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Resumo
Esta dissertação visa investigar o circuito fotográfico paulistano da década de 1970 a partir das matérias
publicadas no jornal O Estado de S. Paulo. Esta fonte mostrou-se particularmente propícia para o estudo do intenso processo de transformação pelo qual passou a fotografia no período. O objetivo não é
reconstituir os eventos passados descritos nas matérias, mas antes, defender a hipótese de que é possível
identificar uma cultura fotográfica paulistana característica da década de 1970 que viria a ter importantes desdobramentos nos anos seguintes. Os textos analisados foram reunidos em quatro núcleos
temáticos representativos dos discursos a respeito da fotografia proferidos pelos agentes que atuavam
no jornal, a saber: a história da fotografia no Brasil, a identidade da fotografia brasileira, o estabelecimento do mercado fotográfico e a constituição de uma crítica especializada. Tais textos são examinados
em sua natureza discursiva, levando-se em conta não apenas os seus conteúdos informativos, mas a
forma como foram escritos e a autoridade que detinham os seus autores. Para tanto são considerados os
consensos, as tensões e as disputas materializadas nos discursos veiculados nas páginas de um influente
veículo da grande imprensa e o modo como chegavam ao público não especializado. O resultado dessa
pesquisa contribui para o entendimento de um período em que a fotografia expandiu-se de forma até
então inédita no Brasil e que constitui um passado recente ainda pouco estudado.
Palavras-chave: Fotografia - Brasil - Anos 1970, História da Fotografia - Brasil, Fotografia (Cultura),
O Estado de S. Paulo.

Abstract
This dissertation aims to investigate the São Paulo photographic circuit of the 1970s from the articles
published in the newspaper O Estado de S. Paulo. This source proved to be particularly conducive to
study of the intense transformation process through which the photograph passed in the period. The
objective is not to reconstitute past events described in the stories, but rather to defend the hypothesis
that it is possible to identify a photographic culture typical of the 1970s that would have important
developments in the following years. The texts analyzed were grouped in four thematic nuclei, representative of the speeches about photography by the agents who worked in the newspaper, namely:
the history of photography in Brazil, the identity of Brazilian photography, the establishment of the
photographic market and the constitution of a specialized criticism. Such texts are examined in their
discursive nature, taking into account not only their informative contents but the way they were
written and the authority held by their authors. For this, the consensuses, tensions and disputes materialized in the speeches on the pages of an influential vehicle of the great press and the way in which
they were received by the non-specialized public are taken into account. The result of this research
contributes to the understanding of a period in which photography has expanded in a way previously
unpublished in Brazil and that constitutes a recent past still little investigated.
Keywords: Photography - Brazil - 1970s, History of Photography - Brazil, Photography (Culture), O
Estado de S. Paulo
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Introdução
As poucas pesquisas disponíveis sobre a fotografia brasileira nos anos 1970 apontam para um
momento de transformação do circuito fotográfico. Diante do aumento quantitativo de praticantes,
de locais de ensino, de encontros, palestras, exposições e debates voltados ao meio, convencionou-se
denominar essa efervescência como sendo um boom da fotografia. O termo é amplamente adotado
por teóricos, historiadores da fotografia e profissionais ao se referirem à visibilidade, até então inédita,
conquistada pela fotografia nos anos 1970.1 Do mesmo modo, os textos jornalísticos da época sugerem a existência de um interesse crescente pela fotografia naqueles anos. Partindo de uma inquietação
inicial a respeito dos motivos que teriam levado a fotografia a ganhar tal proeminência procuramos
investigar, por intermédio das matérias do jornal O Estado de S. Paulo, quais as ações, discussões e
reflexões promovidas pelos agentes atuantes no circuito fotográfico paulistano naqueles anos. A partir
da constatação de que houve, de fato, mudanças no modo de entender, pensar e utilizar o meio, defendemos nesta dissertação a hipótese da existência de uma cultura fotográfica característica na década
de 1970. Compreender quais foram e como se deram as transformações que afetaram a fotografia
naqueles anos pode também nos fornecer chaves para o entendimento da configuração do circuito
fotográfico paulistano na atualidade.
O uso da imprensa pela História é resultado de um revisionismo pelo qual vem passando a disciplina. Isso permitiu repensar a noção de documento, reivindicando o alargamento de seus limites, a
fim de ampliar as possibilidades de investigação diante da miríade de temáticas que se apresentam ao
historiador.2 Esta pesquisa nos permitiu constatar que as matérias relacionadas à fotografia veiculadas
pelos jornais diários da imprensa de grande circulação são fontes valiosas para o estudo do circuito
fotográfico na década de 1970. Entretanto, existe a necessidade de se desenvolver uma metodologia
de análise que permita uma aproximação crítica dos textos de jornais diários convertidos em documento histórico. Para além de considerarmos os conteúdos que transmitem, é tão ou mais importante
atentarmos às condições culturais, sociais, econômicas, políticas e históricas que permitiram a sua
produção. As matérias sustentam discursos que revelam não apenas os temas aos quais aludem, mas
também, dizem muito a respeito de quem os pronuncia e de que maneira o fazem. Nesse ponto, tornou-se indispensável problematizar o funcionamento dos discursos para sermos capazes de discernir
o modo como foram utilizados nos textos publicados em O Estado de S. Paulo na década de 1970.
Esta dissertação está estruturada em três capítulos. O primeiro introduz considerações sobre a fotografia, as noções de cultura e cultura fotográfica, a produção e o mecanismo de funcionamento dos
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1

De acordo com Jessica McDonald, o termo photo-boom foi amplamente utilizado nos Estados Unidos nos
anos de 1960 e 1970, apesar de não ser possível identificar precisamente quem introduziu o seu uso. No
Brasil, esta denominação foi adotada com o mesmo sentido atribuído pelos norte-americanos. MCDONALD., Jessica S. Centralizing Rochester: A Critical Historiography of American Photography in the 1960s
and 1970s. Doctoral thesis. Department of Art and Art History Arts, Sciences and Engineering School of
Arts and Sciences. University of Rochester Rochester, New York, 2014.

2

LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: História e Memória. Campinas: Editora da Unicamp, 2010,
p.525-541.

discursos e o uso da imprensa como fonte de pesquisa histórica. Tais reflexões estão fundamentadas
principalmente nos estudos de autores como Annateresa Fabris, John Tagg, Michel Foucault, Ulpiano
Bezerra de Meneses e Maria Inez Turazzi. Ainda no primeiro capítulo, traçamos um perfil do jornal
O Estado de S. Paulo, com a intenção de dimensionar o papel desempenhado por seus responsáveis
na conjuntura social e política do país e discorremos sobre a metodologia de pesquisa. A avaliação
dos temas mais recorrentes nas matérias levantadas no jornal O Estado de S. Paulo levou-nos a propor
quatro núcleos temáticos em torno dos quais desenvolvemos nossa análise, a saber: a história da fotografia no Brasil, a identidade da fotografia brasileira, o mercado fotográfico especializado e a crítica
de fotografia. Tais temas organizam e dão clareza ao exame dos textos selecionados.
No segundo capítulo, analisamos as matérias pertencentes aos núcleos temáticos, em busca de um
panorama do circuito fotográfico nos anos 1970. Nesse contexto, identificamos inúmeras ações de fomento à fotografia, seja como profissão, produto de mercado, meio expressivo, documento histórico,
instrumento pedagógico ou, ainda, objeto de reflexão teórica e crítica. No terceiro e último capítulo,
partimos das reflexões elaboradas no capítulo anterior para compreender de que modo o intenso processo de transformação, identificado por meio das matérias do jornal O Estado de S. Paulo, resultou
numa cultura fotográfica paulistana característica da década de 1970. Esta dissertação conta ainda
com dois anexos. O primeiro traz a lista completa das matérias relacionadas à fotografia levantadas
em O Estado de S. Paulo, entre os anos de 1970 e 1980. O Anexo 2, em formato de pen drive incluso
neste volume, traz as transcrições das matérias, artigos e críticas, pertencentes a cada um dos quatro
núcleos temáticos. Esse conjunto de textos é apresentado de acordo com a sequência das tabelas que
constam no item 1.3 do primeiro capítulo.
No período abarcado por esta pesquisa, verificamos que o circuito fotográfico paulistano experimentou intensas transformações que, em nosso entendimento, delinearam uma cultura fotográfica
específica dos anos 1970. Essa reestruturação não pode ser compreendida de maneira isolada em
relação ao cenário cultural, social, político e econômico daqueles anos. Tal conjuntura em mutação
proporcionou condições oportunas para uma nova inserção social da fotografia no Brasil, tema que
buscamos investigar em profundidade nesta dissertação.
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1 HISTÓRIA, IMPRENSA, DISCURSO E CULTURA FOTOGRÁFICA
Este capítulo inicia-se com reflexões sobre a natureza da fotografia e sua história, a produção e o
funcionamento dos discursos, a definição que iremos adotar de “cultura fotográfica” e o uso da imprensa como fonte de pesquisa. Para tanto recorremos ao pensamento de Michel Foucault, além de
teóricos e pesquisadores como Annateresa Fabris, John Tagg, Hubert Damisch, Peter Burke, Ulpiano
Bezerra de Meneses, Roger Chartier e Maria Inez Turazzi. Em seguida, o capítulo foi dividido em
três itens. No primeiro apresentamos um perfil do jornal O Estado de S. Paulo no período estudado,
com o intuito de identificar os seus responsáveis e o modo como atuavam no cenário político e social
do país. No segundo discorremos sobre as opções metodológicas adotadas nesta dissertação, o que
inclui a justificativa da escolha desse jornal como fonte de pesquisa, as premissas do levantamento
das matérias sobre fotografia, bem como os critérios utilizados para o estabelecimento dos quatro
núcleos temáticos principais que serão objeto de análise. São eles: a história da fotografia, a identidade da fotografia brasileira, o mercado fotográfico e a crítica de fotografia. Por fim, no terceiro item
organizamos, por intermédio de tabelas, as matérias cujos conteúdos consideramos pertinentes para
o desenvolvimento das análises que serão empreendidas no segundo capítulo.3
A tecnologia fotográfica surgida em meados do século XIX estava em conformidade não apenas
com a lógica da produtividade industrial do período, mas com todo um sistema de valores e crenças
da sociedade oitocentista. Ao considerar a fotografia uma imagem técnica que traduzia exata e fielmente a realidade, atestando-lhe uma existência inequívoca, aquela sociedade reiterava a sua própria
concepção de mundo alicerçada no tecnicismo e no espírito científico positivista.4 Entretanto, numa
análise em retrospecto, é possível discernir que a alardeada “verdade” fotográfica defendida durante
o século XIX correspondia muito mais a uma construção histórica do que à condição ontológica da-
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3

Adotaremos as definições dos termos matéria, artigo, crítica, conforme o Dicionário de Comunicação, de
Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Guimarães Barbosa.1- Matéria: tudo que é publicado, ou feito para ser
publicado, por um jornal, revista, rádio-jornal ou telejornal, incluindo textos e ilustrações visuais ou sonoras. Tanto o original de qualquer notícia, artigo, crônica, nota etc., quanto a sua forma impressa recebem,
genericamente, o nome de matéria. 2- Artigo: texto jornalístico interpretativo e opinativo, geralmente assinado, mais ou menos extenso, que desenvolve uma ideia ou comenta um assunto a partir de determinada
fundamentação. 3- Crítica: discussão fundamentada e sistemática, a respeito de determinada manifestação
artística, publicada geralmente em veículo de massa (jornal, revista, livro, rádio, tv) e emitida por jornalista,
professor, escritor ou por outros especialistas. geralmente profissionalmente vinculados ao veículo como
colaboradores regulares. Apreciação estética e ideológica, desenvolvida a partir de um ponto de vista individual, em que entra a experiência prática e/ou teórica do crítico, a respeito de trabalho literário, teatral,
cinematográfico, de artes plásticas, etc. In: RABAÇA, Carlos Alberto; BARBOSA, Gustavo Guimarães. Dicionário de Comunicação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001.

4

Joan Fontcuberta comenta que a fotografia só pôde ser viabilizada em inícios do século XIX, quando a cultura tecnocientífica do positivismo demandou um procedimento que comprovasse a observação empírica
da natureza. Assim, desde os seus primórdios, a fotografia esteve associada às noções de objetividade, verdade, identidade, documento e arquivo (FONTCUBERTA, Joan. A câmera de Pandora: a fotografi@ depois
da fotografia. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, p. 63).

quelas novas imagens.5
Annateresa Fabris enfatiza que a fotografia é, sobretudo, um objeto cultural que não pode ser considerado um fato natural como o senso comum oitocentista apregoou.6 A insistência nos valores de veracidade e objetividade do registro fotográfico desempenhava uma função social naquele contexto. A
relação entre a fotografia e aquilo que ela registra não é direta e imparcial como aparenta ser, pois, ao se
perscrutar tal relação, observa-se o papel determinante não apenas do aparato material e técnico que a
produz, mas também do contexto cultural e social no qual ela pode existir.7 Portanto, é somente nesses
limites que a fotografia, enquanto artefato e prática, pode assumir certos significados que não são dados
pelo que está registrado em sua superfície, mas que se formam a partir de articulações complexas entre
realidade, representação, processos psicológicos e perceptivos, práticas sociais e construções discursivas.8
Assim como Fabris, John Tagg afirma que a fotografia não pode ser considerada a constatação de
uma realidade preexistente capaz de encerrar significados em si mesma, uma vez que esses são resultados de convenções culturais, sociais e históricas preestabelecidas.9 Desse modo, deve-se reconhecer
que os significados não se encontram adormecidos nas imagens, aguardando para serem articulados
em forma de linguagem, seja visual ou textual, mas são, efetivamente, elaborados por intermédio dos
discursos. Nesse sentido, os discursos são práticas que efetivamente constroem os objetos sobre os
quais se debruçam, e não se resumem ao que se fala ou se escreve sobre fotografia. Michel Foucault
alerta que, na tradição do pensamento ocidental, a ênfase dedicada aos significados do discurso suprimiu o discernimento da sua própria existência. Assim, os discursos foram sendo inadequadamente
reconhecidos como meros aportes entre o pensamento e sua manifestação, funcionando como um
tipo de mediação de caráter universal. O discurso, portanto, não seria nada mais do que um conjunto
de pensamentos revestidos de signos e tornado visível pelas palavras ou, dito de outro modo, uma
linguagem articulada capaz de produzir efeitos de sentido.10
Partindo-se do pressuposto de que a produção de discursos não é algo neutro e espontâneo, deve-se
considerar que os discursos são governados por regras, interdições, limites e omissões que têm a intenção de conter e ordenar a grande massa de coisas ditas, além de eleger aqueles que podem proferi-los.
Se levarmos em conta as considerações de Foucault ao refletirmos sobre tais questões, somos levados
a suspeitar que os discursos estão investidos de uma capacidade latente de perturbação devido à sua
natureza de acontecimento intenso, descontínuo e desordenado.11 O autor alerta que a produção de

5

FABRIS, Annateresa. “A fotografia oitocentista ou a ilusão da objetividade”. In: ______. Fotografia e arredores. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2009, p. 20.

6

Ibid., p. 21.

7

TAGG, John. El peso de la representatión: ensayos sobre fotografías e historias. Barcelona: Gustavo Gili, 2005,
p. 10.

8

Ibid., p. 11.

9

Ibid., p. 9.

10 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996, p. 48.
11 Ibid., p. 50.
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discursos acaba sendo, voluntária ou involuntariamente, uma atividade “controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes
e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade”.12 Tais
procedimentos de controle dos discursos podem ser de ordem externa ou interna. Um dos controles externos que se sobressai aos outros é o que o filósofo francês denomina de vontade de saber ou vontade de
verdade, que, com o passar dos séculos, deixou de ser percebido como um princípio de coerção e passou
a ser confundido com a própria verdade. Assim, a vontade de verdade é um mecanismo que procura
excluir tudo aquilo que desviaria o discurso de um caminho unívoco em direção à própria verdade. Não
obstante, trata-se de um ponto de partida insidioso acreditar que tal caminho possa ser uniforme, sem
sinuosidades e desvios, ou que a verdade seja uma fonte generosa, sempre fértil e universal.13
Para atuar com eficiência, a vontade de verdade necessita do suporte institucional, ou seja, a chancela das instituições é imprescindível para validar os discursos que podem habitar ou não o âmbito
do verdadeiro. Esse, por sua vez, encontra-se alojado no interior das disciplinas, que constituem um
princípio de controle interno do próprio discurso. Desse modo, para que um enunciado discursivo se
ajuste a uma disciplina, deve responder a exigências complexas, ou seja, não basta apenas reconhecer
se tal enunciado é verdadeiro ou falso, mas se está de acordo com o conjunto de proposições que
fazem parte de um mesmo horizonte teórico aceitável no contexto social, cultural ou científico do
período em questão. Portanto, paralelamente à proficuidade do desenvolvimento de uma disciplina e
de sua competência em formular novas proposições, deve-se aceitar que ela própria também funciona como um princípio de contenção dos discursos.14 Quem profere os discursos deve responder não
apenas às disciplinas, mas a um certo número de regras que têm por finalidade restringir o acesso dos
indivíduos não autorizados a eles. Esse princípio de rarefação e controle seleciona os que podem se
pronunciar a respeito de determinado assunto, demonstrando que existem regiões dos discursos que
estão abertas e disponíveis à apropriação por certos grupos e outras regiões que estão reservadas a
poucos, considerados especialistas.15
Em resumo, toda essa engrenagem que acompanha a produção discursiva produz um efeito de
encobrimento de sua própria existência e de seu mecanismo de funcionamento. De acordo com Foucault, para desmontar tal dissimulação deve-se questionar a vontade de verdade, restituir ao discurso
o seu caráter de acontecimento aleatório e suspender a soberania do significante. Essas premissas seriam condições fundamentais para a análise do discurso.16
Diante desse debate, tomamos como princípio que a fotografia é um objeto cultural que depende
dos contextos históricos e sociais nos quais está imerso para poder assumir determinados significados
que, por sua vez, são, acima de tudo, construções discursivas organizadas frequentemente por disci-

14

12

Ibid., p. 9.

13

Ibid., p. 20.

14

Ibid., p. 32.

15

Ibid., p. 37.
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plinas, amparadas por instituições. Desse modo, parte-se do pressuposto de que cada coisa dita sobre
fotografia, nos mais diversos âmbitos, constitui um discurso sustentado por uma estrutura complexa,
parte manifesta, parte velada, que conjuga forças internas e externas, num jogo de limitações e exclusões cujas regras não param de se modificar.
Os discursos, longe de serem enunciados pelos quais a informação e o conhecimento confluem,
constante e imparcialmente, para a formação de um saber disciplinar, são dispositivos que operam
essa mesma informação e conhecimento, exercendo um profundo poder de transformação nos sistemas de pensamento e nas práticas. Os discursos desempenham o seu poder ao determinarem o modo
pelo qual se compreende este ou aquele assunto, ao distinguirem entre o que pode e o que não pode
ser dito a respeito de algo, ao selecionarem quem possui autoridade para deles se apropriar e em que
circunstâncias isso pode ser feito.
No contexto específico desta dissertação, que elege como fonte de pesquisa as matérias sobre fotografia publicadas por um jornal de grande circulação – O Estado de S. Paulo – durante a década de
1970, a metodologia de análise do discurso proposta por Foucault coloca-se como uma ferramenta
indispensável. Ela permitirá analisar não somente o que se escrevia, mas de que forma se escrevia e que
tipo de autoridade tinha quem se pronunciava naqueles textos. A intenção não é reconstituir os eventos
passados descritos nesses textos, mas, antes, analisar de que modo se deu a construção de uma cultura
fotográfica paulistana, tendo em conta os consensos, as tensões e as disputas que se pode aferir por intermédio dos discursos veiculados nas páginas de um influente veículo da grande imprensa.
Desde seu advento, a prática fotográfica foi incorporada a diversas áreas do conhecimento humano, assumindo várias incumbências na sociedade moderna, desde a documentação social, passando
pelo registro com fins científicos, pela afirmação do indivíduo e pelo controle social até a expressão
artística. Paralelamente, já em seus primórdios, empreendeu-se uma investigação em torno da natureza da fotografia em busca de uma identidade ontológica.17 Entretanto, o seu caráter inédito de imagem automática produzida por uma máquina gerou infindáveis discussões e diferentes abordagens,
muitas vezes conflitantes entre si.18 Essa heterogeneidade de posicionamentos teóricos apontava, e
continua apontando, para um aspecto incontornável a respeito da fotografia, qual seja, o seu caráter
ambíguo apto a ajustar-se a diferentes circunstâncias e cumprir finalidades díspares. Dessa forma,
torna-se impraticável assumir qualquer definição categórica de fotografia, uma vez que não é possível
desconsiderar seu aspecto versátil e multifacetado.
Para o senso comum, o termo fotografia transmite uma noção abrangente que sugere a existência

17 BATCHEN, Geoffrey. Burning with desire: the conception of photography. Cambridge: MIT Press, 1997,

p. 20.

18 Para uma abordagem minuciosa sobre o percurso teórico sobre a fotografia, ver o ensaio de Philippe Dubois, “Da
verossimilhança ao índice: pequena retrospectiva histórica sobre a questão do realismo na fotografia” (In: DUBOIS,
Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1994). Sobre as várias discussões teóricas suscitadas
pela fotografia no campo da arte, ver o ensaio de Annateresa Fabris, “A fotografia e o sistema das artes plásticas”. (In:
FABRIS, Annateresa (Org.). Fotografia: usos e funções no século XIX. São Paulo: Edusp, 1998).
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de um meio19 homogêneo, coerente e uniforme, o que acaba obscurecendo essa multiplicidade de
utilizações, com os mais diversos propósitos aos quais ela pode servir, assim como os mais variados
discursos que podem construí-la e justificá-la. Isso também contribui para a complexidade histórica
e epistemológica da fotografia, convertendo-a num elemento que, apesar de supostamente banalizado
por sua abundância, ainda guarda uma faceta subversiva, na medida em que não se consegue, e talvez
não se possa, encaixá-la em modelos universalizantes.
A partir da década de 1940, assistiu-se à construção de uma história da fotografia que se tornou
hegemônica, baseada, em larga medida, na metodologia empregada pela história da arte. Isso significa que foi preciso ajustar e limitar a fotografia a movimentos e categorias estilísticas, apartada de suas
conotações culturais e sociais específicas, obliterando assim o papel dos discursos e das instituições
na formação de seus significados.20 Ao se debruçar quase exclusivamente sobre os aspectos técnicos
e estéticos, tal abordagem empenhou-se em descrever uma sucessão de aprimoramentos técnicos e
apontar uma série de obras produzidas por aqueles que seriam os grandes mestres da fotografia, reduzindo a complexidade do fenômeno fotográfico, como aponta Hubert Damisch.
O resultado é que acreditamos dispor da fotografia como as obras de arte
conservadas no museu, quando ela continua evidentemente a dispor de
nós, como revela a imagem que nos assalta de repente, nos punge na hora
da leitura dos jornais ou quando irrompe de nosso arquivo particular.21
A presença da fotografia nas mais variadas atividades sociais faz dela uma prática de difícil categorização, e nisso residem uma perturbação inerente bem como o seu valor de ruptura, que devem
ser considerados para além das abordagens que pretendem domesticá-la e transformá-la numa manifestação homogênea, de ordem puramente estética. Admitir a fragmentação do que poderia ser uma
identidade uniforme e a existência de múltiplas perspectivas para o uso e o consumo da fotografia e
de diferentes discursos que incidem necessariamente sobre as suas práticas talvez seja o único cami19 Nesta dissertação, utilizamos a palavra meio, que corresponde ao termo medium em latim, como equivalente à fotografia.
20 Referimo-nos ao trabalho de Beaumont Newhall, The history of photography: from 1839 to the present day (Nova York:
Museum of Modern Art, 1949), que por muitos anos constituiu uma referência fundamental para a área. A publicação
de Newhall, derivada do ensaio elaborado para o catálogo da exposição Photography 1839–1937, organizada por ele
no Museum of Modern Art (MoMA), de Nova York, em 1937, aborda a fotografia pelo viés técnico e estético, o que
posteriormente foi questionado por teóricos e críticos, como Rosalind Krauss e Christopher Phillips, que propuseram
uma revisão dessa perspectiva considerada imprecisa do ponto de vista histórico, além de limitante para a compreensão
da abrangência do fenômeno fotográfico. Sobre a exposição Photography 1839–1937 e a atuação de Beaumont Newhall
no Departamento de Fotografia do MoMA, ver DOBRANSZKY, Diana de Abreu. A legitimação da fotografia no museu
de arte: o Museum of Modern Art de Nova York e os anos Newhall no Departamento de Fotografia. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008; PHILLIPS, Christopher. El tribunal de la fotografía. In:
PICAZO, Glòria; RIBALTA, Jorge (Orgs.). Indiferencia y singularidad: la fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo. Barcelona: Gustavo Gili, 2003; KRAUSS, Rosalind. “Os espaços discursivos da fotografia”. In: ______. O
fotográfico. Barcelona: Gustavo Gili, 2013.
21 DAMISCH, Hubert. “A partir da fotografia”. In: KRAUSS, Rosalind. O fotográfico. Barcelona: Gustavo Gili, 2013, p. 12.

16

nho plausível e coerente para realizarmos aproximações e formularmos interpretações, constituindo
assim pequenas histórias da fotografia.22 Mesmo que sejam narrativas localizadas e parciais, acreditamos que essas histórias podem colaborar para a compreensão desse fenômeno amplo e complexo,
como peças de um intrincado quebra-cabeça. Entretanto, mesmo admitindo tal fragmentação, é necessário manter uma certa coerência interpretativa, sempre atentando para não cair novamente numa
suposta homogeneidade cultural e muito menos numa ilusória continuidade histórica. Segundo Peter
Burke, é preciso saber “revelar uma unidade subjacente sem negar a diversidade do passado”.23
Se anteriormente enfatizava-se o desenvolvimento técnico e estético da fotografia, deixando suas
implicações sociais e culturais em segundo plano, a partir dos anos 1970, emergiu um certo revisionismo histórico, principalmente nos Estados Unidos e na Europa ocidental, que procurou repensar
criticamente as bases sobre as quais a história da fotografia havia sido até então erigida. Essas novas
abordagens procuraram dar visibilidade a outras perspectivas de análise do fenômeno fotográfico.
Buscava-se refletir sobre a fragmentação e multiplicidade que cercavam a fotografia, além de levar em
conta os mecanismos de construção ideológica implícitos em sua produção e aplicações, que, por sua
vez, também determinavam os seus modos de circulação e recepção.24
Podemos concluir que, embora o passado, evidentemente, não possa ser alterado, a história encontra-se num contínuo processo de revisão e reelaboração, sempre à luz das inquietações dos indivíduos
pertencentes ao momento presente, num determinado lugar e período. Se a história, como produto de
uma sociedade, está sempre sendo modificada, o mesmo ocorre com os artefatos culturais que, igualmente, não encerram sentidos fixos e imutáveis, sendo constantemente ressignificados. Se tomarmos a
fotografia como um produto cultural, devemos ter em mente que ela também carrega a mesma flexibilidade e amplitude de conotações. Nesse panorama, a fotografia assume uma complexidade que corresponde à própria abrangência daquilo que pode ser entendido como cultura. Sem desmerecer os esforços
das pesquisas no domínio das ciências sociais, verifica-se a inviabilidade de definir o que seja cultura de
forma simples e categórica.25 Como observa Burke, “Pensando bem, não é fácil responder à pergunta:
que é cultura? Parece ser tão difícil definir o termo quanto prescindir dele”.26
Para além dos debates em torno da definição de cultura, talvez seja mais produtivo recuperarmos
22

Nesse ponto, retomamos a proposta de Walter Benjamin, quando elaborou o ensaio “Pequena história da fotografia”,
em 1931. Anos mais tarde, Roland Barthes também relativizou a pretensa universalidade da fotografia em seu ensaio “A
câmara clara”, de 1980.

23

BURKE, Peter. Variedades de história cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 254.

