr (2017). 

 Esse favoritismo na adoção de pautas e coberturas de apresentações 

musicais, revelado no acervo, indica maior presença da cultura musical na 

cidade frente outras manifestações, mas também se explica pelo registro 

sistemático de eventos de catálogo, geradores de produção em série, como o 

Festival Universitário da Canção (FUC), realizado pela UEPG, envolvendo 

músicos, compositores e intérpretes, e o Festival de Música, organizado pela 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que traz bandas do Paraná e de outros 

estados para as apresentações em praça pública. Indiretamente, o fato de a 

cidade possuir equipamentos públicos na área, como Orquestra, Coro, Banda 

Musical e Conservatório, também eleva as chances de geração de 

acontecimentos afeitos à cobertura do Lente Quente. O conjunto também 

expressa dimensões variadas desse circuito da música, no que diz respeito a 

gênero musical e estilo.  

 Guardadas as proporções, o mesmo pode ser observado para o Teatro 

que, com 264 fotos, é a segunda inflexão de pauta mais publicada pelo Lente 

Quente. A predileção por fotos de apresentações teatrais ocorre durante o 

Festival Nacional de Teatro (Fenata), que acontece anualmente, também, sob 

organização da UEPG. Ainda assim, essa categoria temática se coloca em pé 

de igualdade, em parâmetros quantitativos, com pelo menos outras três 

subeditorias: esportes, lugares e eventos (palestras, audiências e demais 

opções que não envolvem espetáculo ou oferta artística e produto cultural, com 

um perfil mais informativo e educacional). A seguir, situam-se num mesmo 

padrão imagens de Manifestações de Rua e Políticas, juntos das coberturas de 
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Eventos Literários. Essas sete categorias principais totalizam 1.739 fotos do 

acervo em uma década (62% do total de fotos publicadas). 

 
Gráfico 1: Total de fotos no acervo por segmento cultural 

 
Fonte: Os autores. 

 

 Em menor escala, mas ainda assim marcando diversidade na amplitude 

temática da documentação fotográfica da cultura, surgem segmentos de 

Religião, Exposições, Rua e Cotidiano, Patrimônio, Dança, Feiras, Circo e 

Movimentos Sociais. Essas oito subeditorias compõem um total de 442 fotos 

(quase 16% das publicações). Numa estimativa que leve em conta a seriedade 

da produção ao longo do tempo e a média de imagens publicadas por ano, é 

possível dizer que o projeto levou a público uma foto de movimentos sociais a 

cada 222 dias na década. Por outro lado, uma foto de música foi publicada a 

cada seis dias em dez anos de acervo. 

 Outra comparação possível para análise dessas 15 direções de 

diversificação da pauta de cobertura fotográfica cultural do projeto, se dá entre 

segmentos marcados pela presença de agenda regular ou de programação 

estabelecida para com aqueles desprovidos dessa característica e que vão 

solicitar muito mais os esforços de leitura ou “competência de reconhecimento” 

(TRAQUINA, 2005) de repórteres, pauteiros e editores para serem reconhecidos 

como noticiosos ou dignos de captura fotográfica. No primeiro grupo encaixam-

se as subeditorias de música, teatro, dança, exposição, evento, esportes, 
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literatura e feiras - um total de 1.550 fotos (55% do total publicado). As outras 

sete categorias, desprovidas de programação ou oferta rotineira de agenda 

capaz de sintonizar a pauta do projeto na tipificação de evento, são patrimônio, 

circo, rua e cotidiano, religião, lugares, manifestação e movimentos sociais - um 

total de 631 fotos (pouco mais de 22% das imagens publicadas nos dez anos). 

A tomar novamente pela média de publicação anual, pode-se dizer que a edição 

se vale a cada dois dias de uma foto de evento ou de agenda - a confirmar 

hipótese de McCombs (2009) - e a cada quatro dias de uma foto com outra 

orientação, de reconhecimento e apresentação de manifestação cultural ou 

dimensão do circuito local. 

 
5. Repercussões do acervo fotográfico 
 Após a quantificação de cada setor cultural, encontrou-se a necessidade 

de descobrir mais informações a respeito da produção fotográfica em si e a sua 

correlação com o público. Apresentando uma produção quase constante durante 

seus 10 anos de funcionamento, o projeto teve sua maior produção publicada no 

ano de 2012, somando 364 fotos públicas em diversas categorias. Sendo 

seguido pelos anos de 2013 e 2014 com 350 e 351 fotos, respectivamente. O 

ano de 2011 aparece logo a seguir. Nota-se que são esses os quatro anos de 

maior produtividade e, em tese, de maior alcance documental do acervo.  
 

 

Gráfico 2: Total de fotos no acervo publicadas por ano (2010-2019). 

 
Fonte: Os autores. 
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 Isso significa que nesses quatro anos houve uma aproximação entre 

regularidades tanto do circuito cultural local quanto das dinâmicas produtivas do 

projeto de extensão. São também, portanto, os períodos de maior documentação 

disponíveis no acervo de uma década. Aventa-se que o gráfico coincide com 

momento de crescimento de origem da plataforma (segundo ano de 

funcionamento) e período imediatamente seguinte, em grande medida mantido 

pelos mesmos estudantes que estão na origem da iniciativa ou que entraram 

logo a seguir. 

 Outra forma complementar de se mensurar o teor documental da cultura 

de acervo originado a partir das rotinas noticiosas de produção, consiste em 

recorrer a indicações de adesão do público leitor disponíveis na web junto a cada 

uma das publicações. Como esses dados ainda estão em fase de levantamento 

preliminar, tomou-se, pelo momento, como recorte somente as cinco imagens 

com maior índice de visualização, no intuito de perceber relações com segmento 

cultural retratado, autoria da foto, período de publicação ou fator complementar 

a ser identificado. 

 As cinco fotos mais visualizadas do acervo somam 47.528 acessos no 

Flickr do projeto. A diferença entre a maior visualização e a menor nesse 

pequeno conjunto é de 6.745 acessos. A média de visualizações das cinco fica 

em 9.505 acessos. Curiosamente, as cinco imagens referem-se a período 

bastante delimitado, três fotos são de 2014 e duas de 2015, o que pode ter a ver 

com dinâmicas de engajamento nas redes do projeto naquele momento, no uso 

das imagens em outras situações e outras formas de compartilhamento e 

circulação inerentes ao próprio Flickr. Com relação a temáticas, cada uma ocupa 

editoria específica: música, literatura, lugar, evento e teatro. Três das imagens 

estão associadas a festivais ou eventos regulares no setor. E três das 

composições fogem da ideia de registro de evento, estabelecendo outras 

modalidades de enquadramento noticioso.   
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Foto 1: Música em verde, branco e vermelho, Kimberlly Safraide (2014). 

 
Fonte: Acervo Lente Quente (flickr.com/lentequente). 

 
 A Foto 1 se vale do registro de evento. No caso, tem-se apresentação 

musical regular por referência associada a equipamento público cultural como 

agente promotor. A imagem transita, assim, próxima à agenda oficial do 

município, tanto que o evento ocorre no Cine-Teatro Ópera, um dos principais 

espaços desse circuito. Neste caso, a foto tornou-se a mais visualizada da 

plataforma Flickr em grande parte, em virtude da divulgação da própria fotógrafa.  
 

Foto 2: Não vai ter flicampos, José Tramontin (2015). 

 
Fonte: Acervo Lente Quente (flickr.com/lentequente). 

 

 A Foto 2, a princípio, guarda semelhança na pauta, mas altera o ‘registro’, 

por assim dizer. Não se vê o festival literário e sim um quadro fechado de 

expressão de um dos agentes públicos envolvidos no evento, mas em situação 

de entrevista coletiva. O quadro aqui se descola do evento de referência, o que 

pode ajudar a explicar maior circulação da imagem pelas redes e repercussão. 

A foto é, antes de ser um registro cultural imediato ou testemunhal, uma imagem 

de documentação calcada na personalidade ou na dimensão expressiva da 
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visualidade (no próprio gesto fotográfico mais do que naquilo que ocorre na cena 

cultural). Ao contrário da primeira foto, aqui o espetáculo não estava na agenda, 

mas foi construído pela imagem.  

 
Foto 3: Férias no Sanja, Ellen Cogo (2014). 

 
Fonte: Acervo Lente Quente (flickr.com/lentequente). 

 

 A Foto 3, por sua vez, opera em outro âmbito, conciliando informações de 

ambiente e lugar (natureza, paisagem) com elementos derivados da construção 

técnica e da linguagem (velocidade e cores). Assim que a plataforma Flickr a 

coloca entre os destaques da rede social, o índice de visualizações dispara. Ou 

seja, existe sintonia entre o material produzido nesse conjunto e as expectativas 

de gestão e divulgação da plataforma - o que confere globalidade ao consumo 

fotográfico. Em termos documentais, deixa de ser aquela cachoeira em 

específico da cidade de Ponta Grossa para se tornar, aos usuários de outros 

países, uma cachoeira do Brasil ou da América do Sul. 
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Foto 4: UEPG + Energia, Kimberlly Safraide (2014).

 
Fonte: Acervo Lente Quente (flickr.com/lentequente). 

 

 A foto 3 expressa movimento praticamente oposto, pois surge de pauta 

hiperlocal, ou seja, dentro do contexto universitário. O registro da competição 

mescla evento acadêmico e desportivo. Especula-se que tal imagem local 

encontrou adesão à rede de promotores do evento ou pessoas diretamente 

envolvidas, além de possíveis engajamentos na web da autora da imagem. 
 

Foto 5: O fenata que você nunca viu, Angelo Rocha (2015). 

 
Fonte: Acervo Lente Quente (flickr.com/lentequente). 

 

 Por fim, a foto 5 inova pela angulação e pelo momento. O repórter deixa 

de lado o espetáculo em cena e decide fotografar o bastidor do festival de teatro. 
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Dessa forma, a pauta concilia o apelo hiperlocal (UEPG), local (Ponta Grossa), 

nacional (festival com grupos de todo o país) e global (bastidores de um teatro, 

geometria da cena construída). 

 
6. Considerações finais 

 Como já demonstramos a partir de palestra do fotógrafo João Roberto 

Ripper (SCHOENHERR et. al., 2018), o documentarismo acaba por ser um 

desdobramento natural da carreira e da trajetória longa de certos nomes que 

iniciaram no jornalismo e por isso mesmo foram armazenando trabalhos, 

vivências e constituindo assim um arquivo ‘de vida’, pode-se dizer. De modo um 

pouco diferente desse entendimento já mais conhecido na história do 

fotojornalismo no Brasil, buscou-se aqui sondar uma outra pista de convergência 

do jornalístico com a fotografia documental. Cogita-se a possibilidade de 

entender também, conforme analisado, o documental como efeito estendido da 

cobertura fotojornalística disponível em base de dados na web. No caso em 

discussão, é a cobertura rotineira e pontual, mas duradoura e organizada, sobre 

um determinado aspecto do circuito cultural local (os eventos, as ações, 

iniciativas, opções, os lugares e seus agentes), que agora, reorganiza um olhar 

específico sobre acontecimentos que marcaram a década. Nesse cenário 

cultural e quais segmentos mais se fazem expressar no período analisado. 

Estabelecido o acervo, produzido em condições de aprendizado, extensionistas, 

laboratoriais, em ritmo diário de publicação e semanal na sua organização, 

investigou-se sua eventual contribuição documental. Percebe-se relativa 

amplitude e variação temática da cobertura fotográfica jornalística em cultura 

desenvolvida no acervo que passa, agora, mais do que noticiar ou anunciar 

eventos, a inventariar, documentar e indicar dimensão e comportamento de 

realidades específicas da região ao longo de uma década. 
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O papel do fotojornalismo nos jornais brasileiros durante o 
Regime Militar (1964-1985) - Jornal do Brasil e Folha de S.Paulo 

 
Thomas Dreux Miranda FERNANDES 1 

 
 

Introdução 
 A proposta aqui apresentada é resultado de comunicação realizada no 

Simpósio: Fotografia documental e fotojornalismo na América inserido no VIII 

Encontro Nacional de Estudos da Imagem (ENEIMAGEM), esta, por sua vez, se 

articula, retoma e rediscute alguns dos elementos já apresentados em «O Golpe 

Civil-Militar e os usos da fotografia na Folha de S. Paulo e Jornal do Brasil - 

edições de 31.03.1964 e 02.04.19642» Dessa forma, o que se pretende é 

compreender e delimitar o papel da fotografia na formulação discursiva dos 

periódicos Folha de S.Paulo e Jornal do Brasil, a partir da decomposição 

analítica da linguagem fotográfica utilizada nas imagens dos eventos ligados ao 

golpe civil-militar de 19643.  

 Para tal, é central a noção de interação e movimento constante: Valentin 

Volóchinov (2018), membro do Círculo de Bakhtin, propõe que a construção da 

significação se dá a partir das diversas possibilidades de interação. Uma 

fotografia, por não carregar um conjunto de regras rígidas irá, dessa forma, 

colocar-se de maneira aberta, com limites flexíveis tanto na leitura quanto na sua 

interpretação – assim, seus significados estão se transformando a partir das 

interações que se colocam, entre o público, entre as unidades da publicação e 

os repertórios. Criam-se diferentes significações de uma mesma imagem, trata-

se assim da junção do código aberto (BONI, 2002, p. 39) e do supradestinário. 

(VOLOCHINOV, 2018, p. 264).  

                                                            
1 Doutorando do programa de pós-graduação em «Storia, Beni Culturali e Studi Internazionale» 
ligado à «Facoltà di Studi Umanistici». Sob orientação do Professor Dr. David Bruni.  
2 FERNANDES, Thomas Dreux M. O Golpe-Civil Militar e os usos da fotografia na Folha de 
S.Paulo e Jornal do Brasil – edições de 31.03.1964 e 02.04.1964. Temporalidades – Revista de 
História, ISSN 1984-6150, Edição 34, v. 12, n. 3 (Set./Dez. 2020). Disponível em: 
https://periodicos.ufmg.br/index.php/temporalidades/article/view/26254 Acesso em: 20/07/2021.  
3 Os arquivos digitalizados dos periódicos estão disponíveis em:  
https://acervo.folha.com.br/index.do e 
https://news.google.com/newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC.  
Acesso em: 25.05.2021.  

https://periodicos.ufmg.br/index.php/temporalidades/article/view/26254


156 
 

 Nos anos 1960, dentro do contexto brasileiro, apesar do crescimento do 

alcance e acesso à televisão, os jornais impressos ainda eram elementos de 

extrema importância dentro do cenário comunicacional nacional, graças em 

parte à fotografia e seu poder enunciativo. Além disso, alguns periódicos se 

beneficiaram da aproximação ideológica ao regime, que trouxe, por sua vez, 

retribuições materiais significativas para a manutenção e crescimento de tais 

jornais. (DIAS, 2019, p.473). Nesse cenário, compreender e refletir a respeito da 

linguagem fotojornalística e suas interações se torna uma importante ferramenta 

histórico-metodológica para acessar a essência do discurso relacionado ao 

regime militar, suas ações e desdobramentos na sociedade civil. Buscando 

superar a superficialidade discursiva que se apresentava, em muitos casos, nas 

publicações impressas, aprofundando a necessária relação com o horizonte 

social e realidade material. (FIORIN, 1988).  

 

2. Objeto de estudo  
 Para tal, passemos a alguns detalhes do momento histórico aqui tratado 

para que se possa acessar todas as nuances do apoio e ações da imprensa 

burguesa em prol do golpe, assim como, dos primeiros meses do Regime Militar 

Brasileiro (NAPOLITANO, 2017). O golpe civil-militar, desencadeado pelas 

Forças Armadas brasileiras na noite do dia 31 de março de 1964, aprofundou-se 

nas semanas seguintes através do AI-14 tendo sido o resultado político-social da 

crescente tensão política acumulada durante ao menos três anos, especialmente 

após a renúncia, em 1961, do então presidente Jânio Quadros (União 

Democrática Nacional – UDN) e a posse de seu vice, João Goulart (Partido 

Trabalhista Brasileiro – PTB)5. O vice-presidente estava em viagem diplomática 

na China quando recebeu a notícia em agosto de 1961 – deu-se então uma 

primeira tentativa de tomada do poder por parte de setores conservadores das 

forças armadas com a anuência e colaboração de diferentes setores 

conservadores da sociedade, impedida, sobretudo, pela “Campanha da 

Legalidade”6. (GOMES & FERREIRA,2014. p. 42). Uma vez no cargo, Jango 

                                                            
4 O Ato Institucional N°1 publicado em 09/04/1964 impôs eleições indiretas, aprofundando a 
ruptura democrática.  
5 Na época, o sistema de votação permitia o voto separado para Presidente e Vice-Presidente. 
6 Um golpe militar foi evitado graças a ação política do governador do Rio Grande do Sul, Leonel 
Brizola (PTB), organizador da resistência, contando, a princípio com o apoio de alguns poucos 
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voltou sua atenção às pautas trabalhistas, se mostrando favorável ao direito das 

patentes mais baixas das forças armadas concorrerem a cargos eletivos, grupo 

que possuiu atuação fundamental para que ele pudesse assumir o cargo. 

Em 1964 entraram em pauta as Reformas de base. A agenda trabalhista, 

procurava, além de alterações na organização administrativa, bancária, 

universitária e eleitoral, uma robusta reforma agrária e a extensão do direito ao 

voto para analfabetos, soldados, marinheiros e cabos, assim como, a 

possibilidade de elegibilidade para todos os cidadãos. Ao longo dos anos e 

graças também ao apoio de determinados jornais de grande circulação nacional, 

construiu-se a narrativa de que Goulart caminhava rumo ao radicalismo 

ideológico levando o Brasil ao círculo de influência de outras nações comunistas 

e que poderia golpear o país, inserindo-o em um possível regime comunista, 

embora suas propostas políticas fossem apenas de reforma social – parte dessa 

narrativa era reforçada pela ideia de uma “República Sindicalista”. Alguns dos 

grandes periódicos brasileiros, O Estado de São Paulo, O Globo e a Tribuna da 

Imprensa, se colocaram favoráveis à tomada do poder pelos militares. (GOMES 

& FERREIRA,2014, p.42). Nesse ponto, há na historiografia um importante 

debate, apontando diferentes interpretações para as razões do golpe e o 

tamanho da influência e a da falta de habilidade política do grupo que estava no 

poder, acirrando a disputa político-ideológica no país7. Compartilhamos, assim, 

a interpretação apresentada por Caio Toledo (2004), que interpreta o golpe civil-

militar como um movimento preventivo, uma reação a um aprofundamento da 

luta de classes em curso nos anos 1960.  

 Jango viu crescer a oposição, durante seu mandato, especialmente entre 

o empresariado, proprietários rurais, elites urbanas e parte dos militares, 

sobretudo os de alta patente. O mês de março foi crucial para ele e para o futuro 

do país. Apostando no apoio popular como moeda política, os grandes comícios 

tornaram-se centrais na nova estratégia política de Goulart. No dia 13 de março 

de 1964, aproximadamente 150 mil pessoas se reuniram na Central do Brasil, 

                                                            
militares, especialmente do baixo escalão – sargentos, cabos, soldados, uma rádio gaúcha e 
parte da sociedade civil, com o tempo, e a formação da Rede de rádios pela legalidade, obteve 
o apoio de grande parte da população do Rio Grande do Sul e do III Exército. Aumentando o 
apoio ao Congresso Nacional que lutava pela legalidade. Cabe destacar que, em agosto de 1961, 
se esteve muito próximo de uma guerra civil. 
7 Os trabalhos de Domingos (2009), Delgado (2010), Mattos (2010) e Ribeiro (2013), além dos 
demais citados ao longo do texto, contribuem para o debate. 
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no Rio de Janeiro, dia do anúncio oficial das reformas de base, da nacionalização 

de refinarias estrangeiras de petróleo e. de um plebiscito para a formulação de 

uma nova constituição (GOMES & FERREIRA,2014. p.270). Foi a partir de então 

que o golpe começou a ser de fato organizado, militares, membros da UDN e 

agentes do governo dos EUA8, com apoio de uma parcela importante da 

população, passaram a organizar a deflagração de um golpe de estado. O 

movimento golpista contou também com o importante apoio de parte da 

sociedade civil, confederações industriais e grupos da Igreja Católica, estes, logo 

após o comício da Central do Brasil, organizaram a Marcha da família com Deus 

pela Liberdade em São Paulo. (LAMARÃO, 2020). 

 A Revolta dos Marinheiros tornou a tensão mais latente. Em 25 de março 

de 1964, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, cerca de dois mil marinheiros 

comemoravam o segundo aniversário da Associação dos Marinheiros e 

Fuzileiros Navais, ilegal naquele momento e apoiadora das reformas de base de 

Goulart. Silvio Mota, então Ministro da Marinha, emitiu ordem de prisão e enviou 

um grupo de fuzileiros para o local – estes, ao invés de prenderem os 

marinheiros, aderiram à revolta. Fica clara, portanto, a cisão dentro das próprias 

Forças Armadas e sua hierarquia em função do que significava o governo de 

João Goulart e suas propostas de reformas sociais para o país. Novamente 

apostando no recrudescimento de sua base de apoio, o presidente da república 

emitiu ordem proibindo a invasão da sede do Sindicato. Silvio Mota, demitiu-se. 