24 Referimo-nos às abordagens de críticos e teóricos como Christopher Phillips, Douglas Crimp, Rosalind Krauss, Allan
Sekula, Victor Burgin e John Tagg que, cada um ao seu modo, propuseram reavaliações sobre o cânone da história da
fotografia.
25 Peter Burke comenta que não existe consenso sobre o que seria cultura e cita o trabalho de Alfred L. Kroeber e Clyde
Kluckholm (Culture: a critical review of concepts and definitions) que mapeou as variações do uso do termo em língua
inglesa, chegando a mais de duzentas definições concorrentes (BURKE, op. cit., p. 13).
26 BURKE, op. cit., p. 233.
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a proposição de Ulpiano Bezerra de Meneses, para quem a cultura só existe em função dos indivíduos
e está profundamente incorporada à vida social.27 Assim, depreendemos que se a gênese da cultura
está alicerçada na sociedade e em suas contingências, a cultura apresentará, invariavelmente, um caráter dinâmico, mutável e diversificado. Além disso, segundo o autor, a cultura situa-se no âmbito da
significação, ou seja, o que estimula o domínio cultural é a produção, o armazenamento, a circulação,
o consumo, a reciclagem e o descarte de significados, que estão sempre inseridos concreta e ativamente
na vida social. Outro fator que deve ser levado em conta é que esses significados são imprescindíveis
à elaboração das representações concebidas pelos indivíduos que, por sua vez, servem para fomentar
e direcionar as práticas cotidianas em sociedade.28 Desse modo, o ser humano procura atribuir inteligibilidade às experiências empíricas e perceptivas ao reelaborá-las simbolicamente por intermédio
das representações, com a finalidade de confirmá-las e reforçá-las ou contestá-las e modificá-las, de
acordo com seu momento histórico.29
Compartilhando uma linha de raciocínio semelhante, Roger Chartier adverte que o processo de
construção de representações é regido pelos interesses dos grupos sociais em questão.
As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar
um projeto reformador ou para justificar, para os próprios indivíduos, as
suas escolhas e condutas30.
Sob tal ponto de vista, o terreno das representações sociais está tensionado por disputas que envolvem poder e dominação. Analisá-lo pressupõe compreender os artifícios pelos quais certos grupos
afirmam seus princípios e, portanto, seu domínio e hegemonia perante os outros. Ainda segundo
Chartier, cada caso torna-se singular, o que demanda o exame atento da associação entre os discursos
proferidos e a posição social de quem os proferiu.31
Já as ideias e práticas defendidas pelos diferentes grupos sociais necessitam passar por um processo de identificação, enculturação e aceitação32 para que sejam compartilhadas e transformadas em
padrões culturais. No entanto, é preciso reconhecer que a cultura também é o lugar do conflito, da
segmentação e da heterogeneidade, uma vez que os valores e sentidos não se impõem por si mesmos,
mas precisam ser propostos, defendidos e propagados por aqueles que neles depositam os seus interesses. O conflito, portanto, é um elemento inerente à cultura, o que a impede de apenas promover a

27 MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. “Os ‘usos culturais da cultura’: contribuição para uma abordagem crítica das práticas
e políticas culturais”. In: YÁZIGI, Eduardo; CARLOS, Ana Fani Alessandrini; CRUZ, Rita de Cássia Ariza da (Orgs.).
Turismo: espaço, paisagem e cultura. São Paulo: Hucitec, 2002, p. 89.
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CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difusão, 1988, p. 17.
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harmonia e a integração social.33
Se o universo da cultura é historicamente fabricado por indivíduos que precisam exercer ações
concretas para expor, defender e impor seus valores, pressupõe-se que para efetivar tais ações esses
mesmos indivíduos devam ser capazes de fazer escolhas, que não são automáticas ou fortuitas, mas
conscientes e sempre mediadas simbolicamente. Raramente existirá uma correspondência unívoca
entre a necessidade humana e sua compensação, pois sempre haverá uma mediação simbólica particularizada por indivíduos, grupos ou mesmo por uma dada sociedade. A capacidade humana em
atribuir valores e sentidos é o que caracteriza a dimensão cultural das diversas sociedades.
Conclui-se, assim, que a cultura não é espontânea, não se impõe por si mesma e não nasce com
os indivíduos. Do mesmo modo, os valores culturais que determinam e qualificam objetos, práticas
e pensamentos não são imanentes, mas produzidos na concretude das relações sociais. Os bens culturais, portanto, não têm valor e identidade em si, mas aqueles que lhes são atribuídos pelos grupos
sociais. Dessa maneira, como aponta Meneses, para se estudar a cultura é necessário deslocar a análise
dos bens culturais em si e atentar para a correlação dos indivíduos com esses bens e, mais ainda, dos
indivíduos entre si numa determinada sociedade. Além da precaução mencionada, Meneses chama
a atenção para o fato de que, na sociedade ocidental, disseminou-se um entendimento restritivo de
cultura, valores culturais e bens culturais. Adotou-se uma concepção particularizada e enobrecedora
que transforma a cultura num segmento compartimentado e privilegiado, o que acaba desqualificando outros usos e funções que poderiam ou deveriam assumir. Para Meneses, a cultura deve estar
localizada na totalidade da vida social e responder a necessidades concretas da sociedade. Isso significa que não se deve considerar a cultura como um nicho específico da vida social, associado apenas
a manifestações artísticas, por mais amplas que possam ser. Para que seja possível superar essa noção
redutora é necessário enxergar que a cultura está presente em todas as esferas das atividades sociais,
como no trabalho e no cotidiano.34
Se todas as circunstâncias de nossa existência são dotadas de uma dimensão cultural, os usos
que fazemos da fotografia apresentam o mesmo caráter. Assim, recorrer ao termo cultura fotográfica
revela-se producente na medida em que aponta para situações diversas que envolvem tanto a reflexão quanto a produção, circulação e consumo de imagens fotográficas. Maria Inez Turazzi, contudo,
aponta que esse termo apresenta, de imediato, dificuldades conceituais derivadas das próprias noções
de cultura e fotografia. Isso se deve ao fato de ambas serem complexas e abarcarem uma enorme variedade de concepções sobre os modos de ser, pensar e fazer, bem como sobre as heranças e tradições
simbólicas e materiais de uma sociedade em determinado lugar e época.35
Sendo assim, o termo cultura fotográfica assume uma perspectiva abrangente que inclui desde
práticas, reflexões e valores que se expressam e se concretizam tanto em ações e produtos materiais
33
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como em representações simbólicas. A cultura fotográfica manifesta-se nos lugares consagrados à
fotografia, como nos arquivos dos museus, nas grandes coleções particulares e nas redações de jornais
e revistas, mas também está presente em outros domínios da vida social, aos quais a fotografia foi
incorporada, como por exemplo, no artesanato, nos usos científicos, na esfera política ou nas sociabilidades familiares.
Nesse contexto, podemos considerar que as imagens fotográficas constituem uma das formas mais
fecundas e eficazes para a identificação, reconhecimento e representação das singularidades de grupos
sociais de acordo com suas respectivas localizações geográficas e com o momento histórico em que
vivem, participando ativamente nos processos de formação material e simbólica das mais diferentes
sociedades.36 Assim, cabe afirmar que cada grupo social, num determinado lugar e momento, proporciona condições para que se desenvolva uma cultura fotográfica própria que, por mais particular que
seja, sofre interferências de outras culturas fotográficas e do mesmo modo pode também influenciá-las.
Não é de hoje que a imprensa é fonte e objeto de pesquisa em diferentes áreas do conhecimento,
da comunicação à crítica literária, da educação à história. Tendo em vista a importância que as mídias de comunicação assumiram na era moderna, os conteúdos veiculados pelos jornais passaram a
constituir um material profícuo para a análise e interpretação do passado, sendo que sua utilização
ficou cada vez mais aceita e disseminada.37 A crescente admissão do uso de textos da imprensa pelo
historiador foi resultado de uma reformulação pela qual passou a disciplina da história, orientada
principalmente pela Escola dos Annales a partir dos anos 1930.38 Durante esse processo, a noção de
documento foi questionada e ampliada, despertando a necessidade de estender seus limites com o
intuito de adequar as maneiras de investigação histórica à profusão de temáticas que se colocavam
diante do historiador.39 Peter Burke observou que “se os historiadores estão mais preocupados do que
seus antecessores com uma maior variedade de atividades humanas, devem examinar uma variedade
maior de evidências”.40 Por sua vez, Jacques Le Goff e Pierre Nora apontam que essas transformações
decorreram de demandas concretas vivenciadas no campo da disciplina.
A novidade parece-nos estar ligada a três processos: novos problemas colocam em causa a própria história; novas abordagens modificam, enriquecem, subvertem os setores tradicionais da história; novos objetos, enfim,
aparecem no campo epistemológico da história.41
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Os historiadores observam que a expansão de tais limites não ocorreu em virtude de alterações
que tenham transformado a imprensa numa fonte documental de maior credibilidade. O que realmente se modificou foi a compreensão de que qualquer documento está transpassado pela intencionalidade e subjetividade daquele que o produziu. Isso pode ser verificado até mesmo nas fontes
oficiais, antes consideradas as únicas aceitáveis para o trabalho de escrita da história. O documento
histórico, portanto, é uma montagem entre proposições e artefatos de épocas anteriores, que são recuperados, manipulados e compreendidos por indivíduos no momento presente. O jornal, na qualidade
de documento, não deve ser visto como uma mera fonte de informação, pois ao serem acessados por
pesquisadores e historiadores são interpretados segundo os pressupostos de suas áreas de saber.
Se atualmente há uma maior receptividade na incorporação da imprensa diária como fonte para a
pesquisa histórica, ainda é preciso atentar para os procedimentos metodológicos e críticos ao fazer uso
desse material. Para as historiadoras Heloisa de Faria Cruz e Maria do Rosário da Cunha Peixoto, os
pesquisadores devem desenvolver uma metodologia para o tratamento dos jornais como fonte histórica.
Isso significa aperfeiçoar competências relacionadas à leitura e ao entendimento de fontes das mais diversas origens e tipologias, levando em consideração tanto as intenções manifestas quanto implícitas dos
indivíduos que produziram os documentos, as linguagens utilizadas e os suportes que lhes deram materialidade.42 De qualquer modo, houve um deslocamento perceptível na maneira como o historiador
passou a trabalhar com esse tipo de fonte. Ao invés de fazer um uso instrumental e crédulo da imprensa,
consentindo com a veracidade de seus conteúdos, voltou-se para a investigação de quem produziu tal
material, com que finalidade, quais métodos foram utilizados, além da contextualização do período em
que isso se deu. Ou seja, alterou-se o modo de inquirir os textos, que passaram a interessar menos pelo
que dizem e mais pela maneira como dizem, pelos termos que utilizam, pelos discursos que propagam,
pelos significados que constroem e pelas omissões que cultivam.43
Como bem distingue Maria Helena Capelato, “onde se buscava a verdade, encontramos hoje muitas verdades, e no lugar do observador imparcial, objetivo e neutro, um sujeito participante da história que procura compreender”.44 Transformar a imprensa em fonte para a pesquisa histórica é uma escolha do pesquisador que, por mais que detenha critérios e métodos definidos, não deixa de imprimir
sua percepção e seu repertório às análises dos materiais que elege. Cabe ainda destacar a ascendência
da atividade da imprensa sobre os processos sociais, políticos e econômicos, pois, sendo ela uma prática integrante da realidade social, é capaz de modelar formas de pensar e agir, definir papéis sociais e
propagar pontos de vista que se pretendem compartilhados e universais. Nesse sentido, o jornalismo
será tomado nesta pesquisa como uma atividade que inculca ideias, valores, representações e cria
expectativas nos indivíduos.45
42 BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Brasília: MEC, 1998 apud CRUZ; PEIXOTO, op. cit.,
p. 255.
43 Antoine Prost, citado em LUCA, op. cit., 2008.
44 CAPELATO, Maria Helena Rolim. Imprensa e história do Brasil. São Paulo: Contexto; Edusp, 1988, p. 25.
45 COSTA, Maria Flora Ribeiro. “O desafio do ensino do jornalismo cultural frente às contradições do conceito de cultura na contemporaneidade”. In: MAIA, Juarez Ferraz de (Org.). Atualidades: estudos contemporâneos em jornalismo.
Goiânia: Ed. PUC–Goiás, 2012, p. 213.
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1.1 O jornal O Estado de S. Paulo
Fundado em 1875, sob o título A Província de S. Paulo, o jornal passou a chamar-se O Estado de
S. Paulo a partir de janeiro de 1890, sendo um dos diários mais antigos ainda em circulação nos dias
de hoje.46 O projeto para a criação do jornal foi aventado durante a Convenção Republicana de Itu,
ocorrida em 18 de abril de 1873, ocasião em que políticos e proprietários de fazendas de café paulistas reuniram-se para discutir a situação política e econômica do país, resultando na instauração do
Partido Republicano Paulista.47 Contudo, a publicação do periódico concretizou-se apenas dois anos
mais tarde, como propriedade da Pestana, Campos & Cia., uma sociedade em comandita48 formada
por um grupo de republicanos liderado por Américo Brasiliense de Almeida Melo e por Manuel Ferraz de Campos Sales, que seria eleito presidente da República anos mais tarde, em 189849. Isso denota
em que medida os membros dessa sociedade possuíam uma sólida inserção na vida política do país.
Em seus primórdios, o jornal propagou os princípios republicanos, defendendo os interesses da elite
paulista cafeeira por intermédio dos pontos de vista contidos nos textos de seus primeiros redatores,
Américo de Campos e Francisco Rangel Pestana.50 A partir do ano de 1902, Julio Mesquita, que era
redator de O Estado de S. Paulo desde 1885, tornou-se proprietário exclusivo do jornal, que desde
então passou ao controle da família Mesquita.51
Se num primeiro momento, O Estado de S. Paulo tinha propósitos políticos e ideológicos atrela-

46 Com a Proclamação da República, as províncias do Império foram convertidas em estados da Federação, o que justifica
a mudança do nome do diário.
47 “Museu Republicano de Itu”. Museu Paulista. Disponível em: http://www.mp.usp.br/museu-republicano-de-Itu. Acesso
em: 16 dez. 2017.
48 A sociedade em comandita caracteriza-se por ser formada por duas categorias de sócios: os comanditados, que são
ilimitadamente responsáveis pela empresa, e os comanditários, que têm a responsabilidade limitada às contribuições de
capital (LOIOLA, Harley Jonas. “Aspectos gerais da sociedade em comandita”. WebArtigos, 13 set. 2010. Disponível em:
https://www.webartigos.com/artigos/aspectos-gerais-da-sociedade-em-comandita-simples/47149#ixzz5A8MiyDaQ.
Acesso em: 18 dez. 2017).
49 Os membros fundadores de A Província de S. Paulo eram dez fazendeiros, cinco advogados, quatro capitalistas, um
negociante e o jornalista Américo de Campos (PONTES, José Alfredo Vifigal. “Um jornal para defender a República”.
Estadão, 2015. Disponível em: http://infograficos.estadao.com.br/especiais/estadao-140-anos/historico.html. Acesso
em: 18 dez. 2017.
50 Se, de acordo com as interpretações históricas, a defesa dos ideais republicanos está frequentemente relacionada à classe
burguesa urbana, no caso paulista, foi a aristocracia cafeeira que constituiu a ala de vanguarda republicana, como observa a historiadora Emilia Costa Nogueira (“O movimento republicano em Itú: os fazendeiros do Oeste paulista e os
pródomos do movimento republicano (Notas prévias)”. Revista de História, São Paulo, v. 9, n. 20, dez. 1954. Disponível
em: http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/36429. Acesso em: 15 dez. 2017.
51 Os diretores de O Estado de S. Paulo foram: Julio Mesquita (1885–1927), Julio de Mesquita Filho (1915–1969), Francisco Mesquita (1915–1969), Luiz Carlos Mesquita (1952–1970), José Vieira de Carvalho Mesquita (1947–1988), Julio de
Mesquita Neto (1948-1996), Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1947–1997) e Ruy Mesquita (1947–2013). Atualmente,
o conselho administrativo é constituído por: Roberto Crissiuma Mesquita (presidente); Fernando C. Mesquita, Fernão
Lara Mesquita, Francisco Mesquita Neto, Getulio Luiz de Alencar e Júlio César Mesquita.
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dos aos interesses de uma parte da elite republicana liberal paulista, segundo Maria Helena Capelato e
Maria Ligia Prado, as lideranças sucessivas de Julio Mesquita, Julio de Mesquita Filho e Julio de Mesquita Neto transformou-o num canal de propagação dos princípios democratas e liberais.52 Apoiados
numa interpretação do pensamento liberal, os Mesquita defendiam o direito à propriedade como um
direito natural do homem, que se legitimava numa sociedade em que as ações deveriam ser regidas
pela razão e as condutas baseadas na solidez das instituições familiares. Segundo as premissas liberais,
a democracia baseia-se no princípio da soberania popular que se manifesta pela opinião pública. Em
consonância a esse pensamento, O Estado de S. Paulo declarou-se porta-voz da opinião pública brasileira.53 Utilizando tal estratégia, os pontos de vista do jornal são veiculados como sendo supostamente
a materialização da própria vontade da população, dissimulando a sua posição de órgão doutrinador
e modelador da opinião pública. Para as historiadoras Maria Helena Capelato e Maria Ligia Prado, O
Estado de S. Paulo constitui um modelo exemplar do liberalismo brasileiro, na sua particularidade,
sendo-lhe permitido apresentar-se, ao mesmo tempo, como liberal e conservador.
É preciso ressaltar que, valores como “razão”, “liberdade”, “justiça”, “moral”,
que em seu contexto originário, representam forças de transformação na
luta pela afirmação de uma nova sociedade; na ideologia dos representantes
do jornal [O Estado de S. Paulo] se configuram como forças de estabilidade,
como elementos de conservação do todo social.54
No decorrer do século XX, as atividades da empresa expandiram-se, e foi criado o Grupo Estado,
que atualmente é constituído por um conglomerado de empresas do qual fazem parte mídias impressas e digitais, emissoras de rádios, agência de notícias, entre outros serviços e produtos.55 Paralelamente à sua expansão empresarial, o jornal ainda detém uma participação ativa na agenda política do
país, ora a favor, ora em oposição aos poderes instituídos vigentes, de acordo com os interesses dos
responsáveis pelo jornal. Citamos, a seguir, um fato que precedeu o golpe civil-militar de 1964, que
esclarece em que proporção a grande imprensa, em particular O Estado de S. Paulo, exercia uma forte
ascendência sobre os rumos da política nacional.56
Após a renúncia de Jânio Quadros à Presidência da República, com apenas sete meses de mandato, em agosto de 1961, a diretoria do jornal colocou-se em aberta oposição ao governo sucessor de

52 CAPELATO, Maria Helena Rolim; PRADO, Maria Ligia Coelho. O bravo matutino: imprensa e ideologia no jornal “O
Estado de S. Paulo”. São Paulo: Alfa-Omega, 1980, p. 91.
53

Ibid., p. 94.

54

Ibid., p. 95.

55

A média de circulação do jornal O Estado de S. Paulo em sua versão impressa foi de 157.761 exemplares, nos anos de
2014 e 2015, o que faz dele o segundo jornal diário de maior difusão no estado de São Paulo. O jornal diário de maior
difusão é a Folha de S. Paulo, com média de circulação de 189.254 no mesmo período (“Maiores jornais do Brasil”. ANJ.
Disponível em: http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil. Acesso em:18 dez. 2017).

56

Da mesma forma, devemos considerar a ascendência sobre os assuntos políticos de outros grandes veículos da imprensa, como a Folha de S. Paulo, de Octavio Frias, e O Globo, de Roberto Marinho.
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João Goulart, considerado de inclinação centro-esquerdista. Nesse mesmo período, os ex-ministros
das Forças Armadas, Odílio Denys, Sílvio Heck, e Gabriel Grün Moss, respectivamente do Exército,
da Marinha e da Aeronáutica, já intentavam a deposição do presidente João Goulart e a instauração
do regime militar para a restauração, segundo eles, da ordem interna e do prestígio internacional do
país. Tal proposta foi levada ao conhecimento de Julio de Mesquita Filho, então diretor de O Estado de
S. Paulo, que foi consultado a respeito das medidas que deveriam ser tomadas caso o golpe de estado
fosse bem-sucedido. Mesquita Filho prontamente elaborou, com a colaboração do professor Vicente
Rao, o que foi chamado de “Roteiro da Revolução”, composto por uma carta dirigida a um dos ex-ministros militares, datada de 20 de janeiro de 1962, e de um “Projeto de Ato Institucional do Governo
Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil”, composto por dezesseis artigos.57 Após a instauração do regime militar, no dia 12 de abril de 1962, a mesma carta foi publicada por O Estado de S.
Paulo, acompanhada de uma apresentação que mostra em que proporção o diretor do jornal detinha
uma voz ativa junto ao poder político e militar do país.
Há mais ou menos dois anos, o Dr. Julio de Mesquita Filho, instado por altas patentes das Forças Armadas a dar a sua opinião sobre o que se deveria
fazer caso fosse vitoriosa a conspiração que já se iniciara contra o regime
do Sr. João Goulart […]58
O conteúdo da carta de Mesquita Filho surpreende pela desenvoltura com que ele expõe suas
opiniões a respeito do projeto do golpe, convenientemente chamado de revolução, desenhado pelas
Forças Armadas. Com a mesma autoridade, o jornalista e empresário aconselhava deliberações e
intervenções que considerava mais adequadas ao governo militar provisório que deveria se instalar
após a tomada do poder.59 Em que pese todos os fatores que contribuíram para a complexidade daquela circunstância, observamos que Mesquita Filho possuía um nítido poder de influência sobre
as questões políticas no país. Além disso, os militares, os políticos e a elite dominante possuíam a
consciência de que mobilizar a opinião pública era fundamental para obter êxito em seus propósitos.
Nesse caso, a imprensa detinha as maneiras de sensibilizar a opinião pública, o que explica, em grande
medida, sua força e sua capacidade de manipulação.60
Assim, no início do regime ditatorial, os discursos de O Estado de S. Paulo foram fabricados e
veiculados a fim de justificar e validar as decisões e medidas impostas à sociedade em prol da estabilidade e do desenvolvimento da nação. Esses discursos, porém, constituíam apenas a face aparente
de uma conjuntura intrincada em que confluíam interesses vindos de vários setores da sociedade,

57 O “Roteiro da Revolução” foi publicado na edição de domingo de O Estado de S. Paulo, dia 12 de abril de 1964, exatamente doze dias após o golpe. Foi reeditado no dia 30 de março de 1969, em comemoração ao quinquenário do regime
militar no Brasil (MESQUITA FILHO, Julio de. “Roteiro da Revolução”. O Estado de S. Paulo, 12 abr. 1964, p. 144;
MESQUITA FILHO, Julio de. “‘O Estado’ e 31 de março de 64”. O Estado de S. Paulo, 30 mar. 1969, p. 4).
58 MESQUITA FILHO, Julio de. “Roteiro da Revolução”, op. cit., p. 144.
59 Ibid., loc. cit.
60 CAPELATO; PRADO, op. cit., p. 22.
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inclusive estrangeiros.61 Contudo, a legitimação de tais convicções junto à opinião pública era uma
função que cabia à imprensa. Observamos, assim, que a tarefa dos grandes veículos midiáticos não se
limitava em noticiar acontecimentos ou informar e prestar serviços ao público. Num nível mais profundo, abrangia também a defesa dos princípios ideológicos e dos interesses políticos e econômicos
de seus proprietários. Isso ocorria por intermédio tanto da veiculação de discursos que direcionavam
a opinião pública como das alianças e negociações de bastidores com os poderes vigentes. Desse
modo, a imprensa acabava desempenhando um papel crucial na vida social, política e econômica do
país. Se O Estado de S. Paulo desempenhou a função de órgão formador da opinião pública desde a
sua criação62, continuou a desempenhá-lo para além da explicitação de discursos sobre a imparcialidade da imprensa.
Na década de 1970, O Estado de S. Paulo é, portanto, um jornal que já conta com uma longa
trajetória, alinhado a um pensamento elitista e conservador que se investe de uma postura liberal e
democrata. Possui uma circulação expressiva além de uma pronunciada capacidade de inserção na
vida social, intelectual e política do país.63 Assim, ao analisar os discursos sobre fotografia veiculados
por esse jornal, devemos manter em vista o perfil e o ideário da empresa que sustenta a produção do
material que analisaremos. De acordo com o recorte e a seleção que realizamos no material de pesquisa para esta dissertação, descritos no item 1.2, destacamos o perfil de um dos cadernos de O Estado de
S. Paulo, o Suplemento Literário, que passou a dedicar mensalmente uma página à fotografia a partir
do ano de 1972. Mesmo sendo denominado literário, o caderno possuía um projeto editorial que
contemplava não apenas as letras, mas igualmente a música, o cinema, o teatro, a dança e as artes visuais. Para o crítico literário Silviano Santiago, tais cadernos tornaram-se espaço para uma produção
distinta da notícia diária dotada de uma função bem específica: preencher o tempo dos leitores nos
fins de semana, disponibilizando-lhes um conteúdo mais elaborado, de teor formativo e opinativo.64
61 Existem inúmeras pesquisas e publicações que apontam e discutem os interesses em jogo que conduziram à deflagração
do golpe civil-militar de 1964. Entre os atores envolvidos naquele episódio, destacou-se a atuação dos representantes do
governo norte-americano na instauração do regime militar no Brasil. Ver: O dia que durou 21 anos. Direção: Camilo
Galli Tavares. Música: Dino Vicente. Cinematografia: André Macedo. Edição: Cesar Tuma. Pequi Filmes, 2012. Documentário. 77 min. Cor.
62 CAPELATO; PRADO, op. cit., p. 19.
63 Julio de Mesquita Filho foi uma figura pública atuante e influente não apenas na esfera política, mas também na intelectual. O projeto para a criação da Universidade de São Paulo foi traçado por Mesquita Filho e redigido pelo professor
e sociólogo Fernando de Azevedo. Em 25 de janeiro de 1934, o então governador Armando de Salles Oliveira (genro
de Julio de Mesquita e tio de Julio de Mesquita Filho) assinou o decreto de criação da USP. Mesquita Filho foi incumbido pelo governador de arregimentar os professores estrangeiros que viriam formar o corpo docente da Faculdade
de Filosofia, entre os quais estavam Fernand Braudel, Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide, Pierre Monbeig e Giuseppe
Ungaretti. Já numa perspectiva crítica, levantada pela tese da pesquisadora Priscila Elisabete da Silva, tal projeto foi
influenciado pelas ideologias positivistas e das classes mais abastadas e amparado pela imprensa da época. A tese de
Silva defende a relação entre as ideias eugenistas do médico Renato Ferraz Kehl e o pensamento que permeou a criação
da universidade (SILVA, Priscila Elisabete da. Um projeto civilizatório e regenerador: análise sobre raça no projeto da
Universidade de São Paulo (1900–1940). Tese (doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2016).
64 SANTIAGO, Silviano. “Crítica literária e jornal na pós-modernidade”. Revista de Estudos Literários, Belo Horizonte,
v. 1, n. 1, pp. 11–17, out. 1993.
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O Suplemento Literário, lançado em 6 de outubro de 1956, possuía um vínculo intelectual com
uma experiência editorial anterior chamada Revista Clima, conduzida por universitários da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. A Revista Clima, que circulou entre
maio de 1941 e novembro de 1944, durante o período do Estado Novo (1937–1946), contou com a
idealização do crítico e diretor de teatro Alfredo Mesquita, irmão de Julio de Mesquita Filho, diretor
de O Estado de S. Paulo naqueles anos. A revista dedicava-se à publicação da produção intelectual e
à cobertura dos eventos culturais na cidade de São Paulo. Alguns dos mais destacados colaboradores
foram Antonio Candido, Lourival Gomes Machado, Décio de Almeida Prado, Antônio Branco Lefèvre, Paulo Emílio Salles Gomes, Ruy Galvão de Andrada Coelho, Gilda de Mello e Souza, Roberto
Pinto de Souza e Marcelo Damy de Souza. O grupo da Revista Clima voltaria a se reunir em 1956,
quando o Suplemento Literário foi concretizado a partir do projeto editorial encomendado por Julio
de Mesquita Filho a Antonio Candido. A essência do projeto tinha suas raízes no ambiente intelectual
e artístico paulista, que acabou determinando os contornos do suplemento, como observa Candido:
O Suplemento Literário pertence a um movimento muito configurado da
cultura paulista, ao Estado de São Paulo e à Universidade de São Paulo.
[…] Então, é um clima paulista. A Semana de Arte Moderna já tinha dado
o seu recado dela, mas deixou um fermento muito grande de renovação
cultural. Nos anos 30, Mário de Andrade, por indicação do Paulo Duarte, ligado ao grupo Estado, fez o Departamento de Cultura. Seria o que é
hoje uma Secretaria Estadual de Cultura. Só que Mário realizou realmente
uma obra notável. Aproximou a cultura do povo, criou instrumentos culturais que não havia em São Paulo. Então, nós crescemos nesse clima. Nos
anos 40, em São Paulo eclodiram várias coisas importantes. O TBC, a Vera
Cruz, aqueles filmes importantes, a nossa revista Clima.65
Nas considerações preliminares do projeto do suplemento, enviado aos irmãos Julio de Mesquita
Neto e Ruy Mesquita, Antonio Candido delineou qual seria o perfil desejável para a publicação:
O suplemento deve evitar dois extremos: o tom excessivamente jornalístico e o tom excessivamente erudito. O primeiro caso (mais ou menos o da
Folha da Manhã), pode representar um êxito jornalístico pela variedade e
facilidade da leitura; mas não pesa na opinião, não contribui para criar hábitos intelectuais, não põe o leitor em contato com o pensamento literário.
O segundo caso (mais ou menos o do Jornal do Comércio) abafa o leitor
com artigos longos, indiscriminadamente justapostos, de leitura penosa e
lenta. O suplemento deve ficar ao meio caminho, sendo bastante flexível.66

65 Antonio Candido, citado em LORENZOTTI, Elizabeth. Do artístico ao jornalístico: vida e morte de um Suplemento.
Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo (1956 a 1974). Dissertação (mestrado) – Escola de Comunicação e Artes,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002, p. 110.
66 Antonio Candido, citado em ibid., p. 81.
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O professor e crítico literário apostava no equilíbrio para a fórmula do suplemento, para que fosse
possível contemplar tanto o público leitor culto como o comum, mesmo reconhecendo o ambiente
cultural paulista ainda um tanto acanhado.67 Entretanto, observamos que não se pretendia realizar um
produto jornalístico convencional, mas uma publicação capaz de “criar hábitos intelectuais” entre os
leitores. Tal aspiração formativa respondia aos princípios daquela geração de jovens intelectuais paulistas dos anos 1930 e 1940 que colaborou assiduamente com o Suplemento Literário em sua primeira
fase. Segundo o estudo de Elizabeth Lorenzotti,68 o caderno teve duas fases distintas: a primeira, entre os
anos de 1956 a 1966, em que foi dirigido por Décio de Almeida Prado, e a segunda fase, marcada pela
condução do jornalista Nilo Scalzo, que assumiu o cargo de diretor do caderno com a saída de Almeida
Prado, que passaria a se dedicar integralmente à docência na Universidade de São Paulo. Scalzo afastou-se da direção do Suplemento Literário em 1972, justamente no ano em que estreou a seção “Fotografia”.
Ele retornaria no ano seguinte, permanecendo nele até o seu encerramento em 1974. Durante o ano de
1972, a direção do caderno ficou sob a responsabilidade do jornalista Ruy Plácido Barbosa.
Em sua primeira fase, o Suplemento Literário assumiu um perfil atípico no conjunto de cadernos do jornal O Estado de S. Paulo, posicionando-se como uma revista semanal de cultura que não
concorria com as coberturas jornalísticas diárias. O texto de lançamento do suplemento esclarecia
o quanto ele pretendia ter um caráter diverso do restante do jornal ao se ocupar de discussões mais
aprofundadas, facultando a tarefa de cobrir os assuntos imediatos da área cultural às outras seções do
jornal. Dessa maneira, delineava-se um perfil mais intelectualizado para o caderno, além de se evitar
uma duplicidade de funções entre os diversos cadernos do jornal. Assim, o Suplemento Literário poderia se dedicar às abordagens mais específicas, que não tinham um alcance tão amplo e visavam um
público alvo mais restrito. Uma outra característica do Suplemento Literário era o número reduzido
de publicidade em suas páginas. Os anúncios eram aceitos sob a condição de não descaracterizar o
aspecto reflexivo que o caderno pretendia assumir. Dessa forma, dificilmente o Suplemento Literário
revertia lucros financeiros para a empresa, mas, em compensação, conferia-lhe prestígio intelectual
ao se fazer veículo de reflexões de personalidades pensantes do país. Nesse ponto, o capital simbólico
que o caderno gerava para o jornal era alto, e talvez esse seja um dos motivos que garantiu a sua existência por longos 18 anos.69
Durante a segunda fase do Suplemento Literário, Nilo Scalzo procurou manter a fórmula anterior,
porém modificações e restrições foram se impondo, como ele mesmo declarou.

67 Antonio Candido, citado em ibid., p. 40.
68

Ibid., p. 40.

69

Ibid., p. 76.
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Eu continuei nos mesmos moldes do padrão seguido por Décio, até o momento em que houve o desgaste natural determinado pela passagem do
tempo. As coisas foram mudando, começaram a aparecer vários problemas, entre os quais a defasagem do próprio pagamento aos colaboradores. Ficou uma coisa, vamos dizer, difícil de conduzir, na medida em que
o Suplemento Literário tinha uma verba desde o início, e com o tempo
isso nunca ficou claro no jornal. Mas grande parte dos colaboradores eram
meus amigos, eles não se importavam com o pagamento, porque tinham
projeção publicando seus artigos no jornal. É uma forma de você atuar no
campo cultural do país.70
Em sua primeira fase, o suplemento remunerava seus colaboradores muito acima dos padrões
correntes da época, aproximadamente dez vezes mais do que os demais jornais.71 Esse reconhecimento do trabalho intelectual e artístico foi uma das premissas do projeto de Antonio Candido e rendeu
ao veículo uma reputação de seriedade e comprometimento com os produtores culturais. Com o
passar dos anos, como observa Scalzo, a verba destinada à realização do suplemento, que era fixa, foi
sofrendo uma desvalorização monetária que gerou um decréscimo dos valores pagos aos colaboradores.72 Assim, os antigos colaboradores foram desligando-se, o que deu espaço aos articulistas mais
jovens. Portanto, a lógica da colaboração inverteu-se, não era mais o prestígio dos colaboradores
motivo de reconhecimento financeiro, mas eram os colaboradores novatos que buscavam o prestígio
em publicar o seu trabalho no Suplemento Literário, mesmo sem uma remuneração adequada. “É
uma forma de atuar no campo cultural do país”, nas palavras de Nilo Scalzo. Os jornalistas da casa,
por sua vez, eram cada vez mais solicitados a escrever para o caderno, já que por não receberem
pagamento pelas colaborações não oneravam o jornal.73 Um outro aspecto que sofreu modificações
foi a relativa independência que o suplemento usufruiu em sua primeira fase. Scalzo comentou que
“a direção o jornal, que antes não tomava conhecimento do Suplemento, mostrou interesse em fazer
um Suplemento mais jornalístico”.74 Foi nesse cenário em transformação que a seção “Fotografia” do
Suplemento Literário passou a ser publicada mensalmente, circulando entre maio de 1972 e novembro
de 1974.75

70

Nilo Scalzo, citado em ibid., p. 127.

71 Antonio Candido, citado em ibid., p. 54.
72 Nilo Scalzo, citado em ibid., p. 129.
73 Nilo Scalzo, citado em ibid., p. 128.
74 Nilo Scalzo, citado em ibid., p. 130.
75 A seção “Fotografia” circulou entre maio de 1972, edição número 771, e novembro de 1974, edição número 904. Nos
meses de setembro e outubro de 1972 não houve publicação; contudo, no mês de dezembro, ocorreram duas páginas
publicadas em dias diferentes. Já no ano de 1974, a página mensal sobre fotografia não foi publicada nos meses de fevereiro, outubro e dezembro.
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Na edição número 90876 do Suplemento Literário foi publicada uma pequena nota, no canto direito inferior da primeira página, comunicando o encerramento do caderno, que foi substituído pelo
Suplemento do Centenário, publicado durante todo o ano de 1975, em comemoração ao centenário
do jornal.77 O Suplemento do Centenário reuniu trabalhos, que foram especialmente elaborados para
o caderno, com temas que abordavam tanto trajetórias de personalidades relacionadas à existência do
jornal como aspectos da história e da cultura do estado de São Paulo naqueles últimos cem anos. A
fotografia foi contemplada com uma edição no Suplemento do Centenário, publicada em 18 de outubro de 1975, sob responsabilidade do fotógrafo e pesquisador Boris Kossoy.78
No ano de 1976, O Estado de S. Paulo investiu em outro projeto de caderno semanal, intitulado
Suplemento Cultural,79 que também foi dirigido por Nilo Scalzo. No editorial do primeiro número do
suplemento, o diretor resgatou a experiência do Suplemento Literário, atribuindo à nova publicação
não só o legado de seu antecessor, mas o compromisso em ampliar as áreas abordadas, tratando de
uma gama maior de assuntos relativos à esfera cultural.
O Suplemento Cultural não só reata a tradição do Suplemento Literário,
mas amplia o campo de atuação deste, atendendo ao fato de exigirem as
características do mundo atual uma publicação mais abrangente, que não
se contenha nos limites da crítica e da criação literária, mas forneça ao
leitor informações e comentários sobre artes, ciências humanas, ciências
naturais, ciências exatas e tecnologia.80
A ampliação dos temas em variadas áreas de interesse, antes de tratar-se de uma continuidade do
projeto de Antonio Candido, que já estava bem distante em meados da década de 1970, constituiu
uma estratégia para angariar novos e mais leitores. Sua última edição foi no dia 1º de junho de 1980,
cujo editorial frisava que a existência do caderno foi marcada pela tarefa de instruir o público leitor.
Observou assim, o Suplemento Cultural um princípio básico: cumprir sua
função informativa sem descurar, contudo, sua outra função, a formativa,
completando dessa forma a missão que cabe aos modernos órgãos de comunicação, como orientadores da opinião pública. Um papel pedagógico,
por excelência, no sentido amplo que encerra o termo.81

76 O Suplemento Literário número 908 foi publicado em 22 de dezembro de 1974.
77 No dia 4 de janeiro de 1975, o jornal O Estado de S. Paulo completou cem anos de existência, porém, comemorou
apenas 95 de vida, pois desconsiderou os cinco anos, de 1940 a 1945, em que foi dirigido pela ditadura de Getúlio Vargas. Isso explica o motivo de ter sido impresso o número 100 sobreposto pelo número 95, localizado no canto direito
superior das primeiras páginas do Suplemento do Centenário.
78 A edição intitulada Panorama da fotografia no Brasil desde 1832 será analisada no item 2.1 do capítulo 2.
79

O primeiro número do Suplemento Cultural foi publicado em 17 de outubro de 1976.
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SCALZO, Nilo. “Editorial”. O Estado de S. Paulo, Suplemento Cultural, 17 out. 1976, p. 2.

81

SCALZO, Nilo. “Editorial”. O Estado de S. Paulo, Suplemento Cultural, 1º jan. 1980, p. 2.
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O Suplemento Cultural foi substituído pelo Suplemento Cultura, cujo lançamento ocorreu em 15
de junho de 1980. O novo caderno assumiu o formato de tabloide e tratava de temas nas áreas de política, filosofia, ciência e literatura. Editado por Fernão Lara Mesquita, filho de Ruy Mesquita, então
diretor do Jornal da Tarde, o suplemento continuava a contar com a colaboração de Nilo Scalzo.82
Posteriormente, o Suplemento Cultura passou a ser chamado Cultura83 e, finalmente, transformou-se
em apenas uma página que atualmente vem encartada semanalmente na seção intitulada Caderno 2.84
Todas essas transformações denotam que aquela proposta intelectual dos anos 1950 foi sendo adaptada no decorrer dos anos. O caderno teve sua fórmula inicial alterada para formatos mais acessíveis,
capazes de atingir contingentes cada vez maiores de leitores, até ser finalmente extinto.85 Cabe ressaltar que, durante a década de 1970, período que compreende o material analisado nesta dissertação,
em relação aos suplementos culturais de O Estado de S. Paulo, os artigos sobre fotografia tiveram seu
primeiro espaço no Suplemento Literário, com a publicação da seção “Fotografia”, entre os anos de
1972 e 1974. Em 1975, a fotografia marcou presença no Suplemento do Centenário, com uma edição
especial de seis páginas sob responsabilidade do fotógrafo e pesquisador Boris Kossoy e, por fim, dois
artigos da fotógrafa Stefania Bril foram publicados no Suplemento Cultural.86

1.2 Sobre a metodologia de pesquisa
Trabalhar apenas com o jornal O Estado de S. Paulo como fonte de pesquisa foi uma opção que se
impôs no decorrer da elaboração desta dissertação. A partir da definição do projeto dessa dissertação,
o objetivo era empreender uma análise comparativa entre os discursos sobre fotografia publicados
em dois jornais de grande circulação, O Estado de S. Paulo e a Folha de S. Paulo, durante as décadas
de 1970 e 1980. Por intermédio das hemerotecas digitais, iniciamos o levantamento das matérias publicadas em O Estado de S. Paulo utilizando a palavra-chave “fotografia” e as variantes “fotográfico” e
“fotógrafo”. O sistema de busca retornava um grande número de artigos, notas, legendas e anúncios,
sem hierarquia ou critério definido. Dessa forma, reunimos o material bruto referente a duas décadas
nesse jornal.
Apesar das vantagens apresentadas pelas hemerotecas digitais, alguns sistemas de busca não são
aperfeiçoados para, eventualmente, atenderem às necessidades do pesquisador. Um problema com
o qual nos deparamos foi a dificuldade em realizar o levantamento no acervo da Folha de S. Paulo,
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LORENZOTTI, op. cit., 2002.

83

O caderno Cultura foi descontinuado em 31 de agosto de 1991. (LORENZOTTI, op. cit., p. 87).

84

O Caderno 2 foi lançado em 6 de abril de 1986. (LORENZOTTI, op. cit., p. 87).

85

As mudanças sofridas pelos suplementos culturais em O Estado de S. Paulo são indicativo de transformações mais
amplas que ocorreram no âmbito cultural ao longo daquelas décadas, porém, não é o foco desta dissertação. Para uma
discussão mais extensa sobre o assunto, ver GADINI, Sérgio Luiz. Interesses cruzados: a produção da cultura no jornalismo brasileiro. São Paulo: Paulus, 2009.

86 Tratam-se dos artigos “A fotografia como forma de expressão” (24 set. 1978) e “O mercado de arte fotográfica” (25 mai.
1980).
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uma vez que o seu sistema de busca não permite a pré-visualização dos trechos da matéria nos quais
ocorrem as palavras-chave. Isso torna a apuração um processo lento, que exige transpor várias etapas
até se conseguir, de fato, acessar o material apontado pelo sistema. A pré-visualização auxiliaria numa
decisão prévia, uma vez que nesse estágio da busca já é possível constatar se a matéria é pertinente ou
não à pesquisa. Além disso, o termo “fotografia” está relacionado a contextos variados e díspares, o
que acarreta ocorrências das palavras-chave em circunstâncias que se repetem, como na seção diária
de meteorologia. Nesse caso, existem legendas em que o termo “fotografia de satélite” aparece com
extrema frequência, não fazendo sentido acessar esse material toda vez que é indicado como resultado das buscas. Sendo assim, o levantamento no acervo da Folha de S. Paulo tornou-se extremamente
demorado e pouco eficaz. Além disso, constatamos que, muitas vezes, as palavras-chave não estavam
indexadas em relação aos conteúdos que buscávamos e, sendo assim, não recuperavam as matérias
que sabíamos contê-las em seu texto, como aconteceu com os artigos escritos por Arlindo Machado
para a Folha de S. Paulo, nos anos de 1984 e 1985. Mesmo utilizando palavras-chave mais específicas,
o processo continuava inexato e lento. Dessa maneira não foi possível reunir um material mais completo desse jornal, inviabilizando a sua utilização conforme os planos iniciais.
O abandono dessa fonte de pesquisa não transcorreu sem preocupações, uma vez que a análise
comparativa entre os dois jornais de maior circulação na cidade parecia-nos uma estratégica capaz
de render resultados consistentes para a dissertação. Temíamos, igualmente, que a restrição quantitativa de matérias acarretasse num decréscimo qualitativo no conteúdo da pesquisa. Entretanto, a
partir do momento em que passamos a examinar o material reunido pelo levantamento em O Estado
de S. Paulo, depreendemos o potencial das discussões nele contidas. Mesmo conscientes do fato de
que optar por trabalhar com apenas um veículo de imprensa acarretaria uma modificação no caráter
da dissertação, na medida em que as análises comparativas, de natureza horizontal, passariam a ser
verticalizadas, decidimos concentrar a pesquisa em O Estado de S. Paulo, contando que desse modo
ganharíamos em profundidade. Assim, passamos a separar e a eleger os textos que apontavam para
temas pertinentes a uma reflexão sobre a cultura fotográfica daquele período. Esse conjunto de textos
selecionados auxiliou-nos a definir alguns fios condutores, que estruturariam a pesquisa realizada exclusivamente a partir do material de O Estado de S. Paulo. Ao construirmos um roteiro para as análises, tal percurso mostrou-se mais extenso do que o previsto. Pareceu-nos que o aumento quantitativo
e qualitativo de matérias em torno da fotografia, bem evidente na avaliação das matérias referentes à
década de 1970, manteve-se estável na década seguinte. Apesar da existência de temas relevantes nos
anos 1980, percebemos que propor o exame dos diversos eventos relacionados à fotografia paulistana
que ocorreram ao longo das duas décadas diluiria o foco da dissertação. Dessa forma, pareceu-nos
sensato focar a atenção na escalada da fotografia nos anos 1970, restringindo a investigação a essa
década, que, ao nosso ver, corresponde a um período que visivelmente apresenta modificações marcantes nas condições de produção e recepção da fotografia.

31

1.3. A fotografia nas páginas do jornal O Estado de S. Paulo
Elegemos quatro núcleos temáticos, sugeridos pelo próprio material de pesquisa reunido, a partir
dos quais os discursos sobre a fotografia em O Estado de S. Paulo são analisados nesta dissertação.
As discussões contidas nesses núcleos abrangem aspectos relacionados com a estruturação daquilo
que entendemos como cultura fotográfica e que é objeto desta dissertação. Os temas trabalhados no
segundo capítulo são: história da fotografia no Brasil, identidade da fotografia brasileira, mercado
fotográfico especializado e crítica de fotografia. Admitimos que esses núcleos possuem uma forte
inter-relação e não podem ser compreendidos isoladamente.Um outro recurso que utilizamos
para auxiliar na organização do material de pesquisa foi a criação de tabelas contendo a listagem
das matérias e dos artigos que integram cada um dos núcleos temáticos. Esses textos oferecem uma
perspectiva do estágio em que se encontravam os diversos setores relacionados à fotografia naqueles
anos. Intencionamos, assim, que este estudo possa contribuir para a compreensão de um período
ainda pouco explorado pela bibliografia fotográfica atual.
As matérias selecionadas no jornal O Estado de S. Paulo foram organizadas em tabelas de acordo
com a classificação por temas, que fornecem uma visão geral dos textos que compõem cada um dos
núcleos temáticos. Por intermédio delas, acessamos informações como as datas de publicação, os nomes
dos autores e os títulos dos textos. Os núcleos “Por uma história da fotografia no Brasil” e “Por uma
identidade da fotografia brasileira” originaram duas tabelas, que foram criadas para dar mais clareza ao
material listado. Assim, temos a Tabela 2 com as matérias sobre Hercules Florence, e a Tabela 3, somente
com os artigos publicados na seção “Fotografia” do Suplemento Literário. Ainda salientamos que, em
alguns casos, uma mesma matéria ou artigo consta em núcleos diferentes. Isso mostra o quanto os temas
não são estanques, mas interpenetram-se e não permitem ser simplesmente dissociados.
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O núcleo temático “Por uma história da fotografia no Brasil” gerou duas tabelas. A Tabela 1 é
constituída por cinco artigos que possuem temas relacionados com a história da fotografia no Brasil
e refere-se ao material publicado na seção “Fotografia” do Suplemento Literário, no decorrer dos anos
de 1972 a 1975.

Tabela 1 – Por uma história da fotografia no Brasil
(Suplemento Literário e Suplemento do Centenário)
Tabela 1
Data

Título

Autor

31/12/1972

“O século XIX na fotografia de Militão e nas cartas do
fotógrafo a crônica política e social de uma época”
(Suplemento Literário)

Ilka Brunhilde
Laurito

04/03/1973

“Valério Vieira - viveu em São Paulo um dos gênios da
fotografia mundial”

Boris Kossoy

01/07/1973

“Guilherme Gaensly e os cartões postais”
(Suplemento Literário)

Boris Kossoy

12/08/1973

“Hercules Florence – pioneiro da fotografia no Brasil”
(Suplemento Literário)

Boris Kossoy

24/11/1974

“O fotógrafo ambulante e a história da fotografia nas
praças de São Paulo”
(Suplemento Literário)

Boris Kossoy

18/10/1975

“Panorama da fotografia no Brasil desde 1832”
(Suplemento do Centenário)

Boris Kossoy
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A Tabela 2 apresenta a sequência de matérias e artigos relacionados a Hercules Florence, francês
radicado no Brasil e um dos inventores de um processo fotográfico no século XIX. A partir dessa
tabela, notamos que aquilo que se publicou no jornal O Estado de S. Paulo sobre o tema história da
fotografia no Brasil a partir do ano de 1976 referia-se principalmente a Hercules Florence e à invenção
da fotografia no país. Nota-se que a campanha pelo reconhecimento da invenção de Florence, conduzida por Boris Kossoy ao longo da década de 1970, foi noticiada sistematicamente pelo jornal. A
primeira ocorrência do tema deu-se no Suplemento Literário em 1973 e reaparece em 1975, no artigo
“Panorama da fotografia no Brasil desde 1832”, publicado na edição especial sobre fotografia no Suplemento do Centenário. As demais matérias e reportagens sobre o assunto encontram-se nas demais
seções do jornal.

Tabela 2 – Por uma história da fotografia no Brasil
(Hercules Florence)
Tabela 2
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Data

Título

Autor

12/08/1973

“Hercules Florence – pioneiro da fotografia no Brasil”
(Suplemento Literário)

Boris Kossoy

09/10/1975

“Bienal terá painéis com a história da fotografia
no Brasil”

matéria não assinada

18/10/1975

“Panorama da fotografia no Brasil desde 1832”
(Suplemento do Centenário)

Boris Kossoy

15/04/1976

“Pioneiro do Brasil revelado aos EUA”

matéria não assinada

12/09/1976

“A Fotografia foi inventada no Brasil”

Cremilda Medina

14/12/1976

“Florence, tema de análise na Unicamp”

Da sucursal de
Campinas

29/03/1977

“Pesquisador publica livro sobre Florence”

matéria não assinada

22/05/1977

“O pioneirismo de Hércules Florence”

matéria não assinada

13/07/1977

“EUA publicam livro sobre pioneiros da fotografia
brasileira”

Cremilda Medina

06/08/1977

“A história da fotografia”
(seção “Dos leitores”)

Francisco Alvares
Machado/Vasconcelos
Florence

31/08/1977

“Homenagem a Hércules Florence”

matéria não assinada

19/09/1978

“Livros intactos há 25 anos”

Da sucursal do Rio

24/09/1978

“A história, mal contada, dos pioneiros da fotografia”

Cremilda Medina

24/09/1978

“O rigor estético sobrepondo a verdade das datas”

Cremilda Medina

24/09/1978

“Quem garante a crônica das cortes?”

Cremilda Medina

17/01/1979

“Fotógrafos pioneiros do Brasil”

matéria não assinada

04/03/1979

“Um século da morte do inventor da fotografia – o
reconhecimento, 140 anos após a descoberta”

Luiz Carlos Caversan

04/03/1979

“Um século da morte do inventor da fotografia – um
gênio solitário que surge no momento certo”

Boris Kossoy

27/04/1979

“Centenário da morte de Hércules Florence”

matéria não assinada

14/12/1980

“A história da fotografia no Brasil: documentos, interpretações, imagens”

Luiz Carlos Caversan
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Nesta dissertação, consideramos a publicação da seção “Fotografia” no Suplemento Literário como
uma contribuição relevante para o fomento da fotografia em São Paulo, assim como para a reflexão
sobre a construção da identidade para a fotografia brasileira naqueles anos. O núcleo “Por uma identidade da fotografia brasileira” conta com duas tabelas. A primeira (Tabela 3) contém a listagem de
todas as matérias publicadas durante os três anos de existência daquela página e nos permite observar
que ela ainda não possuía um perfil editorial definido em seu primeiro ano de circulação. Os artigos apresentavam temas e abordagens bastante desiguais: foram publicados três artigos traduzidos
do jornal norte-americano The New York Times (NYT), quatro artigos assinados pelos profissionais
brasileiros Boris Kossoy, Armando Aflalo e Ilka Brunhilde Laurito e ainda três outros não assinados.
Se os autores e os temas eram bastante ecléticos no ano de 1972, a partir de 1973 até o encerramento do caderno em 1974, a autoria dos artigos ficou sob a responsabilidade exclusiva de Boris
Kossoy. A partir de então, a orientação editorial da página assumiu um perfil mais uniforme, tendo
passado a divulgar fotógrafos estrangeiros, fotógrafos atuantes no Brasil no século XIX, atividades em
torno da fotografia no circuito nacional, além de ensinamentos sobre a linguagem fotográfica. Cabe
ressaltar que, nos três anos de existência da página Fotografia, apenas sete artigos, de um total de 33
publicados, referem-se a temas ligados à fotografia produzida no Brasil.

Tabela 3 – Por uma identidade da fotografia brasileira
(Suplemento Literário)
Tabela 3
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Data

Título

Autor

07/05/1972

“A arte não tem lugar nem tempo”

Bernard Weinraub

07/05/1972

“Como educar os olhos de um fotógrafo”

Boris Kossoy

04/06/1972

“Trabalho de Weston exprime a sua filosofia”

Gene Thornton

04/06/1972

“Os pioneiros engrandecem a fotografia”

matéria não assinada

09/07/1972

“O susto de Delaroche, há 130 anos”

Peter Quennell

09/07/1972

“Os passos emocionantes da revelação”

matéria não assinada

06/08/1972

“O Jazz segundo a fotografia de William Claxton”

Armando Aflalo

05/11/1972

“Thomas Eakins 1844–1916”

matéria não assinada

03/12/1972

“Apresentamos a moda que foi adotada até por um
imperador: a do ‘cartão portrait’. Seu inventor e seus
seguidores”

Boris Kossoy

31/12/1972

“O século XIX na fotografia de Militão e nas cartas do
fotógrafo a crônica política e social de uma época”

Ilka Brunhilde Laurito

07/01/1973

“Ascensão e queda do pictorialismo”

Boris Kossoy

04/02/1973

“A obra de John Thomson 1837–1921”

Boris Kossoy

04/03/1973

“Valério Vieira – viveu em São Paulo um dos gênios da
fotografia mundial”

Boris Kossoy

08/04/1973

“Os movimentos do século XX”

Boris Kossoy

06/05/1973

“Man Ray – a pesquisa técnica e a arte na fotografia”

Boris Kossoy

03/06/1973

“A obra de Brassaï”

Boris Kossoy

01/07/1973

“Manifestação contemporânea no Brasil”

Boris Kossoy

01/07/1973

“Guilherme Gaensly e os cartões postais”

Boris Kossoy

12/08/1973

“Hercules Florence – pioneiro da fotografia no Brasil”

Boris Kossoy

09/09/1973

“Nasce a Photo-Galeria”

Boris Kossoy

14/10/1973

“Margaret Bourke-White”

Boris Kossoy

18/11/1973

“Ainda Margaret Bourke-White”

Boris Kossoy

23/12/1973

“Robert Capa 1913–1954”

Boris Kossoy

27/01/1974

“Fotograma – a fotografia sem câmera”

Boris Kossoy

03/03/1974

“A chave do êxito”

Boris Kossoy

14/04/1974

“Oscar Rejlander 1813–1875”

Boris Kossoy

26/05/1974

“A composição fotográfica I e a importância da bi-dimensão”

Boris Kossoy

23/06/1974

“A composição fotográfica II e a importância dos valores estéticos na mensagem”

Boris Kossoy

28/07/1974

“Ansel Adams: o fotógrafo da natureza”

Boris Kossoy

25/08/1974

“Ansel Adams e as exigências técnicas e estéticas da
fotografia”

Boris Kossoy

29/09/1974

“André Kertész: 60 anos de fotografia”

Boris Kossoy

24/11/1974

“O fotógrafo ambulante e a história da fotografia nas
praças de São Paulo”

Boris Kossoy
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A segunda tabela do núcleo temático “Por uma identidade da fotografia brasileira” (Tabela 4) traz
a listagem das matérias que discutem a situação da fotografia no cenário paulistano. Apesar de alguns
dos textos selecionados tratarem de eventos específicos no estado de São Paulo, como os Encontros
Fotográficos de Campos do Jordão ou a I Trienal de Fotografia do MAM de São Paulo, as questões
levantadas referem-se a um contexto mais abrangente e possibilitam refletir sobre as condições da
produção fotográfica no país. Também fazem parte dessa listagem dois breves balanços da situação
da fotografia local realizados pelos colaboradores do jornal, Boris Kossoy, em 1975, e Stefania Bril,
em 1980.

Tabela 4 – Por uma identidade da fotografia brasileira
Tabela 4
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Data

Título

Autor

18/10/1975

“Panorama da fotografia no Brasil”
(Suplemento do Centenário)

Boris Kossoy

13/02/1977

“Fotografia e cinema atingidos pela proibição aos
supérfluos”

Cremilda Medina

07/06/1979

“A fotografia brasileira abre caminho”

matéria não assinada

15/07/1978

“As muitas faces da fotografia no encontro de Campos
do Jordão”

matéria não assinada

24/07/1979

“Saldo positivo e planos do encontro fotográfico”

matéria não assinada

27/07/1979

“Como se divertem os turistas em Campos do Jordão”

matéria não assinada

24/12/1980

“Vinte e cinco anos de divulgação que se faz no Brasil”

matéria não assinada

07/02/1980

“Como definir a profissão fotógrafo?”

matéria não assinada

18/06/1980

“I Trienal de fotografia do MAM”

matéria não assinada

13/07/1980

“Debates na Trienal”

matéria não assinada

02/09/1980

“O Masp inteiro é uma grande mostra de fotos”

matéria não assinada

03/09/1980

“Setembro por conta da fotografia”

matéria não assinada

30/09/1980

“‘Arte e Uso’, fotografia e cultura”

Stefania Bril

28/12/1980

“Fotografia, a verdadeira explosão”

Stefania Bril

O núcleo temático “Por um mercado fotográfico” foi contemplado na tabela 5, que lista as matérias relacionadas à formação de um mercado especializado em fotografia na cidade de São Paulo.
Nas discussões presentes nesse núcleo, as referências aos modos de comercialização da fotografia
praticados no exterior são entendidas como modelos possíveis para o mercado interno, que ainda se
encontrava num estágio inicial. Sendo assim, a tabela reúne tanto matérias escritas por jornalistas
e colaboradores brasileiros, quanto estrangeiros, os quais são provenientes de veículos conveniados
com o jornal. O conjunto contempla também um artigo do correspondente especial em Paris, Francisco Diaz Roncero.