Os marinheiros, presos, deixaram o prédio somente no dia seguinte. Jango, 

contudo, anistiou os revoltosos no dia 28 do mesmo mês, aprofundando a 

insatisfação nas altas patentes pela quebra na hierarquia (LAMARÃO, 2020). 

Faltava, porém, o último pretexto. Não demorou a chegar. No dia 30 de março 

de 1964, Jango, a convite, foi a festa de posse da nova diretoria da Associação 

de Sargentos e Suboficiais da Marinha no Rio de Janeiro. Reportagem da 

Revista O Cruzeiro, publicada em 10 de abril de 1964, poucos dias após a 

consolidação do golpe, apresenta um breve relato do que foi a ida do presidente 

                                                            
8 A cooperação entre os dois países foi contínua nas décadas de 1950 e 1960, militares 
brasileiros de alta patente frequentavam escolhas militares nos EUA. Telegramas 
desclassificados pelo governo dos EUA nos últimos anos comprovam a organização da 
“Operação Brother Sam” que tinha por objetivo auxiliar os militares brasileiros no golpe. 
Disponível em: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB118/bz02.pdf e 
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB118/bz03.pdf Acesso em: 20/07/2021.  

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB118/bz02.pdf
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB118/bz03.pdf
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à reunião no Automóvel Clube carioca9.  Assim, é possível enxergar no próprio 

discurso de parte da imprensa, a cisão nas forças armadas. Este foi o último 

discurso de João Goulart. Partiu no dia seguinte o golpe e daqui partirá nossa 

análise do discurso fotográfico: no dia 31 de março, jornais de todo o Brasil 

relataram e retrataram a ida de João Goulart ao Clube Militar, assim como sua 

fala em seu último evento como presidente da República10.  

 Do ponto de vista histórico, o fotojornalismo brasileiro sofria com o atraso 

nas atualizações técnicas denunciado a dependência sistêmica do país, o que 

não impedia que as influências estéticas chegassem ao país, ainda que com 

limitações técnicas. O cenário brasileiro, foi fundamental para o desenvolvimento 

da escrita com a luz, especialmente através da figura de Hercule Florence11 que 

ao lado de Niépce e Daguerre, são considerados os inventores da fotografia. 

Sintetizando, Arte, Ciência e Indústria, a Fotografia nasceu como a síntese 

expressiva de seu tempo, período em que a burguesia ascendente objetivava 

registrar a si e ao mundo, colocando-se como o grupo social capaz de controlar 

e descobrir todas as extensões possíveis da ação humana. Dessa forma, foram 

os retratos e as «carte de visite» as modalidades com mais espaço, criando uma 

autorrepresentação dessa burguesia –; em seguida, ganham espaço as imagens 

de viagens e documentação social, sempre com o escopo de controle e 

representação dos novos mundos que se revelavam12. Através dessa nova 

ferramenta técnica, surge então uma nova estética sintetizadora do pensamento 

da classe burguesa dominante. (GUADAGNINI, 2010). Mauad (2005), aponta 

                                                            
9 “Há alguns meses a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Ministério 
da Justiça (a que optou pelo serviço federal) convidara o Sr. João Goulart para se fazer presente 
à festa do 40.º aniversário da entidade, convite este adiado, a pedido do próprio Sr. Goulart, para 
outra oportunidade. Sentindo, porém, o Presidente, que se avolumavam as críticas contra a sua 
orientação julgada ‘quebrantadora da hierarquia e disciplina militares’, principalmente no caso 
dos marinheiros chefiados pelo Cabo José Anselmo, quis dar uma demonstração de força e 
prestígio junto aos escalões menores das Forças Armadas, aceitando a homenagem que lhe 
seria prestada pelos subalternos sediados na Guanabara, que aceitavam a sua orientação”. 
(CARNEIRO, 1964)  
10 Destacamos o importante trabalho de Eduardo Chammas (2012) dedicado a uma análise dos 
editorais do Correio da Manhã e Jornal do Brasil e as mudanças de postura ao longo dos anos e 
do aprofundamento do regime, especialmente após a publicação do AI-5.  
11 Niépce (1765-1833) em 1822, ao criar a heliografia foi o primeiro a imprimir uma imagem, 
porém com uma exposição de oito horas, Daguerre (1787-1851) realizou em 1839 a fixação da 
imagem em uma placa de cobre. Florence (1804-1879) nasceu na França, passou a maior parte 
da vida no Brasil, em 1833 imprimiu a imagem de uma câmera escura no papel. A descoberta 
isola da fotografia no Brasil foi reconhecida em 1976 no Instituto de Tecnologia de Rochester.  
12 Mauad (2005) apresenta o modo como as fotografias panorâmicas de Marc Ferrez são um 
exemplo dessa catalogação e controle do mundo a partir dos parâmetros burgueses citados.  
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também o fato de que o controle técnico e estético da fotografia esteve sob 

controle das classes dominantes até os anos 1950 – período que testemunhou 

o aperfeiçoamento da fotografia enquanto ferramenta de apreensão e 

interpretação da realidade, dando-lhe novos alcances.  

 Após os trabalhos de Jacob Riis na década de 1880 - registrando as 

condições de vida de imigrantes europeus e hispânicos em Nova Iorque -, 

Thomas Annan e o documentarismo social em Glasgow, a Paris de Charles 

Marville antes da reforma urbana no século XIX ou ainda, já nos anos 1900, as 

fotografias de Lewis Hine - expoente da “Straight Photography13” - denunciando 

o trabalho infantil nos EUA, com uma proposta de construção comunicativa clara 

através de cenas compostas sempre acompanhadas de legendas 

(GUADAGNINI, 2010) – foram formas de reelaborar os trabalhos fotojornalísticos 

inaugurais de Roger Fenton na Guerra Criméia (1855), e Matthew B. Brady na 

Guerra de Secessão nos EUA (1861-1864). (FREUND, p.97). Contudo, foi o 

lançamento das câmeras Ermanox e Leica, na década de 1920 que 

transformaram a prática cotidiana do fotojornalismo e sua interpretação. Para 

Freund (1993), tal mudança tecnológica deu ao fotojornalismo agilidade, 

tornando possível o “roubo” do momento. Altera-se, portanto, a relação material 

entre o fotógrafo e o real, através das novas câmeras fotográficas a interação do 

fotógrafo com o mundo no qual ele está inserido se alterou, e dessa forma, 

mudaram também o olhar e os registros.  

 Se pensarmos o caso brasileiro, é possível tomarmos o trabalho de alguns 

fotógrafos, como por exemplo, Marc Ferrez, Augusto Malta14, Vincenzo Pastore 

e Chichico Alkimin, como expoentes de tais movimentos estéticos, destes, 

porém, poucas foram as imagens que tiveram uso na imprensa15. Boni (2002, 

p.14) apresenta elementos que apontam para a organização empresarial da 

imprensa brasileira já nos anos finais do século XIX, através do exemplo do 

Jornal do Brasil, periódico que nasceu monarquista e alterou-se ideologicamente 

                                                            
13 Na primeira metade do século XX a “Fotografia Direta” nasce em oposição ao Pictorialismo e 
a ideia de manipulação das imagens e negativos. O objeto era reforçar as características da 
linguagem fotográfica como apreensão do real.  
14 Augusto Malta foi, dentre os citados, aquele que mais inserção na imprensa teve. Suas 
imagens estão hoje reunidas no “Portal Augusto Malta”, arquivo digital da Prefeitura do Rio de 
Janeiro. Disponível em: http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br Acesso em: 20/07/2021.  
15 Os demais fotógrafos tiveram inserção variada nos periódicos da época, suas imagens estão 
disponibilizadas em diferentes coleções no Instituto Moreira Salles. Disponível em: 
https://ims.com.br Acesso em: 20/07/2021.  

http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/
https://ims.com.br/
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para continuar existindo. A Revista da Semana em 1900, foi primeira publicação 

jornalística brasileira que contou com fotografias. Inaugurando um novo espaço 

narrativo o que ajudou outros periódicos a adotarem a fotografia enquanto forma 

de aprofundar a expressão. (KOSSOY, 2014, p.90).  Algumas décadas mais 

tarde, em 1928, a Revista O Cruzeiro, representou um grande avanço em termos 

de linguagem fotográfica, ao invés de publicar apenas fotografias esparsas nas 

edições, pela primeira vez na imprensa brasileira, passou-se a tentar construir 

uma narrativa documental com as fotografias publicadas. (BONI, 2002, p.223).  

 Partimos, então, da fotografia como elemento central de análise dos 

enunciados por suas características expressivas que permitem diferentes usos 

e interpretações através de uma única imagem. Uma fotografia, por não estar 

inserida em uma estrutura formal de códigos como um texto verbal, pode ser lida 

e interpretada por qualquer indivíduo e de diferentes maneiras. (BONI, 2002). 

Assim, selecionamos os jornais Folha de S. Paulo e Jornal do Brasil, pois, de um 

lado, a partir da década de 1950 o diário paulista passou a se modernizar e 

aumentar sua representatividade no país (DIAS, 2020) e, do outro, o Jornal do 

Brasil, devido a sua estrutura e ao acolhimento editorial dado a fotografia, era 

protagonista na promoção do fotojornalismo brasileiro autoral. (ALVES, 2017)   

 
3. Metodologia  
  Como já indicamos, a proposta de análise que apresentamos coloca-se 

em uma intersecção disciplinar reforçando a centralidade de ter um conjunto de 

métodos também plural. Assim, ao longo desta análise e de outras em curso, o 

que buscamos é conjugar elementos da filosofia da linguagem, semiótica 

histórica e enunciação fotográfica de modo que a centralidade da análise possa 

estar nas características expressivas e de construção enunciativa das fotografias 

dentro de um determinado recorte histórico-temporal.  

 Dessa forma, o método de Desconstrução Analítica proposto por Paulo 

Boni (2002), busca no processo de identificação das técnicas e elementos de 

linguagem fotográfica utilizados na construção das imagens, identificar a 

mensagem que se queria transmitir a partir da dissecação da intencionalidade 

do fotógrafo. Sublinhamos o fato de que tal percurso pode gerar distorções na 

percepção do tamanho da intencionalidade do órgão de imprensa, ou então não 

dar a devida relevância à interação entre legendas, chapéus, manchetes e 
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demais textos em um jornal que cumprem a função de condutores das 

intencionalidades em termos de significação. Tentando mitigar essa questão, 

consideramos necessária a aproximação da proposta de Desconstrução 

Analítica ao conceito de Dialogismo proposto em Marxismo e Filosofia da 

Linguagem16 e sua fundamentação na interação.  

 Para o autor, será a interação social, capaz de preencher os signos 

ideológicos de ideologia, que construirá as representações, estas por sua vez, 

serão refratadas pelos interesses de classe, realizando – para tanto - uma 

síntese dialética da formação ideológica do signo17. Nesse sentido, é apontado 

o fato de que o elemento da linguagem formador do signo, não só é determinado 

pelo real, mas também, ao refletir e refratar esse real, contribui para a formação 

deste mesmo real, observa-se então “O cruzamento de interesses sociais 

multidirecionados nos limites de uma coletividade sígnica, isto é, a luta de 

classes”. (VOLÓCHINOV, 2018, p.112). O autor trata também do modo como 

cada período histórico e grupo social lidarão com as disputas existentes dentro 

das formas discursivas cotidianas e o modo como a respectiva comunicação 

ideológica será determinada pelas relações políticas e de trabalho.  
 
Como sabemos, todo signo surge entre indivíduos socialmente 
organizados no processo de sua interação. Portanto, as formas do 
signo são condicionadas, antes de tudo, tanto pela organização social 
desses indivíduos quanto pelas condições próximas da sua interação. 
A mudança dessas formas acarreta uma mudança do signo. 
(VOLÓCHINOV, 2018, p.109).  
 

 É possível então, observar diferentes usos, por diferentes classes sociais 

de uma mesma língua ou construção simbólica, com o cruzamento de desejos e 

interesses multidirecionados nos signos ideológicos. O signo se transforma 

assim em espaço da luta de classes e com isso não pode ser retirado desse 

espaço de disputa e de significação, pois é justamente essa interação que o 

                                                            
16 A historiografia e a filologia debatem a respeito da autoria desta obra publicada em 1929, para 
esclarecimentos sobre a autoria e contexto da obra, sugerimos a consulta do ensaio introdutório 
de Sheila Grillo, tradutora e filóloga, publicado junto à última edição em português de Marxismo 
e Filosofia da Linguagem de Valentin Volóchinov (2018).  
De modo geral e sintético, o principal objetivo de Volóchinov é indicar a direção geral do 
pensamento marxista sobre a linguagem e seus pontos metodológicos centrais. Para tal, propõe 
uma superação da filosofia neokantiana da linguagem e da sociologia marxista organizando a 
construção de uma teoria do enunciado concreto em que a interação discursiva se coloca como 
a realidade fundamental da linguagem.  
17 Destacamos o fato de que em 1929, a obra A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia 
alemã em, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas; escrita por 
Karl Marx e Friedrich Engels não havia sido publicada, algo que ocorreu apenas em 1933.  
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torna socialmente vivo. É fundamental, portanto, - enquanto método - historicizar 

o enunciado para que se mantenha próximo ao movimento ontológico e sua 

interação, mantendo um movimento constante de interação na formação do 

enunciado e da linguagem.  

 O periódico pode então ser tido como um refletor e refrator da realidade 

material do horizonte social no qual está́ inserido, de acordo com seus interesses 

de classe. Nos jornais aqui analisados, inseridos no contexto histórico do regime 

militar brasileiro, ao ultrapassarmos a aparência dos enunciados democrático-

ufanistas, ao descortinarmos à sua essência, fica clara a defesa material das 

ambições do setor burguês-liberal da sociedade ao apoiar o golpe realizado em 

1964. Fiorin (1988), exemplifica tal processo ao analisar o sentido construído nos 

discursos do General Humberto Castello Branco, indicando o modo como se deu 

a narrativa completa da ditadura militar a partir da noção de que a disputa que 

se dava no interior da sociedade havia sido implantada de fora para dentro. 

Assim, nos enunciados jornalístico e fotográfico do período, identifica-se seu uso 

como amplificadores de um discurso monológico de fixação de certos signos 

ideológicos atribuídos pela classe dominante aos conceitos de: democracia, 

liberdade e pátria. Estes, construídos dessa forma, procuram alterar a 

organização de significação dos enunciados.  

 Passemos então a aproximação entre a Intencionalidade da enunciação 

e a sua Significação. Dentro do processo de enunciação proposto por 

Volóchinov, o signo material pode ser único, porém, o que ele significa não é 

uma realidade independente e isolável – há sempre a interação entre o que 

interior ao sujeito e sua realidade exterior.  
 

Essa síntese dialética viva entre o psíquico e o ideológico, entre o 
interior e o exterior, se realiza sempre reiteradamente na palavra, em 
cada enunciado, por mais insignificante que seja. [...] Como já 
sabemos, toda palavra é um pequeno palco em que as ênfases sociais 
multidirecionais se confrontam e entram em embate. Uma palavra nos 
lábios de um único individuo é um produto da expressão viva das forças 
sociais. (VOLÓCHINOV, 2018, p.140). 
 

 Dessa forma, tomando o gênero jornalístico enquanto modelo de 

enunciação e as interações entre textos verbais e não-verbais vão surgindo 

novas formas de expressão. São novas formas de leitura da realidade e de 

reação responsiva à interpretação destas. Na análise que propomos, as 
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interações e suas respectivas expressões que se refletiam na imprensa eram: 

imagens em preto e branco, condições de impressão das imagens, seu 

arquivamento, o gênero jornalístico e a relação entre textos verbais e não-

verbais. Nesse ponto, a relação fotografia-legenda é uma forma autônoma de 

enunciado que reforça a importância da interação com o texto escrito para todo 

tipo de imagem tanto a documental-objetiva quanto a expressivo-interpretativa. 

Nessa lógica, observa-se então como a fotografia – por não estar presa a 

coerções normativas - tem possibilidade de ampliar ainda mais a potencialidade 

das novas reações enunciativas resultantes da interação social, desdobramento 

do correr da História.  

 Retomamos assim o Dialogismo, tal conceito considera a interação entre 

enunciados como a realidade fundamental da língua. O enunciado será sempre 

um momento do discurso, da comunicação e da construção de sentido. O ser 

humano produz e organiza seu discurso a partir das respostas que obtém de 

seus interlocutores, “A comunicação discursiva nunca poderá ser compreendida 

nem explicada fora dessa ligação com a situação concreta”. (VOLÓCHINOV, 

2018, p.219). Tal conceito e aplicação, no nosso caso, acrescentam importantes 

camadas na reflexão a respeito do processo de construção enunciativa de um 

jornal. Os periódicos em questão, sobretudo até 1968, colocaram-se de maneira 

ora mais ora menos explícita como defensores dos interesses da classe 

dominante apresentando a tentativa de construção um discurso estanque 

apontado para concepções monológicas de conceitos. Sua modulação 

monológica da enunciação deu preferência a uma visão de mundo e a uma lógica 

social dominante em que a historicidade do processo é retirada. O golpe civil-

militar é apresentado e narrado como parte da busca pela vitória democrática 

nacionalista, os militares teriam então saído em defesa do povo brasileiro e por 

este foi apoiado; e não como uma reposta política autoritária ao risco de 

alteração da realidade material de uma parcela da população a partir de 

propostas de reformas sociais.  

 Ao pensarmos a enunciação da imprensa como um elemento social 

fundado na concretude da História podemos compreender a fotografia como uma 

ferramenta útil a exacerbação dos elementos constitutivos do enunciado e de 

síntese da constituição do sentido. Este, por sua vez, em sendo histórico, deve 

ser historicizado, mostrando que a linguagem não é uma manifestação 
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metafísica, mas está fundada no concreto. Será no concreto que a modulação 

servirá de organizador dos pontos de vista e interesses, tornando viável um 

processo de avalição na produção do enunciando – nessa lógica – e sempre 

tendo a fotografia de imprensa como objeto de análise é a observação e 

identificação do como e para quem existe a intenção de expressão ideológica 

que nos dará a base para a compreensão e ampliação de uma existência 

sensível.  

 Do ponto de vista teórico-metodológico o que nos propomos é a tentativa 

de aplicação prática de alguns conceitos - avaliação, significação e horizonte 

social - conscientes de que a linguagem e a expressão compõem e são, 

simultaneamente, alteradas pela realidade material/social na qual estão 

inseridas. Por tal razão, propomos uma última camada de análise que busca 

inserir de forma pragmática os elementos materiais das imagens e também os 

elementos da construção do sentido da expressão. Para tal o método de análise 

da Semiótica-Histórica (MAUAD, 2005) e suas categorias de Espaço18 

apresentam-se como caminhos para a inclusão de novos elementos de análise 

que ajudam a identificar e aprofundar reflexões ligadas ao horizonte social e as 

interações sociais do período.  

 

4. Expressões fotojornalísticas  
31/03/1964 – Folha de S. Paulo  

 A capa desta edição do jornal apresenta três imagens, dispostas 

aproximadamente cada uma um terço da página. Somente a primeira será objeto 

de nossa análise. A fotografia aparece logo abaixo da manchete: “Os Clubes 

Naval e Militar tomam posição conjunta” o subtítulo completa a moldura: “Calma 

e exaltação”, por fim a legenda: “O presidente no Automóvel Clube do Rio, 

                                                            
18 Espaço Fotográfico – recorte espacial feito na imagem, sua composição, recursos técnicos, 
elementos da história da fotografia e do plano de expressão (enquadramento, luz, ângulo). Busca 
descrever a linguagem fotográfica.  
Espaço Geográfico – refere-se ao espaço físico recortado pela fotografia, este não é homogêneo 
e geralmente marcado por oposições: campo/cidade, interno/externo, público/privado.  
Espaço do Objeto – compreensão e interpretação da lógica existente na representação dos 
objetos, sendo estes: interiores, exteriores e pessoais.  
Espaço da Figuração – categoria dedicada aos sujeitos que compõe a imagem, pessoas, 
animais, suas hierarquias, diferenças, atributos.  
Espaço da Vivência – trata do espaço da síntese do movimento fotográfico, seja o movimento 
para a criação do recorte, ou então o movimento que foi recortado. (MAUAD, 2005, p.150). 
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momentos antes de proferir violento discurso, ouviu com calma oito oradores”, 

abaixo da fotografia. 

 Do ponto de vista do Espaço Fotográfico, a imagem divide-se em dois 

planos principais, com ângulo de tomada em leve mergulho19. No primeiro plano, 

João Goulart está quase centralizado no enquadramento, nota-se um sutil 

deslocamento à esquerda – o que talvez possa ser lido como uma indicação de 

seu posicionamento político, à esquerda de acordo com as interpretações 

liberais da época. O registro foi feito a uma distância de alguns metros da mesa 

em que estava o presidente e demais pessoas. Apesar do plano americano – 

reconhecido por ressaltar os elementos humanos na imagem construída - 

provavelmente a foto foi tirada através do uso de uma lente teleobjetiva, 

permitindo o enquadramento mais próximo dos indivíduos retratados e gerando 

um achatamento dos planos. É evidente o cuidado em relação ao 

enquadramento evitando recortes no primeiro plano, observar-se também a 

intenção do fotografo de enfatizar aqueles que estavam sentados à mesa.  

 No que diz respeito ao Espaço do Objeto, é possível identificar algumas 

garrafas, flores e microfones sobre uma mesa; delimitando o momento recortado 

a um espaço interno, com os oradores sentados de frente para o público. Já 

avançando para o Espaço de Figuração, destacam-se também os interlocutores 

que aparecem na imagem. Ao lado direito do presidente da República, é possível 

identificar um homem, provavelmente membro do Clube Militar, pois está 

fardado; do outro lado. À direita na imagem há outro homem sentado, levemente 

cabisbaixo. No segundo plano da fotografia, atrás da mesa e, em pé, são 

identificáveis outros oito homens, alguns fardados outros não, todos muito 

próximos indicando a provável lotação e importância do evento registrado. No 

momento do registro, Goulart estava levemente cabisbaixo, olhando para baixo 

enquanto – como indicado na legenda – ouvia o discurso de outro orador.  

 De forma genérica, observa-se nesse caso que os uniformes militares, 

ainda que de membros da baixa patente da Polícia Militar Carioca e o terno do 

presidente e demais sujeitos retratados são utilizados como objetos de distinção 

social, servindo para delimitar as respectivas funções sociais dos presentes; 

                                                            
19 Ângulo de tomada da fotografia no qual o fotógrafo coloca-se acima objeto fotografado, muito 
usado quando o objetivo é desvalorizar o objeto. 
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além disso, chama atenção a ausência de mulheres na cena recortada, 

evidenciando o patriarcalismo da política brasileira.  

 

Figura 1: Folha de São Paulo. 

 

Fonte: Folha de S. Paulo Edição N°12.707 de 31/03/1964. 

 

 Por fim, ao tratarmos o Espaço da Vivência, as experiências e sínteses 

que a fotografia recorta, seleciona e enuncia, observamos uma identificação e 

interação fundamental entre a imagem e o trecho da legenda: “[...] momentos 

antes de proferir violento discurso, ouviu com calma oito oradores” – dado que, 

a partir da leitura da legenda, a imagem carrega, transmite e pode significar esse 

momento de espera do presidente antes de falar. Assim, o discurso violento e a 

calma identificados no subtítulo e no texto da legenda da primeira fotografia, 

estariam retratados na expressão ambígua do presidente. Sublinhamos que as 

palavras violento e calma são, nos textos citados, as únicas que carregam 

subjetividade explícita. Tomando sempre o contexto da época como ponto de 

partida, é possível inferir que a violência imputada ao discurso pode ser 

consequência do momento instável de pré-golpe militar no qual o governo de 
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João Goulart estava inserido e sabia que se aproximava, e que, nesse momento, 

Jango fez a escolha por um discurso que reforçava as diferenças entre seu 

governo e as intenções dos golpistas. Ao mesmo tempo, o uso do termo calma 

em relação às falas de oradores pertencentes ao clube militar e naval, pode 

apontar o fato de que os grupos políticos ali reunidos compunham a base militar 

apoiadora de Jango, embora o presidente tenha tentado frear as manifestações 

e insubordinações dos oficiais de baixa patente.  

 A partir dessa análise observa-se que do ponto de vista formal, a imagem 

propõe adequar-se ao “fotojornalismo objetivo” transmitindo a ideia de 

documentar o evento mais do que interpretá-lo. O enquadramento procura 

colocar os personagens na cena de modo discursivamente direto, reduzindo os 

ruídos enunciativos que a fotografia pode proporcionar. Além disso, a editoria do 

periódico procurou expor os personagens, principalmente Goulart, de maneira 

sóbria. Promovendo a ideia de que o jornal Folha de S. Paulo tenta retratar o fato 

de maneira distante, sem envolvimento político-ideológico, sem subjetividade. 

Entretanto, as expressões indicadas, violento e calma, ao ligarem-se à fotografia, 

acrescentam subjetividade e juízo de valor do periódico ao ocorrido.   

31/03/1964 – Jornal do Brasil  

 Na edição do JB de 31 de março de 1964 foi publicada apenas uma 

fotografia na capa do jornal. A imagem colocada no alto e centro da página de 

maneira simétrica deixando espaço para textos nas laterais, localizada logo 

abaixo da manchete que destacava: “Clube Militar dá apoio ao Clube Naval”. 

Imediatamente acima da imagem encontra-se o subtítulo “Reforma para 

sargentos”, já a legenda abaixo da foto informa: “O Presidente João Goulart falou 

longamente das reformas e disse que deseja disciplina nas Forças Armadas”.  

 Em termos de linguagem e Espaço Fotográfico nota-se, dada a 

aproximação do objeto e achatamento dos planos, o uso de lente teleobjetiva e 

disposição em Primeiro Plano ou Close-Up. Tal combinação também contribui 

para e utiliza reduzida profundidade de campo20 – gerando significativa diferença 

focal o centro e a periferias da imagem – este recurso é muito usado para 

enfatizar o objeto, isolando-o do ambiente e destacando sua fisionomia.  Nessa 

imagem, João Goulart está centralizado no enquadramento tendo seu rosto, 

                                                            
20 O conceito trata da área nitidamente focalizada em uma imagem para além do ponto central 
focado. Depende de três fatores: abertura do diafragma, distância focal e distância de tomada. 
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capturado de maneira frontal em um leve ângulo de contra mergulho21, revelando 

em detalhes sua expressão quando discursava, sendo o único sujeito 

identificável no Espaço de Figuração.  Já o Espaço dos Objetos abrange os 

elementos do momento do discurso: no primeiríssimo plano, identifica-se o 

microfone e sua mão direita apontando. Ao fundo, se veem outras pessoas, entre 

eles, o que está imediatamente atrás do presidente, porta um chapéu militar – 

novamente com as vestimentas servindo como sinal de distinção social, embora 

não se possa identificar os demais sujeitos. A mão de Goulart encobre 

parcialmente o rosto de um de seus interlocutores a seu lado, retratado com os 

olhos fechados. O jogo de sombras, de grande destaque na fotografia em branco 

em preto, faz-se visível também no rosto do presidente da república, metade 

iluminado, e metade na sombra, aproximando assim, os espaços fotográficos, 

de figuração e vivência.  

 O enquadramento aproximado e centralizado, recortado no rosto do 

presidente se dedica a revelar e deixar nítidas suas expressões: testa e olhos 

franzidos indicam veemência, irritação e, possivelmente, certa dose de 

nervosismo na fala. Da mesma forma, o punho cerrado e o dedo apontado 

transmitem um tom de acusação ou, em outra leitura, de ordem-imperativa. 

Indicamos assim, que do ponto de vista do Espaço da Vivência, a imagem 

privilegia do ponto de vista estético-formal a emoção do orador no momento do 

discurso. Além disso, se especula com a subjetividade na recepção do leitor, 

dado que o jogo de luz e sombra carrega um aspecto sombrio, incerto, nebuloso 

quanto ao destino do presidente e da nação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
21 Ângulo de tomada oposto ao mergulho, usado quando o objetivo é valorizar o objeto da 
fotografia.  
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Figura 2: Jornal do Brasil. 

  

Fonte: Jornal do Brasil Ano LXXIII Edição N°75 de 31/03/1964. 

 Assim como na capa do jornal Folha de S. Paulo, há uma interlocução 

entre a imagem e os textos-verbais, mas principalmente com o contexto político 

do momento. As reformas sociais defendidas pela agenda política de Jango que 

foram tema de seu discurso – destacadas no subtítulo e legenda– eram a 

principal expressão nos primeiros meses de 1964 da divisão nacional em termos 

de projeto de país: reformista ou liberal. Esses elementos contribuem para o 

entendimento das diferentes ênfases nas noções de força ou nervosismo que a 

imagem carrega e que, no caso do periódico anterior, está contida nas noções 

ambíguas apresentadas na interlocução de calma e violência.  

 A fotografia escolhida para a capa desta edição do JB joga com os códigos 

abertos da fotografia justamente por explorar não apenas as dimensões 

emocionais do indivíduo retratado, mas também a flexibilização da subjetividade 

do leitor, que navega entre a ideia de nervosismo ou firmeza de João Goulart de 

acordo com sua leitura do momento político social que o país atravessava. Outra 

diferença fundamental em relação à Folha de S. Paulo, é o fato de que na capa 
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do Jornal do Brasil, o presidente é retratado ativamente como orador e não 

apenas um ouvinte.   

02/04/1964 – Folha de S. Paulo  

 Ao longo das décadas de 1950 e 1960 a imprensa brasileira ganhou 

agilidade, assim como novas possibilidades técnicas, porém, os jornais diários 

ainda levavam algumas horas para absorver os fatos. Dessa forma, julgamos 

mais interessante fazermos um salto para o dia 02 de abril de 1964. Ressaltamos 

que serviu de critério para a escolha das páginas e fotografias analisadas neste 

item o fato de que a capa da Folha de S. Paulo do dia 01/04/1964 não se 

encontra em bom estado de conservação no arquivo do periódico e em sua 

versão on-line, praticamente impossibilitando a visualização das imagens. É 

interessante, contudo, observar quais foram as informações apresentadas nas 

manchetes, legendas e chapéus. Tal interação se mostra fundamental para a 

compreensão das razões da escolha das imagens que foram impressas na 

página n° 6 do 1°Caderno do jornal22.  

                                                            
22 A dificuldade técnica material de conservação das páginas, mas principalmente das imagens 
em preto e branco impressas, indica a importância do tema e o quanto é central a possibilidade 
material de realização das atividades intencionadas e o modo como isso altera a interação com 
o meio. No caso da presente análise, nos obriga a olhar para outras páginas da edição o que, a 
princípio, pode parecer negativo, por outro lado, permite observar aspectos da publicação que 
talvez passassem desapercebidos.  
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Figura 3: Fotos da crise.

 

Fonte: Folha de S. Paulo Edição N°12.709 de 02 de abril de 1964. 
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 O 1° Caderno daquele dia trouxe na página n°6, uma composição de 

Página/Espaço Fotográfico com treze fotografias dos últimos dias sob o seguinte 

título: “Fotos da crise”.  Emoldurando as três fotos horizontais diagramadas no 

meio da página estão dez retratos dos principais personagens políticos do 

momento, apontando quais daqueles sujeitos se colocaram a favor ou contrários 

ao movimento golpista – nomeado pelo jornal de “revolucionário”. Nos 

dedicaremos apenas às fotos horizontais. Na primeira observa-se, a partir de um 

plano médio apresentando uma interação equilibrada entre os sujeitos – Espaço 

de Figuração e o contexto. O ângulo de contra-mergulho, realça os elementos 

em cena, quatro homens, um dos quais está abaixado, sobre um púlpito 

hasteando uma bandeira. Ao fundo, é possível observar um edifício que parece 

ter no mínimo dois andares devido a quantidade de janelas retratadas, além uma 

árvore grande no terço vertical esquerdo da imagem. Aqui identifica-se uma 

constante interação entre o Espaço dos Objetos – nesse caso composto por 

elementos externos como o púlpito, bandeira, janelas e edifício – que ajudam a 

identificar e localizar o Espaço Geográfico no qual se desenrola a cena; não é 

possível afirmar com precisão o ponto exato do evento somente a partir da 

imagem, porém, nota-se que se trata de uma praça bastante urbanizada, algo 

que será completado através da interação com o texto-verbal da legenda como 

veremos abaixo.  

 O fotógrafo optou por uma grande profundidade de campo, pois não se vê 

grandes diferenças na nitidez focal nos diferentes planos e elementos da 

imagem, embora o segundo plano esteja um pouco menos nítido. A aproximação 

dos sujeitos retratados e o visível achatamento de planos, são característicos do 

uso de teleobjetiva. Passemos a dois aspectos centrais para a interpretação 

desta fotografia, o chapéu da foto: “Boato iça pendão” e a legenda: “O boato 

correu: JG renunciou. Logo as bandeiras brasileira e paulista foram hasteadas 

no Mackenzie”. Juntos tais elementos indicam a necessária interação entre 

textos verbais e não verbais para a apreensão das razões de publicação daquela 

imagem, e a relevância ao retratar indivíduos aleatórios hasteando tais bandeias 

na Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, local que se tornou 

célebre pelas reuniões de apoiadores ao regime.  

 Abaixo, outra imagem também feita com lente teleobjetiva, aproximando 

os elementos e achatando os planos, enquadra em plano médio, ângulo normal 
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e com profundidade de campo média, um grupo de aproximadamente vinte 

soldados no que parece ser a escadaria de uma praça - a distância focal média, 

garante o foco e atenção ao primeiro plano, desfocando levemente o fundo. Na 

foto, o Espaço de Figuração é protagonista, muitos dos soldados retratados 

olham para o fotógrafo no momento do registro, alguns sorriem, uns parecem 

estar comendo, outros apenas observam e alguns outros ainda - especialmente 

no canto direito embaixo da foto - estão de capacete, reforçando a ideia de um 

possível combate; este último elemento do Espaço dos Objetos carrega de 

significado as vestimentas dos sujeitos fotografados. O texto escrito outra vez 

ajuda a compreensão da intenção discursiva do jornal e como a fotografia foi 

usada nesse sentido, o chapéu indica: “Democracia: um ideal” e a legenda: 

“Sorrisos joviais maream a última ‘boia’ antes do embarque. Agora vão combater 

em nome da democracia”. Neste caso, os soldados retratados vão, nas palavras 

do jornal, defender a democracia. Há aqui, uma concordância da escolha lexical 

e discursiva da Folha de S.Paulo com o discurso oficial das forças golpistas que 

depuseram João Goulart em nome de uma suposta ameaça comunista e 

consequente ruptura democrática, razão pela qual o movimento autoritário foi 

batizado por seus membros de “revolução”. Além disso, há também o aspecto 

genérico da imagem retratada e da cena construída com auxílio das legendas: 

não há indicação de onde a cena ocorreu e para onde aqueles soldados iriam, 

expondo a intenção do jornal de transmitir a ideia – “as forças armadas apoiam 

e defenderão a democracia” – e não um fato que tenha ocorrido em um lugar 

identificável.   

 A última das três fotos propõe como Espaço Fotográfico um plano geral 

interno em mergulho, no primeiro plano o registro feito com lente grande angular 

– aumentando o tamanho da cena registrada – capta na composição do Espaço 

dos Objetos uma mesa com diversos papéis sobre, e um grande grupo de 

homens aglomerados, sobretudo no lado que estava de frente para o fotógrafo, 

recortando o Espaço de Figuração, no qual novamente não é possível observar 

a presença de mulheres. Já o Espaço Geográfico, se mescla com os objetos 

exteriores, do que parece ser um ginásio, dado que se observam traves de um 

gol do que provavelmente era uma quadra poliesportiva e uma grade de proteção 

no segundo plano. Mais uma vez a relação com o texto verbal é fundamental, 

indicando a intenção do jornal em transmitir a ideia de um possível combate a 
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curto prazo, ainda que nesse caso sejam fornecidas informações mais 

especificas. O chapéu diz: “A ordem é mais gente” e a legenda: “Mais gente para 

a luta é a palavra de ordem. E o alistamento de voluntários foi aberto ontem no 

DEFE”. O editorial da mesma edição reafirma essa proposta discursiva 

apresentada nas imagens e nas suas interações com pequenos textos e 

legendas.  
Assim se deve enxergar o movimento [golpista] que empolgou o país. 
Representa, fora de dúvida, um momento dramático de nossa vida, que 
felizmente termina sem derramamento de sangue. E termina com a 
vitória do espírito da legalidade, reestabelecendo o primado da 
Constituição e do Direito. Resta-nos esperar que os focos de 
resistência esboçados em raros pontos logo se desfaçam, para que a 
família brasileira reencontre no menor prazo possível a paz à qual tanto 
aspirava e o povo, livre da pregação e da ação dos comunistas que se 
haviam infiltrado no governo volte a ter o direito, que lhe haviam tirado, 
de trabalhar em ordem e dentro da lei.  (EM DEFESA DA LEI…, 1964, 
p.3). 
 
  

02/04/1964 – Jornal do Brasil  

 No caso do Jornal do Brasil, os arquivos estão bem preservados e é 

possível analisar as imagens, textos e legendas. Das seis fotografias publicadas 

na capa da edição do dia 02 de abril de 1964, analisaremos em profundidade 

apenas uma por considerarmos que essa é a imagem que dialoga de maneira 

mais direta a edição da Folha de S. Paulo da mesma data. Nos deteremos à 

primeira foto que aparece ao alto e no canto esquerdo da página, a fotografia de 

maior força expressiva da capa. Publicada em preto e branco, em seu Espaço 

Fotográfico são visíveis as silhuetas de dois soldados, um colocado em 

primeiríssimo plano no canto direito da imagem em frente ao que parece ser um 

veículo militar, e o segundo soldado bem no meio no que se pode chamar de 

segundo plano, dado que ao fundo há ainda um terceiro plano onde se vê a 

entrada de um edifício. Nesse caso, é interessante observar o modo com a 

Figuração e Objetos, ambos explicitamente ligados à temática militar compõe de 

maneira clara a cena, sem que seja necessária a identificação dos sujeitos 

retratados.  

 A fotografia, em plano médio – retrata os soldados em interação com a 

rua, os objetos e a chuva que caía com força no momento do registro –, e 

apresenta pequena profundidade de campo, dado que o espaço de focagem 

nítido se restringe principalmente ao soldado no meio da imagem, no qual revela-
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se o uso de uma abertura maior do diafragma, necessário para a entrada 

suficiente de luz, considerando que a fotografia foi feita durante à noite.  

 

Figura 4: Jornal do Brasil. 

 

Fonte: Jornal do Brasil Ano LXXIII Edição N°77 de 02/04/1964. 

 Além disso, a fotografia em contra-mergulho, se coloca levemente abaixo 

da altura dos soldados. Normalmente esse recurso é usado que busca enfatizar 

o objeto retratado, mas, nesse caso, parece tratar-se de um recurso técnico 

muito bem executado pelo fotógrafo Evandro Teixeira que procurou, através do 

ângulo de tomada e da composição contraluz - ressaltando o contraste do preto 

e branco -, enfatizar a presença da forte chuva. A imagem é ao mesmo tempo 

estática, com os soldados parados, mas também se movimenta, pois a chuva 

não foi completamente congelada pela velocidade do obturador. Criando, assim, 

o efeito de cavalgadura, ou seja, deu-se movimento aos pingos de chuva, criando 

um forte efeito estético. Destacamos a enorme habilidade técnica do fotógrafo 

ao trabalhar com condições de iluminação limitadas, em meio à chuva e, a partir 

de tais condições materiais, construir uma noção de contraste e tonalidade que 

ajudam a reforçar alguns elementos do dia e do contexto político daquele 

momento no país, reforçando de forma subjetiva e poética o Espaço da Vivência 
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em diferentes camadas. A imagem do soldado na chuva, durante a noite, no 

meio da rua, rodeado de outros militares aponta, ao mesmo tempo, o respeito 

deste sujeito às ordens que lhe foram dadas e à hierarquia militar, assim como 

a excepcionalidade do evento – a tomada do poder político no país.  

 Por último, destacamos novamente a interação com o chapéu e a legenda. 

O primeiro diz: “Fiel até debaixo d’água”, reforçando a hierarquia e seu papel na 

tomada do poder, especialmente levando em conta que uma das justificativas 

para a deflagração do golpe dadas por seus executores foram revoltas e 

insubordinações das baixas patentes que apoiavam João Goulart. Já a legenda 

diz: “Sozinho na chuva, um soldado do Exército controla a situação durante as 

comemorações da vitória”. Neste caso, a interação é múltipla, com o contexto 

citado das turbulências geradas pelas baixas patentes e nesse momento, é o 

soldado que está “sozinho na chuva” defendendo o golpe realizado por seus 

superiores. Cabe ainda destacar que, apesar da foto ao lado apresentar um 

aspecto mais alegre da vitória, essa foto, em específico, não apresenta nada que 

pareça merecer comemoração, indicando que a interpretação que o fotógrafo fez 

daquele momento talvez tenha passado pelo crivo editorial do jornal.  