Tabela 5 – Por um mercado fotográfico
Tabela 5
Data

Título

Autor

11/05/1973

“Fotografia, mercado latente”

matéria não assinada

09/09/1973

“Nasce a Photo-Galeria”
(Suplemento Literário)

Boris Kossoy

13/03/1974

“Exposição procura valorizar fotografia”

matéria não assinada

18/09/1974

“Em Paris, fotografia concorre com pintura”

Francisco Diaz
Roncero

04/06/1976

“Crise nos museus estimula prática da fotografia”

Pierre Schneider
(L’Express)

10/12/1978

“Um interesse que aumenta a cada dia”

Michael Bandler
(NYT)

07/06/1979

“Fotografia brasileira abre caminho”

matéria não assinada

10/01/1980

“Nova York: a expansão da fotografia”

Stefania Bril

10/01/1980

“Em São Paulo, a luta por um mercado”

Stefania Bril

30/03/1980

“Em São Paulo, a fotografia conquista seu espaço”

matéria não assinada

28/12/1980

“Fotografia, verdadeira explosão”

Stefania Bril
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Finalmente, a tabela 6, do núcleo temático “Por uma crítica de fotografia”, apresenta um texto
escrito por Geraldo Ferraz, crítico de arte e colaborador de O Estado de S. Paulo, sobre a exposição do
fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson, realizada no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Embora essa crítica seja datada do ano de 1970, optamos em inseri-la na discussão
desse núcleo temático para compará-la com uma outra, de autoria de Stefania Bril, também sobre
Cartier-Bresson, publicada por ocasião de uma exposição do fotógrafo realizada no Masp no ano de
1980. O cotejamento entre os dois textos mostra o quanto a crítica especializada em fotografia ainda
era incipiente em 1970 e como esse cenário veio a se modificar ao final daquela década. Sendo assim,
observamos que a crítica especializada em fotografia foi formalizada em O Estado de S. Paulo apenas
no final da década de 1970 com a publicação sistemática dos textos escritos pela fotógrafa Stefania
Bril. Notamos que a participação de Bril no jornal iniciou-se timidamente em 1978 e 1979, o que
coincidiu com as duas edições dos Encontros Fotográficos de Campos do Jordão organizados por ela.
Já no ano de 1980, sua atividade ganhou fôlego, com a publicação de vinte textos apenas naquele ano.

Tabela 6 – Por uma crítica de fotografia
Tabela 6
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30/05/1970

“Fotografia como viva interrogação”

Geraldo Ferraz

18/07/1976

“Na ‘Multimedia’, os infinitos arranjos da vanguarda”

Sheila Leirner

22/01/1978

“Quando fotografia e pintura se completam”

Sheila Leirner

18/06/1978

“O compromisso com a realidade”

Sheila Leirner

24/09/1978

“A fotografia como forma de expressão”
(Suplemento Cultural)

Stefania Bril

02/01/1979

“Fotografia: de Nova York para o mundo”

Stefania Bril

07/11/1979

“Um repórter que acredita na imagem”

Stefania Bril

16/11/1979

“Um templo para cultuar a imagem”

Stefania Bril

10/01/1980

“Nova York: a expansão da fotografia”

Stefania Bril

10/01/1980

“Em São Paulo, a luta por um mercado”

Stefania Bril

30/03/1980

“Em São Paulo, a fotografia conquista seu espaço”

Stefania Bril

30/03/1980

“Registro visual do movimento: 150 anos dos pioneiros”

Stefania Bril

22/04/1980

“Registros humanos e arquitetônicos”

Stefania Bril

29/04/1980

“Fusão de estruturas e cores em Fadon”

Stefania Bril

25/05/1980

“O mercado de arte fotográfica”
(Suplemento Cultural)

Stefania Bril

03/06/1980

“Registro de sonhos passados e futuros”

Stefania Bril

15/06/1980

“Barthes e o ‘gênio’ da fotografia”

Stefania Bril

20/06/1980

“A fotografia e a morte da morte”

Stefania Bril

29/06/1980

“Três aspectos significativos da I Trienal”

Stefania Bril

13/07/1980

“Realidade para o espectador construir”

Stefania Bril

19/08/1980

“Fotógrafo e cego, encontro mágico”

Stefania Bril

27/08/1980

“A pintura, um suporte para a arte fotográfica”

Stefania Bril

27/08/1980

“Equilíbrio entre o real e o imaginário”

Stefania Bril

07/09/1980

“Ernst Haas, a vida em muitas fotos”

Stefania Bril

21/09/1980

“Cartier-Bresson, toda uma maneira de viver”

Stefania Bril

30/09/1980

“‘Arte e Uso’, fotografia e cultura”

Stefania Bril

09/12/1980

“A imagem como acessório dos objetos do dia-a-dia”

Stefania Bril

28/12/1980

“Fotografia, a verdadeira explosão”

Stefania Bril

As tabelas fornecem uma visão geral das matérias que compõem cada núcleo temático. A listagem
completa do levantamento preliminar está no Anexo 1 desta dissertação.
Como vimos, O Estado de S. Paulo, fonte de pesquisa adotada nesta dissertação, é um jornal que
atua desde longa data. A seu respeito, podemos dizer que está alinhado ao pensamento das elites do
país, embora declare-se democrata e liberal. Os pontos de vista defendidos pelos seus responsáveis
são veiculados no jornal como sendo supostamente a materialização da própria vontade da população, o que dissimula a sua posição de órgão doutrinador e modelador da opinião pública. Além disso,
possui uma participação ativa na agenda política do país, ora a favor, ora em oposição aos poderes
instituídos vigentes. Embora o jornal tenha um perfil político conservador, na área cultural demonstra uma abertura maior. O jornal ficou conhecido por acolher intelectuais com orientações diferentes
daquelas que defende. Assim, publicou pensamentos de vertentes distintas das suas, principalmente
em seus cadernos mais opinativos, como o Suplemento Literário, que intencionavam criar hábitos
intelectuais entre os leitores.
O Suplemento Literário ganha atenção nesta pesquisa, pois, entre os anos de 1972 a 1974, publicou
mensalmente a seção “Fotografia”. Em 1975, o Suplemento do Centenário trouxe um apanhado histórico sobre a fotografia numa edição especial de seis páginas. Se levarmos em conta que a fotografia
vinha ganhando espaço durante essa década, o jornal mostrou-se atento às tendências acenadas pelo
público leitor. Não apenas no caso dos cadernos especializados em cultura, mas as demais seções de
O Estado de S. Paulo mostraram ser espaços generosos onde surgiram discussões profícuas a respeito
da fotografia naquele período. A partir dos temas apontados por seus conteúdos, foi possível levantar
um conjunto de questões que evidenciam um complexo processo de inserção social da fotografia no
circuito paulistano nos anos de 1970.
Nesse ponto, não podemos deixar de problematizar o jornal como documento histórico. Se todos e quaisquer documentos históricos estão permeados da intencionalidade e da subjetividade dos
indivíduos que os produziram, no caso da imprensa, soma-se ainda a sua capacidade de modelar
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maneiras de pensar e agir, de definir papéis sociais e de propagar pontos de vista que se pretendem
compartilhados e universais. O pesquisador que escolhe trabalhar com a imprensa como fonte histórica deve considerar as diversas interferências a que esses documentos estão sujeitos. Quem produziu
o texto em questão, se está assinado ou não, que jornal o veicula, em que seção ele faz isso são algumas
perguntas que podemos fazer a essas fontes e documentos. Do mesmo modo, podemos nos inquirir
sobre quem é esse pesquisador que recolhe e trabalha com esses textos, quais os motivos e com que
intenção desenvolve a sua pesquisa, a que instituição está filiado, em que círculo ela será disponibilizada. Não nos esquecendo que o próprio pesquisador acaba incutindo sua percepção e seu repertório
às suas análises. No entanto, acreditamos que leituras elucidativas podem emergir desse contexto
repleto de parcialidades.
No caso desta dissertação, por adotarmos um jornal de grande circulação como fonte de pesquisa,
devemos ter em mente que o poder de influência da imprensa e a parcialidade dos discursos veiculados requerem uma atenção constante. Como alerta Michel Foucault, longe de serem enunciados pelos
quais a informação e o conhecimento fluem, constante e imparcialmente, os discursos são dispositivos que determinam o modo pelo qual se compreende este ou aquele tema, distingue-se aquilo que
pode ou não ser dito, seleciona-se quem possui autoridade para se pronunciar e em que circunstância
isso pode ser feito. Analisar os textos publicados em O Estado de S. Paulo tornou-se um exercício de
compreensão do funcionamento desse mecanismo em toda a sua complexidade. Se num primeiro
momento acreditávamos ser necessário eleger mais de um veículo de imprensa como fonte de pesquisa, temendo a exiguidade dos conteúdos, ao examinarmos o material recolhido pelo levantamento
sistemático num único jornal, surpreendeu-nos a profusão de discussões latentes em suas matérias.
Diante disso, O Estado de S. Paulo justificou-se como fonte de pesquisa exclusiva desta dissertação. A
análise dos núcleos temáticos será objeto do segundo capítulo.

42

43

2 FOTOGRAFIA: HISTÓRIA, IDENTIDADE, MERCADO E CRÍTICA
As matérias sobre fotografia publicadas em O Estado de S. Paulo nos anos de 1970 constituem o
objeto de análise neste segundo capítulo e estão organizadas de acordo com quatro núcleos temáticos, a saber: 1. a história da fotografia no Brasil; 2. a identidade da fotografia brasileira; 3. o mercado
fotográfico especializado; 4. a crítica de fotografia. Tais núcleos emergiram a partir do levantamento
exaustivo das matérias e da análise de seus conteúdos, levando em conta as suas recorrências e possíveis contribuições para a identificação de uma cultura fotográfica característica da década de 1970.
A criação de núcleos temáticos foi um recurso para tornar inteligível o teor dos debates apresentados
pelo jornal e seus desdobramentos.
Precedendo cada um dos temas abordados neste capítulo, adotamos a expressão “por uma”, decisão que responde à necessidade de salientar que, na época, lutava-se pelo reconhecimento dos profissionais da área, por um ambiente com melhores condições para a produção e a comercialização de
fotografias, pela construção de uma história e de uma identidade para a fotografia brasileira, assim
como por um ensino de fotografia mais consistente. Entendemos que as ações e os discursos envolvendo a fotografia durante a década de 1970 aspiravam à constituição de um circuito mais estruturado
para as diversas práticas no âmbito do fotográfico. Devemos considerar que cada uma dessas ações e
discursos possuíam propósitos específicos que, muitas vezes não se alinhavam numa direção unívoca
nem possuíam o mesmo grau de eficiência ou de abrangência. No entanto, se considerarmos os objetivos gerais de tais esforços, identificamos o anseio comum de fomentar a fotografia, seja na condição
de profissão, de produto de mercado, de meio expressivo, de documento histórico, de instrumento
pedagógico ou ainda de objeto de reflexão teórica e crítica. O objetivo das análises desenvolvidas em
cada um dos quatro itens que compõem este capítulo é detectar essa condição de devir em relação a
um circuito fotográfico mais estruturado e profissional.

2.1 Por uma história da fotografia no Brasil
Diversos temas relativos à história da fotografia no Brasil foram abordados nas matérias e artigos
veiculados pelo jornal O Estado de S. Paulo ao longo dos anos 1970, o que nos levou a catalogá-los
em um núcleo temático específico.1 Destacamos como marco inaugural dessa discussão a pesquisa
desenvolvida por Ilka Brunhilde Laurito sobre o fotógrafo Militão Augusto de Azevedo, publicada na
seção “Fotografia” do Suplemento Literário, em 31 de dezembro de 1972, no artigo “O século XIX na
fotografia de Militão e nas cartas do fotógrafo: a crônica política e social de uma época”. Licenciada
em letras pela Universidade de São Paulo, Laurito atuou como escritora, poetisa e docente, além de
ter sido diretora do Departamento de Educação e Cinema da Cinemateca Brasileira na década de
1960.2 No ano de 1982, a pesquisa que Laurito havia realizado sobre Militão Augusto de Azevedo
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1

Ver tabela 2, no item 1.2.1.

2

“Ilka Brunhilde Laurito”. In: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017.
Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2953/ilka-brunhilde-laurito. Acesso em: 17 out. 2017.

uma década antes foi publicada no livro São Paulo em três tempos: álbum comparativo da cidade de
São Paulo (1862–1887–1914), com o título “Retrato de um photographo”.3 Por meio de uma investigação minuciosa, a autora examinou as correspondências, os diários e a obra fotográfica de Militão
Augusto de Azevedo (1837–1905), elucidando a gênese de uma boa parcela das imagens do fotógrafo
oitocentista por meio de seus escritos. Nascido em 1837, Militão transferiu-se do Rio de Janeiro para
São Paulo em 1862 e passou a atuar principalmente como retratista de estúdio. Em 1875, adquiriu a
filial paulistana do renomado estúdio fotográfico Carneiro & Gaspar, instalado no Rio de Janeiro, que
renomeou como Photographia Americana.4
Aos olhos do presente, as cartas de Militão constituem uma documentação fecunda, “testemunhos preciosos”, segundo Laurito, tanto para o conhecimento de suas atividades profissionais e comerciais quanto para a compreensão de diversos aspectos da sociedade escravocrata e monarquista,
depois republicana, de fins do século XIX. De acordo com a autora, encerrada a atividade fotográfica
profissional de Militão, por volta de 1887, suas cartas deixaram de ter propósitos comerciais para se
transformarem numa penetrante crônica da situação social e política do país. Isso fica evidente ao
constatarmos a lucidez do seguinte comentário do fotógrafo:
Como deve ter sabido pelo telégrafo, no dia 15 do corrente, almocei monarquista e jantei republicano, isto mostra que as coisas por aqui se fazem
rápidas como o século que elas representam: eletricidade e caminhos de
ferro. Julgo não haver na História Universal uma mudança radical de governo tão pacífica como esta. Das duas uma: ou este povo não tem convicções nem opiniões, resultado da convivência com a escravidão desde
o nascer; ou então é eminentemente filósofo e compreendeu que apenas
houve mudança de rótulo que se fez e que costumam fazer muitos negociantes de vinho: enchem as garrafas na mesma pipa e põem-lhes rótulos
diferentes…5
A análise de Militão sobre o momento político e histórico que vivenciava carrega o discernimento
de uma pessoa observadora e perspicaz. Por meio do artigo de Ilka Laurito, ficamos conhecendo a
personalidade meticulosa de Militão, que copiava as cartas que enviava, numa caligrafia por vezes
indecifrável, no “livro copiador de cartas”.6 Tratava-se de um caderno grosso com etiqueta da A. L.

3

LAURITO, Ilka Brunhilde. “Retrato de um photographo”. In: LAURITO, Ilka Brunhilde et al. (Orgs.). São Paulo em
três tempos: álbum comparativo da cidade de São Paulo (1862–1887–1914). São Paulo: Casa Civil; Imprensa Oficial do
Estado; Secretaria da Cultura; Arquivo do Estado, 1982.

4

CARVALHO, Vânia Carneiro de; LIMA, Solange Ferraz. “Representações urbanas: Militão Augusto de Azevedo e a
memória visual da cidade de São Paulo”. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 27, 1998, p. 111.

5

Trecho extraído de correspondência enviada por Militão a Luís Jablinski, que se encontrava em Paris em novembro de
1889 (LAURITO, Ilka Brunhilde. “O século XIX na fotografia de Militão e nas cartas do fotógrafo: a crônica política e
social de uma época”. O Estado de S. Paulo, Suplemento Literário, 31 dez. 1972, pp. 4–5).

6

AZEVEDO, Militão Augusto de. “Livro copiador de cartas”. 1883–1902. Documento localizado no Museu Paulista da
Universidade de São Paulo, em São Paulo.
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Garraux, livraria e papelaria pertencente ao francês Anatole Louis Garraux localizada na rua da Imperatriz, 36/38. O caderno incluía não apenas a transcrição fiel da correspondência enviada por ele
entre os anos de 1883 a 1902, mas também os requerimentos encaminhados às instâncias públicas,
listas de preços, balancetes, recibos e ações de seu estúdio fotográfico, constituindo uma documentação de grande valor, tanto do ponto de vista histórico quanto filológico.7
No que diz respeito à atividade fotográfica, tais registros trouxeram à tona informações que permitem reconhecer e comprovar a autoria de muitas das imagens do carioca radicado na capital paulista, como a da obra Álbum comparativo da cidade de São Paulo: 1862–1887, que não apresentava
identificação de autoria impressa em suas tiragens. Segundo Militão, “Em minhas fotografias de comércio não ponho carimbo por achar melhor para a venda ignorar-se a procedência”.8 A publicação
do Álbum comparativo ocorreu no ano de 1887 e coincidiu com o encerramento de suas atividades
profissionais com fotografia que, a partir daquele momento, passaria a ter um caráter esporádico:
[…] como Verdi despedindo-se da música escreveu o seu Otelo, eu quis
despedir-me da fotografia fazendo o meu. É um álbum comparativo de
São Paulo de 1862 e 1887. Parece-me um trabalho útil, e talvez o único
que se tem feito em fotografia, porque ninguém terá tido a pachorra de
guardar clichês de 25 anos. Tenho trabalhado muito e creio que nada farei;
conheces o meu gênio: não sirvo para pedir. Neste trabalho andam um
bocadinho de amor próprio de artista, e gratidão ao lugar em que estou há
25 anos.9
Ilka Laurito foi capaz de dar voz a Militão Augusto de Azevedo, criando um personagem concreto
e atuante em seu tempo por meio da documentação deixada por ele, elucidativa de tantos aspectos relevantes de suas atividades e da sociedade em que viveu. É certo que o ensaio pioneiro do colecionador e
historiador Gilberto Ferrez intitulado “A fotografia no Brasil e um dos seus mais dedicados servidores:
Marc Ferrez (1843–1923)”, datado de 1946, já havia enfatizado a obra de Militão por seu valor documental, entendendo o termo documental como sendo “uma produção de época que serve de matéria-prima
para a produção de conhecimento sobre a sociedade”.10 De acordo com Gilberto Ferrez:
Militão Augusto de Azevedo […] foi quem deixou as mais deliciosas vistas
de São Paulo, de 1860 a 1887. Contemplando-as, vemos ressurgir a pequena e pacata cidade provinciana que era então a capital paulista. A obra
de Militão é sem par para os estudiosos do velho urbs. […] Os estudos
de reconstituição do São Paulo antigo, efetuados por Benedito Calixto e
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LAURITO, “O século XIX na fotografia de Militão e nas cartas do fotógrafo”, op. cit.

8

Trecho extraído de correspondência enviada por Militão aos senhores Guimarães e Ferdinando, em fevereiro de 1887
(LAURITO, “O século XIX na fotografia de Militão e nas cartas do fotógrafo”, op. cit.).

9

Trecho extraído de correspondência do dia 1º de julho de 1887 (Ibid.).

10

CARVALHO; LIMA, op. cit., p. 117.

J. Wasth Rodrigues, só se tornaram possíveis em face das fotografias de
Militão. Graças a ele e outros que surgiram mais tarde, pôde o Sr. Benedito
Duarte, diretor da Seção de Iconografia, da Divisão de Documentação Social Estatística de São Paulo, organizar um arquivo fotográfico, provido de
fichas elucidativas e eruditas, de grande valor para os pesquisadores. Esse
trabalho deveria servir de padrão a todas as grandes cidades brasileiras,
que não poderão prescindir, no futuro, de tão relevante serviço.11
Mesmo que as fotografias da cidade de São Paulo realizadas por Militão tenham sido mencionadas por Ferrez, foi somente a partir da década de 1970 que a obra do fotógrafo, tanto as vistas da
cidade quanto os retratos, ganhou maior visibilidade. Nesse sentido, a divulgação da pesquisa de Ilka
Brunhilde Laurito pela grande imprensa desempenhou um papel importante, como atesta o pesquisador e professor Rubens Fernandes Junior.12 Outros eventos e pesquisas desenvolvidas no decorrer
dos anos 1970 colaboraram também para projetar a produção de Militão para um público ainda
maior. Em 1973, Pietro Maria Bardi, diretor do Museu de Arte de São Paulo (Masp), com a colaboração de Boris Kossoy, organizou a exposição de cunho histórico intitulada Fotografia no Brasil, que
exibiu retratos e fotos do Álbum comparativo da cidade de São Paulo: 1862–1887, com os devidos
créditos e legendas informativas sobre o fotógrafo e as imagens.13 Dois anos depois, Militão foi um
dos fotógrafos oitocentistas destacados por Boris Kossoy em seu artigo, “Panorama da fotografia no
Brasil desde 1832”, publicado na edição especial de seis páginas do Suplemento do Centenário,14 cujo
tema era a fotografia. No mesmo ano de 1975, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS–SP)
promoveu a exposição Memória paulistana, importante resgate histórico-cultural da memória da capital paulista por meio de fotografias da cidade que contou com registros realizados por Militão.15
A valorização da produção do fotógrafo não ficaria restrita às fronteiras nacionais e chegaria
também ao meio acadêmico. Em 14 de setembro de 1976, foi inaugurada no Metropolitan Museum
of Art de Nova York, a exposição Pioneer photographers of Brazil 1840–1920, com curadoria de Gilberto Ferrez e Weston J. Naef, curador associado daquele museu, que incluiu fotografias de autoria de
Militão Augusto de Azevedo.16 Em 1978, foi a vez de Boris Kossoy apresentar sua dissertação de mestrado intitulada Militão Augusto de Azevedo e a documentação fotográfica de São Paulo (1862–1887):
recuperação da cena paulistana através da fotografia, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo.
Durante todo o mês de setembro de 1980, o grande evento fotográfico organizado pelo Masp, em
11

FERREZ, Gilberto. “A fotografia no Brasil e um dos seus mais dedicados servidores: Marc Ferrez (1843–1923)”. Revista
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 10, 1946, pp. 240–241.
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FERNANDES JUNIOR, Rubens. “Técnica, pioneirismo e memória na obra de Militão”. In: FERNANDES JUNIOR,
Rubens; BARBUY, Heloisa; FREHSE, Fraya (Orgs.). Militão Augusto de Azevedo. São Paulo: Cosac Naify, 2012, p. 23.
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FERNANDES JUNIOR, op. cit., p. 23.
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KOSSOY, Boris. “Panorama da fotografia no Brasil desde 1832”. O Estado de S. Paulo, Suplemento do Centenário, 18
out. 1975, pp. 1–6.
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FERNANDES JUNIOR, op. cit., p. 24.
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A exposição Pioneer photographers of Brazil 1840–1920 será abordada mais adiante, neste mesmo item 2.1.
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parceria com a empresa Kodak do Brasil, reuniu uma série de exposições e atividades em torno da
fotografia. As imagens de Militão, em cópias restauradas por João Sócrates de Oliveira,17 integraram
o núcleo histórico, apresentado no mezanino do museu, que contou com a organização do bisneto do
fotógrafo, Ruy Brandão Azevedo. Vistas em perspectiva, as pesquisas, publicações e exposições sobre
o trabalho de Militão Augusto de Azevedo constituíram esforços para a edificação de um corpo de conhecimento para a compreensão do passado e, ao mesmo tempo, uma contribuição para a construção
de uma história da fotografia no Brasil.
Nesse contexto, Boris Kossoy desempenhou um papel fundamental na década de 1970, ao buscar
estruturar uma história da fotografia no Brasil.18 Arquiteto formado pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie em 1965, Kossoy estabeleceu o estúdio fotográfico Ampliart naquele mesmo ano e, desde
então, atuava como fotógrafo profissional, seja produzindo retratos de estúdio, seja como freelancer
de veículos de imprensa como as revistas Claudia e Quatro Rodas, Jornal da Tarde, Última Hora, entre outros.19 Em 1971, publicou o livro de fotografias autorais Viagem pelo fantástico, prefaciado pelo
diretor do Masp, Pietro Maria Bardi. Nos anos 1970, Kossoy engajou-se também na pesquisa histórica
e na reflexão teórica, optando por direcionar seus estudos para a história da fotografia.20
Boris Kossoy iniciou sua colaboração com o jornal O Estado de S. Paulo em 1972, publicando
dois artigos na seção “Fotografia” do Suplemento Literário. A partir de 1973 até o encerramento do
suplemento em 1974, ele tornou-se responsável por aquela seção, publicando 22 artigos durante dois
anos.21 Ao examinarmos o conjunto de artigos escritos por Kossoy para o Suplemento Literário, verificamos que o autor deu atenção a alguns temas ligados à história da fotografia no Brasil, como a
vida e a obra fotográfica de Valério Vieira, os cartões postais produzidos por Guilherme Gaensly e
até mesmo os fotógrafos ambulantes, conhecidos como lambe-lambes e seu papel na construção da
memória de uma época. Contudo, os assuntos abordados na seção “Fotografia” não se restringiam
à produção fotográfica em território nacional, sendo a fotografia internacional objeto de um maior
número de matérias. Boris Kossoy sustentava que seus artigos para o Suplemento Literário procuravam manter uma “cronologia histórica” com o propósito de disponibilizar aos leitores “um apanhado
básico da fotografia nacional e internacional através das biografias e imagens dos grandes mestres, o
surgimento e a decadência de movimentos com suas repercussões e também a influência e a herança
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17

“João Sócrates de Oliveira é um dos mais importantes e renomados restauradores do mundo. Atualmente vive e trabalha em Londres, presta serviços para o British Film Institute, entre outros” (FERNANDES JUNIOR, op. cit., pp. 24–
25).
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Conforme o comentário presente na matéria “Florence, tema de análise na Unicamp”, ficam explícitas as intenções do
pesquisador: “Desde 1972, Kossoy desenvolvia um estudo em profundidade, para como afirma ‘estruturar uma história
da fotografia brasileira’” (“Florence, tema de análise na Unicamp”. O Estado de S. Paulo, 14 dez. 1976, p. 14).

19

KOSSOY, Boris. Boris Kossoy: fotógrafo. São Paulo: Cosac Naify; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; Pinacoteca
do Estado, 2010, p. 165.
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Ibid., pp. 183–184.
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Ver Tabela 3 – Por uma identidade da fotografia brasileira, item 1.2.1.

que a fotografia legou para outras formas de arte”.22
O Suplemento Literário teve o seu último número publicado em 22 de dezembro de 1974 e foi
substituído pelo Suplemento do Centenário, caderno criado para comemorar os cem anos do jornal O
Estado de S. Paulo. O Suplemento do Centenário circulou semanalmente durante todo o ano de 1975
e contou com artigos escritos para serem nele publicados. A fotografia fez parte dos temas abordados
pelo suplemento comemorativo, e Boris Kossoy foi convidado a redigir a edição nº 42, publicada em
18 de outubro de 1975. O artigo intitulado “Panorama da fotografia no Brasil desde 1832” ocupou as
seis páginas do caderno e possuía uma aparência densa devido à diagramação que conciliava blocos
de texto de fontes miúdas com reproduções de diversas fotografias da virada do século XIX. O texto
trazia a seguinte apresentação:
Os principais aspectos da fotografia no século XIX são estudados neste
trabalho de Boris Kossoy seguindo uma ordem cronológica desde o Império até os nossos dias. As exibições realizadas pelo Abade Compte que
apresentou aos brasileiros a nova invenção, as experiências de Hercules
Florence até os primeiros fotógrafos profissionais da Província compõe a
fase inicial da fotografia no Brasil. Vem em seguida a atividade pioneira de
fotógrafos no Rio e em São Paulo com fotos que documentam a sua época.
O aparecimento do cartão postal que abriu um novo veículo de divulgação,
o fotógrafo ambulante, o “lambe-lambe”, figuras típicas da cidade também
fazem parte deste histórico onde o advento da foto editorial marca um
passo importante no desenvolvimento da arte fotográfica da atualidade.23
O período abordado no texto é extenso, e os temas relacionados são diversificados, resultando
num ensaio de caráter abrangente. O autor, contudo, tomou a precaução de alertar os leitores que não
estava apresentando um estudo aprofundado, mas uma pesquisa de teor geral que pretendia fornecer
“uma visão didática e condensada da história da fotografia no Brasil”.24 Sendo assim, o texto possui
um caráter descritivo e informativo e, nessa condição, não tinha a intenção de estabelecer conexões
entre todos os temas. Elencamos os tópicos abordados pelo autor para mostrar a dimensão de sua
empreitada:
•

Hercules Florence (1894–1879)

•

A chegada do Abade Compte ao Brasil

•

O Jornal do Commercio e o Almanak Laemmert

•

A aceitação da fotografia no Brasil

•

Os temas preferidos

22

KOSSOY, Boris. “Panorama da Fotografia no Brasil desde 1832”. O Estado de S. Paulo, Suplemento do Centenário, 18
out. 1975, p. 1.

23

Ibid., p. 1.

24

Ibid., p. 1.

49

•

Os fotógrafos do século XIX e suas origens

•

Os primeiros fotógrafos que retrataram o Brasil

•

Os primeiros fotógrafos de São Paulo

•

Henrique Rosen

•

Militão Augusto de Azevedo (1837–1905)

•

A foto-pintura

•

Marc Ferrez (1843–1923)

•

Guilherme Gaensly

•

Valério Vieira (1862–1941)

•

Resumo histórico do cartão postal

•

Os cartões postais no Brasil

•

A fotografia editorial no começo do século

•

O fotógrafo ambulante

•

A técnica do fotógrafo “lambe-lambe”

•

Conrado Wessel

•

Os sucessores do lambe-lambe

•

Augusto César de Malta Campos (1864–1957)

•

A primeira exposição da história da fotografia no Brasil

•

A preservação das imagens do passado

•

O foto-clubismo no Brasil

•

As publicações especializadas

•

A fotografia na nossa publicidade

•

A fotografia e os veículos de comunicação

•

A fotografia como uma forma de arte

•

A moda ou a descoberta? Os anos 70.