 

5. Conclusões  
 A análise das fotografias publicadas na Folha de S. Paulo e no Jornal do 

Brasil, buscou compreender o papel das fotografias e dos diferentes usos da 

linguagem fotográfica na construção discursiva a respeito do golpe civil-militar 

de 1964, objetivando novos entendimentos sobre os fatos e a importância da 

disputa discursiva no contexto. Viu-se, portanto, que o jornal Folha de S. Paulo 

se posicionou abertamente a favor do movimento golpista e seus realizadores, 

com críticas em seu editorial às ações anteriores de João Goulart que teriam 

levado o país àquela situação e à necessidade de golpe autoritário. Para tal, foi 

a fotografia e a linguagem fotográfica apresentaram-se de maneira 

supostamente objetiva, modulando o discurso jornalístico aos cânones do 

jornalismo moderno. Dessa forma, a interação das fotografias com os textos 

verbais, procurou consolidar o consenso de que o movimento golpista estaria 

realizando uma “revolução” em favor da democracia e da liberdade dos 

brasileiros, contra uma suposta ameaça comunista representada por Jango.  
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 Quando o discurso “revolucionário” e a retórica da aliança de classes, 

unidas para derrubar o governo constitucional de Goulart, na verdade revela, em 

suas contradições o que quer ocultar: que constitui-se do discurso da classe 

dominante com o objetivo de contenção da participação política das classes 

subalternas e a aceleração da acumulação capitalista, ou seja, um golpe 

preventivo (FIORIN, 1988, p.152; TOLEDO, 2004). Nesse momento histórico, 

ambos os periódicos, mas sobretudo a Folha de S. Paulo, atuaram como 

amplificadores do discurso golpista e reproduziram enunciados que 

representavam os interesses de classe dos executores do golpe, a fotografia 

serviu então como referencial de veridicção dos fatos e eventos retratados, 

entretanto, a fotografia também amplificou as lacunas de tal discurso 

interessado. Apontamos novamente à necessidade de historicizar a produção do 

enunciado, pois compreender seus usos ativos e socialmente vivos nas disputas 

cotidianas passa necessariamente por inseri-las na História (MAUD, 2005).  

 A análise do Jornal do Brasil revelou uma atuação pragmática e discursiva 

diferente, porém não oposta, frente aos mesmos eventos. Ainda que preso à 

lógica de defesa dos interesses de classe, tal jornal mostrou-se mais aberto e 

disposto a retratar os eventos, dando a João Goulart um aspecto mais 

humanizado, embora também condenasse suas propostas de reformas sociais. 

(CHAMMAS, 2012, p. 33). A partir e graças a essa abordagem dos fatos, 

observou-se também um uso das fotografias na construção enunciativa de forma 

a permitir que as intencionalidades e interpretações dos fotógrafos aparecessem 

de forma mais direta, pois algumas das fotografias que tratamos carregam 

grande força expressiva e estética para o enunciado.  

 Por último, a fotografia - por seu código aberto – é potencialmente uma 

das melhores expressões do cruzamento interdisciplinar que indicamos, a 

História, a Filosofia da Linguagem e o Discurso, pois permite de maneira mais 

direta reflexões e refrações que irão compor a significação do enunciado. Em 

nossa análise, são visíveis os diferentes recortes e usos de um mesmo evento, 

ainda que dentro dos mesmos interesses de classe e representados na 

intencionalidade editorial dos jornais. Destacamos, portanto, importância de se 

entender as nuances dos enunciados a respeito do golpe civil-militar de 1964, a 

compreensão das ferramentas de enunciação utilizadas, suas interações e a 
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consequente historicização que nos transportam do que permaneceu nos jornais 

como a aparência dos eventos históricos para a sua essência material histórica.  
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Outras imagens da ditadura militar brasileira: levantamento das 
mulheres fotojornalistas em atividade 

 
Elaine SCHMITT 1 

 

Introdução 

 Passados mais de 50 anos desde o golpe civil-militar brasileiro de 1964, 

seguem perceptíveis as incongruências nos discursos e na memória social que 

se fazem presentes em debates políticos, midiáticos e cotidianos, abrandando 

ou relativizando a dimensão e os impactos da derrocada da ditadura, assim como 

os motivos e estratégias empreendidos durante este episódio histórico que foi 

alavancado por uma política violentamente conservadora, externa neoliberal e 

de ultradireita.  

 Passados mais de 50 anos desde a abertura das primeiras escolas 

superiores de jornalismo no Brasil – a Fundação Casper Libero, em 1947, e a 

Escola de Comunicação e Arte (ECA) da Universidade de São Paulo, em 1966 

– assim como do acordo publicado em 1964, em Brasília, que tornou legítima a 

fixação de um salário-piso profissional pelo Tribunal Superior do Trabalho; da 

regulamentação da profissão, em 1969; e da primeira tentativa de exigência de 

curso superior de jornalismo para o exercício da profissão, também em 1969, 

segue operante a deslegitimação de profissionais do setor que, em 2015, assistiu 

o fim da exigência de diploma por uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, 

e que esteve na mira de políticos, policiais e agentes públicos, tornando o Brasil 

o sexto país que mais mata jornalistas no mundo, segundo relatório da Unesco 

de 2019. 

 Passados mais de 50 anos desde a feminização da imprensa, já explorado 

por pesquisadoras como Paula Melani Rocha (2004), seguem recorrentes os 

episódios de abusos, assédios e ataques contra as profissionais do ramo. De 

acordo com a pesquisa realizada pela Organização Repórteres sem Fronteiras, 

é cada vez mais frequente que as jornalistas se autocensurem diante de 

determinadas questões por receio de represarias sexistas (UNESCO, 2021). 

                                                            
1 Mestre em jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa/ PR e doutoranda 
interdisciplinar em Ciências Humanas, pela Universidade Federal de Santa Catarina, sob 
orientação da Professora Dra. Cristina Scheibe Wolff e coorientação da Professora Dra. 
Alessandra Soares Brandão. Bolsista Capes E-mail: elaine.schmitt@gmail.com 
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 Estes e outros resultados, levaram diversas mulheres do meio a fazerem-

se ouvir, ou serem lidas, por outros caminhos. E os exemplos são muitos. Em 

apoio à jornalista Patrícia Campos Mello, que trabalha no Jornal A Folha de São 

Paulo e que foi alvo de diversos ataques cibernéticos, no início de 2020, depois 

que um investigado prestou falso depoimento à CPMI das Fake News2, quase 

três mil colegas de profissão assinaram o “Manifesto em repúdio aos ataques à 

jornalista Patricia Campos Mello”3, reiterando o quão mentiroso e sórdido foi a 

tentativa do depoente ao acusar a jornalista por seduzi-lo em troca de 

informações.  

 Já a MAMANAS Coletiva, que é formada por mulheres fotojornalistas e 

fotodocumentaristas de diversas regiões do país, publicou em seu site e redes 

sociais, em 7 de dezembro do mesmo ano, o “Manifesto contra referência”4 em 

resposta à entrevista de um artista e fotógrafo brasileiro dada ao Jornal A Folha 

de São Paulo na qual lamentou a atual “banalização das imagens”. Essa 

banalização, de acordo com a análise feita pelas integrantes, poderia ser 

traduzida como aumento no acesso de pessoas, para além dos já comuns 

homens brancos, ao universo da fotografia, o que faz refletir à quem pertence os 

espaços de produção e publicação de imagens legitimados. 

 Uma terceira investida partiu das mulheres do Coletivo YVY MULHERES 

DA IMAGEM, fundado na cidade de Curitiba (PR) em 2016, e que, também no 

ano de 2020, lançou em seu site o manifesto “Por que existimos”5 no qual a 

fotojornalista Danielle Villasana aponta dados sobre as disparidades de gênero 

existentes na profissão ao mesmo tempo em que estimula a análise crítica da 

fotografia: 

 

 

 

 

 

                                                            
2 A investigação em questão tem como objetivo apurar o uso ilegal de fundos privados pelo atual 
Presidente da República, Jair Messias Bolsonário, para financiar campanhas de desinformação 
durante as eleições presidenciais de 2018. 
3 Disponível neste link. Acessado em 20 de abril de 2021. 
4 Disponível neste link. Acessado em 20 de abril de 2021. 
5 Disponível em https://yvymulheresdaimagem.wixsite.com/yvym. Acessado em 20 de abril de 
2021. 

https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vQtHSGfZv_TBT4OzMktNTOHJHHw9BaHSZcGyn3A8wtJ-mNngJ6nBFgdKm0N7zPAkjA4nLwMxSFPMzVg/pub?fbclid=IwAR3Z8E55XKgXNK5RKP8NsxsAAauLTXHnC4VGOIK9HSX14UfDRl_g5yKA6DE
https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/mamana_coletiva_manifesto_contra_referencia/?utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1155644-manifesto_contra_referencia&utm_term=MapKrb+po
https://yvymulheresdaimagem.wixsite.com/yvym
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A dominância de alguns grupos no poder dos meios de produção em 
detrimento de outros constitui a base estrutural da sociedade. Através 
desse domínio constroem padrões de controle social e representações 
culturais convencionalizadas, que buscam definir como devemos viver 
e agir no mundo. As imagens constituem regimes de verdade, 
normatizações e homogeneizações que engendram estereótipos 
excludentes. É urgente questionar e refletir sobre como podemos 
romper privilégios e códigos de sociabilidade. Seu corpo tem o direito 
de existir no presente? O quão pertencente você é ao lugar? Você se 
localiza no centro ou na margem? Como você é visto/a/e socialmente? 
Indagações como essas nos possibilitam nomear traumas e violências, 
responsabilizar e descobrir outras formas de existir (VILASANA, 2020). 

  

 Depois de expor alguns dos enfrentamentos no campo do jornalismo 

ainda hoje, principalmente no que diz respeito às mulheres, volto à metade dos 

anos 1960 com intuito de colaborar na produção e divulgação de conhecimento 

científico interdisciplinar crítico, cultural e social sobre os golpes impostos a 

diversos países do Cone Sul6, o que, como nos escreve Marialva Barbosa 

(2010), provoca rupturas na realidade construída e cristalizada destas histórias.  

Para isso, almejo construir uma análise com ênfase no recorte de gênero que 

possa mapear e debater as especificidades contidas nas experiências de 

mulheres, principalmente em relação à prática fotojornalística do período, 

estivessem elas vinculadas à mídia hegemônica, à imprensa alternativa – já 

investigado por pesquisadoras como Karina Woitowicz (2009) – ou, ainda, às 

agências de fotojornalismo ou ao modelo freelancer de trabalho.  

 Espero, dessa forma, quantificar a pluralidade de mulheres que fizeram 

parte da história do fotojornalismo dos anos 1960, 70 e 80, e também oferecer 

uma visão que problematize os obstáculos enfrentados por estas agentes 

sociais, como os relacionados à profissão masculinizada que é o jornalismo e a 

área da comunicação. Tais trajetórias, marcadas por um cenário de 

efervescência política e transformações (contra)culturais, com requintes de 

censura generalizada e variadas torturas, são centrais ao estudo, que desperta 

interesse sobre uma produção visual latino-americana única e pouco estudada 

pelos campos do Jornalismo e da História das Mulheres, segundo afirma 

Nathália Cunha Silva (2017). 

                                                            
6 O presente estudo faz parte de uma pesquisa de doutoramento mais ampla, que está sendo 
realizada desde o início de 2018 no Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas, da 
Universidade Federal de Santa Catarina (bolsa Capes), e dedicada ao fotojornalismo feito por 
mulheres nos anos 1970 e 1980, também a partir de um viés subjetivo de suas produções. 
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 Perceber o ato fotográfico como interpretação seletiva da realidade é de 

grande importância para essa reflexão, pois, “mesmo quando os fotógrafos estão 

muito mais preocupados em espelhar a realidade, ainda são assediados por 

imperativos de gosto e de consciência”, declara Susan Sontag (2004, p. 16-17). 

A intencionalidade comunicativa, já discutida por especialistas como Flusser 

(1985), Boni (2000) e pela crítica cultural Stefania Brill em publicações da revista 

brasileira Iris, voltada ao público consumidor da fotografia na década de 1970 e 

80, é outro elemento profícuo para pensarmos as relações dadas entre 

(foto)jornalistas e o mercado de trabalho da época. O que pode revelar a 

descrença e a desvalorização de imagens produzidas por outros corpos que não 

aqueles cabíveis dentro de um certo padrão estabelecido. 

 Entre os motivos que tornariam as fotojornalistas tão diferentes de seus 

pares masculinos, vemos relatos sobre a falta de força do corpo feminino7 que 

seria exigida pelos constantes deslocamentos de equipamentos, ou pela 

desconfiança sobre a “objetividade” utopicamente exigida no (foto)jornalismo – 

e que, erroneamente, define “feminilidade” como “delicadeza”, algo inerente ao 

“olhar de mulheres” fotógrafas. A estas e outras justificativas rasas somam-se a 

falta de representatividade no setor, o que colabora para o não reconhecimento 

da participação feminina na formação da história visual brasileira. 

 Para além dos entraves enfrentados por mulheres, o que também 

acontece às pessoas negras, indígenas e aos corpos que escapam à 

cisnormatividade de maneira mais violenta e excludente ainda, é preciso levar 

em conta o poder de construção que o fotojornalismo do período produziu. As 

imagens de eventos vividos durante a ditadura militar continuam tendo o 

potencial de acionar consciência política e de reforçar determinadas visões de 

mundo ao trazer ao centro da discussão determinados corpos, pautas e lutas, ao 

mesmo tempo que minimiza ou torna invisível diversas outras visões possíveis. 

Mas como relacionar isso à rotina do jornalismo, que é movida por dinâmicas 

outras como a lógica empresarial e cultural exposta, assim como tantos outros 

meios, aos problemas do machismo e do racismo? 

                                                            
7 Um corpo que, além de dispor de menor força física, sangra, engravida e, historicamente, 
pertence ao espaço privado do lar, colocando em cheque a capacidade profissional de muitas 
mulheres ou, simplesmente, sobrecarregando-as. 
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 Acredito que o debate fomentado por uma matriz feminista do 

conhecimento colabora para o rompimento de uma longa desigualdade existente 

nos veículos de comunicação que, ainda hoje, insistem em manter um quadro 

funcional majoritariamente masculino no setor. Em outras palavras, continuamos 

a ter uma perspectiva de notícias, e também de fotojornalismo, unilateral, em 

termos quantitativos. Por isso, retomar as narrativas visuais construídas durante 

o período, mas, ainda, tão invisibilizadas, nos ajuda a entender a história 

contemporânea do sul global de forma crítica e não colonial, conforme aponta 

Luciana Ballestrin (2013), preenchendo lacunas e dando outros sentidos aos 

fragmentos da história já desenrolada. 

 

2. Apontamentos históricos sobre o fotojornalismo no Brasil 
 Conjeturar sobre o campo da historiografia e do jornalismo da forma como 

são propostos, possibilita compreender melhor as possibilidades de duas esferas 

de conhecimento que, em simbiose, podem trazer aprimoramento aos estudos 

tanto de uma quanto de outra área. Ainda que com ressalvas às particularidades 

conferidas a cada um dos campos percebe-se, na estrutura narrativa da notícia 

e dos textos históricos, marcas de instauração das categorias de pessoa, espaço 

e tempo, o que permite traçar um proveitoso diálogo interdisciplinar.  

 Enquanto ferramenta de construção da realidade (ALSINA, 2009; 

BERGER; LUCKMANN, 1998), o jornalismo estabelece um tipo de vínculo ou 

interdependência com relação às instituições e às esferas de poder que 

interferem na produção de um conhecimento singular do mundo, constituindo 

versões que tendem a se tornar hegemônicas. A relação entre democracia e 

liberdade torna-se evidente, por exemplo, em momentos históricos nos quais o 

controle da imprensa serviu como forma de legitimação do poder instituído pela 

força, como foi o caso da ditadura militar brasileira, que promoveu ataques aos 

direitos humanos na forma de perseguições, torturas e mortes aos seus 

opositores políticos, contando com o apoio ou silenciamento da mídia 

hegemônica, seja por medo ou conivência (LARANJEIRA, 2014). 

 Contudo, não se pode dizer que houve um discurso ou uma representação 

imagética vista como única e consensual em prol dos militares que reverberou 

nos espaços midiáticos e formou uma opinião pública favorável ao governo. 
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Houve nesses territórios, conforme discute Karina Janz Woitowicz (2009), 

inúmeras experiências de resistência nas brechas do discurso oficial e nos meios 

censurados, além da vigorosa imprensa alternativa e/ou independente, que 

surgiu como espaço de oposição política e ousou desafiar o poder nos períodos 

mais duros do regime. 

 No Brasil, o processo de feminização das redações ao longo da história é 

evidente, atingindo parcela significativa a partir da década de 1970. Segundo 

Maria de Lourdes Fernandes Galé, a primeira jornalista na direção do Sindicato 

de Jornalistas de São Paulo, de 1982 a 1984, é possível listar pelo menos quatro 

motivos para a entrada de mulheres nas redações. Em entrevista concedida à 

José Hamilton Ribeiro (1998), a então diretora pontua quais seriam estes 

motivos:  
 

1.A luta da mulher no mundo inteiro pela igualdade, o feminismo, as 
campanhas pelos direitos civis e os ganhos gerais da cidadania; 2. O 
papel do Sindicato e as conquistas de regulamentação profissional que 
transformaram o jornalismo numa profissão decente; 3. A existência 
das escolas de Jornalismo, que democratizaram o acesso à carreira. 
(Antes, a porta de entrada era o parentesco, o nepotismo, o 
sobrenome, a ligação com as patotas. Eu mesmo, antes da Faculdade, 
dificilmente chegaria onde cheguei, como suburbana da Zona Leste, 
de família de imigrantes, afirma Lu); 4. O fato de que o jornalismo exige 
certas condições e qualidades que podem estar tanto num homem 
quanto numa mulher; por que, então, não haveria mulher na imprensa? 
(RIBEIRO, 1998, p.161) 

 

  Em 1980 e 1990 este processo intensificou-se, motivado, sobretudo, pela 

ampliação ainda maior de oferta de cursos de comunicação e jornalismo, o que 

garantiu a qualificação profissional de muitas mulheres (SILVA, 2017). 

Entretanto, a profissionalização do jornalismo também culminou com a 

industrialização da atividade, que durante as décadas de 1980 e 90 viu o setor 

da comunicação passar por um processo de restruturação produtiva e 

administrativa, resultando na precarização do trabalho (ROCHA, 2004, p. 22). O 

desenvolvimento tecnológico foi outro fator marcante, pois tarefas que antes 

eram desempenhadas por jornalistas, passaram a serem feitas por 

computadores, porém, motivando, também, o acumulo de outras demandas por 

parte de jornalistas, que precisaram desempenhar cada vez mais papeis 

múltiplos (SILVA, 2017, p. 2).  



188 
 

 No que diz respeito à fotografia, o campo brasileiro passava por um 

processo de expansão e profissionalização que reverberou fortemente no campo 

das notícias e da arte. Tais mudanças tiveram origens variadas, algumas 

intrínsecas à fotografia e à técnica, outras relacionadas à situação social e 

política do Brasil. Assim, houve uma série de transformações no meio, como as 

reformas editoriais e gráficas que passaram a privilegiar a fotografia, causando 

abertura para produção de novas temáticas como as de trabalhadores sem-terra, 

indígenas, crianças, a seca da região nordestina, a reorganização sindical e 

grevista, além de minorias e questões urbanas. Junto ao novo momento da 

fotografia, houve, também, o início do processo de organização e luta sindical e 

política, por parte de fotógrafas e fotógrafos, por maior liberdade de atuação e 

direitos de imagem – o que levou à criação de diversas cooperativas, coletivos e 

agências fotográficas.  

 A profissionalização da prática, que contou com a criação dos primeiros 

cursos regulares de fotografia em nível técnico e superior, igualmente, colaborou 

para a intensa modificação sofrida pelo setor no período. Nathália Cunha Silva 

(2017, p. 8), aponta o surgimento do processo de consolidação histórica das 

agências fotográficas como resultado da cultura industrial do jornalismo, de um 

aumento na demanda por imagens e da aceleração no ritmo da cobertura, tudo 

aliado à mudança de modelo de negócios que o Brasil e outros países viviam. 

 Para além das forças mecânicas mencionadas, o fator geracional foi outro 

atributo importante para pensarmos o fotojornalismo da década de 1970 e 80. 

Para Caio Proença (2015, p. 2), o perfil diversificado de profissionais daquele 

momento demonstra a existência de um rico intercâmbio e que pode ser pensado 

a partir de quatro grandes grupos: um formado pela geração mais velha, que 

aprendeu o ofício com a prática e era comumente contratado por empresas 

editoriais; outro formado por uma geração com formação técnica ou superior, 

que já detinha conhecimento teórico sobre a prática; outro de freelancers que, 

na falta de estabilidade profissional, encontraram a liberdade de atuação; e, por 

fim, um grupo de fotógrafas e fotógrafos estrangeiros que trouxeram 

conhecimento e experiências de fora.  

 Em termos globais, e também mais particularmente pelo que se propõem 

a ser a história oficial do fotojornalismo, a década de 1970 é conhecida como 

revolucionária. No entanto, é preciso destacar a existência de uma outra vertente 
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fotográfica e fotojornalística, que, ao mesmo tempo em que acompanhou as 

transformações “globais ocidentais”, caminhou por outros lugares, com outros 

objetivos e sentidos. E mais do que isso, buscou seu reconhecimento. Os 

Colóquios Latino-Americanos de Fotografia, que perduraram por cinco edições, 

entre 1978 e 1996, foram acontecimentos condicionantes para o universo da 

fotografia que temos hoje na América Latina, aponta Erika Zerwes e Eduardo 

Augusto Costa (2017).  

 Com o intuito de unificar e estabelecer um discurso comum sobre a 

fotografia latino-americana, os eventos possibilitaram trocas e interlocuções 

fundamentais para a organização e a institucionalização da fotografia tanto no 

Brasil quanto em outros países do subcontinente, permitindo a produção de 

bibliografia específica sobre o tema e a promoção de fotógrafas e de fotógrafos 

em outros lugares do mundo. 

 Nesse momento, portanto, entusiastas de toda a América Latina, com os 

mais variados estilos fotográficos, compartilhavam de um mesmo interesse, que 

fomentou conhecimento suficiente para romper com a vertente narrativa 

tradicional sobre o nascimento e o desenvolvimento da fotografia, sempre 

derivada de experiências estadunidenses e europeias. O novo objetivo era 

pensar a fotografia a partir de outro lugar, com suas possibilidades estéticas e 

intencionalidades que fossem únicas. 

 Dos objetivos propostos durante o Primeiro Colóquio, em 1978, ficou 

evidente os esforços para a constituição de uma prática fotográfica que estivesse 

preocupada com a interpretação e a percepção sobre o povo e o continente, em 

específico. Um continente com vários povos, envolto em crises, em conflitos e 

também com belezas únicas. 

 
Que o fotógrafo, ligado ao seu tempo e ao seu campo, tenha a 
responsabilidade de interpretar com suas imagens a beleza e o conflito, 
os triunfos e derrotas e as aspirações de seu povo. b) Que o fotógrafo 
refine e afirme sua percepção ao expressar as reações do homem a 
uma sociedade em crise, e busque, consequentemente, fazer uma arte 
de compromisso e não de evasão. c) Que o fotógrafo deve enfrentar, 
mais cedo ou mais tarde, a necessidade de analisar a carga emocional 
e ideológica do seu trabalho fotográfico e de outrem, para compreender 
e definir os fins, interesses e finalidades a que serve. Por todas estas 
razões, o Conselho Mexicano de Fotografia sob os auspícios do INBA, 
convoca fraternalmente colegas da América Latina, de acordo com 
estes princípios, a unir através da imagem, as diferentes identidades 
nacionais que permitem reunir o trabalho fotográfico mais 
representativo do nosso continente (CMF, p. 7, 1978, Tradução livre). 
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 Além da presença, como convidado, do fotógrafo e historiador Boris 

Kossoy, responderam e foram aceitos 63 fotógrafos e fotógrafas brasileiras, dos 

quais 36 foram incluídos no catálogo Hecho en Latinoamerica. Das imagens que 

compõem o catálogo, a fotojornalista Nair Benedicto expos as condições 

alarmantes na qual menores detentos da Fundação Estadual para o Bem-Estar 

do Menor (FEBEM) eram submetidos (Agência F4, 1980). Violentados e 

encarcerados, era desconhecida, até então, a violenta realidade de mais de 23 

milhões de crianças.  

 A contribuição da crítica e fotógrafa Stefania Brill, polonesa radicada e 

naturalizada brasileira desde 1955, foi, também, de grande representatividade 

para a consolidação intelectual brasileira sobre fotografia entre os discursos 

proferidos nos Colóquios em questão. Suas fotografias, assim como os diversos 

textos por ela produzidos, tinham a cidade como tema de reflexão sobre a 

condição latino-americana. Em uma de suas publicações, destaca: 
 

Você quer conhecer a fotografia latinoamericana? É simples. Não a 
procure nos países vizinhos. É uma tarefa árdua. É só virar a esquina. 
As imagens esperam aqui ao lado: no México (Colóquio Latino-
Americano) ou na Suíça (Fotografia Latino-Americana, Kunsthaus). 
São fotos belas e chocantes, documento e arte, fotojornalismo pioneiro 
e contemporâneo, realidades captadas e interpretadas, afirmação e 
pontos de interrogação que convidam o espectador para um diálogo 
apaixonante, (BRILL, 1982, p. 25). 

 

 Foi, portanto, no mesmo período em que diversos países latino-

americanos sofriam ditaduras e o cerceamento de suas liberdades 

fundamentais, como a da livre expressão, que fotógrafas e fotógrafos puderam 

ser reconhecidos e também reconhecer a si como autoras e autores, e não mais 

como simples trabalhadores associados a uma outra atividade, como a do 

jornalismo. 

 Mesmo sob uma violenta ditadura, foi possível estruturar uma política 

nacional que visava a preservação da memória fotográfica brasileira; a formação 

de pessoal especializado na área da preservação; a pesquisa da história da 

fotografia no Brasil; a pesquisa das técnicas de conservação e preservação de 

fotografia e o aperfeiçoamento da tecnologia do material fotográfico produzido 

no Brasil. Tal política contou com apoio e divulgação nacional, especialmente 
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por meio do Governo Federal, assim como pelas relações que foram sendo 

estabelecidas entre profissionais e pesquisadores associados a instituições 

públicas e privadas, (ZERWES; COSTA, p. 153, 2017). 

 

Caminhos teórico-metodológicos 
 Os esforços feministas dentro da academia são exemplos que fortalecem 

mudanças estruturantes na produção do saber. As teóricas do campo, que se 

encarregam de questões políticas e epistemológicas, transitam por mudanças 

paradigmáticas como são os estudos relacionados a gênero, e seguramente 

contribuíram para o “questionamento de certezas e desestabilização de 

conceitos”, aponta Mara Lago (2010, p.99).  

 Nessa direção, os estudos que vêm sendo desenvolvidos por, Joana 

Maria Pedro, Cristina Scheibe Wolff e Ana Maria Veiga (2010; 2011), no 

Laboratório de Estudos de Gênero e História (LEGH) da Universidade Federal 

de Santa Catarina, são fundamentais para mensurar processos históricos 

invisibilizados até então, como a posição ocupada por mulheres e por grupos 

LGBTQI+ na construção de memórias sobre as ditaduras no Cone Sul, que 

problematizam situações vivenciadas tanto na esfera pública quanto privada.  

 Dito isso, penso que o estudo aprofundado sobre a existência de mulheres 

na cobertura fotojornalística da ditadura militar brasileira, que possa estabelecer 

conectores entre os diversos fatores e forças presentes, permite evidenciar 

lacunas narrativas importantes para a compreensão da histórica política do país, 

em detrimento dos vários cânones masculinos já reconhecimentos da área. 

Mapear as experiências das mulheres fotojornalistas durante a ditadura 

brasileira é tarefa que exige fôlego, pois, para além da falta de pesquisa 

específica e aprofundada, a invisibilidade em relação à produção feminina é 

enorme e fica evidente na falta de informações específicas apresentadas como 

resultado parcial dessa pesquisa (Tabela 1). Outro elemento a ser considerado 

é o fato de muitas mulheres terem tido passagens rápidas no ramo do 

fotojornalismo, ou, ainda, terem atuado como freelancers em diversos 

periódicos, resultando, muitas vezes, na falta de descrição precisa sobre tais 

colaborações. 
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 No entanto, é perceptível a existência de uma espécie de rede que, a partir 

de um nome, leva ao conhecimento de outros, que estão conectados a pequenos 

grupos e regiões. Acervos e portais online foram instrumentos de grande 

importância, nesse sentido, pois, por meio de pesquisas prévias, foi possível 

encontrar materiais que conduziam a outras experiências femininas.  

 O índice de autores e autoras, disponível no site da Coleção Pirelli/Masp 

de Fotografia8, assim como da Enciclopédia Itaú Cultural9, do Instituto Moreira 

Salles10 e da base de dados de Livros de Fotografia11 foram fundamentais para 

fornecer dados para um mapeamento que pudesse conter dados de nascimento, 

local de origem, local de produção e ano de início de atuação das fotojornalistas. 

 Além disso, foram utilizadas como fontes as seguintes obras12: o livro 

“Mulheres Fotógrafas Anos 80”, publicado pela Funarte em 1989; o 

documentário “F.O.T.O.G.R.A.F.A.S”, com direção de Caroline Vieira e Hewelin 

Fernandes, lançado em 2017 pela TVE Bahia; o livro “Mujeres vistas por 

mujeres”, lançado em 1990 pela Comisión de las Comunidades Europeas, 

Servicio de Información, Comunicación y Cultura para América Latina; o livro 

“Não Calo, grito”: memória visual da ditadura militar no Rio Grande do Sul, 

produzido pela Comissão de Anistia  do Ministério da Justiça, em 2013; o 

Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI), da Universidade Federal 

Fluminense; o Livro “A outra face das fotos – Reminiscências e elucubrações 

sobre a arte e a prática do fotojornalismo”, escrito pelo fotojornalista Aguinaldo 

Ramos, em 2014; o E-book “Elas em Foco”, de Heloise Nichele, de 2018; da 

dissertação de mestrado, defendida em 2008, por Aguinaldo Ramos no 

Programa de Pós Graduação Comparada da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, intitulada “A História bem na Foto: fotojornalistas e a consciência da 

história”. 

 

                                                            
8 Disponível em https://colecaopirellimasp.art.br/. Acessado em 15 de janeiro de 2021.  
9 Disponível em http://enciclopedia.itaucultural.org.br/. Acessado em 15 de janeiro de 2021. 
10 Disponível em https://ims.com.br. Acessado em 15 de janeiro de 2021. 
11 Disponível em https://www.livrosdefotografia.org/. Acessado em 20 de abril de 2021. 
12 Além das obras citadas, também foi realizada uma ampla pesquisa em dezenas de notícias e 
matérias especiais, encontradas em portais online. 

https://colecaopirellimasp.art.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
https://ims.com.br/
https://www.livrosdefotografia.org/
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3. Resultados da pesquisa 
 A consulta de fontes teve duração de três anos (2019-2021), o que 

permitiu o levantamento de mais de 75 mulheres que produziram fotojornalismo 

entre 1964 e 1985. Elas ocuparam diversas editorias, vieram de diferentes 

lugares, conforme apresenta a seguinte tabela. 
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Tabela 1: Quantificação de mulheres fotojornalistas entre 1964 e 1985. 

Fotógrafa Nascimento Local de 
Produção 

Veículos de comunicação 

1. Nair Benedicto 1940 São Paulo/SP Agencia F4; Agência N-
Imagens 

2. Rosa Gauditano 1955 São Paulo/SP Folha de São Paulo; Veja; 
Agência Fotograma; Stúdio 
R 

3. Maria Eneida 
Serrano Levita 

1952 Porto Alegre/RS Coojornal; Zero hora; O 
Globo; Visão; Folha da 
Manhã; Isto é; Veja 

4. Jacqueline Joner 1953 Santa Rosa/RS Coojornal; Diário do Sul; O 
Globo; O Estado de São 
Paulo; Jornal da Tarde; 
Folha de São Paulo 

5. Cyntia Graybill do 
Nascimento Brito 

6. (faleceu) 

1952 
Miami/EUA 
 

Rio de Janeiro/RJ Jornal do Brasil 

7. Paula Simas 1959 Rio de Janeiro/RJ Jornal do Brasil; Veja 
8. Vilma Slomp 1952 

Paranavai/PR 
Curitiba/PR Revista Quem 

9. Stefania Brill 1922 
Polônia 

São Paulo/SP NAfoto; Irisfoto; A Galeria, 
Photo-Vision e European 
Photography; Estado de 
São Paulo; Jornal da Tarde 

10. Alice Brill 1920 
Alemanha 

São Paulo/SP  

11. Hildegard 
Rosenthal 

1913 
Alemanha 

São Paulo/SP Press Information 

12. Adelina Faria 1955 
Nova 
Esperança/PR 

Curitiba/PR e São 
Paulo/PR 

Abril; O Estado de São 
Paulo; Revista A Cigarra; 
Veja; Placar; Isto É; Estado 
de São Paulo 

13. Maureen Bisilliat 1931 
Inglaterra 

São Paulo/SP Realidade; Abril 

14. Magdalena Isabel 
Mandel de 
Schwartz 

1921 
Hungria 

São Paulo/SP Iris; Planeta; Claudia; 
Status; Rede Globo de 
Televisão; Editora Abril 

15. Claudia Andujar 1931 
Suíça 

São Paulo/SP Realidade; Fortune; 
Horizon USA; IBM; Jubilee; 
Life; Look; Claudia; Quatro 
Rodas; Setenta 

16. Ana Regina 
Nogueira 

1948 
Belo 
Horizonte/MG 

São Paulo/SP  

17. Dulce Soares 1943 
Rio de 
Janeiro/RJ 

São Paulo/SP Iris; Casa Cláudia; Cláudia 
Moda; Vogue 

18. Maria Elisa 
Ramos Semeghini 

 São Paulo/SP The Times; Visão; Placar; 
Fatos; Isto É; Jornal do 
Brasil; Folha de São Paulo; 
Associeted Press; United 
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Press; Brazil Herald; 
Datanew 

19. Gilda Sicupira 
Estellita 

 Rio de Janeiro/RJ BBC Londres (Salvador); 
House-Organs; Editoras; 
Jornal O Dia; Empresa 
Block 

20. Glória Ferreira 1947 Rio de Janeiro/RJ 
(exílio no Chile, 
Suécia e Paris) 

Chile Hoy (Santiago); 
Folket I Bild; Laüs Femina; 
Arbetaren; Reportage i Bild; 
Jornal Opinião; O Globo 

21. Márcia Ramalho 1951 
Cruz Alta/RS 

Rio de Janeiro/RJ Cláudia; Nova; Playboy; 
Oui (USA); Playboy 
(Autrália); Grupo Bloch; 
Revista Manchete 

22. Sosô Parma 1956 São Paulo/SP O Trabalho 
23. Vera Sayão  Rio de Janeiro/RJ Manchete; Fatos e Fotos; 

Amiga; Pais e Filhos; 
Editora Abri; Riotur; Isto É; 
Jornal da Telerj; Folha de 
São Paulo; Grupo Bloch 

24. Camilla Butcher 1951 São Paulo/SP Exame; Vogue; Manchete; 
Rede Globo de Televisão 

25. Isabel Garcia 1954 Rio de Janeiro Block Editores 
26. Claudia Jaguaribe 1955 Rio de Janeiro/SP Vogue; Casa Vogue; Veja; 

Exame; Claudia Moda, O 
Globo; Jornal do Brasil; 
The Harvard Magazine; 
The Boston Phoenixe; The 
Real Paper 

27. Ana Vitória Mussi 1943 
Laguna/SC 

Rio de Janeiro/RJ  

28. Ameris Paolini 1945 São Paulo/SP  
29. Mazda Perez 1944 São Paulo/SP Diário de São Paulo; Jornal 

da Tarde; Versus; BBC; 
TVC de Londres 

30. Maria Sampaio 1948 Salvador/BA Marie Claire; Vogue 
31. Avani Stein 1941 

Porto 
Alegre/RS 

São Paulo/SP Veja; Folha de São Paulo; 
Isto É 

32. Vania Toledo 1948 
Paracatu/MG 

São Paulo/SP Aqui São Paulo; Vogue; 
Interview; Claudia; Veja; 
Isto É; Folha de São Paulo; 
O Estado de São Paulo; 
Time; Life 

33. Claudia Ferreira 
da Silva 

1955 Rio de Janeiro/RJ Jornal do Brasil 

34. Rejane Carneiro  Salvador/BA Jornal A Tarde 
35. Margarida Neide  Salvador/BA Jornal A Trade 
36. Beatriz Do Carmo 

Domingues Corre 
 Curitiba/PR Estado de São Paulo; 

Revista Quem; O Estado 
do Paraná; Correio de 
Notícias; Tribuna do 
Paraná; Gazeta do Povo 
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37. Fernanda Maria 
de Castro Paula 

1951 Arapongas/ PR Comunicação Social do 
Palácio do Iguaçu; Jornal 
Correio de Notícias 

38. Renata Falzoni 1953 São Paulo/SP Folha de S.Paulo; Revista 
Isto É; Revista Playboy; 
Revista Placar; Revista 
Nova; Revista Super Hiper 

39. Inés Paulino  Chile  Associação de Fotografos 
Independientes; Revista 
APSI 

40. Lucília Guimarães 1959  Correio de Notícias 
41. Cristina Villares   São Paulo/SP Folha de São Paulo; Isto É; 

Veja; Visão; Status; Jornal 
da República; Agência 
Angular 

42. Leila Jinkings 1955 Belém/PA Agência Ágil 
Fotojornalismo; Agência 
Capta;  
Assessoria do Prefeito 
Jader Barbalho 

43. Beth Cruz  Brasília/DF Agência Ágil 
44. Beatriz Schiller  Brasil/EUA Correspondente Jornal do 

Brasil em New York/EUA 
45. Eliana 

Assumpção 
 São Paulo/SP Jornal O Trabalho 

46. Cristina Zappa 1956  Jornal O Globo; Veja; 
Exame 

47. Mabel Arthou  Rio de Janeiro/RJ e 
Brasília/DF 

Jornal do Brasil; 
Washington Post 

48. Silvana Louzada  Rio de Janeiro/RJ; 
Brasília/DF; MA 

Agência Ágil 
Fotojornalismo; Correio 
Brasiliense 

49. Célia Aguiar 1952 BA  
50. Ieda Marques 1953 BA  
51. Telma Camargo 

da Silva 
1952   

52. Adriana de 
Queiroz Matoso 

   

53. Bete Feijó  São Paulo/SP  
54. Vera Simonetti  São Paulo/SP Agência N-Imagens 
55. Luiza Venturelli 1947 Brasília/DF Jornal de Brasília, Correio 

Braziliense, Jornal dos 
Sports; Veja; Exame; 
Agência Ágil 
Fotojornalismo 

56. Zuleika de Souza 1963 Brasília/DF Veja; Isto É; Senhor; 
Manchete; Agência Ágil; O 
Globo; Folha de São Paulo; 
Cláudia; Vogue; Jornal do 
Brasil; BSB Brasil; Correio 
Brasiliense  

57. Maylena 
Gonçalves 

 Brasília/DF Agência Ágil 
Fotojornalismo 

58. Márcia Macedo  Brasília/DF  
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 Importante pontuar, que, mesmo que este número revele uma produção 

de mulheres consistente, acredita-se na existência de muitas outras, 

principalmente em regiões interioranas e que ainda estão por serem 

reconhecidas por novas pesquisas.  

 Além disso, foi possível encontrar mulheres brasileiras que, durante 1964 

a 1985, atuaram em outros países que também estavam sob regime ditatorial. É 

o caso de Inés Paulilo, que esteve no Chile registrando, principalmente, a 

efervescência cultual do período. 

 Outro elemento a ser levado em conta é de viés interseccional, que 

pretende relacionar marcadores de classe, gênero e raça no âmbito social afim 

59. Elza Fiúza 1949 Brasília/DF Correio Brasiliense 
60. Lourdes Calvo  Brasília  
61. Regina 

Bittencourt 
 Brasília  

62. Mila Petrillo  Rio de Janeiro/RJ e 
Brasília/DF 

Correio Brasiliense 

63. Graça Seligman 1952 
RS 

Brasília/SP Gazeta Mercantil; Estado 
de São Paulo; Zero Hora; 
Folha de São Paulo 

64. Lena Trindade 1944 Rio de Janeiro/RJ Manchete; Revista 
Geográfica; Revista 
Domingo 

65. Cristiana Isidoro  Rio de Janeiro/RJ Manchete; Jornal do Brasil 
66. Beth Bullara  Rio de Janeiro/RJ CINEDUC 
67. Martha Lopes  Rio de Janeiro/RJ Jornal do Brasil 
68. Tatiana Constant  Rio de Janeiro/RJ Jornal do Brasil 
69. Cristiane 

Derizans 
 Rio de Janeiro/RJ Jornal do Brasil 

70. Cristina 
Paranaguá 

 Rio de Janeiro/RJ Jornal do Brasil 

71. Eveline Muskat  Rio de Janeiro/RJ Grupo Bloch 
72. Lena Muggiati  Rio de Janeiro/RJ Grupo Block 
73. Beatriz Dantas 1949 

Belo 
Horizonte/MG 

Belo Horizonte/MG  

74. Marisa Carrião  São Paulo/SP Agência Angular 

75. Mary Zilda 
Grassia Sereno 

 Rio de Janeiro/RJ e 
São Paulo/SP 

Jornal Hoje; Jornal Gazeta; 
Jornal A Época; Tempo; 
Jornal Hora, Jornal 
Esporte; Jornal Dia 

76. Luciana Petrelli 1958 Curitiba/PR O Estado do Paraná 
77. Elza Lima 1952 

Belém/PA 
 Centro de Recursos 

Audiovisuais da Amazônia 
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de apontar disparidades. Com isso, foi possível perceber uma determinada 

hegemonia dentro dessa produção: quando mulheres, estas eram 

majoritariamente brancas e de classe média, provenientes de grandes centros 

urbanos e com passagem por centros universitários. 

 Questionar tais segmentações é também questionar políticas de inserção 

no setor do (foto)jornalismo, uma vez que a “feminilidade” foi e continua sendo 

capaz de restringir acessos e oportunidades de promover outras imagens. E 

quando essa “feminilidade” compõem experiências também atravessadas pela 

classe e pela raça, torna-se cada vez mais raras as chances de termos outras 

imagens. 