A sequência dos tópicos obedece a uma ordem cronológica, opção que, segundo Kossoy, visava
reunir e organizar temas que possuíam conteúdos muito díspares. Sendo assim, cada um dos tópicos
apresentava um pequeno texto informativo que discorria sobre o assunto em questão, sem estabelecer
uma conexão expressa entre eles. Esse panorama, apresentado no Suplemento do Centenário, constituiu uma das primeiras tentativas de sistematizar informações referentes à história da fotografia no
Brasil nos séculos XIX e XX, tendo sido seus resultados disponibilizados para o público leitor de O
Estado de S. Paulo. Aferimos que esse trabalho cumpriu a sua tarefa de fornecer “uma visão didática
e condensada” da fotografia brasileira ao abordar uma gama de temas referentes à produção nacional.
Observamos também que as primeiras investidas no sentido da construção de uma história da fotografia possuíam um teor predominantemente informativo e ainda careciam de um caráter reflexivo.
Seria a partir de esforços dessa natureza e do amadurecimento teórico dos pesquisadores nacionais
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que emergiriam estudos mais aprofundados e consistentes, como os que começaram a surgir no ambiente acadêmico alguns anos mais tarde.25
A publicação do artigo “Panorama da fotografia no Brasil desde 1832”, em 1975, teve um importante precedente. Dois anos antes, Kossoy já havia organizado a exposição Fotografia no Brasil,
que aconteceu no Masp em julho de 1973. Focada principalmente na produção fotográfica brasileira
oitocentista, a mostra incluiu, entre outros documentos, fac-símiles dos manuscritos de Hercules Florence26, o Álbum comparativo da cidade de São Paulo: 1862–1887, de Militão Augusto de Azevedo,
e os cartões postais de Guilherme Gaensly.27 Pietro Maria Bardi, diretor do museu e fomentador da
fotografia de longa data, manifestou-se a respeito daquela iniciativa:
Dentro do mesmo espírito pioneiro que nos levou a dar importância devida à fotografia, promovendo os primeiros cursos e exibindo a obra de
valores, também dos jovens de nível, eis que nos veio a ideia de pesquisar e apresentar o trabalho daqueles que são os iniciadores da fotografia
nacional, principalmente de São Paulo. Durante o mês de julho próximo
faremos realizar no Museu a exposição “A Fotografia no Brasil”, baseada
no material que Boris Kossoy conseguiu reunir durante algum tempo,
uma mostra dos fotógrafos que mais contribuíram para a retratação de
suas épocas e que hoje nos servem de referência para uma análise social,
além da importância fotográfica encerrada em si mesma. Acreditamos ser
esta manifestação a primeira do gênero, onde os interessados em fotografia
poderão encontrar os melhores exemplos desta arte tão bem representada
no Brasil principalmente no século passado.28
Durante os anos de 1970, Boris Kossoy vivenciou um episódio relevante que marcaria sua trajetória como pesquisador da fotografia. Por intermédio de Eduardo Salvatore, então presidente do Foto
Cine Clube Bandeirante, Kossoy conheceu Armando Machado Florence, membro daquela associação
e bisneto de Hercules Florence. Ao ter contato com os relatos sobre o inventor francês radicado no
Brasil e obter acesso aos seus manuscritos originais mantidos por Machado, Kossoy passou a se dedicar a uma minuciosa investigação sobre a vida e a obra de Florence.29 Durante quatro anos, de 1972
a 1976, Kossoy organizou as informações contidas nos documentos de Hercules Florence. Em 1976,
25 “Um passeio pelo pensamento crítico da fotografia brasileira”. Palestra de Rubens Fernandes Junior no 1º Encontro
Pensamento e Reflexão na Fotografia. Estúdio Madalena, 3 ago. 2012. Disponível em: https://vimeo.com/46859885.
Acesso em: 14 dez. 2017.
26 Nos anos de 1970, empregou-se o nome Hercules, escrito com “s”, tanto nas duas edições do livro Hercules Florence:
a descoberta isolada da fotografia no Brasil (Faculdade de Comunicação Social Anhembi,1977; Duas Cidades, 1980),
quanto nos textos do jornal O Estado de S. Paulo. A partir da terceira edição do mesmo livro (Edusp, 2006), o nome
passou a ser grafado sem o “s”, como no original na língua francesa. Nesta dissertação, optamos em seguir a grafia utilizada na década de 1970, salvo nas referências e citações mais recentes em que o nome aparece sem o “s”.
27 KOSSOY, “Panorama da fotografia no Brasil desde 1832”, op. cit., p. 5.
28 Ibid., p.5.
29 KOSSOY, Boris Kossoy, op. cit., p. 181.
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com o apoio da instituição norte-americana de pesquisa e ensino em fotografia, o Rochester Institute
of Technology (RIT), conseguiu reconstituir quimicamente as experiências descritas nos diários e
comprovar que Florence desenvolvera um processo fotográfico no Brasil na primeira metade do século XIX, como veremos adiante.30
A leitura do jornal O Estado de S. Paulo ao longo da década de 1970 nos permite acompanhar
as notícias publicadas a respeito das ações em torno do processo de reconhecimento nacional e internacional de Florence como um dos precursores da invenção da fotografia no Brasil. Tal processo
foi fundamental para a consolidação do nome de Boris Kossoy como autoridade na área dos estudos
históricos relacionados à fotografia no Brasil, o que lhe conferiu uma posição privilegiada e lhe proporcionou diversas oportunidades profissionais como, por exemplo, a de ser o representante do país
no I Colóquio Latino-Americano de Fotografia, ocorrido no ano de 1978.31
Nesse ponto, cabe relembrar o empenho pioneiro do historiador e colecionador Gilberto Ferrez
na elaboração de uma história da fotografia no Brasil. Em uma época em que a fotografia não desfrutava de reconhecimento público ou institucional, Ferrez já possuía o entendimento do seu valor como
patrimônio, não apenas a ser preservado, mas acima de tudo estudado com o intuito de despertar a
consciência histórica nos indivíduos e nas instituições do país. Nas palavras de Pedro Vasquez:32
Pregando no deserto durante anos a fio, com a perseverança dos verdadeiros visionários, Gilberto Ferrez foi o grande responsável pela gradativa
penetração da fotografia nos meios institucionais, acadêmicos e editoriais
brasileiros, sendo portanto merecedor da admiração de todos aqueles que
praticam e estudam a fotografia em nosso país.33
Por mais que o acento lisonjeiro da declaração de Vasquez denuncie a sua admiração pessoal pelo
historiador, ele aponta com propriedade a importância do papel desbravador desempenhado por
Ferrez em benefício da fotografia brasileira. Boris Kossoy, em certo momento, compartilhou de tal
opinião ao frisar a relevância do estudo pioneiro “A fotografia no Brasil e um dos seus mais dedicados
servidores: Marc Ferrez (1843–1923)”, datado de 1946, porém publicado apenas no ano de 1953 pela
Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Segundo Kossoy, “[…] Ferrez inaugurava um
caminho que foi, por ele mesmo, perseguido durante muitos anos e, mais tarde, passou a ser trilhado
e aprofundado por outros pesquisadores”.34
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Ibid., pp. 181–182.
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Ibid., p. 182.
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Pedro Vasquez (1954–) é fotógrafo, historiador, curador e professor. Nos anos 1980, foi um dos responsáveis pela
criação do Instituto Nacional de Fotografia da Funarte, em 1982, órgão que dirigiu até 1986. “Pedro Vasquez (1954)”.
Pinakotheke. Disponível em: http://www.pinakotheke.com.br/new/artistas-biografia.php?idArtista=37. Acesso em: 5
fev. 2018.
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VASQUEZ, Pedro Karp. “Gilberto Ferrez: ‘A fotografia no Brasil e um dos seus mais dedicados servidores…’”. Revista
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 27, 1998, p. 19.
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KOSSOY, Boris. “Gilberto Ferrez: ‘A fotografia no Brasil e um dos seus mais dedicados servidores…’”. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 27, 1998, p. 30.

Se na década de 1970 Boris Kossoy ainda esbarrava com acervos em condições pouco favoráveis
de guarda, manutenção e organização, a situação era ainda mais precária nas décadas anteriores,
quando Gilberto Ferrez se dispôs pela primeira vez a pesquisar o assunto. Ainda, segundo Vasquez,
o trabalho inaugural de Ferrez enfrentou a aridez da falta de informação e de conscientização da importância da fotografia como documento iconográfico.
Além de não dispor de nenhuma obra de referência que lhe pudesse guiar
os passos pelos meandros da história de nossa fotografia, teve que trabalhar com acervos dispersos e mal organizados – quando não totalmente
desorganizados. Poucas eram as instituições que davam uma atenção particular à fotografia, e raros os particulares que tinham consciência do valor
da fotografia como documento histórico ou intuíam a especificidade de
sua linguagem dentro do campo mais amplo das artes visuais.35
Em seu ensaio de 1946, Gilberto Ferrez relata em detalhes as primeiras demonstrações do processo da daguerreotipia realizadas pelo abade Louis Compte, no Largo do Paço Imperial, em 17 de
janeiro de 1840, bem como a instalação de diversos daguerreotipistas na cidade do Rio de Janeiro,
além do interesse do próprio Imperador D. Pedro II pela fotografia. Ferrez menciona, ainda que de
passagem, o nome de Florence, a título de complementação de seu levantamento: “Já que aludimos
aos primórdios da fotografia no Rio, cabe lembrar Hércules Florence, filho de Nice, radicado no Brasil, onde constituiu família e faleceu em Campinas, no dia 27 de março de 1879, depois de viver entre
nós mais de 50 anos”.36
Nos dois parágrafos dedicados a Hercules Florence em seu ensaio, Gilberto Ferrez não enfatiza o
episódio da invenção da fotografia, citando vagamente as pesquisas do francês nessa área: “Dotado de
espírito inventivo, muito estudou a fotografia”. Mais adiante no mesmo texto, o autor dilui a invenção
de um processo fotográfico por Florence entre seus diversos feitos: “No período que medeia 1839 e
1857, recorreu várias vezes às colunas dos jornais, para revelar ao público suas descobertas, tais como
a impressão do papel moeda inimitável, a poligrafia e a própria fotografia”.37
Se Ferrez não alardeou o envolvimento de Hercules Florence com a invenção da fotografia, os
descendentes do naturalista francês empenharam-se em promover a ancestralidade genial da família.
A partir do ano de 1932, Machado Florence iniciou uma campanha de divulgação dos experimentos
fotográficos realizados por seu bisavô, por meio de diversos artigos publicados em jornais e revistas,
além de ministrar palestras sobre o tema.38 Destaca-se a palestra proferida por Machado Florence na
Biblioteca Municipal de São Paulo, atual Biblioteca Mário de Andrade, no dia 23 de junho de 1948,39
35

VASQUEZ, Pedro Karp. “Prefácio”. In: FERREZ, Gilberto. A fotografia no Brasil: 1840–1900. Rio de Janeiro: Funarte;
Fundação Nacional Pró-Memória, 1985.
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FERREZ, A fotografia no Brasil, op. cit., p. 179.
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MONTEIRO, Rosana Horio. Descobertas múltiplas: a fotografia no Brasil (1824-1833). Campinas: Mercado de Letras;
São Paulo: Fapesp, 2001, p. 53.
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KOSSOY, Boris. “Hercules Florence, pioneer of photography in Brazil”. Image, v. 20, n. 1, mar. 1977, p. 15.

53

cujo conteúdo seria publicado na íntegra no Boletim Foto Cine,40 contando com prefácio escrito por
Eduardo Salvatore.41 Na abertura de sua palestra, Machado Florence nutre abertamente a expectativa
de sensibilizar os estudiosos da área para que levem adiante a divulgação das realizações de seu bisavô, ainda pouco conhecidas em fins da década de 1940.
Honrado com o convite da Diretoria do Foto-cine Clube Bandeirante para
fazer este trabalho sobre a descoberta da fotografia no Brasil, em 1832,
peço antes perdões aos meus leitores, pois, não sendo um literato nem escritor, outros melhor do que eu poderiam fazê-lo munidos de maiores conhecimentos, melhores estudos e muito mais competência para discorrer
sobre este tema, o qual, julgo de suma importância, por se tratar de uma
invenção cuja glória pertence também ao nosso país. Vale porém o esforço
para, quiçá, chamar a atenção de outros pesquisadores e dos estudiosos da
fotografia, para esse acontecimento que, até hoje, não teve a justa e necessária divulgação.42
A expectativa de Arnaldo Machado Florence, contudo, seria atendida apenas na década de 1970.
A partir do ano de 1972, Boris Kossoy tomou para si a incumbência de estudar o espólio deixado por
Hercules Florence, com o intuito não apenas de divulgar as suas realizações na área da fotografia,
mas comprovar cientificamente a validade dos experimentos realizados por ele no século XIX. Nesse
ponto, as páginas do jornal O Estado de S. Paulo transformaram-se num poderoso canal utilizado por
Boris Kossoy, para dar visibilidade à sua investigação e aos eventos que se desdobraram a partir dela.
Ao analisarmos as matérias e artigos relacionados ao tema Hercules Florence publicadas pelo O Estado
de S. Paulo, podemos acompanhar o processo de construção, difusão, reconhecimento e consolidação
da figura histórica de um inventor da fotografia que atuou em solo brasileiro.
Foi no dia 12 de agosto de 1973 que o personagem histórico Antoine Hercules Romuald Florence
foi apresentado pela primeira vez aos leitores de O Estado de S. Paulo por Boris Kossoy. O autor foi
assertivo logo na primeira linha de seu artigo: “Hercules Florence foi, indiscutivelmente, o pioneiro
da fotografia no Brasil”.43 Após um breve relato sobre a vida de Florence, baseado na biografia elaborada por Estevão Leão Bourroul, publicada em 1900, o autor menciona a existência de um diário de
Florence, constituído por um conjunto de cadernos manuscritos no qual se encontravam os registros
de todas as experiências do francês natural de Nice, que permaneceu no Brasil por mais de cinquenta
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KOSSOY, “Hercules Florence”, op. cit., p. 15.
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MACHADO FLORENCE, Arnaldo. “Hercules Florence – o pioneiro da fotografia: a descoberta da fotografia no Brasil
em 1832”. Boletim do Foto-Cine Clube Bandeirantes, ano 3, n. 27, jul. 1948, p. 4. Disponível em: http://www.ihf19.org.
br/pesquisa_pt.html. Acesso em: 30 out. 2017.
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anos.44 Boris Kossoy elaborou o seu artigo baseado na força de evidência das palavras do próprio
Florence, citando longas passagens de alguns dos manuscritos que continham detalhadas descrições
das experiências que o levaram à invenção de um processo fotográfico.45 Além das transcrições das
palavras do próprio inventor, o artigo contava com cinco imagens reproduzidas do espólio Hercules
Florence pertencentes à Coleção Arnaldo Machado Florence, a saber:
1. retrato do próprio inventor aos 70 anos de idade, realizado pelo Estúdio Photographia Allemã em
São Paulo no ano de 1875.
2. desenho de Florence que representava um equipamento fotográfico, parte integrante do manuscrito “L’ami des arts livré à lui-même ou recherches et découverts sur différents sujets nouveaux”
(1837).
3. desenho retratando Joaquim Correa de Mello (1816–1877), o boticário que instruiu Florence a
explorar as propriedades fotossensíveis do nitrato de prata em 1832.
4. impressão fotográfica de “rótulos de farmácia” provavelmente datada de 1833.
5. trecho do manuscrito “Essais sur la photographie faits à Campinas de 1832 à 1839”.46
A estratégia de apoiar-se firmemente na documentação de época foi adotada por Boris Kossoy para
obter uma argumentação convincente. Ele não apenas descreve com propriedade uma série de evidências a respeito dos resultados dos experimentos de Florence, mas, sobretudo, certifica a veracidade da
ousada afirmação de que a fotografia fora inventada no Brasil anos antes do que fora na Europa.
Fica claro pela documentação existente em seus manuscritos, com o relato
das experiências e pelas duas produções dos exemplares aqui ilustradas,
que Hercules Florence as teria executado em 1832, sete anos antes da comunicação sobre o processo Daguerre, feita por F. Arago, da Academia de
Ciências de Paris, em agosto de 1839.47
Dois anos mais tarde, em 1975, o inventor era novamente citado no extenso artigo publicado por
ocasião das comemorações do centenário de O Estado de S. Paulo.48 Em sua proposta de fornecer aos
leitores um apanhado histórico sobre a fotografia no Brasil desde 1832, Kossoy inicia sua narrativa
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“Florence deixou três pequenos volumes manuscritos datados de 1829, 1836 e 1840, nos quais anotava, dia a dia, suas
atividades. Esses documentos bem preservados estão em poder de seu bisneto Armando Machado Florence e neles se
baseou Boris Kossoy para grande parte das pesquisas divulgadas nos Estados Unidos” (“Florence, tema de análise na
Unicamp”, op. cit., p. 14).
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justamente com o episódio da invenção da fotografia por Hercules Florence. A versão publicada no
Suplemento Literário, em 1973, seria posteriormente condensada para fazer parte do artigo sobre fotografia publicado no Suplemento do Centenário em 1975, já analisado neste item. Ao final do breve
trecho dedicado a Florence, o autor pronunciava-se a respeito do reconhecimento da invenção: “A
progressão das suas pesquisas culminando com a descoberta isolada da fotografia em 1832 é realmente um fato que ainda não tem merecido a devida atenção”.49
Partindo da premissa de que a suposta invenção de Florence ainda não havia sido objeto de
merecido interesse, Kossoy empreenderia uma verdadeira campanha em defesa do pioneirismo de
Florence como inventor da fotografia em âmbito mundial a partir de 1976. Para que tal validação
acontecesse de maneira efetiva, tanto no plano nacional quanto internacional, era necessário que os
experimentos fotográficos de Hercules Florence fossem aceitos e legitimados pelos centros de referência de projeção internacional. A pesquisa de Boris Kossoy recebeu um substancial estímulo por
intermédio de Charles Arnold, professor do Rochester Institute of Technology.
Em 30 de março de 1976, graças ao professor Charles Arnold tive a oportunidade de entrar em contato com o Dr. Lothar K. Engelmann, à época
reitor da Escola de Artes Gráficas e Fotografia do Rochester Institute of Technology, tradicional instituição acadêmica voltada ao ensino da fotografia. Consultei o Dr. Engelmann quanto à possibilidade de serem testadas,
naquela instituição, as principais experiências precursoras de Florence. A
ideia foi bem recebida e um programa especial nesse sentido foi concretizado através das experiências químicas conduzidas pelo professor Thomas
T. Hill, que foram de suma importância para a comprovação dos trabalhos
de Florence bem como para o destino de minhas investigações.50
Em 1976, a matéria “Pioneiro do Brasil revelado aos EUA”51 divulgava a notícia de que a monografia Hercules Florence, pioneer of photography in Brazil, resultado de quatro anos dedicados por Boris
Kossoy ao estudo da documentação de Florence, havia sido encaminhada para universidades, bibliotecas e museus norte-americanos. O autor, munido dos manuscritos e de duas fotografias realizadas
pelo inventor no ano de 1833, empreendeu uma peregrinação que durou dois meses para apresentar
aos especialistas nos Estados Unidos suas pesquisas e defender o pioneirismo dos resultados obtidos
por Florence no Brasil. No dia 9 de outubro de 1976, durante o 3º Simpósio Internacional de História
da Fotografia organizado pela Sociedade Histórica de Fotografia de Rochester, em Nova York, Kossoy
proferiu uma palestra discorrendo sobre o conteúdo de sua monografia. A avaliação do pesquisador
brasileiro sobre a receptividade estrangeira à sua apresentação foi extremamente otimista, como demonstra seu depoimento: “[…] os americanos ficaram impressionados com a minha pesquisa e me
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asseguraram que, a partir de agora, os novos trabalhos sobre o assunto conterão um capítulo dedicado
a Hercules Florence”.52
Se a inclusão da narrativa sobre Hercules Florence foi tímida nos livros de história da fotografia
norte-americanos e europeus,53 as revistas especializadas interessaram-se prontamente pelo relato do
pesquisador brasileiro. Em fevereiro de 1976, a revista Artforum publicou um artigo do curador de
fotografia do Metropolitan Museum of Art de Nova York, Weston J. Naef (1942–), intitulado “Hercules Florence: ‘inventor do photographia’”.54
Figura 1 – Primeira página da matéria “Hercules Florence: ‘inventor do photographia’”, de Weston J. Naef,
Artforum, fevereiro de 1976.

Fonte: Instituto Hercule Florence de Estudos da Sociedade e Meio Ambiente do Século XIX Brasileiro. Disponível em: http://
www.ihf19.org.br/pesquisa_pt.html Acesso em: 30 out. 2017.
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pelo próprio Florence na reprodução fotográfica dos rótulos de farmácia, na qual se lê: “H. Florence, inventor do photographia” (NAEF, Weston J. “Hercules Florence: ‘inventor do photographia’”. Artforum, fev. 1976. Disponível em: http://
www.ihf19.org.br/pesquisa_pt.html Acesso em: 30 out. 2017.
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Já o editor convidado da revista Popular Photography, Harvey V. Fondille, realizou uma entrevista
com Kossoy ao longo de quinze dias durante o mês de março de 1976, que resultou no artigo “Did this
man invent photography in Brazil in 1832?”, publicado em novembro daquele mesmo ano.55 Em março
de 1977, a revista Image, publicação do International Museum of Photography do George Eastman
House, transcreveu a monografia apresentada por Boris Kossoy, com introdução do curador da casa
na época, Robert A. Sobieszek.56 Em outubro de 1978 foi a vez da revista Camera publicar uma matéria
sobre o assunto.
Figura 2 – Primeira página da matéria “Did this man invent photography in Brazil in 1832?”, de Harvey
V. Fondille, Popular Photography, novembro de 1976.

Fonte: Instituto Hercule Florence de Estudos da Sociedade e Meio Ambiente do Século XIX Brasileiro. Disponível em: http://
www.ihf19.org.br/pesquisa_pt.html Acesso em: 30 out. 2017.
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Figura 3 – Boris Kossoy destaca um apontamento, datado de 21 de janeiro de 1834, em um manuscrito de
Florence em que declara: “É muito provável que se possa fotografar desenhos em prata.”
Fotografia de Harvey V. Fondille.
Popular Photography, novembro de 1976.

Fonte: Instituto Hercule Florence de Estudos da Sociedade e Meio Ambiente do Século XIX Brasileiro. Disponível em: http://
www.ihf19.org.br/pesquisa_pt.html Acesso em: 30 out. 2017.

O que chama a nossa atenção nos primeiros discursos difundidos por Boris Kossoy, assim como
por Arnaldo Machado Florence, é a insistência em afirmar a precedência dos resultados obtidos por
Florence em relação aos inventores europeus. É possível afirmar que naquele momento os esforços
de ambos estavam voltados não apenas para a comprovação da existência de experimentos bem-sucedidos com processos fotográficos no Brasil, mas também para a defesa do pioneirismo de Florence.
Tal propósito fica evidente no tom do artigo escrito pela jornalista e docente da Universidade de São
Paulo, Cremilda Medina, para O Estado de S. Paulo.57 Com um título de efeito, “A fotografia foi inventada no Brasil”, o texto é permeado por frases que atribuem um caráter precursor aos experimentos
de Florence, tais como: “não será embaraçoso provar que Hercules Florence descobriu a photographie,
em seu processo moderno, antes de qualquer outro inventor consagrado mundialmente”; ou ainda:
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em: http://www2.eca.usp.br/pjbr/arquivos/dic_c7.htm. Acesso em: 21 out. 2017.
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“Boris Kossoy […] defende com fervor e documentos a prioridade de Florence em relação à Europa”.58
Da mesma forma, outras passagens do artigo conferiam um aspecto de disputa à divulgação internacional da invenção da fotografia no Brasil.
Kossoy terá uma prova irrefutável nas mãos: os pesquisadores internacionais e os 12 participantes que estarão apresentando em Rochester suas
contribuições à História da Fotografia terão de se curvar à evidência científica dos testes de laboratório do RIT (Rochester Institute of Technology)
que comprovaram, a partir dos pergaminhos de Florence, que ele usou materiais sensíveis a luz, descobriu um meio de fixação através do amoníaco
cáustico (hoje denominado hidróxido de amônia) e, enfim, usou o papel
para a fotografia em janeiro de 1834, dois anos antes de Talbot, que até hoje
leva essas glórias.59
Cremilda Medina, baseada nas pesquisas de Boris Kossoy, utilizou o termo “antecipação” para se
referir às realizações que supostamente confirmavam a precedência das pesquisas de Hercules Florence em relação aos europeus. Kossoy destacou três fatos que comprovariam a sua tese, a saber: 1.
Florence utilizou a palavra “photographie”, cinco anos antes de John Frederick William Herschel; 2.
Florence empregou o papel como suporte, dois anos antes de William Henry Fox Talbot; 3. “Florence
vivia numa vila de 6 mil habitantes, sem condições técnicas e inteiramente incompreendido em suas
geniais pretensões”.60 Esses argumentos foram citados repetidas vezes durante alguns anos com a finalidade de atestar tanto o pioneirismo dos resultados quanto o talento de Hercules Florence.
Nesse ponto, recorremos à pesquisa de Rosana Horio Monteiro que revisitou a invenção da fotografia no Brasil propondo uma abordagem baseada na noção de inovação tecnológica, segundo a
qual as invenções não seriam realizações derivadas de prodígios individuais (genius-push), mas antes
consequência de um nível crítico de desenvolvimento cultural em uma dada sociedade (civilization-pull).61 Segundo a autora, ao atingir um certo estágio de maturação cultural, uma invenção pode
ocorrer não apenas uma vez, mas diversas vezes. Em seu trabalho, Monteiro defende que a fotografia
seria um dos vários casos de invenções múltiplas que se dão diante de uma necessidade social e se desenvolvem a partir de um corpo de ideias que já vinha se amalgamando de acordo com as demandas
da sociedade.
Para Monteiro, o Brasil oitocentista, antes de constituir um cenário exótico, remoto e misterioso,
pode ser entendido como um local onde existia uma elite, mesmo que diminuta, composta por políticos locais, estrangeiros ilustrados, intelectuais e cientistas, da qual Hercules Florence fazia parte.
Essa elite procurava manter um estreito contato com os centros científicos da época, mesmo que a
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comunicação, por vezes, não fosse tão eficiente.62 Embora se considerasse um inventor no exílio63 e
lamentasse estar em um lugar onde não havia jornais nem público capaz de compreendê-lo, Florence
dispôs de um círculo de interlocutores, mesmo exíguo, que colaborou tanto para a ampliação de seus
conhecimentos como para o acesso aos insumos químicos, aos equipamentos e à literatura científica.
De acordo com a argumentação de Rosana Horio Monteiro, a convivência e a interlocução com
o boticário Joaquim Correa de Mello, o médico e deputado Álvares Machado e o cientista austríaco
Karl von Engler possibilitaram a Hercules Florence ter um ambiente minimamente adequado para o
desenrolar de suas pesquisas. Isso demonstra, segundo a autora, que as ideias científicas, ao se deslocarem do centro para a periferia, não se difundem num vazio intelectual e cultural, mas encontram
pequenas ilhas receptivas e propícias ao seu desdobramento. Esse ponto de vista acaba por desmistificar as narrativas que exaltam o isolamento e a genialidade de Florence para recolocar o fato histórico
da invenção da fotografia no Brasil como o resultado de um processo complexo, segundo o qual os
artefatos tecnológicos acabam incorporando as circunstâncias de sua própria constituição. Sendo assim, as adversidades das quais Florence se queixava em seus manuscritos constituíram, elas mesmas,
parte integrante das condições de existência do processo fotográfico que conseguiu desenvolver.64
Considerar a invenção de Hercules Florence sob tal perspectiva não significa minimizar a sua
capacidade inventiva muito menos as dificuldades enfrentadas por ele, mas redimensiona sua atuação
no contexto cultural, social e tecnológico do Brasil oitocentista, atestando que a tradição científica no
país parece ser “maior do que em geral se suspeita, ainda que seja menor do que muitos desejariam”.65
Ainda segundo Rosana Horio Monteiro, diante das imperfeições que o seu processo fotográfico ainda apresentava e após ter conhecimento dos resultados obtidos por Louis Jacques Mandé Daguerre,
Florence decidiu abandonar suas pesquisas no campo da fotografia, abrindo mão de disputar o pioneirismo de sua invenção. Ele iria se justificar, inclusive publicamente, por meio da imprensa, como
podemos constatar no texto veiculado no jornal paulista A Phenix, em 21 de outubro de 1839, e no
Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, em 29 de dezembro de 1839.66
Como eu tratei pouco da fotografia, por precisar de meios mais complicados, e de suficientes conhecimentos químicos, não disputarei descobertas a ninguém, porque uma mesma ideia pode vir a duas pessoas, porque
sempre achei precariedade nos fatos que eu alcançava, e a cada um o que
lhe é devido; mas antecipo esta declaração respeito à poligrafia, que tem
tão belas propriedades, para que a todo tempo se conheça o seu inventor.67
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Hercules Florence acreditava que o seu reconhecimento, enquanto inventor, seria conquistado
por meio da poligrafia, um sistema de impressão que se assemelhava ao método do mimeógrafo. O
processo utilizava um simples papel poligráfico que funcionava como uma matriz impressora, no
qual se escrevia ou desenhava à mão, dispensando matrizes de pedra, metal ou madeira. Desde 1830,
Florence estava trabalhando no aprimoramento da poligrafia que, segundo ele, apresentava vantagens
sobre a fotografia, pois possibilitava a impressão de várias cores simultaneamente com resultados
satisfatórios, além de ser um procedimento mais barato, uma vez que prescindia o uso de qualquer
substância química, a não ser o das tintas.68
A atitude do inventor, portanto, foi coerente: ao enxergar na poligrafia um processo de impressão
mais viável comercialmente do que a fotografia, ele focou esforços no seu aperfeiçoamento. Tal hipótese justifica também a sua renúncia em pleitear o mérito pela invenção da fotografia, pois acreditava
que a poligrafia poderia lhe proporcionar o almejado reconhecimento. Vale lembrar que esse tipo
de ambição sempre esteve presente no horizonte dos pesquisadores e inventores oitocentistas, como
aponta a historiadora Maria Inez Turazzi. Segundo ela, o sistema de patentes possibilitava que as invenções fossem protegidas e comercializadas com exclusividade a fim de garantir retorno financeiro
aos seus detentores, além de variadas formas de consagração social.69
Se Hercules Florence abdicara do mérito de ter sido o inventor de um processo fotossensível, seus
descendentes perseguiriam resolutamente aquilo que ele deixara de lado. Tanto os seus familiares
quanto o pesquisador Boris Kossoy têm se dedicado há décadas à tarefa de provar o pioneirismo de
Florence em relação aos inventores europeus. No entanto, a primazia de Hercules Florence não é uma
unanimidade. De acordo com Rosana Horio Monteiro, comprovar a validade química das experiências de Hercules Florence não implica em confirmar o pioneirismo de seu processo, uma vez que não
foi apresentada nenhuma evidência conclusiva sobre esse fato. A pesquisadora aponta que um dos
problemas para tal certificação é que as cópias fotográficas de Florence não possuem inscrição de
datas e algumas de suas anotações sobre fotografia apresentam referências desencontradas em relação
ao ano em que foram realizadas.70 A única precedência atestada e aceita é a do uso da palavra fotografia pois, nesse caso, há uma anotação, devidamente datada, que autentica o seu emprego por Hercules
Florence pela primeira vez em 1834, cinco anos antes de Sir John Herschel.71
De qualquer modo, seria redutor associar a campanha de Boris Kossoy nos EUA a uma simples
disputa pela primazia no campo da invenção da fotografia como sugere Cremilda Medina em seu
artigo “A fotografia foi inventada no Brasil”. Existia uma trama de interesses muito mais intrincada
que envolvia as instituições norte-americanas que receberam e apoiaram a pesquisa de Kossoy, os órgãos públicos brasileiros, como a Câmara Municipal de Campinas e a Secretaria da Cultura, Ciência
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e Tecnologia do Estado de São Paulo, além dos descendentes de Florence e do próprio pesquisador.
Tal tema mereceria um exame mais acurado, mas no que concerne a esta dissertação, importa-nos a
maneira pela qual o jornal O Estado de S. Paulo interpretou as circunstâncias e transmitiu as notícias
ao seu público leitor. As vozes dos discursos veiculados pelo jornal pertencem aos seus jornalistas e
colaboradores, entre os quais Cremilda Medina e Luiz Carlos Caversan, que passou a assinar alguns
artigos sobre fotografia a partir de 1979, além do próprio Boris Kossoy.72 Entendemos que por meio
desses agentes foi disponibilizado um repertório de informações, tendo se construído um certo imaginário em torno da invenção da fotografia no Brasil, como nos indica o encerramento do artigo “A
fotografia foi inventada no Brasil”, de Cremilda Medina.
Com a prova dos laboratórios do RIT (Rochester Institute of Technology) e
os trabalhos já publicados sobre o assunto (principalmente “Panorama da
fotografia no Brasil” no Suplemento do Centenário de O Estado de S. Paulo, em 1975; e a monografia “Hercules Florence, pioneer of photography
in Brazil”, em Nova York, em 1976), Boris Kossoy descansa quanto à luta
pelo reconhecimento do inventor que viveu obscuramente 54 anos de sua
vida no Brasil, no século passado, e talvez parta, quando voltar dos Estados
Unidos, em outubro, para a descoberta de um outro Florence perdido pelo
interior.73
Logo após seu retorno dos Estados Unidos, Kossoy foi convidado pela Prefeitura de Campinas
e pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) a apresentar sua monografia sobre Hercules
Florence em uma conferência no Paço Municipal de Campinas como contrapartida ao apoio recebido
da Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo.74 Segundo a breve matéria
“Florence, tema de análise na Unicamp”,75 assinada pela sucursal de Campinas, a história do inventor
não constituía uma novidade para os campineiros, que consideravam Florence o inventor da fotografia. A cidade já havia prestado várias homenagens em sua memória, como atribuir seu nome a um
72
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logradouro e erguer uma herma na praça D. Pedro II.76 A aprovação do projeto do vereador José Nassif Mokarzel previa naqueles próximos meses a instalação de uma placa no túmulo do inventor, com
a seguinte inscrição: “A Hercules Florence, um dos pioneiros da descoberta da fotografia em 1832, a
homenagem da Câmara Municipal de Campinas”.
Para Boris Kossoy, entretanto, mesmo que os habitantes de Campinas prestassem várias homenagens ao inventor, o papel de Hercules Florence para a fotografia continuava praticamente desconhecido.77 A reivindicação do pesquisador não era a de reconhecer Florence como um cidadão notável, mas
a de comprovar a validade de sua invenção para inseri-lo na narrativa oficial da história da fotografia
mundial. Nesse ponto, as ações em torno do reconhecimento das realizações de Florence parecem
não confluir para os mesmos objetivos. Por um lado, a ostentação do orgulho pelo antepassado inventivo, por outro a busca pela legitimação de experiências fotográficas pioneiras para que seu inventor
pudesse ser definitivamente admitido no território especializado da fotografia em âmbito internacional. Um passo importante nessa segunda direção foi a publicação do livro Hercules Florence – 1833:
a descoberta isolada da fotografia no Brasil, por Boris Kossoy, elaborado a partir de suas pesquisas
realizadas durante quatro anos e da monografia apresentada nos EUA em 1976. Editado pela Faculdade de Comunicação Social Anhembi, o livro foi lançado no dia 28 de março de 1977, com tiragem
de 1,5 mil exemplares.78
No mesmo ano de 1977, foi lançado o livro Pioneer photographers of Brazil 1840–1920, uma edição em língua inglesa, bem cuidada, que reunia ensaios assinados por Gilberto Ferrez e Weston J.
Naef. A publicação, patrocinada pelo The Center for Inter-American Relations e pelo The National
Endowment for the Arts, resultou da exposição de mesmo nome, inaugurada no Metropolitan Museum of Art de Nova York, em 14 de setembro de 1976.79 A mostra Pioneer photographers of Brazil
1840–1920 exibia uma seleção de imagens do século XIX e do início do século XX provenientes das