 

4. Considerações para uma outra história 
 

Em 2009, a escritora Chimamanda Adichie proferiu, em uma conferência 

realizada pelo grupo Tecnology, Entertainment and Design (TED)13, sobre o 

perigo de contarmos uma única história: 
 
É assim, pois, que se cria uma única história: mostre um povo como 
uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que eles 
se tornarão.  
[...] 
A única história cria estereótipos. E o problema com estereótipos não 
é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem 
uma história tornar-se a única história. A consequência de uma única 
história é essa: ela rouba das pessoas sua dignidade. Faz o 
reconhecimento de nossa humanidade compartilhada difícil. Enfatiza 
como nós somos diferentes ao invés de como somos semelhantes. 
(TED Global, 2009) 

 

  Proporcionar reflexões que fortaleçam ações teóricas e políticas na luta 

contra a opressão, sujeição e dominação é acreditar que precisamos estar 

cientes sobre a interpelação de gênero que, de acordo com Teresa De Lauretis 

(1994), é um processo pelo qual uma representação social é aceita e absorvida 

como a própria representação do sujeito. Dessa forma, se torna real embora 

seja, de fato, imaginária. 

 A discussão sobre a prática jornalística, juntamente, carrega sentidos 

constituídos por agentes e disseminados a outros e outras agentes que não 

                                                            
13 Esta é uma organização não governamental dos Estados Unidos da América, iniciada em 
1984, e que disponibiliza todas as palestras produzidas em seu site: https://www.ted.com/. 
Acessado em 20 de abril de 2021. 

https://www.ted.com/
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escapam da inscrição na história, no tempo e no espaço. E em um mundo 

pautado pela má distribuição de poder e oportunidades entre seres humanos, 

revisar a história e problematizar “verdades”, torna-se uma ferramenta 

importante para transformar a sociedade em um organismo justo e de direitos 

iguais. 

 Percebemos, dessa forma, como o gênero constitui-se como marcador de 

distinção, que corresponde às posições que (foto)jornalistas ocupa(va)m e a 

partir das quais são reconhecidas no universo de valores e posições dentro das 

empresas. Essa estrutura, baseada em pressupostos hierárquicos históricos e 

culturais tidos como irrefutáveis, atinge não somente o conhecimento social 

partilhado pelo jornalismo, mas também assujeita os sujeitos que o constituem e 

o produzem, na medida em que gera interferência pela disseminação de valores 

e sentidos, aponta Márcia Veiga (2012, p. 503). 

 O estudo pioneiro de Adrian Handland, David Campbell e Paul Lambert, 

realizado em 2015, traçou um mapeamento global acerca das identidades, 

condições de trabalho, práticas, tecnologias usadas e questões éticas a partir de 

respostas de 1556 fotógrafos e fotógrafas, oriundos de mais de 100 países. O 

levantamento apontou, entre outras conclusões, que a indústria do 

fotojornalismo é, hoje, caracterizada pela falta de vínculo empregatício, o que 

pode ser encontrado em 60% das respostas. Deste índice, 86% alcança 

mulheres, o que indica, correspondentemente, que elas são menos propensas a 

serem contratadas em grandes companhas de mídia (HANDLAND, CAMPBELL, 

LAMBERT, 2015, p. 54). O estudo analisou 236 fotojornalistas mulheres, pouco 

mais de 15% do total dos profissionais entrevistados, e demonstrou diferenças 

pertinentes de atuação profissional de acordo com gênero. Dentre as mulheres 

que responderam, 82% possuem nível universitário, contra 69% dos homens, no 

entanto, na maioria elas ganham menos que os homens em todas as faixas 

salariais analisadas. 

 Uma outra constatação, feita pela iniciativa online Women Photograph 

(WP), mostrou que a representatividade de mulheres na edição das melhores 

imagens de agências de notícias foi inferior a 10% (2018). Já em jornais 

globalmente influentes como The New York Times a quantidade de material 

produzido por mulheres publicada foi de 17%, enquanto o Le Monde publicou 6 

entre 78 imagens. De acordo com Isabela Claassen e Soraya Ferreira (2018), 
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apenas duas mulheres, dos 55 anos de sua existência (1956 - 2018), foram 

ganhadores do Prêmio Esso de Jornalismo na categoria Fotografia. 

 Estamos falando, porém, de dados atuais, em um estudo que busca 

compreender processos criativos, produtivos e históricos de 1960. O que permite 

a articulação entre estes dois tempos é a percepção de que pouco mudou, uma 

vez que os desafios que recaem sobre a atuação feminina dentro do 

fotojornalismo são, sobretudo, de ordem cultural e histórica, conforme aponta 

Nathália Cunha Silva (2017): 
 

Visto que nenhuma atividade está desvinculada dos atravessadores de 
gênero, sexualidade, etnia e classe social, se torna preciso 
compreender como o gênero está ligado à construção da valorização 
profissional feminina, sobretudo em áreas dominadas pelo estereótipo 
de pertencimento masculino, e como esta construção se reflete na 
prática profissional (SILVA, 2017, p. 2). 

 

 Para a autora, portanto, a conjuntura cultural do estereótipo do 

fotojornalismo, elaborado desde o início da profissão como constituinte de um 

homem forte, destemido e competitivo, colaborou para que a cultura profissional 

desestimulasse a participação feminina, cobrando um desempenho superior 

daquelas que desejaram ali se afirmar e permanecer. Além disso, a falta de 

apresentação de ícones femininos na atividade, que trouxeram contribuições em 

todas as épocas e que foram progressivamente apagadas ou diminuídas da 

história do meio, também influencia nos dados que vemos (SILVA, 2017, p. 10). 

Este simbólico afastamento das mulheres da especialização no fotojornalismo é 

condizente com a cultura profissional construída social e historicamente, que as 

posiciona no dever do domínio privado e as afasta da esfera pública, 

legitimamente de preponderância masculina dentro da atribuição de papéis 

sexuais.  

 Destacar a falta de acesso das mulheres e de outros grupos 

estigmatizados e marginalizados como LGBTQI+, indígenas ou de 

afrodescendentes, revela como a profissão fotojornalista, um oficio que ajuda a 

construir a realidade e cristalizar determinados acontecimentos a partir da 

promoção de determinadas imagens, segue refletindo os enquadramentos de 

uma pequena parcela da sociedade, principalmente em países em 

desenvolvimento como Brasil. 
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 Mas como ocupar ou criar espaços para as mulheres dentro do 

fotojornalismo? A criação de redes entre mulheres, assim como a realização do 

Primeiro Festival de Fotógrafas Latinoamericanas14, realizado entre 18 e 24 de 

abril de 2021, e de outras movimentações brevemente comentadas no início 

desse artigo são apontadas como ferramentas potentes para unir e politizar o 

meio do fotojornalismo. É preciso abrir brechas para que não seja possível seguir 

com essa estrutura de produção de imagens tão unilateral.  

 Com este breve mapeamento, espero colaborar para existência de 

diversidade na construção de eventos históricos, uma vez que a produção 

fotojornalística, desde o princípio, contou com o poder de reforçar estereótipos 

ou dificuldade de representar uma sociedade plural. Diversificar, nesse sentido, 

é construir espaços e formas de trabalho que reflitam a variedade social e cultural 

de uma nação, proporcionando um mundo mais justo e solidário. É lembrar-nos 

do que Chimamanda nos ensina sobre o perigo de contarmos, e fotografarmos, 

uma única história. 

 

  

                                                            
14 A iniciativa, que teve coordenação geral de Deborah Núñez, aconteceu totalmente online 
devido à pandemia causada pelo corona vírus, que tem restringido eventos e a aglomeração de 
pessoas em todo o mundo desde abril de 2020. Para mais informações sobre o festival: 
https://www.ffala.com/. Acessado em 4 de maio de 2021. 

https://www.ffala.com/
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Sobre a fotografia brasileira nos anos 1980: uma questão 
estritamente estética 

 

Caio de Carvalho PROENÇA 1 

 

Introdução 
 O presente ensaio busca expandir algumas questões propostas em 

comunicação apresentada no Simpósio Temático Fotografia Documental e 

Fotojornalismo na América Latina, coordenado pelos professores Dr. Carlos 

Alberto Sampaio Barbosa (UNESP/Assis) e Dr. Charles Monteiro (PUCRS) no 8º 

ENEIMAGEM. Nesta apresentação, busquei levantar algumas ponderações 

sobre os rumos estéticos da fotografia preto-e-branco produzida por alguns 

fotógrafos(as) que atuaram nos campos jornalístico e documental no Brasil ao 

longo dos anos 1970, 1980 e 1990 (alguns em atuação ainda hoje).  

 A reflexão é sobre o quão semelhante esteticamente suas fotografias 

eram das produções norte-americanas e europeias da geração de fotógrafos dos 

anos 1940 e 1950. Esta semelhança estética2, sabe-se de antemão que as 

produções realizadas no Brasil dos anos 1980, em pleno processo de abertura 

democrática, nada tem a ver com os contextos sociais e históricos (além de 

referenciais) das gerações de fotógrafos que estavam com 20-30 anos de idade 

nas décadas de 1940 e 1950 em países europeus e norte-americanos. Ainda 

assim, é praticamente impossível não relacionar tais fotografias com o que 

Meneses (2003) considera as imagens-guia de uma época, bem como com o 

que Didi-Huberman (2013) chama de imagens fantasmas que ressurgem ao 

longo do tempo na história. 

 Em vista disso, o presente texto se divide em duas partes: a primeira sobre 

o que foi abordado na apresentação, refletindo acerca das referências 

                                                            
1 Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da PUCRS, bolsista 
CAPES, com Orientação do PhD. Charles Monteiro (PUCRS) e co-orientação do PhD. Blake 
Stimson (University of Illinois at Chicago). 
2 No sentido estético, me referencio do conceito de Soulages (2010) nas reflexões sobre as 
perdas e permanências das imagens ao longo do tempo, além da sua representatividade artística 
em alguns suportes. 
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fotográficas da geração3 de fotógrafos brasileiros que atuaram nos anos 1980, 

bem como o processo de colonização visual subjetiva ao qual foram submetidos 

dentro do sistema neo-colonial moderno, que legitimava e acolhia determinadas 

produções estéticas no campo artístico e visual, conforme propõe Nkrumah 

(1966); e a  segunda, com ponderações breves sobre as fotografias escolhidas 

na apresentação, a fim de que o leitor possa compreender  as relações estéticas 

abordadas no debate realizado no simpósio. 

 

2. Sobre inspirações e colonização visual 
 Nas entrevistas realizadas ao longo da minha pesquisa de Mestrado em 

História, pude observar um movimento bastante comum na carreira de diversos 

fotógrafos brasileiros que atuaram nos anos 1970, quando tinham em torno de 

20 a 30 anos de idade (PROENÇA, 2017). Estes profissionais passaram ao longo 

dos anos 1980 e 1990 a transformar suas trajetórias profissionais em, pelo 

menos, dois sentidos: continuar atuando no campo que estavam (como 

fotojornalistas) ou se direcionarem ao campo documental da fotografia 

(COELHO, 2012). Neste último, a partir da existência das primeiras bolsas de 

fotografia, seus registros começaram a tomar proporções estéticas mais 

concisas e organizadas, em contraste com a diversidade de pautas e temáticas 

necessária a atuação sua no campo jornalístico. 

 A transformação do ritmo de produção e da carreira destas pessoas 

ocorreu em parte nos anos 1980, se aprofundando nos anos 1990. Tanto na 

questão de tempo de produção das imagens, que deixariam de ser feitas apenas 

para as matérias diárias ou semanais de jornais e revistas, mas também para 

pautas com uma periodicidade de 6 meses, 12 meses até 4 anos, o tempo que 

duravam as bolsas de fomento à fotografia no Brasil. E seriam nestes projetos, 

financiados em sua grande parte por bancos estrangeiros e órgãos nacionais de 

fomento à cultura e arte, que suas fotografias teriam espaço para serem 

percebidas enquanto projeto. Caracterizado por um trabalho com início, meio e 

fim, a partir de um tema pré-estabelecido, integrando tanto causas sociais quanto 

de denúncias (COELHO, 2012). 

                                                            
3 Emprego aqui o conceito de geração na perspectiva das experiências sociais que constroem 
cenários políticos, culturais e sociais de uma época, conforme Sirinelli (1996). 
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 Foi a partir destes projetos documentais de médio e longo prazo 

realizados por estes profissionais da imagem, assim como pela produção feita 

em publicações de livros fotográficos ou em projetos pessoais desenvolvidos nas 

agências de fotografia que surgem na década de 1980 no Brasil, que pude 

perceber com mais atenção uma estética bastante conhecida na fotografia. 

Àquela que prioriza o uso da fotografia preto-e-branco, quando já se havia a 

possibilidade do uso da fotografia colorida – mesmo que sendo ainda uma 

tecnologia cara nos anos 1980 – e contendo traços extremamente fiéis ao que o 

International Center of Photography (New York) desenvolveu4, a partir dos 

trabalhos de Robert Capa, de um trabalho dos concerned photographers, ou de 

profissionais da imagem preocupados com causas sociais, iniciado também pela 

agência Magnum. 

 Após entrar em contato com diversos fotógrafos ao longo dos últimos anos 

de pesquisa no Mestrado e no Doutorado em História, pude perceber que apesar 

de suas produções e trajetórias serem bastante individuais, algo em comum 

entre elas me chamava a atenção: praticamente todos possuíam um arcabouço 

de referências vindas do campo artístico e fotográfico. Principalmente do 

movimento Impressionista – bastante comum como referência visual dos 

fotógrafos que atuaram nos anos 1940 e 1950 na Europa e nos Estados Unidos 

– e justamente as referências visuais da área da fotografia são de profissionais 

que atuaram neste período também – que bebe diretamente da fotografia 

documental e das causas sociais dos concerned photograhers5. 

 Estas referências se misturam, mas trazem em comum o uso da fotografia 

P&B, de gradações de tons de cinza, as causas sociais em forma de denúncia 

visual e o anseio por realizar projetos de médio e longo prazo na fotografia – 

projetos tais como os que estavam sendo expostos em museus por todo o 

mundo, por exemplo, a exposição fotográfica The Family of Man, que percorreu 

as principais capitais do planeta durante mais de 50 anos (STEICHEN; 

SANDBURG, 2002). 

                                                            
4 Cf. ICP Concerned Disponível em: https://www.icp.org/concerned 
5 Parte das conversas com os fotógrafos está sendo disponibilizada no YouTube, e estas 
constatações fazem parte das falas com estes profissionais, que compartilharam em parte suas 
referências visuais em suas formações e na sua trajetória enquanto fotógrafos. 
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 Muitos destes profissionais atuaram em projetos de fotografia documental, 

expondo em museus de arte, financiados por editais lançados por instituições 

privadas e públicas, para a realização de projetos dedicados ao ensino da 

fotografia, a exposições fotográficas e a saídas de campo para fotografar 

determinadas pautas e temas por períodos de médio e longo prazos. Talvez os 

nomes mais conhecidos no Brasil (e fora dele) sejam justamente os de fotógrafos 

que passaram pelo menos metade de suas vidas atuando desta forma: 

Sebastião Salgado, Claudia Andujar e Maureen Bisilliat. Estes são nomes que 

atuaram no recorte temporal desta pesquisa em andamento (anos 1980), e que 

são recorrentes em leituras e discussões acadêmicas dentro de instituições de 

ensino nos Estados Unidos, em exposições internacionais, mesmo sabendo que, 

pontualmente, alguns outros nomes são mencionados também no cenário 

internacional, ainda que não lembrados comumente no cotidiano e nas 

conversas entre alunos e professores de História da Arte e no campo da 

fotografia como um todo. 

 O ato de fotografar de forma independente, sem estar submetidos as 

pautas de jornais diários e revistas semanais, era um dos sonhos da geração de 

fotógrafos que atuam pós-1950, como por exemplo os principais fotógrafos 

pertencentes à Agência Magnum. No Brasil não seria diferente, quando nos anos 

1980 diversas agências independentes de fotografia surgem justamente 

inspiradas na experiência desta agência e seguindo uma estética bastante 

semelhante. Entretanto, uma parte desta história ainda pode ser melhor 

explorada, que se trata da influência internacional de suas referências visuais, 

assim como a participação de uma visualidade pautada por instituições 

financeiras e personagens políticos mundialmente conhecidos, na tentativa de 

moldar e moralizar as produções culturais e artísticas no mundo pós-Segunda 

Guerra Mundial. 

 Nkrumah (1966) em seus discursos disserta sobre o último estágio do 

colonialismo sobre as nações emergentes nos anos 1950 e 1960, o colonialismo 

cultural. A partir dele o desejo de controle e colonização em países com culturas 

diferentes das dos colonizadores (França, Alemanha, Inglaterra, Estados 

Unidos, por exemplo) colocam-se oportunidades de controle social a partir da 

cultura, das mídias (incluso aí os instrumentos de percepção visual como a 
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fotografia, cinema e artes plásticas), da linguagem, da educação e da religião 

para obter controle econômico de nações colonizadas6. 

 Antes do sentimento e da estratégia pedagógica em educar civilizações 

tidas como menos desenvolvidas que a dos países colonizadores, o Neo-

colonialismo parte do princípio do colonial bounty, ou da caça de valores culturais 

dos países colonizados a fim de realizar transformações sociais e culturais no 

processo colonizador moderno (NKRUMAH, 1966). É neste nicho que a 

fotografia e toda produção visual pode ser inserida, quando, por exemplo, o 

presidente norte-americano Eisenhower ministra aulas e aberturas 

comemorativas no Museu de Arte Moderna de Nova York balizando quais os 

sentidos e o que seria legitimado como arte no mundo. Assim como o então 

Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), dando aulas no 

MoMA sobre os significados da arte e da cultura no mundo globalizado, conforme 

seguem alguns trechos abaixo: 
 

To me, there is a reminder to all of us of an important principle that we 
should ever keep in mind. This principle is that freedom of the arts is a 
basic freedom, one of the pillars of liberty in our land. For our Republic 
to stay free, those among us with the rare gift of artistry must be able to 
freely use their talento. Likewise, our people must have unimpaired 
opportunity to see, to understand, to profit from our artists work. As long 
as artists are at liberty to feel with high personal intensity, there will be 
healthy controversy and progress in art. Only this can there be 
opportunity for a genious to conceive a masterpiece for all mankind. 
(Trecho do discurso de Dwight Eisenhower no MoMA, 1954) 
 
In modern international politics – aiming towards that world of order 
witch now more than ever seems to be the only alternative to disruption 
and disaster – we have to approach our task in the spirit witch animates 
the modern artist. We have to tackle our problems withouth the armor 
of inherited convictions or set formulas, but only with our bare hands all 
the honesty we can muster. It is our duty to find new forms, starting 
often from nothing. (Trecho do discurso de Dag Hammarskjold, 
Secretário-Geral da ONU no MoMA, 1954)7. 

 

 A busca por “novas formas de arte”, “mirando a nova ordem mundial e se 

aproximando de problemas políticos e sociais com o princípio fundamental da 

Liberdade para a proteção dos princípios da República” são pequenos pontos 

                                                            
6 Recomendo a leitura do artigo de Teju Cole, When the Camera was a Weapon of Imperialism, 
publicado no New York Times em Fev. de 2019. Disponível em: 
https://www.nytimes.com/2019/02/06/magazine/when-the-camera-was-a-weapon-of-
imperialism-and-when-it-still-is.html 
7 Documento de abertura da Cerimônia do 25º Aniversário do Museu de Arte Moderna de Nova 
York, 19 de Outubro de 1954, disponível em www.moma.org. 
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dos discursos políticos que entraram nos museus e nos espaços culturais dos 

Estados Unidos a fim de expandir a percepção de colonização cultural em 

diversos países nas Américas, África e Ásia. A ideia de arte e de cultura são 

pontos fundamentais para o mundo Neoliberal pós-1950 (THOMSON, 2012). A 

fotografia, as mídias, as artes plásticas e o cinema passam a ser vistos nesse 

período em diante como moralizantes. 

 Dessa forma, é crucial pensar a função da fotografia no meio documental 

e artístico – espaço que ela irá ocupar a partir dos anos 1980 -, pois será nessa 

arena que as referências visuais irão se moldar, que a fotografia será exportada 

para países como o Brasil para serem consumidas. Tanto em formato de livros 

fotográficos, manuais de fotografia, revistas de fotografia, assim como pela 

experiência compartilhada pelos próprios fotógrafos. 

 A partir dos anos 1950, o projeto neocolonial não será mais utilizado pela 

força bélica somente, mas também pelo processo de civilizar o mundo 

(NKRUMAH, 1966). Portanto, instituições de arte e culturais passam a se 

transformar em pontos de poder neocolonial, ao instruir e a orientar quais tipos 

de cultura são legitimas e aceitas internacionalmente. Quais estéticas são as 

percebidas como socialmente importantes. Esse é um processo explorador em 

sua essência e não civilizatório, como reafirmam os discursos políticos feitos por 

figuras públicas mundialmente conhecidas dentro de museus. 

 Dessa forma, as instituições de arte, grandes agências de fotografia 

internacionais, jornais e revistas semanais, passam a possuir também o papel 

de balizadoras o que seria visto como arte ou cultura (COWEN, 2000). O controle 

do que é visto e esteticamente difundido também se dava pelo incentivo 

financeiro destas instituições, que estimulavam trocas artísticas internacionais, 

apoiadas com bolsas direcionadas para a cultura e a fotografia em projetos de 

longo prazo, de compra e venda de fotografias e de acervos fotográficos inteiros. 

A fotografia faz parte destas mudanças no mundo neocolonial, respondendo às 

estruturas impostas pela sociedade. Tanto a partir de construções de projetos de 

médio e longo prazo acolhidos e fomentados por bancos internacionais, fundos 

monetários, organizações não-governamentais (ONGs) e museus de arte 

mundialmente reconhecidos. 

 Foi neste campo de atuação que se formaram os fotógrafos brasileiros 

nos anos 1980, quando a fotografia do país passa por grandes transformações 
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e é beneficiada por suportes financeiros externos (bolsas, prêmios e 

residências), ainda que em uma fase inicial (MAUAD; LOUZADA; SOUZA 

JUNIOR, 2014). Ao longo dos anos 1980, a partir do trabalho do Núcleo de 

Fotografia e, posteriormente do Instituto Nacional da Fotografia na FUNARTE, 

foi possível a implementação da primeira bolsa de fotografia do Brasil, o Prêmio 

Marc Ferrez, criada pelo fotógrafo Pedro Karp Vasquez em 1984, como ele 

informa em seu depoimento: 
 
Em 1932 o Edward Weston ganhou uma bolsa, e os principais 
fotógrafos norte-americanos ganharam a bolsa Guggenheim. Então daí 
veio o modelo, um modelo norte-americano. Eu fui nominator da 
Guggenheim e fui até o Museu [Guggenheim, em Nova Iorque] para 
entender esse modelo de bolsa e implementar ele no Brasil. Na época 
eu liguei para o Gilberto Ferrez para saber se poderia utilizar o nome, 
e criamos a Bolsa Marc Ferrez. Anos depois ela se transformou em 
Prêmio Marc Ferrez, mesmo eu não gostando de Prêmio, pois coloca 
uma posição de competitividade entre os artistas, e não era esse o 
objetivo, mas sim o de fomento para projetos de fotografia a longo 
prazo. (Depoimento de Pedro Karp Vasquez para o autor)8. 

 

 Este Prêmio de fotografia era fundado pelo Governo Federal, com verba 

pública, dando liberdade ao fotógrafo desenvolver seus trabalhos por 2 anos de 

duração. Tinha como objetivo financiar também monografias, experimentações 

de processos alternativos, além de ensaios e trabalhos documentais de 

fotografia.  

 Além do Prêmio Marc Ferrez, havia a Bolsa Vitae, implementada em 1985 

pela Fundação Vitae. Ela era financiada por um grupo mantenedor privado com 

sede em Liechenstein, que criou a Bolsa Vitae para artistas e fotógrafos em 

1987, injetando US$85 milhões no Brasil, sendo US$6,5 milhões somente para 

bolsas. Eram bolsas que contemplavam especialmente fotógrafos das regiões 

do Rio de Janeiro (sede do INfoto) e de São Paulo, conforme aponta Maria 

Beatriz Coelho (2012). A primeira Bolsa Vitae foi concedida para João Paulo 

Farkas, filho de Thomas Farkas, e no ano de 1988 para o documentarista Marcos 

Santilli (que já havia ganho a Bolsa Guggenheim) e para Cristiano Mascaro. 

 Ao longo dos anos 1990 a FUNARTE institui o Prêmio Nacional de 

Fotografia, que durou quatro edições, premiando na categoria jornalismo e 

fotodocumentação Miguel Rio Branco (1995), Gustavo Lourenção (1996), João 

                                                            
8 Depoimento completo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_KPqazdQ77A 
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Roberto Ripper (1997), Sebastião Salgado (1997) e Rogério Reis (1998). O valor 

das bolsas girava em torno de US$1250 a US$2500 por mês, durante seis meses 

a um ano (COELHO, 2012). 

 No ano de 1984 foram concedidos 8 Prêmios Marc Ferrez, em 1986 dois 

Prêmios; em 1987 foi concedida uma Bolsa Vitae; em 1988, com o tema Face 

Negra Brasileira foram distribuídos sete Prêmios Marc Ferrez e duas Bolsas 

Vitae; em 1989 e 1990 foram três Bolsas Vitae distribuídas em cada ano9. 

 Ao longo dos anos 1980 a participação econômica ainda era singela no 

incentivo para projetos documentais de fotografia no Brasil. O que muda na 

década seguinte, implementando com força as políticas neoliberais de 

financiamento (FILHO; MORAIS, 2018) e moralização estética da fotografia, a 

partir de instituições de fomento privado como o Banco Itaú, White Martins, 

Instituto Moreira Salles, Pirelli, Fundação Guggenheim, Fundação Vitae, Gerdau 

Açominas e Banco Santander, por exemplo. 

 No sentido estrito do apoio financeiro, a comunidade fotográfica no Brasil 

teve seus projetos desenvolvidos, e muitos deles são extremamente gratos a 

todas as instituições que possibilitaram o desenvolvimento independente de 

projetos fotográficos a médio e a longo prazo. Àqueles que desenvolveram seus 

projetos nos anos 1970, como a fotógrafa Maureen Bisilliat e Claudia Andujar, já 

obtinham apoio financeiro de instituições estrangeiras, principalmente da 

Fundação Guggenheim, reafirmando – ainda que com suas liberdades – o 

domínio cultural e apropriação de poder de viés neocolonial. 

 Os apoios oriundos de leis de incentivo, como o Prêmio Marc Ferrez, 

possuíam isonomia e independência maior que os incentivos concedidos pela 

iniciativa privados. O cerceamento destes incentivos nos anos 1990, quando o 

neoliberalismo se aprofunda na América Latina, faz com que os discursos de 

colonização a partir da arte e da cultura fossem empregados ao longo dos anos 

1990 e, atualmente, no viés mencionado por Eisenhower e Dag Hammarskjold 

em 1954. Ou seja, de incentivar a arte e a cultura para promover a liberdade e 

proteger países como os Estados Unidos de culturas externas, que Eisenhower 

                                                            
9 Conforme Relatório da FUNARTE, s.d. e o site oficial da Bolsa Vitae – 
www.vitae.org.br/aparte_proj. 
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chama de “tyranny, when artists are made the slaves and the tools of the state”10. 

Nesta lógica, a promoção de artistas estrangeiros fortaleceria a proteção da arte 

e da cultura legitimados por seu país, que moralizava e moldava estéticas ao 

longo de todo período pós-guerra. 

 E justamente esta máscara de democracia e o manto da defesa das 

liberdades artísticas que justificam as defesas da República, que Eisenhower 

reafirmava em 1954 dentro do MoMA, ao incentivar a apropriação cultural de 

países não somente como o Brasil, a partir da concessão de bolsas para 

fotografia em países da África, Ásia e Europa também.  

 Desta maneira, pensar as raízes do atual estado do necolonialismo no 

campo visual pode ser uma saída para compreender um pouco da estética das 

fotografias feitas por alguns profissionais no Brasil dos anos 1980, e, em 

especial, na atualidade, quando a lógica de incentivo a projetos visuais cada vez 

mais tem sido feito por instituições privadas com suas agendas e pautas bem 

estabelecidas. Para citar um exemplo, as exposições e a publicação de livros de 

Sebastião Salgado com financiamento da Companhia Vale do Rio Doce de 

projetos fotográficos sobre o meio ambiente depois desta mesma empresa 

provocar danos ambientais irreversíveis em diversos locais do território 

brasileiro11.  

 Neste segundo momento do texto, proponho observar algumas trajetórias 

de profissionais da fotografia, apontar suas diferentes visões de mundo e 

contextos de formação visando salientar algumas de suas aproximações visuais. 

Com imagens e temas extremamente semelhantes, com fotografias feitas com 

um espaço de praticamente meio século de diferença. Que talvez tenha muito a 

dever às legitimações de instituições que as acolhem, incentivam e financiam 

projetos de cultura e de arte, visando legitimar no campo artístico e visual um 

tipo de estética a ser seguida e replicada nas gerações seguintes. 

 

 

                                                            
10 Trecho do documento de abertura da Cerimônia do 25º Aniversário do Museu de Arte Moderna 
de Nova York, 19 de Outubro de 1954, disponível em www.moma.org. 
11 Recomendo a leitura do texto de Barbara Arisi, Os Magníficos Korubo: um estúdio de Sebastião 
Salgado na selva amazônica, disponível em: https://amazoniareal.com.br/os-magnificos-korubo-
um-estudio-de-sebastiao-salgado-na-selva-amazonica/ 
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3. Sobre semelhanças estéticas e diferentes trajetórias 
 As primeiras imagens apresentadas durante o Simpósio foram duas: uma 

fotografia de Luiz Abreu, feita no interior do Rio Grande do Sul na década de 

1970, e outra de Walker Evans feita no interior dos Estados Unidos na década 

de 1930. Walker Evans faz parte de uma geração de fotógrafos realistas, que 

preconizaram uma fotografia carregada socialmente de significados e de 

denúncias sociais (KIRSTEIN; MEISTER, 2012). A fotografia escolhida de 

Walker Evans representa uma família de trabalhadores rurais em situação de 

miséria, decorrente da Grande Crise de 1929 nos Estados Unidos. Este trabalho 

de Evans foi encomendado pelo governo norte-americano dentro do projeto 

Farm Security Administration (FSA). O FSA foi um organismo criado em 1937 

com objetivo de promover o desenvolvimento de áreas agrícolas, que tinham 

grande discrepância em relação à qualidade de vida dos habitantes das cidades 

norte-americanas (BALDWIN, 2011). O resultado das fotografias de Evans e 

outros fotógrafos(as) contratados foi o oposto, o de denúncia social, 

escancarando a miséria, a infelicidade e a falta de oportunidades. Todos os 

sentidos opostos ao lema da constituição norte-americana, que defendia valores 

como a liberdade, a busca pela felicidade em um país de oportunidades. 

 

Imagem 1: feita no interior do Rio Grande do Sul para denunciar as condições 
precárias de vida dos imigrantes italianos e pequenos produtores nos anos 

1970. 

 

Fonte: Fotografia de Luiz Abreu. 
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Imagem 2: feita no interior dos Estados Unidos na década de 1930. 

 

Fonte: Fotografia de Walker Evans. 

 

Walker Evans (1903-1975) foi o primeiro fotógrafo a ter suas fotografias 

expostas em uma exposição individual dentro do MoMA, em 1938. Esta 

exposição coloca Evans entre vários outros fotógrafos que expuseram posterior 

no MoMA, em um lugar de prestígio artístico, social e financeiro. A partir deste 

momento, Evans se tornaria um dos fotógrafos com imagens consumidas 

visualmente entre seus pares, inclusive no Brasil. Luiz Abreu no fim dos anos 

1970 fazia parte de uma das primeiras Agências de Fotografia do Rio Grande do 

Sul, a Agência Ponto de Vista, e as fotografias com temas sociais eram e ainda 

são focos para onde suas lentes apontam. Nesse sentido, todo o trabalho 

desenvolvido nos anos 1930 e 1940 pela FSA já estava no seu repertório de 

referências. Uma referência apresentada para o público internacional não 

apenas pelo trabalho impecável de Walker Evans, mas pelo seu impacto social 

e na economia do seu país. O MoMA, sendo a instituição que o levantou, 

moralizam e balizam como as imagens de injustiças sociais e miserabilidades 

passariam a ser replicadas, como é o caso de Luiz Abreu no Brasil. 

 Didi-Huberman (2013) é um dos autores que está neste momento 

realizando diversas aulas e escrita de textos que auxiliam a compreensão das 

aproximações de diversas imagens, até então desconexas entre seus contextos 

históricos, mas que sobrevivem ao tempo como espécie de fantasmas, que 
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ressurgem no imaginário social e individual ao longo da história. As imagens de 

Eneida Serrano e Paul Strand seguem um pouco esta lógica de ressurgir ao 

longo da história visual. Eneida Serrano também é uma das fundadoras da 

Agência Ponto de Vista, com Luiz Abreu, e registra no interior do Rio Grande do 

Sul uma cena de um menino de família imigrante olhando pela janela de uma 

casa. Seu olhar se mistura com o gesto de timidez com o reflexo de uma capela 

branca com janelas de vidro, típica das regiões de imigração alemã e italiana no 

Sul do Brasil (Imagem 3 e 4). 

 

Imagem 3: no interior do RS, década de 1970. 

 

Fonte: Fotografia de Eneida Serrano. 

 

Imagem 4: no interior dos Estados Unidos, década de 1930, para o FSA. 

 

Fonte: Fotografia de Paul Strand. 
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Paul Strand (1890-1976) começou a estudar fotografia de temática social 

com Lewis Hine, na Ethical Culture School em Nova Iorque, entre 1907 e 1909. 

Foi um dos pioneiros na introdução da arte moderna nos Estados Unidos, 

fundindo duas propostas iniciais: a fotografia social e a arte. Sua fotografia vai 

desde a abstração até a fotografia realista, sendo exposta nos principais museus 

do mundo, mas inicialmente no Philadelphia Museum of Art e no MoMA, junto 

com Walker Evans. Fez parte da equipe de fotógrafos comissionados pela FSA, 

dando continuidade ao seu trabalho de retratos ao longo de toda década de 1940 

e 1950.  

 Ele se torna referência visual dentro das universidades nos cursos de 

Fotografia nas áreas de Comunicação, Arquitetura e Artes Visuais no Brasil nos 

anos 1980. Eneida Serrano faz parte de uma geração de fotógrafos com 

formação universitária, entretanto suas referências visuais se mesclam a prática 

fotográfica na redação de jornais e revistas, a convivência com outros fotógrafos, 

o consumo de imagens da imprensa, cinema e televisão, para o desenvolvimento 

de trabalhos na Agência Ponto de Vista, junto com Luiz Abreu. 

Imagem 5: Jacqueline Joner, também fundadora da Agência Ponto de Vista, 
década de 1970. 

 

Fonte: Fotografia de Jacqueline Joner. 
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Imagem 6: Dorothea Lange, fotógrafa pertencente ao FSA, junto com Walker 
Evans e Paul Strand, década de 1930. 

 

Fonte: Fotografia de Dorothea Lange. 

 

 As últimas duas fotografias que trago neste ensaio são de Jacqueline 

Joner, que também é uma das fundadoras da Agência Ponto de Vista, junto com 

Luiz Abreu e Eneida Serrano. Ela é jornalista e trabalha com fotografia desde o 

início dos anos 1970, com ênfase nos retratos. A fotografia da Imagem 5 foi feita 

de uma mãe imigrante segurando no colo sua filha e seu filho. Ela está sentada, 

com roupas gastas e chapéu de palha, nos remetendo ao cenário de pequenos 

agricultores plantadores de Soja12, no interior do Rio Grande do Sul. Esta 

fotografia, assim como as anteriores, foi publicada no foto-livro Santa Soja em 

1979, tematizando as mudanças que a introdução da soja havia causado na vida 

dos pequenos agricultores, que não conseguia competir com a nova cultura 

agrícola comercial, voltada para exportação. 

 Ela é uma fotografia que dialoga esteticamente, pela temática da 

maternidade e da miserabilidade, com as imagens de Dorothea Lange (1895-

                                                            
12 Recomendo a leitura do artigo de ETCHEVERRY; MONTEIRO (2019) sobre a produção do 
foto-livro Santa Soja. 
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1965), nascida em New Jersey e conhecida pelo seu trabalho documental na 

fotografia norte-americana, principalmente pelo conjunto de imagens produzidas 

para a propaganda da FSA nos anos 1930. Em especial pela fotografia Migrant 

Mother (Imagem 6). Esta fotografia, feita em 1936 na Califórnia, se tornou o ícone 

da Grande Depressão. É uma fotografia posada que contou posteriormente com 

o tratamento da imagem no laboratório fotográfico, que retirou partes da cena 

(como o dedo polegar da mãe migrante, que está no canto inferior direito 

segurando o pau da barraca onde ela está localizada), mas que busca 

representar a miséria, a fome infantil, o desalento das famílias em suas 

constantes migrações pelas estradas dos Estados Unidos em busca de trabalho, 

moradia e uma melhor qualidade de vida. Seu olhar distante representa um 

pouco da falta de esperança que este período de depressão marcou na vida dos 

norte-americanos, assim como pode se observar no olhar de preocupação da 

mãe agricultura fotografada por Jacqueline Joner, com suas crianças aflitas e 

prestes a chorar, devido a situação de precariedade da agricultura familiar no 

Rio Grande do Sul dos anos 1970. 

 

4. Breves considerações finais 

 Os anos 1980 no Brasil marcam um período de amadurecimento de uma 

geração de fotógrafos que inicia seus trabalhos profissionalmente nos anos 

197013, dentro de jornais e revistas, e passam aos poucos aos trabalhos 

independentes, com apoio financeiro oriundo de financiamentos institucionais, 

por vendas de fotografias a veículos de informação (as agências) e por 

encomendas. 

 A proposta desta apresentação feita no Simpósio Temático Fotografia 

Documental e Fotojornalismo na América Latina, coordenado pelos professores 

Dr. Carlos Alberto Sampaio Barbosa (UNESP/Assis) e Dr. Charles Monteiro 

(PUCRS) no 8º ENEIMAGEM era de problematizar a espontaneidade na criação 

de imagens fotodocumentais no Brasil, e situá-las no sistema internacional de 

divulgação e valorização de imagens fotodocumentais consagradas por grandes 

instituições. A influência destas instituições internacionais, como o MoMA, 

jornais e revistas semanais estrangeiras, bem como de grandes exposições 

                                                            
13 Recomendo a leitura do texto de Ana Maria Mauad (2017). 
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internacionais de fotografia, vão formar um repertório visual, subjetivo ou não, 

que atuou como geradora de novas imagens para fotógrafos de diversas 

gerações, inclusive as atuais. Serão fotógrafos referências, considerados por 

muitos como mestres da fotografia. 

 Este emaranhado de referências e seus impactos na produção visual no 

Brasil, ainda deve ser melhor problematizado pela pesquisa acadêmica. A 

proposta deste ensaio é propor esse debate e sugerir o aprofundamento destas 

questões. É importante reconhecer o papel de grandes bancos que investiram 

na compra de acervos inteiros de fotógrafos que atuaram nos anos 1970 e 1980 

no Brasil – a exemplo do Instituto Moreira Salles, que recentemente comprou os 

acervos de Walter Firmo, Maureen Bisilliat e de outros nomes importantes da 

fotografia brasileira ainda desconhecidos fora do Brasil. 

 O peso da aquisição desses acervos pode ser extremamente positivo a 

longo prazo, a exemplo do caso de Claudia Andujar, que está tendo seu trabalho 

reconhecido internacionalmente. Ela teve o seu acervo adquirido em 2019 e 

desde lá teve a publicação de foto-livros no mercado internacional e a realização 

de exposições em países da Europa e dos Estados Unidos. Entretanto, é 

interessante e estar atento também para as formas como o neocolonialismo atua 

no âmbito da cultura visual. De quais maneiras e por quais razões vemos o que 

vemos hoje? Quais as imagens e as formas estéticas que somos instados a 

aceitar, a acolher e a reproduzir? As referências existem não por acaso, mas 

também para balizar quais os tipos de fotografias foram e deveriam ser feitas no 

Brasil, que em grande parte da sua história buscou referências internacionais, 

algumas vezes não valorizando o que é seu, em uma atitude ainda visualmente 

colonizada. 
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“Agência F4 – 2 Anos” (1981), O fotojornalismo em exposição. 
Novo modo de circulação e valorização para as agências 

independentes no Brasil 
 

 

Jessica BLANC 1 

 
 

Eu dedico este artigo ao fotógrafo carioca Zeka Araújo (1946-2021). Ele criou o 
Núcleo de Fotografia em 1979 e depois, foi sócio da Agência F4 no Rio de 
Janeiro de 1985 a 1988. Amitiés. 
 

 

 

Introdução  

A exposição de fotografia Agência F4 - 2 Anos foi apresentada em São 

Paulo e no Rio de Janeiro em 1981. Foi uma mostra coletiva que reuniu as 

reportagens de 14 fotógrafos da Agência F4 (ZARATTINI, 2019, p. 369). Criada 

em 1979 em São Paulo por Nair Benedicto, Ricardo Malta, Delfim Martins e Juca 

Martins, a F4 tomou o modelo das grandes cooperativas internacionais como a 

Magnum ou a Gamma, entre outras. O objetivo desta exposição foi apresentar 

as melhores reportagens produzidas durante os primeiros dois anos de atividade 

da Agência F4. Segundo o jornalista Wilson Coutinho do Jornal do Brasil, foram 

expostas cerca de duzentas fotografias que “traçam uma fase nova do 

fotojornalismo.” (COUTINHO, 1981, p. 8) 

A análise desta exposição poderia permitir o retorno às reportagens de 

maior sucesso da Agência F4 ou a algumas obras premiadas em prestigiados 

concursos de fotografia. No entanto, optei por me questionar sobre a 

originalidade desta exposição. O que ela revelaria sobre a circulação e a 

valorização do fotojornalismo e do trabalho dos fotógrafos de uma agência 

independente? Inaugura uma nova forma de exposição no Brasil? 

Essas perguntas nos permitem abordar duas características da evolução 

do mercado da fotografia no contexto do início dos anos 1980. Em primeiro lugar, 

veremos quais são os novos espaços de circulação da fotografia de impressa e 

                                                            
1 Doutora em História da arte, especializada em História da fotografia. 
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seu interesse pelo fotojornalismo. Em seguida, abordaremos a questão da 

valorização do trabalho dos fotógrafos independentes e da Agência F4. 