64

76

“Até 1963, apenas uma homenagem havia sido prestada em Campinas a Hercules Florence, embora em 1950, o projeto
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coleções da Biblioteca Nacional, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de Gilberto Ferrez, do
príncipe D. Pedro de Orleans e Bragança, do príncipe D. João de Orleans e Bragança, de Louis Gray
e de Haskel Hoffenberg.80 A respeito do lançamento do livro de Ferrez e Naef no Brasil, O Estado de
S. Paulo publicou a reportagem “EUA publicam livro sobre pioneiros da fotografia brasileira”, na qual
a redatora, Cremilda Medina, menciona dois eventos envolvendo a fotografia ocorridos nos Estados
Unidos, em 1976.
No segundo semestre do ano passado, dois acontecimentos fotográficos
mostravam uma oposição curiosa: enquanto, em Nova York, uma galeria
expunha fotos inéditas antigas do Brasil com grande divulgação e apoio
político, em Rochester, um pesquisador brasileiro falava, corajosamente,
para 300 cientistas em nível de PhD da invenção pioneira de Hercules Florence nesse mesmo âmbito da fotografia.81
Para Medina, a exposição Pioneer photographes of Brazil e a apresentação da monografia sobre
Hercules Florence por Boris Kossoy em Rochester, antes de confluírem para a promoção e o reconhecimento internacional da fotografia produzida no Brasil no século XIX, foram um sintoma da discrepância entre o interesse brasilianista dos norte-americanos e o trabalho isolado de um pesquisador
brasileiro. Segundo ela, tal desigualdade repetia-se por ocasião do lançamento dos livros Hercules
Florence – 1833: a descoberta isolada da fotografia no Brasil, de Boris Kossoy, e Pioneer photographers
of Brazil 1840-1920, de Gilberto Ferrez e Weston J. Naef. A jornalista lamenta que, enquanto Kossoy
conseguira viabilizar apenas uma edição modesta de sua pesquisa, Ferrez, com o respaldo das instituições norte-americanas, lançava uma publicação luxuosa e bem impressa.82 Quando a própria
exposição Pioneer photographes of Brazil itinerou para o Masp, em 1978, Cremilda Medina continuou
reprovando a iniciativa.
O confronto, então, é desigual. Por que uma determinada coleção, revestida oficialmente de “decisivo valor histórico”, recebe integral patrocínio, e o
trabalho de pesquisa, criterioso e contínuo, está condenado ao desdém?83
A crítica é dirigida a Gilberto Ferrez que, de acordo com a observação de Medina, encontrava-se numa posição privilegiada, uma vez que contava com o apoio de instituições estrangeiras para
promover seus estudos sobre fotografia, com direito a realizar exposição nos Estados Unidos e publicar um livro primoroso. Em seu artigo, Cremilda Medina salientou que, na ocasião da publicação
do livro Hercules Florence – 1833: a descoberta isolada da fotografia no Brasil, “Boris Kossoy, como
80
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pesquisador, não contou […] com nenhuma espécie de recursos oficiais ou extraoficiais a não ser a
persistência, quase sempre solitária, de seus estudos”.84 O discurso de Medina, e depois de Luiz Carlos
Caversan, apresenta uma nítida defesa da posição de Kossoy como especialista sobre os assuntos relacionados a Hercules Florence e à história da fotografia no Brasil, como demonstra o comentário da
autora sobre o livro Pioneer photographers of Brazil 1840–1920.
A antologia histórica de fotógrafos brasileiros, embora publicada em inglês (e Brasil grafado com z), é um trabalho inédito enquanto reunião de
fotos com esse valor. Além da apresentação visual muito cuidada (inclusive
as excelentes reproduções dos originais), o livro oferece subsídios, no texto, para a recomposição do trabalho de cada um dos fotógrafos. Não que a
publicação assuma um caráter metodológico rigoroso, pois não se trata de
uma pesquisa histórica. No caso de Hercules Florence, por exemplo, há até
certas impropriedades que denotam o não aprofundamento na especialidade Kossoy.85
Mesmo admitindo a qualidade material e a relevância da publicação, Medina afirma que o ensaio
de Gilberto Ferrez apresentado no livro não poderia ser considerado como uma abordagem histórica
rigorosa, pois lhe faltava uma metodologia sistemática. Além disso, a autora denuncia que certos
trechos do texto apresentavam impropriedades, principalmente as que se referiam à “especialidade
Kossoy”, ou seja, aos assuntos relativos a Hercules Florence. Essa discussão se desdobraria, acrescida
de mais elementos, por ocasião da apresentação da própria exposição Pioneer photographers of Brazil,
renomeada no Brasil de Fotógrafos pioneiros do Brasil, inaugurada no Masp, no dia 26 de setembro
de 1978, e que contou com a iniciativa do Unibanco e o apoio da empresa aérea Varig.86 No artigo “A
história, mal contada, dos pioneiros da fotografia”,87 Cremilda Medina retoma a argumentação do ano
anterior, reintroduzindo a polêmica em torno daquela mostra.
Toda coleção representa, no Brasil, um esforço muito significativo, digno do maior respeito. Mas nem todo o colecionador é, por esse motivo,
guindado à posição de historiador. Ou seja, colecionadores devidamente
valorizados à parte, a história se faz com o rigor de documentos e uma
cuidadosa interpretação dos mesmos, e não com a simples justaposição de
peças antigas.88
Por meio desse texto, o leitor é informado que esse debate já tinha ocorrido em Nova York no
ano de 1976, envolvendo os especialistas norte-americanos Charles Joseph Desmarais, editor assis-
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tente durante os anos de 1975 a 1977 da revista Afterimage: The Journal of Media Arts and Cultural
Criticism, publicação do Visual Studies Workshop (VSW),89 sediado em Rochester, e Weston J. Naef,
conservador e curador associado do Departamento de Fotografia do Metropolitan Museum of Art
de Nova York e coautor da mostra, juntamente com Gilberto Ferrez. Apesar do texto não fornecer
detalhes aprofundados sobre a discussão travada entre Desmarais e Naef, a partir dos comentários
de Cremilda Medina inferimos que o foco do debate estava na definição dos limites entre o papel do
colecionador e do historiador.90
De acordo com Medina, no artigo “The best (?) of Brazil”, publicado na revista Afterimage, Desmarais apontava a falta de rigor histórico de Naef ao analisar a coleção de fotografias oitocentistas do
Brasil do ponto de vista estético em detrimento de sua representatividade iconográfica documental.
Weston Naef rebateu as críticas informando que a responsabilidade pela pesquisa e pela documentação histórica era de Gilberto Ferrez, enquanto ele teria se dedicado apenas à apreciação estética da
coleção. Desmarais, entretanto, contestou a resposta do curador do The Metropolitan Museum of Art,
apontando a fragilidade dos critérios utilizados por Naef em sua avaliação estética.91 Tal polêmica,
de fato, encobria a disputa pelo controle sobre a produção de conhecimento no âmbito da fotografia,
como Cremilda Medina deu a entender com o seguinte comentário: “Rochester, como centro de pesquisa em fotografia, exerce uma imensa vigilância em tudo que se refere a esse campo”.92 Constata-se
que nessa batalha existiam domínios controlados por alguns, enquanto os demais não tinham autorização para discursar sobre o mesmo conteúdo. É o que podemos observar por meio da avaliação da
jornalista.
E novamente Hercules Florence serve como exemplo: no ano passado, ao
mesmo tempo em que Boris Kossoy apresentava ao Instituto de Tecnologia
dessa cidade as últimas provas científicas dos inventos realizados no Brasil,
o livro de Ferrez e Naef saía sem documentos referentes a Florence.93
Gilberto Ferrez tinha conhecimento das pesquisas de Hercules Florence, contudo, desde o seu
primeiro ensaio sobre fotografia datado de 1946, discorreu pouco sobre o assunto. Segundo Weston J.
Naef, em artigo escrito para a revista Artforum, Ferrez tomou conhecimento das pesquisas de Hercules Florence por meio da biografia redigida por Estevão Leão Bourroul, publicada no ano de 1900, na
qual o biógrafo não se estende muito sobre as pesquisas com materiais fotossensíveis. Além do trabalho de Bourroul, o historiador também conhecia o artigo “Descoberta da polygraphia”, de autoria de
Hercules Florence, publicado no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, em 29 de dezembro de 1839.
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Ainda de acordo com Naef, Arnaldo Machado Florence e Boris Kossoy estiveram no escritório de
Gilberto Ferrez no Rio de Janeiro, no dia 21 de novembro de 1975, ocasião em que o próprio Weston
Naef também esteve presente. Como Naef relata em seu artigo, Machado Florence apresentou-lhes
cinco diários com capa de couro, além de manuscritos originais de seu bisavô.94
Essa teria sido a primeira vez que Gilberto Ferrez tinha contato com a documentação original de
Hercules Florence.95 Decerto, o possível aprofundamento de Ferrez sobre o tema da “invenção” da
fotografia estava condicionado à possibilidade de acesso mais detido a esse material. De acordo com a
informação veiculada pela revista do Visual Studies Workshop de Rochester, reproduzida por Cremilda Medina em seu artigo “O rigor estético sobrepondo a verdade das datas”, “a família de Florence não
permitiu a manipulação dos manuscritos por Ferrez. A família, no entanto, chegou até a acompanhar
Kossoy a Rochester, para reiterar a veracidade dos documentos originais”.96 Esse episódio deixa claro
que o controle do espólio de Hercules Florence por seus descendentes outorgava-lhes o direito de
escolher quem poderia se pronunciar a respeito do tema.
Medina ainda aponta que “uma dessas conclusões precipitadas por parte de Gilberto Ferrez, na
tentativa de historiar os pioneiros ainda não é tão grave quanto um erro flagrado em outro trecho
de seu ensaio”.97 O erro apontado referia-se ao fato de Gilberto Ferrez ter questionado em seu ensaio
o motivo pelo qual Hercules Florence não levou suas pesquisas ao conhecimento do imperador D.
Pedro II, grande admirador da fotografia e incentivador da prática fotográfica.
Um tanto benevolente, o colecionador concede ao inventor da fotografia
algumas palavras. Não há, no entanto, espaço para entusiasmo. Pelo contrário, a ironia de Ferrez se manifesta no sentido de estranhar que Florence
não tenha chegado a D. Pedro II, afinal ele era o grande protetor das artes,
inclusive da fotografia, e como deixaria o pobre inventor jogado ao isolamento? Se D. Pedro II soubesse de sua existência…98
Ao recuperar o texto original do ensaio publicado em Pioneer photographers of Brazil 1840–1920,
observamos que não há um tom de ironia no discurso de Ferrez, mas antes um pesar pelo fato de
Florence não ter sido bem-sucedido em promover os resultados de suas pesquisas com a fotografia.
Florence parece não ter compartilhado sua invenção com nenhum outro
brasileiro, exceto Joaquim Correia de Mello. Isso é surpreendente, considerando a paixão de Dom Pedro II pela fotografia; por que Florence não
levou seu processo à atenção do imperador? Havia claramente um apetite
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pela fotografia no Brasil, e se Florence tivesse revelado o que sabia, ele teria
feito história.99

Ferrez trabalhou no terreno das hipóteses e, ao especular sobre as circunstâncias enfrentadas por
Florence, foi prontamente questionado por Kossoy, como conta Cremilda Medina:
Boris Kossoy, em seu livro sobre Hercules Florence, dá a resposta exata
para a surpresa irônica e condescendente do colecionador: “Considerando
o amor que D. Pedro II (1825-1891) teve pelas artes e literatura e até pela
fotografia, é realmente uma pena que, na época que Florence inventou a
Fotografia (1833), o imperador contasse apenas com sete anos de idade,
tendo a maioridade sido decretada a 23/7/1848, quando então assumiu o
poder”.
De fato, procurar D. Pedro II não fazia parte dos planos de Florence, pois ele considerava os resultados obtidos com o processo fotossensível que desenvolvera precisavam ser aprimorados, o que
demandaria um maior investimento financeiro, além de equipamentos e insumos de difícil acesso no
Brasil. Diante de tal situação, parece-nos que Florence não nutria expectativas em ter sua invenção
reconhecida no estágio em que se encontrava.100
Em 1979, a exposição Fotógrafos pioneiros do Brasil seguiu para o Museu de Belas Artes no Rio de
Janeiro, e O Estado de S. Paulo publicou uma breve matéria101 noticiando que os cariocas finalmente
poderiam conferir a mostra que tinha sido realizada no Masp, em São Paulo, no ano anterior.102 O
texto, sem assinatura, aproveitava trechos do artigo escrito por Cremilda Medina, “A história, mal
contada, dos fotógrafos pioneiros”, com o propósito de contextualizar a notícia a respeito da inauguração da mostra na cidade do Rio de Janeiro.103 Contudo, o texto de Medina foi resumido, resultando
na deturpação do texto original. A nova versão indicava que Desmarais era colecionador e Naef historiador, ou seja, trazia informações equivocadas a respeito dos profissionais norte-americanos. Avaliamos que, para os leitores da época, era difícil identificar esse lapso, evidente somente para quem
conhecesse os protagonistas envolvidos ou pudesse examinar posteriormente os textos que haviam
sido publicados com um intervalo de quatro meses entre si. Tal episódio pode ter contribuído para
aumentar a polêmica e os constrangimentos oriundos do debate explicitado aqui.
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O centenário da morte de Hercules Florence, em 27 de março de 1979, ocorreu em meio às polêmicas suscitadas pela exposição Fotógrafos pioneiros do Brasil. Sob o título geral de “Um século da
morte do inventor da fotografia”, O Estado de S. Paulo prestou uma homenagem ao inventor por meio
da publicação de dois textos complementares. Luiz Carlos Caversan assinou a matéria “O reconhecimento, 140 anos após a descoberta”,104 publicado junto com o artigo “Um gênio solitário que surge
no momento certo”,105 de autoria de Boris Kossoy. O texto de Caversan possui um caráter descritivo
e relata o processo de divulgação, reconhecimento e legitimação dos experimentos de Florence por
instituições estrangeiras, recontando a trajetória das pesquisas conduzidas por Boris Kossoy. O artigo
de Kossoy, por sua vez, traz reflexões a respeito da invenção da fotografia no Brasil em meio a informações sobre a vida e a obra de Florence.
Uma análise mais detida dos dois textos nos permite observar que ocorreu naquele momento um
deslocamento sensível em relação aos discursos proferidos até então acerca de Hercules Florence. Se
anteriormente havia a necessidade de comprovar o seu pioneirismo em relação aos inventores europeus já consagrados, naquele momento passou-se a sustentar a versão de que a invenção de Florence
era parte de um conjunto de invenções múltiplas e simultâneas, como mostra o primeiro parágrafo
do texto de Caversan.
Antes de ser “descoberto” por Boris Kossoy, Hercules Florence era conhecido apenas como um desenhista que havia participado de uma excursão
pelo interior do País ou então como um francês que teria “feito algumas
experiências e descoberto algumas coisas”. Jamais se pensaria em contestar
os méritos da descoberta da fotografia muito bem postos em nomes como
Daguerre, Fox Talbot tranquilamente sustentados pela tradição cultural e
científica do mundo Europeu. A pesquisa de Boris, antes de negar créditos
a estes cientistas, pelo contrário, ressaltou apenas o fato de a fotografia não
ter sido inventada por um único homem e sim ter sido fruto de pesquisas
paralelas efetivadas por pessoas em lugares diferentes.106
O jornalista afirma que a pesquisa empreendida por Boris Kossoy nunca intencionou questionar
a validade dos resultados obtidos por Louis Jacques Mandé Daguerre ou William Henry Fox Talbot, mas antes evidenciar que a fotografia fora inventada por várias pessoas em localidades distintas
num intervalo de tempo muito próximo. Em seu novo posicionamento Kossoy deixava de pleitear o
pioneirismo para admitir que a invenção de Florence situava-se no contexto social e tecnológico da
virada do século XVIII, como ele afirma logo no início de seu artigo:

104 CAVERSAN, Luiz Carlos. “O reconhecimento, 140 anos após a descoberta”. O Estado de S. Paulo, 4 mar. 1979, p. 30.
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Para que o leitor melhor perceba a dimensão exata da descoberta de Hercules Florence, seria oportuno o conhecimento das realizações dos seus
contemporâneos europeus – Wedgwood, Niépce, Daguerre, Fox Talbot,
Herschel e outros.107
É perceptível o amadurecimento teórico das proposições do pesquisador, que passou a declarar a
importância de se confrontar os experimentos realizados pelos vários precursores, contextualizando
a invenção da fotografia num panorama mais abrangente. Boris Kossoy atualizou o seu discurso,
alinhando-o à vertente histórica que sustenta que as invenções de processos fotossensíveis foram
simultâneas e independentes entre si, relativizando a importância da primazia das datas. Kossoy afirma, ainda, que as pesquisas em torno dos processos fotossensíveis caminhavam num mesmo sentido
e possuíam propósitos análogos.
Por outro lado, é importante que se saiba, sobretudo, que a fotografia surgiu da evolução gradativa do conhecimento óptico e químico desenvolvido
paralelamente e que, num certo momento, foram aplicados conjuntamente
com um mesmo propósito, por pessoas diferentes, em lugares diferentes.108
Na visão do historiador da fotografia Michel Frizot, essa interpretação pressupõe que os conhecimentos químicos e físicos foram sendo acumulados ao longo dos séculos e que, num determinado
momento, foram reunidos por pesquisadores que intencionavam obter o mesmo resultado. Segundo
o autor, essa versão acerca da invenção da fotografia pressupõe uma leitura linear e gera a ideia equivocada de que todos os experimentos realizados almejavam inventar a fotografia.
Segundo o historiador francês, o discurso de apresentação do daguerreótipo, proferido por François Arago, diretor do Observatório de Paris e secretário da Academia de Ciências, é um dos exemplos
mais eloquentes do uso dessa estratégia homogeneizante para fundamentar o advento da fotografia. Arago, um dos grandes entusiastas da invenção de Daguerre, precisou conceber o daguerreótipo
como resultado de uma pesquisa homogênea, para não deixar dúvidas a respeito da unicidade da
invenção que seria comprada pelo governo francês e oferecida generosamente ao mundo. Esse gesto
supostamente abnegado encobria uma disputa acirrada entre a França e outras potências europeias
da época, principalmente a Inglaterra, pelo domínio das tecnologias de produção de imagens por
meio de substâncias fotossensíveis.109 A defesa de François Arago possuía uma motivação concreta e,
como alerta Michel Frizot, é preciso entender que se tratava de uma construção.

107 KOSSOY, “Um gênio solitário que surge no momento certo”, op. cit.
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1998, p. 38.
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[…] é possível mostrar que, na realidade não há determinado problema
sobre o qual diversas pessoas interviram ao longo dos séculos, nem mesmo
vários problemas ordenados. A orientação de todos estes fatos técnicos à
posteriori é artificial e esconde a diversidade de orientações experimentais,
que só muito raramente tinham por objetivo isto que nós chamamos de a
fotografia.110

Respeitadas as devidas proporções, Boris Kossoy compreendeu, assim como François Arago, que
precisava produzir um fato histórico em torno das pesquisas com os processos fotossensíveis de Hercules Florence para que fosse possível dar existência à invenção da fotografia no Brasil. Superada a
necessidade de comprovar o pioneirismo do processo fotográfico de Florence, o pesquisador brasileiro deslocou o seu discurso inicial para análises mais matizadas do fenômeno. É ele quem afirma que
“A descoberta de Florence não modificou nem influenciou o curso natural da evolução da fotografia.
Nem por isso o inventor e o respectivo invento deixam de ser importantes no âmbito maior da história da fotografia”.111
Em 1979, houve um evento significativo não só na trajetória profissional de Boris Kossoy, mas
também na constituição de um terreno próprio para a história da fotografia no Brasil. Trata-se do
lançamento do livro Origens e expansão da fotografia no Brasil: século XIX, que O Estado de S. Paulo
destacou na matéria “A história da fotografia no Brasil: documentos, interpretações, imagens”, assinada por Luiz Carlos Caversan.112 Segundo o jornalista, a pesquisa, resultado da tese de doutoramento
de Kossoy defendida na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 1979, recebeu nota máxima
além de merecer uma publicação bem cuidada em papel cuchê, com várias reproduções fotográficas,
devido à sua relevância. O livro, editado pela Funarte, foi lançado em dezembro de 1980, na sede da
Funarte no Rio de Janeiro, e em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som, onde Boris Kossoy acabara de assumir o cargo de diretor da instituição.113
Origens e expansão da fotografia no Brasil: século XIX é descrito por Caversan como “um extenso
trabalho teórico e documental sobre os caminhos percorridos pela fotografia no Brasil em todo o século XIX”.114 O texto traça uma retrospectiva da trajetória de Boris Kossoy até aquele momento, apresentando-o como um pesquisador que se tornou mais conhecido a partir de 1976, quando “ousou”
afirmar que houvera uma invenção da fotografia no Brasil, no ano de 1833. O autor ainda acrescenta
que, ao longo da década de 1970, paralelamente às pesquisas envolvendo o tema Hercules Florence,
Boris Kossoy “preocupou-se com a conceituação e especificação da metodologia de pesquisa aplicada
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e a conceituação da fotografia como um fenômeno de implicações não só artísticas, mas documentais
e históricas”.115
Antes do lançamento do livro Origens e expansão da fotografia no Brasil: século XIX, o fotógrafo
e pesquisador já possuía outras publicações em seu currículo voltadas para a fotografia.116 No livro A
fotografia como fonte histórica, Kossoy teoriza o ato fotográfico e suas implicações, propondo ainda
uma metodologia para a utilização de fontes fotográficas para a construção tanto da história social
quanto da história da fotografia.117 Luiz Carlos Caversan descreve os fundamentos dessa teoria que,
segundo o próprio Kossoy, apesar de elementar, nunca havia sido sistematizada até então.
A fórmula é simples: existe sempre o assunto/tema que aliado à pessoa do
fotógrafo, mais a tecnologia disponível, resultaram em uma fotografia. Esta
foto/resultado pode ser encarada sob dois ângulos, a partir da constatação
de que é um “objeto-imagem resíduo do passado”. Primeiro, a fotografia
como objeto de arte, que implica necessariamente um valor artístico, na
criação fotográfica. Também, e principalmente como “um meio de informação”, com um valor documental, testemunho fotográfico. Exatamente
da aplicação conjunta de uma e outra técnica de pesquisa e interpretação é
que Kossoy chega à história da fotografia no século passado.118
Tal conteúdo nos permite observar que em 1980 já havia se construído um espaço para a divulgação de um tema tão específico quanto a teoria da fotografia, em O Estado de S. Paulo, cujo interesse,
à princípio, seria restrito a um público especializado. Tratava-se de um cenário bem distinto se comparado ao do início da década.
Para finalizar as discussões sobre a história da fotografia no Brasil levantadas a partir das matérias
e artigos de O Estado de S. Paulo durante a década de 1970, ressaltamos que Boris Kossoy, devido ao
seu empenho na pesquisa histórica e no desenvolvimento de um repertório teórico, chegou ao final
dos anos 1970 sendo reconhecido como o maior especialista na área da fotografia no Brasil. A descrição de Caversan do livro Origens e expansão da fotografia no Brasil: século XIX fornece a dimensão
da relevância que os estudos realizados pelo fotógrafo adquiriram ao final da década. Segundo o jornalista, Boris Kossoy seria o responsável por “uma verdadeira biografia da fotografia em nosso País”:
Assim, em capítulos que percorrem desde a invenção da fotografia, até a
imagem fotográfica nas primeiras publicações ilustradas, passando pela
expansão do daguerreótipo, introdução aos novos meios fotográficos e sua

115 Ibid.
116 Os livros publicados por Boris Kossoy na década de 1970 são: Viagem pelo fantástico (Kosmos, 1971), Hercules Florence – 1833: a descoberta isolada da fotografia no Brasil (Faculdade de Comunicação Social Anhembi, 1977), A fotografia como fonte histórica: introdução à pesquisa e interpretação das imagens do passado (Museu da Indústria,
Comércio e Tecnologia de São Paulo,1980).
117 CAVERSAN, “A história da fotografia no Brasil”, op. cit.
118 Ibid.
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expansão no Brasil, documentação fotográfica na segunda metade do século XIX, participação dos fotógrafos em exposições e o início do século
XX, Kossoy elabora o que se aproxima de uma verdadeira biografia da fotografia em nosso País.119
O processo de construção da posição de especialista por Boris Kossoy foi gradual e contou com
momentos fundamentais que o auxiliaram a obter tal reconhecimento num curto espaço de tempo,
se considerarmos que esse processo ocorreu em menos de uma década. Vários motivos podem ser
apontados para explicar o êxito dessa empreitada, mas destacamos dois deles que nos parecem ser os
mais pertinentes ao contexto desta dissertação.
O primeiro motivo era a escassez de pesquisadores capazes de suprir a carência de estudos históricos e teóricos no país. Apesar das pesquisas históricas empreendidas por Gilberto Ferrez, elas
representavam um esforço isolado. No que se refere às reflexões teóricas sobre fotografia, tratava-se
ainda de um terreno inexplorado no Brasil na década de 1970. Essa lacuna foi percebida e devidamente ocupada por Kossoy, que se dedicou com afinco ao estudo da fotografia como objeto de interesse
histórico, além de empenhar-se no reconhecimento de Hercules Florence como inventor da fotografia
no Brasil. O segundo motivo foi o acesso que Boris Kossoy teve à grande imprensa ao atuar como
colaborador de O Estado de S. Paulo entre 1972 e 1974. Mesmo depois de deixar de escrever regularmente para o jornal, as pesquisas de Kossoy continuaram a receber destaque nos anos subsequentes
por parte de O Estado de S. Paulo, o que lhe proporcionou uma ampla divulgação, aumentando o
alcance de seus textos sobre a fotografia para um público amplo. Desse modo, Boris Kossoy encontrou nas páginas de O Estado de S. Paulo um canal privilegiado para difundir seu pensamento sobre a
fotografia durante a década de 1970. Além da atuação no campo dos estudos históricos da fotografia,
Boris Kossoy também teve participação nas discussões a respeito das condições o circuito fotográfico
no Brasil e na implantação de um mercado especializado, como veremos nos próximos itens.