 

Figura 1: Capa do Boletim da galeria Álbum, abril de 1981. 

 
Fonte: Acervo de Nair Benedicto. 

 

2. Novos espaços de circulação pela fotografia 
 A exposição Agência F4 - 2 Anos foi apresentada na galeria Álbum em 

São Paulo, de 2 de abril a 9 de maio de 1981 e, a seguir, na Galeria de fotografia 

da Funarte no Rio de Janeiro, de sexta-feira 26 a segunda-feira 29 de junho de 

1981. Em ambos os casos, trata-se de espaços de exposição inteiramente 

dedicados à fotografia e recém-criados. 

 

3. Espaços dedicados à fotografia 
 Em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, a Galeria Álbum foi 

inaugurada em 14 de março de 1980 (ANÔNIMO, 1980, p. 41). Criada por Zé de 

Boni (2021) e codirigida por Janine Decot, a Álbum era especializada em 

fotografia e não estava vinculada a uma loja dedicada a comercialização de 

material fotográfico, que era o caso de outras galerias como a Fotóptica, por 

exemplo. Segundo Mônica Junqueira de Camargo e Ricardo Mendes (1992, p. 
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105), esse critério fez da galeria Álbum o “primeiro empreendimento autônomo”. 

Ela editava um Boletim mensal para anunciar as atividades da galeria, mas 

também as notícias na área da fotografia em geral. Assim, o Boletim de abril 

oferecia diversos artigos informativos sobre a exposição e as atividades da 

Agência F4 (Figura 1). 

 No Rio de Janeiro, a partir de 10 de agosto de 1979, a Fundação Nacional 

de Artes (Funarte) sediou em suas instalações, localizadas na Rua Araújo Porto 

Alegre, o Núcleo de Fotografia. Também a Funarte concedeu um espaço de 

exposição denominado Galeria de Fotografia. Por proposta do fotógrafo carioca 

Zeka Araújo (2021), o Núcleo de Fotografia desenvolveu diversas atividades 

como exposições coletivas de fotografia (Mostras de Fotografia), festivais 

dedicados a slideshows sonoros (Mostras de Audiovisuais), debates, 

conferências, workshops e atividades editoriais. 

 Segundo a historiadora Nadja Peregrino: “No Brasil não havia um espaço 

privilegiado dedicado apenas à fotografia. Por isso considero a Galeria de 

Fotografia [da Funarte] a pedra angular.” (PEREGRINO, s.d.) O historiador Ivan 

Lima (1983, p. 148) considera a mesma galeria o “primeiro espaço brasileiro 

dedicado exclusivamente à fotografia”, vinculado a uma instituição pública. Zeka 

Araújo esteve na coordenação do Núcleo de Fotografia até abril de 1982, antes 

que Pedro Vasquez o transformasse no Instituto Nacional da Fotografia (1984-

1990), também conhecido pela sigla INFoto. 

 O orçamento do Núcleo de Fotografia para o ano de 1981 era de Cr$ 2 

milhões e já funcionava em 1982 com uma equipe de seis pessoas (ROUCHOU, 

1981, p. 7). O relatório de atividades da Funarte para os anos de 1979 e 1980 

indica que: “a Galeria de Fotografia da Funarte vem funcionando como um 

espaço [...] apresentando exposições temáticas, vinculadas a realidade 

brasileira.” (FUNARTE, 1981) No contexto do fim da ditadura, as exposições de 

fotografia ofereceram uma forma de reflexão sobre as profundas transformações 

da sociedade brasileira. 
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Figura 2 : Nair Benedicto na exposição Agência F4 - 2 Anos. 

 
Fonte: Anônimo, « Comemorando e documentando o seu tempo », Visão, 20 abril de 1981. 

Fotografia de José de Boni. Açervo de Nair Benedicto. 

 

4. Fotojornalismo, um novo tema de exposição 
 Como parte da minha pesquisa de doutorado, observei que durante a 

década de 1980 o fotojornalismo foi objeto de muitas exposições organizadas 

por galerias e instituições culturais. Vários fatores parecem explicar esse 

interesse pelos trabalhos dos fotojornalistas.  

 Por um lado, as reportagens produzidas pelos jovens fotógrafos das 

agências independentes focaram temas politicos e a nova realidade social do 

país. Como explica o historiador Charles Monteiro (2016, p. 293-296), a partir 

dos anos 1970, a geração de jovens fotógrafos começou a produzir “uma nova 

visualidade da nação”. Com um olhar mais engajado politicamente e mais crítico, 

eles abandonaram as belas paisagens e a celebração da modernidade das 

grandes metrópoles. Essa mudança ocorreu graças à retirada gradual da 

censura dos meios de comunicação a partir de 1975 (CASTILHO, 2007, p. 11). 

 Por outro lado, o surgimento das agências independentes mudou 

profundamente o mercado da fotografia de impressa. O modelo econômico 

dessas agências era em grande parte baseado na criação de bancos de imagens 

e na possibilidade de revenda destas imagens. Assim, elas ofereciam grande 
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quantidade de fotografias sobre todas as áreas da sociedade brasileira 

contemporânea. Se a grande imprensa percebeu rapidamente a importância e o 

valor dessas milhares de imagens imediatamente disponíveis, esse também foi 

o caso das instituições culturais e das galerias (BLANC, 2020, p. 317-328). As 

reportagens produzidas pelas agências de fotografia independentes como a F4 

ofereceram, assim, vastos corpus imagéticos sobre a nação, fáceis de usar e 

abordando todos os temas privilegiados mencionados acima. 

 Do ponto de vista histórico, podemos nos questionar sobre a utilização 

das imagens de imprensa nas exposições de fotografia. Antes Agência F4 - 2 

Anos, já tinham sido realizadas no Brasil exposições em torno da imagem de 

imprensa ou sobre a carreira de um fotógrafo. Já em 1977, a 1ª Mostra Coletiva 

de Fotojornalismo em Curitiba reuniu os trabalhos dos fotojornalistas contratados 

pela grande imprensa e seus colegas independentes de todo o Estado do 

Paraná. Em 1979, a galeria Fotóptica de São Paulo foi inaugurada com uma 

“mostra de fotojornalismo com fotos de profissionais das revistas Veja e IstoÉ” 

(ANÔNIMO, 1979, p. 23). O ponto comum entre as obras expostas nestes dois 

exemplos era que elas foram produzidas por profissionais de uma mesma 

corporação, quer dizer os fotógrafos empregados ou colaborando com a grande 

imprensa. 

As exposições coletivas de fotografia organizadas pelo Núcleo de 

Fotografia na Galeria da Funarte – as Mostras de Fotografia – refletem o novo 

interesse pela história recente do país e as produções dos fotógrafos de 

agências independentes. Foi particularmente o caso das exposições 

Nossa Gente (1979), Classe Média Brasileira e Visita do Papa ao Brasil (1980). 

Nessas exposições, muitos fotojornalistas profissionais foram exibidos ao lado 

de amadores. A atenção foi sobretudo voltada para a documentação de um tema 

definido. 

Em 1980, a Galeria de fotografia da Funarte acolheu a mostra coletiva 

Brasília Anos 20 que reuniu 35 fotógrafos brasilienses, incluindo membros da 

agência de fotografia independente Agil (PONTUAL, 1980, p. 2). O objetivo desta 

exposição, inicialmente elaborada pela União dos Fotógrafos de Brasília, era de 

reunir os melhores trabalhos produzidos sobre o vigésimo aniversário da nova 

capital brasileira. Mais uma vez, a atenção estava voltada para a documentação 

de um tema e não para a produção de uma agência em particular.  
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Ao reunir as melhores fotografias produzidas pela Agência F4, sem se 

limitar a um tema específico, a exposição Agência F4 - 2 Anos ofereceu um tipo 

de exposição diferente. Assim, não se tratava de mostrar o trabalho de uma 

corporação em geral ou de um tema tratado por vários fotógrafos, sejam 

membros de uma agência independente ou não. A Agência F4 como estrutura 

econômica foi o ponto comum entre todas as obras expostas. A agência, com a 

celebração do seu segundo aniversário de atividade, se tornou o objeto principal 

da exposição. Não é tanto o tema das reportagens que importava, mas sim 

mostrar a qualidade dos trabalhos produzidos pela F4. 

Este tipo de exposição retrospectiva já era utilizado por grandes agências 

e cooperativas internacionais para divulgar suas melhores produções. No Brasil 

mesmo, a agência francesa Gamma teve a oportunidade de mostrar suas 

fotografias produzidas durante o ano de 1980 no Centro Campestre do SESC2 

em São Paulo (ANÔNIMO, 1980, p. 33). A agência Gamma apresentou 150 fotos 

de seus trinta fotógrafos e quatrocentos correspondentes ao redor do mundo 

(RISS, 1980). 

Portanto, umas das peculiaridades da exposição Agência F4 - 2 Anos 

reside na seleção das obras e no objetivo. Com base em minhas pesquisas, esta 

mostra parece ser uma das primeiras exposições coletivas – senão a primeira – 

cujo objetivo era reunir as melhores fotografias produzidas por uma agência de 

fotografia brasileira. Como foi o caso da exposição da agência Gamma em 1980, 

tratava-se na exposição Agência F4 - 2 Anos de mostrar todo o talento dos 

fotógrafos da F4, a diversidade de suas reportagens e os sucessos acumulados 

durante os primeiros dois anos de atividade. 

 

5. Valorização do trabalho do fotógrafo independente 
 Ao mesmo tempo que a exposição Agência F4 - 2 Anos foi uma 

oportunidade para destacar a excelência da Agência F4, também ofereceu a 

oportunidade de continuar a luta liderada pelos fotógrafos por um melhor 

reconhecimento de seus direitos e sua condição de autor. Assim, encontramos 

nos artigos de imprensa do período várias características que merecem 

destaque, bem como as atividades que acompanharam a exposição. 

                                                            
2 O Centro Campestre do SESC foi localizado avenida das Jabuticabeiras, 110, Rio Bonito, Santo 
Amaro, São Paulo. 
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6. Programa de atividades em torno das exposições 
Em geral, as imagens publicadas na grande imprensa têm uma vida útil 

muito curta. No dia, na semana ou no mês seguinte, elas são substituídas por 

outras que ilustram outros assuntos destinados aos leitores cada vez mais 

exigentes. Mostrar as fotografias fora do jornal numa galeria enfatizava, portanto, 

o trabalho do fotógrafo. Isso ajudava a sensibilizar os leitores para uma profissão 

que estava se organizando e reivindicando seus direitos. Deste ponto de vista, a 

mostra de fotojornalismo assumiu uma função educativa para os leitores. Wilson 

Coutinho destaca que a exposição mostrava assim “o que os jornalistas da 

fotografia andaram no seu dia-a-dia registrando o que é depois a notícia dos 

leitores.” (COUTINHO, 1981, p. 8) 

Além disso, os novos espaços dedicados à fotografia ofereciam 

geralmente um programa de atividades paralelas relacionadas às exposições 

temporárias, como debates, encontros, workshops, etc. Essas atividades 

possibilitavam pensar e teorizar os mais recentes desenvolvimentos do 

fotojornalismo, facilitavam o compartilhamento de informações entre os 

profissionais e a divulgação de novas práticas. 

Como seria o caso em outras exposições coletivas, a Agência F4 

participou plenamente nesta reflexão sobre a evolução da profissão ao assumir 

um papel educativo frente aos jovens profissionais. Ao participar dessas 

atividades, os fotógrafos tinham a oportunidade de compartilhar sua visão de 

fotojornalismo, mas também de divulgar o modelo de negócios da agência 

independente, do tipo cooperativa. 

 No caso da galeria Álbum, paralelamente à exposição Agência F4 - 2 

Anos houve uma série de encontros denominados Diálogos (ANÔNIMO, 1981, 

p. 4) que ocorreram aos sábados e deveriam continuar após a exposição. 

Durante quase um mês, três encontros reuniram os profissionais da Agência F4. 

Em 4 de abril de 1981, foi programado Fotojornalismo - A fotografia diante do 

acontecimento: “Com a presença de colaboradores da F4 de outras partes do 

país, além do pessoal efetivo.” (ANÔNIMO, 1981, p. 4) No dia 25 de abril, 

o encontro chamado Correspondência de guerra destacou a experiência de Juca 

Martins numa zona de conflito: “De janeiro a março deste ano Juca esteve em El 

Salvador e conta sua experiência aqui.” (ANÔNIMO, 1981, p. 4) Finalmente, no 

dia 9 de maio, o último encontro O exemplo de uma agência de fotografia, tratou-
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se de um “Diálogo conduzido pelos fotógrafos da F4, contando a vida de uma 

agência, desde a sua constituição às aventuras quotidianas.” (ANÔNIMO, 1981, 

p. 4)  

 Os três temas selecionados permitiram abordar as diferentes 

competências desenvolvidas pelos fotógrafos da Agência F4. Em apenas dois 

anos, eles emergiram como fotojornalistas experientes, capazes de cobrir várias 

pautas sobre o país, mas também sobre áreas de conflito armado no exterior, e 

compartilhar sua experiência na gestão de uma agência independente.  

 No balanço das atividades anuais da Funarte, realizado por Angela 

Magalhães, constata-se que Nair Benedicto e Juca Martins moderaram em 1981 

a conferência intitulada Agência: uma opção para o fotógrafo (ZARATTINI, 2019, 

p. 369). Embora a data não seja especificada, pode-se supor que esta palestra 

tenha acompanhado a exposição Agência F4 - 2 Anos apresentada no Rio de 

Janeiro no mesmo ano. 

 Assim, os fotógrafos da agência F4 não se contentaram em vender seus 

trabalhos para a imprensa, ou mesmo em exibir suas produções, também 

contribuíram para a reflexão sobre a evolução de sua profissão e a divulgação 

de um modelo econômico de agência independente de fotografia. 

 

7. Dois anos de sucesso 
 Os primeiros dois anos de atividade da Agência F4 foram marcados pelo 

sucesso de algumas reportagens importantes em concursos de fotografia. Esses 

prêmios permitiram à agência provar rapidamente sua capacidade de produzir 

trabalhos originais e de qualidade. Entre 1979 e 1981, a Agência F4 ganhou um 

Prêmio Esso de Fotografia, um Prêmio Vladimir Herzog e dois destaques no 

prestigioso concurso internacional Nikon Contest. 
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Figura 3: Greve dos bancários. 

 
Fonte: Juca Martins, São Paulo, 1979. 

 

 Nos artigos que saíram na imprensa comentando a exposição Agência 

F4 - 2 Anos, os jornalistas fizeram questão de citar essas fotografias premiadas. 

Por exemplo, o caso do famoso Brucutu3 que Juca Martins imortalizou durante a 

repressão à Greve dos bancários em 1979 (Figura 3). No mesmo ano, esta 

fotografia conquistou o 2º lugar no Concurso Nikon. É precisamente este trabalho 

que ilustra o artigo do Wilson Coutinho (COUTINHO, 1981, p. 8). Nos artigos de 

Stefania Bril e Wilson Coutinho encontramos referências à fotografia de Eduardo 

Simões que permitiu identificar o policial chamado Kojak (Figura 4). Esta foto deu 

início a um processo de identificação na imprensa que culminou na denúncia dos 

abusos cometidos pela polícia durante o mandato de Paulo Maluf como 

Governador do Estado de São Paulo4. A obra de Eduardo Simões ganhou o 

Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos em 1980, sendo a 

primeira vez que uma fotografia foi premiada neste concurso. A famosa 

reportagem de Juca Martins sobre a mina de ouro de Serra Pelada, ganhadora 

do Prêmio Nikon em 1981, também era mencionada5. 

 
 

                                                            
3 O brucutu era um veículo blindado usado pela Polícia Militar brasileira para dispersar os 
manifestantes. 
4 Sobre esse assunto, veja Blanc (2020, p. 145-156). 
5 Sobre este prêmio, veja Blanc (2020, p. 116-120). 
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Figura 4: Kojak. 

 
Fonte:  Eduardo Simões, São Paulo, 1980. 

 

 Como afirma o historiador da fotografia Vincent Lavoie (2010, p. 184): 

“as competições de fotojornalismo são fábricas de excelência.” O prestígio dos 

prêmios conquistados nos primeiros anos de atividade foi um dos fatores por trás 

da rápida reputação de excelência da Agência F4. Essas distinções reforçaram 

a imagem profissional dos fotógrafos independentes e justificavam ainda mais 

suas reivindicações sindicais e por direitos autorais. Como destaca Marcio de 

Souza Castilho (2007, p. 9) sobre o estudo do Prêmio Esso no Brasil: “Ganhar o 

prêmio significava ao homenageado se sentir ‘mais profissional’”. A exposição 

Agência F4 - 2 Anos apresentou assim as melhores reportagens de uma agência 

cujo sucesso se confirmava com a prova destas distinções. 

 

8. Estética da reportagem 
 A imprensa parece ter prestado uma atenção especial às qualidades 

estéticas das fotografias expostas. Stefania Bril até insistiu no “trabalho de 

ampliação impecável (feito por Zé de Boni)” (BRIL, 1981, p. 20). A particular 

atenção dada à qualidade das tiragens pode tal vez estar relacionada ao facto 

de Zé de Boni estava oferecendo, ao mesmo tempo que a exposição Agência F4 

- 2 Anos, um conjunto de cursos sobre a prática de ampliação. Eles se iniciaram 

desde a primeira semana de maio (ANÔNIMO, 1981, p. 14). Interessado em 

pesquisas técnicas e teóricas, Zé de Boni se especializou em processos 
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fotográficos em preto e branco (ANÔNIMO, 2017). O artigo que anunciava a 

exposição da Agência F4, publicado no Boletim mensal da galeria Álbum, teve o 

cuidado de detalhar as escolhas técnicas para as tiragens expostas: “em papel 

Ektalure da Kodak, com fixador rápido à base de diosulfito de amônia (Jatofix) e 

viradas com selênio (Tonol)” (ANÔNIMO, 1981, p. 3). 

 A fotografia que ilustra o artigo anunciando a exposição Agência F4 - 2 

Anos na revista Visão mostra Nair Benedicto posando diante de algumas fotos 

penduradas na parede da galeria Álbum (Figura 2). Podemos ver as fotos da 

Serra Pelada de Juca Martins, em preto e branco, em tamanhos generosos e 

cuidadosamente montadas. Assim como as exposições de arte, as imagens 

fotojornalísticas receberam um tratamento de qualidade nesta mostra. As 

fotografias da exposição Agência F4 - 2 Anos inscrevem-se assim na valorização 

do preto e branco tradicionalmente associado aos melhores ensaios fotográficos. 

Sobre esta qualidade plástica, Stefania Bril se perguntou: “Foto ou gravura? 

Agora ou século passado?” (BRIL, 1981) Bril começava seu artigo sobre a 

exposição com uma pergunta retórica: “Alguém ainda duvida que o 

fotojornalismo seja arte?” (BRIL, 1981) 

 Além disso, jornalistas e gerentes de espaços de exposição também 

enfatizavam os aspectos inovadores de trabalhar em uma agência do tipo 

cooperativa. Fora das redações, os fotógrafos dessas agências eram livres para 

escolher os temas de suas reportagens. Segundo Zeka Araújo, a originalidade e 

a qualidade do ensaio fotográfico de Juca Martins na mina de Serra Pelada 

vinham dessa autonomia, como ele disse a Wilson Coutinho (1981, p. 8): “O 

jornalismo nas grandes empresas, devido a sua estrutura, tornou-se muito 

padronizado. Serra Pelada, por exemplo, foi pautada por eles. Isto indicou maior 

mobilidade e uma visão nova e ampla do assunto.” 

 Garantia de qualidade, Stefania Bril também insistiu sobre essa 

evolução da profissão do fotojornalista ao relembrar as qualidades dos melhores 

trabalhos do tipo “fotoensaio” (BRIL, 1981) da Agência F4. É o caso, por 

exemplo, da reportagem sobre as crianças internadas na Febem de Ribeirão 

Preto, realizada por Nair Benedicto, que já foi publicada em 1980 no livro A 

questão do Menor (Figura 5). 
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Figura 5: Fotografia de Nair Benedicto ilustrando a capa do livro A questão do 
menor. 

 
Fonte: São Paulo, Editora Caragatá (Documento, n° 2), 1980. 

 Dentro da exposição, as fotografias foram apresentadas como 

documentos autônomos. Elas eram acompanhadas por legendas minimalistas 

que simplesmente indicavam as datas e os lugares (BRIL, 1981). Essa prática 

permitia as diferenciar das fotografias de imprensa, sempre acompanhada de 

uma legenda contextualizante, dos ensaios ou reportagens cujo escopo vai além 

da informação imediata. Como escreveu Stefania Bril, essas obras são “arte e 

notícia ao mesmo tempo” (BRIL, 1981). Como parte da exposição, as fotografias 

foram deliberadamente apresentadas por conta própria, como obras de arte. 

Enquanto os fotógrafos profissionais lutavam ao mesmo tempo pelo 

reconhecimento de seus direitos autorais, esta cenografia permitiu realçar todas 

as qualidades estéticas próprias de cada fotógrafo-autor. 
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