2.2 Por uma identidade da fotografia brasileira
Para tratar do núcleo temático “Por uma identidade da fotografia brasileira”, iremos analisar tanto
matérias publicadas na seção “Fotografia” do Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo quanto
em outras seções do jornal. Primeiramente, analisaremos três artigos traduzidos do New York Times, escritos pelos colaboradores Bernard Weinraub, Gene Thornton e Peter Quennel, publicados
no primeiro ano de existência da seção “Fotografia”. Tais análises servirão como contraponto para
examinar os artigos de autoria do fotógrafo Boris Kossoy, escritos para a mesma seção. Ao cotejá-los,
pretendemos estabelecer comparações entre os tipos de abordagens e de discussões vigentes nos Estados Unidos e no Brasil naquele momento. Em seguida, destacamos dois balanços sobre a fotografia
brasileira dos anos 1970. O primeiro proposto por Boris Kossoy e o segundo de autoria da fotógrafa e
crítica de fotografia Stefania Bril, “Fotografia, a verdadeira ‘explosão’”. As demais matérias examinadas
119 Ibid.
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neste item foram publicadas em outras seções do jornal e apresentam questões como a aquisição de
materiais e equipamentos fotográficos pelos fotógrafos brasileiros, a luta pela organização da classe
fotográfica e o papel das publicações especializadas, além das exposições e dos grandes eventos de
fotografia realizados no final da década de 1970. Esses temas foram suscitados pelos conteúdos das
matérias e artigos mapeados para este núcleo temático e nos forneceram subsídios para refletirmos
sobre a formação de uma identidade para a fotografia local.120
Na estreia da seção “Fotografia” do Suplemento Literário, em maio de 1972, foram publicados dois
artigos, um escrito pelo repórter do New York Times (NYT) Bernard Weinraub, “A arte não tem lugar
nem tempo”, e outro, “Como educar os olhos de um fotógrafo”, de autoria de Boris Kossoy.121 O texto
de Weinraub trata da exposição From today painting is dead: the begnnings of photography, organizada
pelo Victoria & Albert Museum (V&A) de Londres, cujo título fazia alusão à célebre afirmação do
pintor Paul Delaroche, que, diante da precisão do daguerreótipo, declarou a morte da pintura naturalista em 1840. Resultado de dois anos de pesquisa, a mostra traçou uma história do desenvolvimento
dos equipamentos fotográficos, desde a câmera de orifício até as câmeras portáteis da Kodak, e apresentou um panorama do uso da fotografia por artistas do século XIX, tais como Eugène Delacroix,
Jean-Baptiste Camille Corot, Jean-August Dominique Ingres, Édouard Manet, Gustave Courbet e
Edgar Degas. Foram incluídas, ainda, experimentações com a fotografia realizadas por artistas futuristas, cubistas e surrealistas, cujos nomes não foram mencionados especificamente por Weinraub.122
Em seu texto, o jornalista norte-americano chama a atenção para um ensaio fotográfico realizado
na China e no Japão na década de 1860, apoiando seu comentário na opinião do crítico de arte Guy
Brett, publicada no Times de Londres: “A série não é dramática em si, mas o aspecto global de como
a paisagem foi transformada por outro tipo de cultura, nunca foi desde então, tão bem captada”.123
Weinraub finaliza sua análise citando outro crítico de arte, Nigel Gosling, que escrevia para o jornal
semanal The Observer: “Podemos ver claramente que – ao lado de seus derivados, o filme e a televisão
– a fotografia mudou a nossa maneira de encarar as coisas. Se não se trata de uma conquista artística,
então não sei o que isto é”.124
Bernard Weinraub iniciou sua carreira na New York Times Company no cargo de contínuo nos
anos 1960 e, já na década seguinte, tornou-se correspondente estrangeiro em Saigon, Nova Deli,
Belfast e Londres. Entre 1981 e 1993 noticiou os acontecimentos da Casa Branca em Washington,
durante as administrações dos republicanos Ronald Reagan e George H. W. Bush. A partir dos anos

120 Ver tabela 4, item 1.2.1, capítulo 1.
121 WEINRAUB, Bernard. “A arte não tem lugar nem tempo”. O Estado de S. Paulo, Suplemento Literário, 7 maio 1972,
p. 4.
122 A exposição realizou-se entre 16 de março e 14 de maio de 1972 (WEINRAUB ,op. cit.).
123 Citado em WEINRAUB,op. cit.
124 Citado em ibid.
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1990, tornou-se correspondente em Hollywood.125 Com uma trajetória tão diversificada, Weinraub
não era um profissional especializado em fotografia e talvez por esse motivo tenha recorrido aos
comentários de críticos de arte, como Guy Brett e Nigel Gosling, para amparar sua avaliação sobre
a exposição londrina.
Diferentemente da estratégia de recorrer a considerações de outros profissionais, o artigo de Gene
Thornton, “O trabalho de Weston exprime sua filosofia”,126 sustenta avaliações mais articuladas com
os debates do circuito fotográfico. Ao analisar a mostra de 35 fotografias de Edward Weston, pertencentes à coleção do Metropolitan Museum of Art de Nova York, Thornton, que era crítico especializado em fotografia do NYT, demonstra mais desenvoltura com as discussões em torno do tema. O
autor inicia seu discurso reiterando a posição de mestre da fotografia atribuída a Edward Weston e
parabeniza o Metropolitan por possuir imagens do fotógrafo em seu acervo, mas já no segundo parágrafo dispara a seguinte provocação:
No entanto, nos dias de hoje, será suficiente reconhecer que a fotografia é
uma arte e que Weston é um grande fotógrafo? Já não é tempo de adotar,
mesmo numa exposição, uma abordagem mais crítica em relação aos mestres da fotografia?127
Diante de tal reivindicação, notamos que a problematização da recepção da fotografia assim como
de sua história pela crítica especializada em fotografia atuante na imprensa norte-americana apresentava-se mais desenvolvida e articulada do que a paulistana, como veremos mais adiante nesta dissertação. Essa abordagem mostra que o público norte-americano havia ultrapassado o estágio da mera
apreciação de fotos bem executadas e da exaltação de fotógrafos consagrados. O crítico reivindica
para a exposição de Edward Weston o que ele denomina de “moldura crítica”, ou seja, a contextualização histórica das conquistas estéticas praticadas por Weston nos anos 1920 e 1930, que, segundo
Weinraub, não podiam ser identificadas tão nitidamente enquanto tal pelo público por volta de 1972.
De acordo com Thornton, o mérito das fotografias de Weston residia em sua capacidade de rever
conceitos tradicionais da arte fotográfica, por exemplo, ao demonstrar que até os objetos mais anódinos, como uma folha de repolho ou a louça branca de um vaso sanitário, se devidamente trabalhados
pela luz, composição e enquadramento, podiam tornar-se expressivos e sustentar um pensamento no
âmbito da arte.

125 RIEFE, Jordan. “Journalist-turned-playwright Bernard Weinraub previews his play ‘Above the fold‘. The Hollywood
Reporter, 29 jan. 2014. Disponível em: https://www.hollywoodreporter.com/news/journalist-turned-playwright-bernard-weinraub-675356. Acesso em: 4 ago. 2017; “Who was Bernard Weinraub, a New York Times reporter in the
1960s?”. Quora, 27 out. 2016. Disponível em: https://www.quora.com/Who-was-Bernard-Weinraub-a-New-YorkTimes-reporter-in-the-1960s. Acesso em 4 ago. 2017.
126 THORNTON, Gene. “O trabalho de Weston exprime sua filosofia”. O Estado de S. Paulo, Suplemento Literário, 4 jun.
1972, p. 3.
127 Ibid.
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Nos anos de 1920 e 1930, a produção fotográfica de Edward Weston havia sido extremamente
inovadora, assim como a de seus contemporâneos Alfred Stieglitz, Edward Steichen e Paul Strand.
Naquele contexto, Weston integrou um grupo de fotógrafos que revisitou a chamada arte fotográfica
oferecendo outras formas de olhar e conceber a fotografia considerada artística. Gene Thornton, contudo, aponta que essas inovações estéticas foram sendo largamente assimiladas, tanto por fotógrafos
que pretendiam produzir arte quanto pelo próprio gosto do público. Por esse motivo, o crítico acreditava que a incompreensão do caráter revolucionário das fotografias de Edward Weston na década de
1970 fazia com que suas imagens não gerassem mais tanta admiração. Sem a moldura crítica reivindicada por ele, talvez esse caráter não pudesse ser reconhecido pelos visitantes da exposição.
Já o artigo “O susto de Delaroche, há 130 anos”,128 de Peter Quennell, também trata da exposição
From today painting is dead: the beginnings of photography, realizada no V&A em Londres. Assim
como Bernard Weinraub, Quennel detém-se no eixo estruturante da mostra, baseado nas influências
mútuas entre fotografia e pintura no século XIX. No entanto, diferentemente de Weinraub, Quennell,
que era escritor e pertencia ao meio artístico, chamou a atenção dos leitores para outras imagens presentes na exposição. Logo de início, o autor sugere que a mostra do V&A poderia ser vista como uma
importante complementação à exposição de retratos produzidos por David Octavius Hill e Robert
Adamson, realizada na National Portrait Gallery, em Londres no verão anterior. Quennell, porém,
reconhece que a mostra From today painting is dead possuía uma abrangência muito maior ao tocar
num assunto crucial que era o intercâmbio entre pintura e fotografia na virada do século XIX, que
gerou polêmicas bem como pesquisas inéditas no âmbito das artes. O autor segue destacando uma
imagem produzida por William Henry Fox Talbot: “Manchada e obscura, mas ao mesmo tempo deliciosamente dotada de uma luz morna e clara, ela serve para apresentar a exposição”.129 Em seguida,
Quennell retoma o conhecido argumento de que o fotógrafo inglês concentrou-se nas pesquisas em
torno do desenvolvimento de um método mecânico e químico de retenção das imagens, por meio
da câmera escura, ao constatar que seus esforços para desenhar paisagens, com o uso de uma câmera
lúcida, eram insatisfatórios.130 Segundo o escritor, “Ele [Talbot] não tinha, obviamente, grandes pretensões artísticas, o objeto de sua penosa pesquisa era apenas reproduzir os tons da natureza”. Mesmo
que Talbot não possa ser considerado um artista no sentido estrito do termo, isso não significa que
suas imagens não possam ser interpretadas a partir de suas características estéticas. A fragilidade dos
argumentos de Quennell parece não ser levada em conta dada a sua reputação e autoridade enquanto
crítico de um jornal de grande circulação, posição que lhe garante não ser questionado quando se
pronuncia sobre assuntos de sua especialidade. A autoridade do chamado especialista, que Foucault

128 QUENNELL, Peter. “O susto de Delaroche, há 130 anos”. O Estado de S. Paulo, Suplemento Literário, 9 jul. 1972, p. 5.
129 Ibid.
130 Câmera lúcida é um dispositivo ótico composto por uma haste com um prisma em sua extremidade que permite ao
usuário visualizar uma imagem sobreposta da cena, objeto ou pessoa a ser representada e da superfície plana na qual se
desenha. O aparato foi projetado e patenteado por William Hyde Wollaston em 1807. Disponível em: http://www.dec.
ufcg.edu.br/biografias/WilliHyd.html. Acesso em: 10 ago. 2017.
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aponta em sua investigação sobre os discursos, é algo recorrente na prática jornalística. Lembramos
que a imprensa possui a capacidade de modelar pensamentos e ações, além de frequentemente propagar pontos de vista que se pretendem universais. Sendo assim, o especialista que se pronuncia nas
páginas de um jornal de grande circulação soma o peso de sua própria autoridade à ascendência do
veículo de imprensa por meio do qual se manifesta sobre a opinião pública. Esse papel foi desempenhado de maneira contundente por Boris Kossoy durante os anos de 1970, no caso do circuito
paulistano e brasileiro.
Por intermédio das reportagens e dos artigos publicados em O Estado de S. Paulo é possível acompanhar a transformação do fotógrafo Boris Kossoy em pesquisador e historiador da fotografia, reconhecido tanto no Brasil quanto no exterior. Além da especialização nos estudos históricos, Kossoy
também desempenhou um papel relevante nas discussões em torno do desenvolvimento de uma
identidade para a fotografia brasileira, como veremos adiante. Considerando a capacidade do profissional especializado na formação de opinião, o papel desempenhado por um especialista em fotografia no contexto do Suplemento Literário do O Estado de S. Paulo naquele momento parece ter sido
importante para nortear o entendimento de fotografia no circuito local.
A primeira colaboração de Boris Kossoy com O Estado de S. Paulo, foi por meio do artigo intitulado “Como educar os olhos de um fotógrafo”,131 publicado na estreia da seção “Fotografia” no Suplemento Literário, juntamente com o artigo traduzido do NYT, de autoria de Bernard Weinraub, que
analisamos anteriormente. Enquanto o texto de Weinraub versa sobre tópicos específicos da exposição que acontecia no V&A, o de Kossoy aborda os fundamentos para se realizar uma boa fotografia.
O autor descreve uma situação corriqueira em que um indivíduo pretende fotografar uma paisagem
pitoresca e argumenta que caso ele não possua uma formação específica acaba ignorando que o ato de
fotografar é um processo de codificação e transposição daquilo que está vendo no mundo tridimensional para uma representação bidimensional. Em seu artigo, Boris Kossoy afirma que a fotografia
responde às normas da perspectiva linear, da composição e do enquadramento, não sendo uma simples captura da cena tal como é percebida pelo olho humano. A falta dessas informações, segundo o
autor, pode levar o fotógrafo iniciante a atribuir o fracasso de uma fotografia ao mal funcionamento
ou à precariedade de sua câmera. Kossoy defende que a execução de fotos bem-sucedidas depende
muito mais de quem fotografa do que do equipamento que utiliza. A partir dessa premissa, o autor
chama a atenção para a necessidade de “educar o olhar” de quem fotografa. Nesse ponto, as suas sugestões são de ordem técnica e pragmática:
Aos poucos o fotógrafo irá percebendo que o equilíbrio estético pode ser
obtido com pequenas e corriqueiras providências: dar um passo para o
lado ou para trás, de modo que algum elemento de equilíbrio entre no
visor ou, então, saia de foco algum detalhe desnecessário; procurar um

131 KOSSOY, Boris. “Como educar os olhos de um fotógrafo”. O Estado de S. Paulo, Suplemento Literário, 7 maio 1972,
p. 4.
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ângulo que acrescente à cena algum elemento de equilíbrio; afastar-se ou
aproximar-se mais do assunto a fotografar, para que a distância, maior ou
menor, elimine os elementos plasticamente negativos.132
Para Kossoy, a produção de uma boa imagem fotográfica está condicionada ao uso habilidoso de
certos recursos que conduzem a um registro equilibrado e bem composto. Essas orientações possuem
grande semelhança com as regras que guiavam a produção do Foto Cine Clube Bandeirante que passou a valorizar o uso do retângulo áureo e das regras clássicas de composição principalmente a partir
dos anos de 1940.133 A preocupação em estabelecer procedimentos para a criação fotográfica caracterizava a pedagogia fotoclubista, segundo a qual o fotógrafo deveria dominar as regras de composição
que o levariam a executar belas imagens.134 A afinidade entre as orientações de Kossoy e as lições do
fotoclube fica nítida na série de estratégias formais elencadas pelo autor:
Há uma infinidade de elementos que podem trazer mais beleza à uma foto,
quanto à sua composição e equilíbrio plástico:
– perspectiva de linhas marcante, como os trilhos de uma estrada de ferro,
que levam o observador a um ponto de fuga;
– a busca de elementos verticais, quando, no quadro predominam as linhas
horizontais;
– focalizar algum detalhe de uma cena maior e banal (por exemplo: a foto
de uma multidão pode ser banal, mas se o fotógrafo procurar uma figura
humana em atitude grotesca, ridícula ou muito diferente da massa, certamente fará uma foto não convencional e interessante);
– colocar o primeiro plano em foco e o fundo sem definição, ou vice-versa,
o que dará à foto a impressão de relevo, com a simples utilização correta
do diafragma.135
De acordo com essas instruções, dependia do fotógrafo enxergar e saber extrair das cenas e assuntos o seu potencial expressivo. A boa imagem, portanto, seria resultado do olhar do fotógrafo, ou
seja, de sua visão fotográfica do mundo. Tais orientações pressupõem o olhar como o elemento que
materializa a especificidade do ato de fotografar.136
Das nove imagens escolhidas para integrar o artigo, cinco são de autoria do próprio Boris Kossoy
e constituem exemplos visuais que ilustram as soluções formais sugeridas por ele em seu texto. A
132 Ibid.
133 COSTA, Helouise; SILVA, Renato Rodrigues da. A fotografia moderna no Brasil. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p. 33.
134 A pesquisa realizada por Helouise Costa e Renato Rodrigues da Silva mapeou a ocorrência desse tema em diversas
edições do Boletim Foto Cine. A recorrência do assunto nos boletins demonstra a relevância da composição fotográfica
para os fotoclubistas (COSTA; SILVA, op. cit., pp. 119–120, nota 30).
135 KOSSOY, “Como educar os olhos de um fotógrafo”, op. cit.
136 Cabe destacar que a noção de visão fotográfica foi adotada como critério de avaliação nos concursos internos, nos
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página conta, ainda, com imagens de Paul Martin, André Kertész, Werner Bischof e Gyula Halász,
mais conhecido como Brassaï. As legendas apresentam uma pequena biografia dos fotógrafos, um
comentário sobre a composição da imagem ou um curto depoimento do autor da foto. A legenda da
fotografia de André Kertész, por exemplo, é um comentário do próprio fotógrafo a respeito da gênese
de Chez Mondrian:
Nós nos víamos frequentemente. Trocávamos ideias em seu estúdio, que
era exatamente como Mondrian, frio extático e exato. Tudo era branco
e para cortar essa fria atmosfera, ele tinha uma flor artificial num vaso.
Quando você entrava a primeira coisa que via era essa flor. Eu sempre trabalhei no espírito das pessoas e nesta foto a composição é minha, pessoal.
Mas o local, é Mondrian.137

Figura 4 – André Kertész
Chez Mondrian, 1926
Fotografia sobre papel fotográfico
10,9 × 7,9 cm

Fonte: “Chez Mondrian, Paris”
Disponível em: https://www.metmuseum.org/art/
collection/search/265046. Acesso em: 3 abr. 2018.
seminários e nos salões do Foto Cine Clube Bandeirante a partir dos anos de 1950. A adoção desse novo critério evidenciava uma adequação da produção fotoclubista às exigências estéticas do modernismo fotográfico (COSTA; SILVA,
op. cit., pp. 81–82).
137 Citado em KOSSOY, “Como educar os olhos de um fotógrafo”, op. cit.
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Do mesmo modo que no texto de Boris Kossoy, várias matérias publicadas na seção “Fotografia”
apresentavam a vida e a obra de fotógrafos estrangeiros consagrados aos leitores do jornal. Ao longo
de seus três anos de existência, a seção publicou 32 matérias, sendo que 25 abordavam temas ligados
à fotografia produzida nos Estados Unidos e Europa, enquanto sete referiam-se a assuntos relativos
à fotografia brasileira. Entendemos que esse fenômeno é um sintoma da modesta atenção que a produção nacional recebia como objeto de estudo na primeira metade da década de 1970. O viés pedagógico de “Como educar os olhos de um fotógrafo” é recorrente nas páginas da seção “Fotografia”
do Suplemento Literário no período que publica diversos artigos sobre técnica, estética e composição
fotográfica.138 Esses assuntos mostram que ainda existia uma carência de conhecimentos elementares
a respeito de aspectos constitutivos da linguagem fotográfica. Nesse ponto, percebemos a desigualdade entre os conteúdos abordados pelos artigos traduzidos do NYT daqueles que eram produzidos
localmente. Não apenas por intermédio dos textos do NYT apresentados anteriormente, mas por uma
produção teórica e crítica reconhecidamente estabelecida nos Estados Unidos,139 é possível constatar
que o circuito nova-iorquino estava melhor estruturado do que o paulistano.
No ano de 1972, Boris Kossoy ainda iria escrever mais um artigo para a seção Fotografia, intitulado
“Apresentamos a moda que foi adotada até por um imperador: a do ‘cartão portrait’. Seu inventor e seus seguidores”.140 De acordo com nota incluída no final do texto, Kossoy planejava para o ano de 1973 “divulgar
as atividades de entidades que se dedicam à arte fotográfica no campo amador e profissional”.141 Ocorre,
porém, que nas edições de O Estado de S. Paulo dos anos de 1973 e de 1974 tal proposta não foi efetivada.142

138 “Fotograma: a fotografia sem câmera” (27/1/1974); “A chave do êxito” (3/3/1974); “A composição fotográfica I e a
importância da bi-dimensão” (26/5/1974); “A composição fotográfica II e a importância dos valores estéticos na mensagem” (23/6/1974).
139 Em seu livro Trace and transformation, Joel Eisinger analisa as diferentes vertentes da reflexão teórica e crítica sobre
fotografia nos Estados Unidos. Trabalhos como o de Susan Sontag e de John Szarkowski, apenas para citar os mais
destacados que atuavam nos anos 1970, demonstram que as discussões encontravam-se num nível mais amadurecido
(EISINGER, Joel. Trace and transformation: American criticism of photography in the modernist period. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1995).
140 KOSSOY, Boris. “Apresentamos a moda que foi adotada até por um imperador: a do ‘cartão portrait’. Seu inventor e
seus seguidores”. O Estado de S. Paulo, Suplemento Literário, 3 dez. 1972, p. 5.
141 Ibid.
142 Não encontramos menção aos motivos que impediram a implantação desse projeto.
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Figura 5 – Nota publicada no Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, 3 dez. 1972.

Fonte: Acervo O Estado de S. Paulo.

Diferentemente do que havia sido planejado, Boris Kossoy continuou publicando textos sobre
temas variados ao longo daqueles anos. Em 1973 veio a público o artigo “Manifestação contemporânea no Brasil”, no qual o autor realiza um diagnóstico da situação do ensino e da prática da fotografia
no país.143 No início de seu texto, Kossoy refere-se ao reconhecimento consolidado da fotografia nos
Estados Unidos e na Europa, locais onde ela era amplamente produzida e consumida. Em seguida ele
enumera os indícios que evidenciam as condições propícias do cenário estrangeiro: a distinção entre
o fazer fotográfico com finalidades artísticas, profissionais e recreativas; a existência de publicações
que divulgam o melhor da produção mundial, estabelecendo parâmetros para o circuito; a formação
de coleções fotográficas permanentes em museus, assim como a realização constante de exposições.
Somado a essa conjuntura promissora, o autor aponta que o ensino de fotografia nos Estados Unidos
já contava com mais de setecentos cursos, sendo a maioria em nível superior.144
Kossoy credita a proliferação de cursos nos Estados Unidos à necessidade de constante aprimoramento frente ao competitivo e exigente mercado de trabalho nas mais diferentes áreas que envolviam
a fotografia. Uma formação sólida e um contínuo aperfeiçoamento seriam maneiras eficazes para que
o profissional se destacasse em tal mercado altamente competitivo. Por mais que o número apontado
seja surpreendente, precisamos levar em consideração que tal quantidade de cursos referia-se ao território total do país, não tendo sido mencionado que tipo de escolas foram contabilizadas. Porém, a
informação de que boa parte dos cursos era de nível superior indica uma distinção clara em relação
ao cenário brasileiro, onde o ensino de fotografia ainda não havia chegado às universidades.

143 KOSSOY, Boris. “Manifestação contemporânea no Brasil”. O Estado de S. Paulo, Suplemento Literário, 1º jul. 1973, p. 3.
144 Ibid.
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Na sequência de seu diagnóstico, Boris Kossoy observa que houve uma entrada considerável de
equipamentos fotográficos nas duas décadas anteriores no Brasil, fato que, segundo ele, estava atrelado à disponibilidade e facilidade dos crediários.145 Isso possibilitou a proliferação de amadores,
profissionais e artistas que praticavam a fotografia, o que também levou ao surgimento de pessoas
que se autoproclamavam especialistas em fotografia, mesmo sem ter conhecimento suficiente, como
se queixa o autor. Para Kossoy, os indivíduos que pretendiam se aprofundar no estudo da linguagem
fotográfica deveriam recorrer a uma formação mais consistente proporcionada pelas escolas de fotografia, seguindo o exemplo dos norte-americanos. Entretanto, as opções de ensino disponíveis em
território nacional na época não eram encorajadoras, como o próprio autor admite: “As escolas e cursos de fotografia existentes ainda engatinham procurando direções a seguir, o que é normal, embora
optando quase sempre pelo enclausuramento do curso e do aluno dentro da câmera escura”.
Interpretamos o enclausuramento mencionado como uma atitude de isolamento das escolas, o
que dificultava o intercâmbio de informações e o desenvolvimento de uma rede de trocas entre fotógrafos. Além disso, o parecer de Kossoy indica que os cursos de fotografia ainda não tinham encontrado formatos adequados de funcionamento. As ofertas de formação naquele período consistiam nos
cursos oferecidos pelos fotoclubes ou pelas escolas livres, sendo que poucas universidades haviam
incluído a fotografia em seu currículo até aquele momento.146 Para o autor, o ensino em fotografia
não deveria se basear exclusivamente no aprendizado das técnicas fotográficas, mas no estímulo dos
predicados que o próprio indivíduo já trazia consigo:
Sabemos muito bem que sensibilidade e criatividade não se pode ensinar,
pois são privilégios, porém, ao menos, a obrigação é de despertar nos interessados a reeducação visual no sentido estético, a fim de que estes despertem para a boa imagem, seja ela instantânea, noticiosa, artisticamente
pura ou mesmo polêmica.147
A noção de gênio artístico está subentendida no discurso de Boris Kossoy e denuncia a convicção
no dom do artista, entendido como inato e intransferível. Kossoy acredita, no entanto, que se o olhar
sensível do fotógrafo é garantia para boas imagens, tais resultados podem ser potencializados caso a
visão fotográfica seja tutelada por uma formação adequada. Segundo o autor, a função primordial do
ensino em fotografia é “despertar nos interessados a educação visual no sentido estético”. Isso significa

145 Ibid.
146 A inserção do curso de fotografia no currículo de nível superior da Fundação Cásper Líbero representou uma das primeiras iniciativas na inserção da fotografia no ensino superior. “Em 1962 a Escola de Jornalismo da Fundação Cásper
Líbero, da cidade de São Paulo, introduziu em seu currículo o curso de fotografia, que era ministrado pelo Foto Cine
Clube Bandeirante em sua própria sede. Em 1966 tentou-se articular dois cursos de fotografia no circuito universitário,
um na Universidade de São Paulo e o outro na Universidade de Brasília” (COSTA; SILVA, op. cit., p. 108).
147 KOSSOY, “Manifestação contemporânea no Brasil”, op. cit., p. 3.
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que ensinar a fazer uso das potencialidades estéticas do meio deve preceder as lições técnicas envolvendo equipamentos ou procedimentos laboratoriais.
A respeito das exposições fotográficas realizadas no Brasil na primeira metade da década de 1970,
Boris Kossoy afirma que não eram representativas da quantidade e da qualidade da produção local:
As mostras de fotografia recentes, sejam elas individuais ou coletivas, na
verdade não serviram ainda para representar o momento fotográfico atual,
assim como poucos fotógrafos que tem possibilidades de ver seus trabalhos publicados, muitos dos quais de grande valor.148
A observação do autor vem corroborar a ideia de que o sistema de arte e o circuito de exposições
não eram capazes de absorver uma produção fotográfica, que parecia estar aumentando gradativamente. Nesse ponto, Boris Kossoy alerta para a necessidade de uma estrutura institucional que vise
desde a difusão da fotografia até a implementação de um mercado especializado:
A criação de um organismo que divulgue a importância da fotografia em
todos os aspectos que ela atua, como sendo, além de uma atividade necessária e informativa, também uma manifestação artística e criativa, lançará
sem dúvida alguma o embrião de um mercado consumidor de arte fotográfica.149
No ano de 1973, Kossoy já tinha conhecimento da mobilização de um grupo de fotógrafos do Rio
de Janeiro, liderados por Georges Racz e Armando Rosário, que estava organizando uma espécie de
cooperativa com o objetivo de expor fotografias e portfólios em galerias de arte, visando a comercialização da produção fotográfica de acordo com tiragens limitadas e assinadas. O autor elogia a iniciativa: “Talvez tenhamos com essa feliz ideia galerias nos moldes de Nova York, Paris e Londres”.150
Uma das aspirações da classe fotográfica nacional era poder contar com um circuito expositivo de
fotografia e com um mercado de arte fotográfica estruturados, contudo, isso era algo que precisava ser
construído.151 Ao final de seu texto, Kossoy menciona que se deparou diversas vezes com a escassez de
informações disponíveis sobre os fotógrafos e as produções fotográficas do passado durante suas pesquisas sobre a fotografia oitocentista no Brasil. Além disso, ele chama a atenção para a precariedade
nos cuidados de conservação das fotografias do passado, afirmando que “cópias fotográficas antigas

148 Ibid.
149 Ibid.
150 Ibid.
151 Apenas ao final da década de 1970 foi possível a instauração de galerias comerciais especializadas, como a Galeria
Fotoptica e a galeria Álbum, em São Paulo, e a galeria Retrato, em Santos. Ainda assim, o mercado de fotografia era
tão inaugural naqueles anos que tais galerias tiveram uma curta existência, exceto a Galeria Fotoptica, que durou até
1996, pois contou com o respaldo financeiro da empresa de mesmo nome. Esse tema será abordado no item 2.3 desta
dissertação.
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desapareceram na passagem de geração para geração”.152
A fragilidade física das fotografias somada ao descaso das pessoas envolvidas com as coleções e
acervos comprometem a integridade desses documentos, o que também acaba afetando as pesquisas, tanto no âmbito da história social quanto no da história da fotografia. O cenário da década de
1970 mostrava o quanto ainda era preciso avançar em relação à conscientização da importância em
se preservar a fotografia como documento iconográfico. A partir do momento em que a fotografia
passa a ser cada vez mais utilizada como fonte de pesquisa acadêmica surge, simultaneamente, uma
demanda em se definir procedimentos de preservação e incrementar padrões de qualidade referentes
à organização e conservação de coleções e acervos fotográficos.153 A imagem fotográfica, como objeto
que guarda uma materialidade própria, necessita de cuidados específicos para que se prolongue a sua
existência física e, consequentemente, o seu valor documental, memorialístico e simbólico. Nesse
sentido, percebemos que no início da década de 1970, o processo de valorização da fotografia como
patrimônio ainda não desfrutava de um reconhecimento adequado.154
Ao final de seu texto, Kossoy aponta para dois aspectos que permeavam a fotografia brasileira na
década de 1970: o vislumbre de um futuro promissor que apostava na produção rica e inventiva dos
fotógrafos locais e ao mesmo tempo um presente desorganizado devido à falta de uma estrutura profissional capaz de respaldar a prática dos fotógrafos, a circulação da produção nacional muito menos
a pesquisa e a reflexão teórica. Se a perspectiva para um futuro próximo era pródiga, era necessário
canalizar esforços para que essa promessa fosse concretizada. Nesse sentido, um fenômeno que poderia contribuir para a efetivação de um panorama mais favorável era justamente o interesse cada
vez maior pela fotografia naqueles anos. Sobre esse assunto específico, o autor iria realizar uma breve
análise dois anos depois.
Em função da descontinuidade do Suplemento Literário, o jornal O Estado de S. Paulo passou a
publicar, durante todo o ano de 1975, um caderno comemorativo dos cem anos do jornal, intitulado
Suplemento do Centenário. Boris Kossoy ficou responsável pela edição número 42, inteiramente dedicada à fotografia, que trouxe o artigo intitulado “Panorama da Fotografia no Brasil desde 1832”, no
qual o autor procurou apresentar os acontecimentos mais representativos da fotografia no Brasil desde o Império até a década de 1970. Devido à extensão do período abordado e ao caráter da publicação,
os temas foram elencados em tópicos e apresentados de maneira condensada.155 No último tópico “A
moda ou a descoberta? os anos 70”, o autor aborda o interesse crescente pela fotografia nos anos 1970
e elenca uma série de fatores aos quais atribuiu a responsabilidade por sua expansão naquele período,

152 KOSSOY, “Manifestação contemporânea no Brasil”, op. cit.
153 FILIPPI, Patrícia de; LIMA, Solange Ferraz de; CARVALHO, Vânia Carneiro de. Como tratar coleções de fotografias.
São Paulo: Arquivo do Estado; Imprensa Oficial do Estado, 2002, p. 11.
154 Para uma discussão mais aprofundada sobre patrimônio cultural e o alargamento de sua conceituação, ver: CANCLINI, Néstor García. “O patrimônio cultural e a construção imaginária do nacional”. Revista do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, n. 23, 1994, pp. 94–115.
155 O artigo “Panorama da fotografia no Brasil desde 1832” também foi abordado no item 2.1 desta dissertação.
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a saber:

• 		 a repercussão do filme Blow-up (1966), do cineasta italiano Michelangelo Antonioni
(1912–2007)
• 		 a necessidade das pessoas se expressarem
• 		 a presença da fotografia nas últimas Bienais de São Paulo
• 		 a divulgação de revistas estrangeiras de alto nível
• 		 a invasão de materiais e equipamentos fotográficos no mercado e a maior facilidade 		
de aquisição desses por meio das compras em sistema de crediário
• 		 a abertura de escolas de fotografia
• 		 o movimento Photo-Galeria
• 		 as exposições fotográficas mais frequentes
• 		 a intensificação da divulgação das manifestações fotográficas por parte da mídia.156
Tais motivações são muito distintas entre si, sendo algumas bem palpáveis e específicas e outras
de difícil mensuração, como “a necessidade das pessoas se expressarem”. Mesmo assim, os fatores
elencados por Kossoy nos fornecem uma interpretação para as transformações pelas quais a fotografia vinha passando naquele período. Ao lado de uma maior circulação e visibilidade das atividades
culturais e artísticas em torno da fotografia, o autor cita o acesso aos materiais e equipamentos fotográficos a um contingente mais amplo de pessoas, profissionais ou não.157 As facilidades elencadas
por Kossoy para a aquisição de equipamentos, entretanto, sofreu uma grave restrição a partir de 20 de
dezembro de 1976, quando a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil (Cacex), órgão responsável pela regulamentação das importações no país, anunciou uma lista de produtos considerados
supérfluos, cuja importação passava a ser proibida pelo governo.158 Entre os produtos listados estavam
o caviar e a vodca, mas também as câmeras fotográficas, objetivas, projetores e filmadoras. Com essa
medida restritiva, o governo pretendia obrigar a contenção de divisas, porém isso acabou impactando
negativamente o setor do comércio de produtos fotográficos no país.
O setor que atendia aos fotógrafos amadores sofisticados foi o mais afetado, de acordo com a

156 KOSSOY, “Panorama da fotografia no Brasil desde 1832”, op. cit.
157 A informação sobre o sistema de crediário implantado no Brasil e sua repercussão no comércio de equipamentos fotográficos não pôde ser confirmada em outra fonte até o momento da finalização desta dissertação.
158 A Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A. (Cacex) foi criada em 1953 durante o governo Getulio Vargas
e, apesar de nunca ter sido oficialmente extinta, foi desativada no governo de Fernando Collor a partir do ano de 1990.
Atualmente, as funções da Cacex estão distribuídas pela administração direta, na Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e na Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), ambas subordinadas ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Entre suas principais funções estavam o licenciamento de
exportações e importações, o financiamento do comércio exterior brasileiro e a construção das estatísticas oficiais sobre exportações e importações (SOUSA, Francisco Eduardo Pires. “Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil
(Cacex)”. CPDOC. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/carteira-de-comercio-exterior-do-banco-do-brasil-cacex. Acesso em: 2 out. 2017.)
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jornalista Cremilda Medina. Essa categoria não se satisfazia com os resultados proporcionados pelas
câmeras automáticas, como as Tira-Teima, que não contavam com tecnologia de alta precisão e eram
produzidas em larga escala pela Kodak do Brasil.159 Para os profissionais da área, contudo, havia a
possibilidade de se obter cotas de importação para equipamentos sem similares no mercado nacional.160 Thomaz Farkas, fotógrafo e diretor da rede de lojas Fotoptica, afirma que a medida do governo
era contraditória, pois decretava a câmera fotográfica e a filmadora Super 8 como produtos supérfluos
justamente no momento em que procurava incrementar as políticas culturais de lazer nas grandes cidades e oferecer mais opções de viagens curtas de fins de semana.161 Farkas destaca a importância dos
equipamentos de registro, fosse fotográfico ou cinematográfico, nos rituais sociais de lazer.
A restrição imposta aos praticantes da fotografia provocou um encolhimento no comércio de produtos fotográficos que se viu premido diante das dificuldades ou mesmo da impossibilidade de importação de materiais e equipamentos, uma vez que a indústria nacional era incapaz de suprir todas
as demandas do mercado. Na época, até mesmo a indústria norte-americana via mais vantagem em
importar itens de países que detinham tecnologia especializada do que contar com produção própria.
Um exemplo eram as objetivas de precisão e os circuitos integrados para câmeras fotográficas fabricados na Alemanha e no Japão.162 Apesar das restrições para importação e da contenção do mercado
de produtos fotográficos, o interesse pela fotografia não arrefeceu, contando com um número cada
vez maior de adeptos, além de exposições e eventos mais frequentes.
A situação da fotografia sofreu alterações sensíveis no decorrer da década de 1970, como apontam
as análises realizadas por diversos pesquisadores da fotografia no Brasil.163 Porém, no final da década,
muitos agentes do circuito paulistano consideraram necessário avaliar o que havia sido conquistado
até então, para projetar diretrizes que dessem continuidade ao desenvolvimento de um terreno fecundo para a fotografia: “Depois de assentada a poeira e reduzido o movimento desordenado que se
convencionou chamar de boom, a fotografia brasileira procura agora novos caminhos”.164 Esse trecho
integra a matéria “A fotografia brasileira abre caminho”, não assinada, que procura traçar o balanço de
um ciclo que estaria chegando ao fim:
Do antológico Blow-up, de Antonioni, que influenciou uma geração de fotógrafos no final da década passada às iniciativas editoriais dos últimos
anos – com a publicação de revistas especializadas e livros sofisticados – e

159 MEDINA, Cremilda. “Fotografia e cinema atingidos pela proibição aos supérfluos”. O Estado de S. Paulo, 18 fev. 1977,
p. 53.
160 Ibid.
161 Ibid.
162 Ibid.
163 Encontramos várias passagens na literatura fotográfica que apontam para uma outra fase para a fotografia no cenário
brasileiro. Não apenas Boris Kossoy, mas Moracy de Oliveira, Rubens Fernandes Junior, Pedro Vasquez, Ricardo
Mendes e Monica Junqueira assinalaram tal momento em seus trabalhos.
164 “A fotografia brasileira abre caminho”. O Estado de S. Paulo, 7 jun. 1979, p. 18.
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às galerias e museus, onde as exposições são atualmente mais frequentes,
a fotografia brasileira assimilou novas técnicas e tendências estéticas e temáticas. Muita gente comprou sua máquina fotográfica e saiu por aí a registrar o que via pela frente. Surgiram fotógrafos e modelos fotografáveis,
escolas de fotografia, foto-clubes e os disputadíssimos vernissages. A fotografia era definitivamente descoberta pelo brasileiro.165
A matéria enumera possíveis orientações para a fotografia a partir da opinião de quatro profissionais
ligados à área: Boris Kossoy, Moracy de Oliveira, Leonardo Costa e Alberto Neute. Para Boris Kossoy, o
movimento Photo-Galeria teria sido o responsável por inaugurar o processo de valorização da fotografia no nicho especializado da arte. Já o crítico Moracy de Oliveira, além de considerar que a maior parte
dos trabalhos em fotografia ainda careciam de consistência, menciona um certo preconceito em relação à fotografia pelo sistema de arte e afirma que a pintura ainda desfrutava de um prestígio maior no
mercado.166 O crítico argumenta, ainda, que a fotografia, por possuir também um viés pragmático e por
estar sempre presente no cotidiano das pessoas, é desprovida da nobreza e da aura de outras expressões
artísticas. Diferentemente dos colegas, o fotógrafo Leonardo Costa defende que é relativamente fácil
expor em galerias de arte, desde que as fotografias sejam de boa qualidade. Oriundo do setor editorial,
Alberto Neute, responsável pela reformulação da revista Íris nos anos 1970, opina que ainda falta uma
abordagem jornalística ao conteúdo produzido pelas publicações especializadas em fotografia, que deveriam assumir um caráter mais informativo em detrimento do técnico.
O artigo evidencia, acima de tudo, que o boom da fotografia é interpretado de maneira muito
particular por cada um dos profissionais consultados. Os pontos de vista, às vezes contraditórios,
estavam claramente baseados nas experiências de cada um dos entrevistados em suas áreas de atuação. Além disso, as avaliações representam uma amostragem quantitativamente pequena para que se
possa, a partir dela, traçar um panorama mais exato da década de 1970. Observamos também que os
pareceres expressos na matéria frisam apenas duas vertentes da fotografia entre tantas outras: a da
expressão artística e a das revistas especializadas.
Tais dissonâncias reaparecem em “Como definir a profissão fotógrafo?”, matéria não assinada
publicada no ano seguinte, que denuncia os problemas enfrentados pelos fotógrafos em decorrência
da dispersão da própria classe fotográfica.167 Segundo o artigo, a desunião dos fotógrafos diluía e enfraquecia a sua ascensão e sua capacidade de pleitear melhores condições de trabalho. Porém, como
observamos anteriormente, é problemático considerar que todos os profissionais que faziam uso da
fotografia pertenciam a uma mesma classe fotográfica. Por mais que busque considerar os diferentes
segmentos profissionais relacionados à fotografia – a exemplo do fotojornalismo, da fotografia publicitária, da fotografia artística e da editoração de livros – como integrantes de uma categoria única, o

165 Ibid.
166 Sobre o mercado especializado em fotografia, ver item 2.3 desta dissertação.
167 “Como definir a profissão de fotógrafo?”. O Estado de S. Paulo, 7 fev. 1980, p. 27.
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texto enfatiza as dificuldades enfrentadas pelos fotojornalistas. De acordo com Zeka Araújo, então
coordenador do Centro de Pesquisas da Funarte, sediado no Rio de Janeiro, diante da inexistência de
um consenso entre as diversas vertentes da fotografia, apenas os fotógrafos de imprensa e publicidade
demonstravam maior coesão.168 No campo do fotojornalismo, de acordo com a matéria, ainda era
preciso buscar soluções para problemas como “a falta de regulamentação para a profissão, o mercado
de trabalho indisciplinado, a invasão de amadores não qualificados e o domínio da fotografia estrangeira”.169
A criação da União dos Fotógrafos do Estado de São Paulo, em fevereiro de 1980, pretendia solucionar esses problemas por meio da regulamentação da profissão, da disponibilização de modelos de
contratos, do estabelecimento de preços mínimos para as saídas fotográficas, da tentativa de alteração
da legislação brasileira que, desde dezembro de 1976, considerava os artigos fotográficos como itens
supérfluos e sujeitos a altas taxas de importação.170 Esse último ponto também foi um dos objetivos
perseguidos pela União dos Fotógrafos de Brasília, fundada dois anos antes e que contava com noventa associados na época. Entre as inúmeras reivindicações, os fotógrafos da capital federal pleiteavam uma legislação que protegesse a produção imagética brasileira. De acordo com Luiz Humberto,
as fotografias estrangeiras preenchiam grande parte dos espaços editoriais e publicitários no Brasil.
Além de imporem valores culturais divorciados da realidade brasileira, essas fotografias acabavam
por substituir a produção local. “Até as fotos de mulher nua são importadas, ignorando completamente o erotismo cultural de nosso povo”,171 queixa-se o fotógrafo.
Para Assis Hoffman, as entidades fotográficas, associações e sindicatos de classe ainda precisavam
se aprimorar, pois, segundo ele, só funcionavam para fornecer credenciais para jogos de futebol, e não
possuíam um histórico de luta pelas causas dos profissionais da área. Hoffman, que foi um dos fundadores da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinegrafistas em Porte Alegre (1957), defendia
que além de investir numa formação mais sólida, os associados deveriam se aproximar do Sindicato
dos Jornalistas, pois só assim conseguiriam reunir forças para exigir melhores condições de trabalho.
Já para Zeka Araújo, o modelo das entidades como união de fotógrafos, associação de repórteres
fotográficos ou sindicatos de jornalistas ainda era insatisfatório. Para ele, era preciso conhecer as
demandas comuns dos vários setores da fotografia, pois, apenas desse modo, seria possível elaborar
uma regulamentação favorável a todos. Sobre esse aspecto, Luiz Humberto considerava que a regulamentação da profissão poderia acarretar um efeito de elitização da atividade, porém, ele não via outra
maneira de defender os interesses dos fotógrafos frente à invasão dos amadores.172
Essas discussões evidenciam o quanto os fotógrafos, principalmente os fotojornalistas, estavam
empenhados no reconhecimento da profissão. Nesse período e com intenções muito próximas, surgi168 Ibid.
169 Ibid.
170 MEDINA, “Fotografia e cinema atingidos pela proibição aos supérfluos”, op. cit.
171 “Como definir a profissão de fotógrafo?”, op. cit.
172 Ibid.
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ram as primeiras agências fotográficas no formato cooperativo em várias cidades do Brasil.

No final da década de 1970, a luta pela reorganização política da sociedade
e pelo fim da censura provocou o aparecimento das primeiras agências
cooperativadas de fotógrafos, responsáveis por uma nova relação profissional no mercado, inclusive no que diz respeito aos direitos autorais.
Foram criadas a União de Fotógrafos de Brasília e de São Paulo e agências cooperativadas em diferentes pontos do país, nos quais destacamos a
Agência F-4, de São Paulo, e a Ágil Fotojornalismo, de Brasília.173
A Agência F-4 foi uma iniciativa que se destacou em sua atuação na luta por tais direitos, não
deixando de lado a preocupação em produzir material de qualidade, perene e relevante no contexto
social e político que o país atravessava. Fundada em 1979, a Agência F-4 iniciou suas atividades em
São Paulo, com Juca Martins, Nair Benedicto e Ricardo Malta, e em seguida no Rio de Janeiro, com
Ricardo Azoury.174 O pesquisador Rubens Fernandes Junior ressalta que Nair Benedicto e Juca Martins dedicaram parte de seu tempo para a regulamentação das relações de trabalho para o exercício do
fotojornalismo. Benedicto e Martins lutaram pela padronização das tabelas de honorários, pela proteção da propriedade intelectual e patrimonial, pelo reconhecimento do direito autoral e pela citação
obrigatória dos créditos nas publicações, além de proporem a revisão nos contratos de licença para
reprodução de imagens. Reivindicava, ainda, maior autonomia dos fotógrafos em pautar temas para
seus ensaios, assim como independência para desenvolver matérias jornalísticas.175 Nair Benedicto
lembra que a luta da classe dos fotojornalistas possuía uma relação profunda com a situação social e
política do país.
A Magnum surgiu num momento importante, em 1947, no pós-guerra. A
Gamma, em 1967, tendo por cenário grandes conflitos internacionais. E a
Agência F-4 também nasceu coincidentemente com um novo despontar
político no país: a greve no ABC e as grandes manifestações populares que
aconteciam depois de um longo período de autoritarismo. Era um novo
contexto e isso exigia um apelo visual diferenciado. A Agência F-4 se fortaleceu quando a nação começou a despertar, a mostrar um sangue novo
e uma rebeldia. Era tudo muito grande, muito ardoroso e nossa cobertura

173 FERNANDES JUNIOR, Rubens. Labirinto e identidades: panorama da fotografia no Brasil (1946–98). São Paulo: Cosac Naify, 2003, p. 158.
174 Ao longo de sua existência, a Agência F-4 contou com a seguinte equipe de profissionais: Cynthia Brito, Delfim Martins, Daniel Augusto Jr., Rogério Reis, J. R. Ripper, Maurício Simonetti, Salomon Cytrynowicz, Zeca Guimarães, Stefan
Kolumban, Zeka Araujo, Paula Simas, Juan Pratginestos, Miguel Chikaoka, Aristides Alves e Saulo Petean (Agência
F-4. Disponível em: http://www.agenciaf4.com. Acesso em: 2 nov. 2017).
175 FERNANDES JUNIOR, Labirinto e identidades, op. cit., p. 158.
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era do tamanho dessa empolgação que fazia renascer o Brasil.176

Segundo Charles Monteiro, os desafios de registrar as greves em massa dos operários do grande
ABC, ocorridas no ano de 1979, estimularam os fotojornalistas a buscarem a sua independência.177
Nesse contexto, o formato das agências cooperativadas tornou-se muito oportuno, uma vez que possibilitou aos profissionais escapar do cerceamento por parte das grandes empresas jornalísticas e promover objetivos comuns.178
Um outro indício de que os interessados em fotografia almejavam um ambiente mais estruturado
e propício para as atividades fotográficas foi a realização das duas edições do Encontro Fotográfico
de Campos do Jordão. Idealizado pela fotógrafa Stefania Bril (1922–1992),179 esses eventos seguiram
o exemplo de festivais estrangeiros como os Les Rencontres d’Arles, reunindo exposições, palestras,
debates e oficinas voltadas tanto para um público profissional quanto amador.180 Apesar das dificuldades enfrentadas, a primeira versão aconteceu em julho de 1978, e a segunda em julho do ano seguinte.
Na organização do 1º Encontro Fotográfico, Bril contou com a colaboração de Boris Kossoy, Jairo Casoy, Leônidas Bispo de Andrade, Maurício Segall e Clovis Loureiro Jr. As palestras abordaram
aspectos variados da fotografia, desde o fotojornalismo às pesquisas sobre a linguagem fotográfica,
passando pelo retrato, pelo vínculo da fotografia com as artes gráficas e pela fotografia ensaística.
Ao final do ciclo de palestras, ocorreu uma mesa redonda com a participação de Cremilda Medina,
Olney Kruse, Sheila Leirner e Jacques Douchez, que discutiu a interação entre imagem e texto.181 O
evento também promoveu duas exposições: Focalizando fotógrafa, que reuniu Alice Hattori, Beatriz
Albuquerque, Hildegard Rosenthal, Lila Byghton, Leonor Amarante e Stefania Bril; e Fotografia como
instrumento de trabalho do artista plástico, com Gregório Gruber, Gretta Sarfatti, Claudio Tozzi e
Michele Brill. Segundo Bril, a intenção daquele primeiro evento era a de “implantar no país uma
linguagem fotográfica e, ao mesmo tempo, promover um diálogo mais aberto com outras formas de
expressão visual”.182

176 Nair Benedicto em entrevista a Rubens Fernandes Junior, publicada na revista Íris, n. 461, 1993 (FERNANDES JUNIOR, Labirinto e identidades, op. cit., pp. 159–160.)
177 MONTEIRO, Charles. “A reorganização e a institucionalização do campo fotográfico no Brasil nos anos 1970 e 1980:
entre o fotojornalismo e a fotografia documentária”. In: COSTA, Eduardo Augusto; SCHIAVINATTO, Iara Lis Franco (Orgs.). Cultura visual e história. São Paulo: Alameda, 2016, p. 307. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/330033730/CulturaVisualHistoria. Acesso em: 2 nov. 2017.
178 Ibid.
179 Stefania Bril atuou como fotógrafa, crítica de fotografia e agente cultural no circuito fotográfico paulistano e brasileiro.
Abordaremos a sua atividade crítica em O Estado de S. Paulo mais adiante, no item 2.4.
180 Les Rencontres d’Arles, oficialmente denominado Les Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles, é um
festival de fotografia que ocorre anualmente na cidade francesa de Arles e foi idealizado por Lucien Clergue, Michel
Tournier e Jean-Maurice Rouquette no ano de 1970.
181 “As muitas faces da fotografia no encontro de Campos do Jordão”. O Estado de S. Paulo, 15 jul. 1978, p. 10.
182 Idem.
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Já o 2º Encontro Fotográfico promoveu oficinas de fotografia básica, retrato, edição fotográfica e
introdução à preservação da imagem fotográfica; sete exposições simultâneas; projeções de filmes de
arte e fotografia provenientes dos EUA, Alemanha, Itália, Bélgica e França; palestras com o fotógrafo
Dudu Tresca e o Grupo Banzo de Rio Claro; além do Foto-clic, atividade que distribuiu cinquenta
câmeras fotográficas, cedidas pela Kodak do Brasil, para que a população local registrasse a cidade de
Campos do Jordão.183 Contudo, o 2º Encontro Fotográfico quase foi cancelado, pois a verba aprovada
para a sua realização não foi liberada pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, que alegou
“cortes em seu orçamento, problemas de tramitação burocrática e falta de tempo hábil”.184 Diante do
veto, a comissão organizadora solicitou que fosse liberado, ao menos, o valor correspondente a um
quarto do total, que seria destinado às primeiras providências para a execução do evento. A Secretaria
da Cultura aceitou a contraproposta, porém, a uma semana do início das atividades em Campos do
Jordão, comunicou que nem mesmo aquela parcela seria liberada. Impactado por tais circunstâncias,
o 2º Encontro Fotográfico só pôde ocorrer na data prevista em virtude do apoio de empresas privadas
e da persistência dos envolvidos em sua realização.185
Após o término do evento, um breve balanço foi publicado nas seguintes matérias: “Saldo positivo
e planos do encontro fotográfico”186 e “Como se divertem os turistas em Campos do Jordão”.187 Destacamos duas colocações que apontam para as contribuições daquela iniciativa no sentido de fomentar
a fotografia paulistana, em particular, e brasileira de uma maneira geral. A primeira diz respeito à
oportunidade de se discutir a fotografia em seus aspectos técnicos e artísticos com pessoas dos mais
diversos níveis.188 A segunda, refere-se à possibilidade de profissionais e amadores poderem mostrar
uns aos outros seus trabalhos, pois devido “à falta de encontros como aquele, os fotógrafos não têm
oportunidade de trocar experiências, se expor a críticas e enriquecer sua linha de pesquisa”.189 De
acordo com as matérias publicadas em O Estado de S. Paulo, tanto os responsáveis quanto os participantes avaliaram positivamente os resultados do 2º Encontro Fotográfico de Campos do Jordão, o que
levou a se planejar a realização da terceira edição.190
183 As exposições realizadas foram: 1ª Mostra Fotográfica dos profissionais dos jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da
Tarde; Fotografia francesa, das origens até 1920; Foto industrial Pirelli, do fotógrafo Dudu Tresca; Cartão postal antigo,
da coleção Adolfo Lerner; Foto-memória histórica, do Grupo Banzo de Rio Claro; Foto-postal; Grandes nomes da
fotografia, mostra vinda de Washington a pedido do consulado norte americano (“Saldo positivo e planos do encontro
fotográfico”. O Estado de S. Paulo, 24 jul. 1979, p. 23).
184 “Saldo positivo e planos do encontro fotográfico”, op. cit.
185 Ibid.
186 Ibid.
187 “Como se divertem os turistas em Campos do Jordão”. O Estado de São Paulo, 27 jul. 1979, p. 18.
188 “Saldo positivo e planos do encontro fotográfico”, op. cit.
189 “Como se divertem os turistas em Campos do Jordão”, op. cit.
190 Segundo Stefania Bril, a terceira edição do Encontro Fotográfico de Campos do Jordão não foi concretizada pois não
houve apoio oficial para a sua realização. Bril fez esse comentário durante a entrevista que realizou com o fotógrafo
austríaco Ernst Haas para O Estado de S. Paulo na ocasião do evento Fotografia: arte e uso promovido pelo Masp. Além
dessa menção, não houve nenhuma matéria ou nota abordando o assunto (BRIL, Stefania. “Ernst Haas, a vida em muitas fotos”. O Estado de S. Paulo, 4 set. 1980, p. 19).
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Todos sem exceção, já afirmaram sua disposição de voltar no ano seguinte. E pequenos grupos já se formavam para que, nas cidades de origem, o
trabalho iniciado em Campos não morresse e que novas ideias se fossem
acumulando para o próximo encontro, que na opinião de todos deve acontecer sem falta. Ainda que sem verbas do governo.191
O otimismo expresso no artigo, apesar das dificuldades e das falhas relatadas, nos fornece a medida do valor que eventos como as duas edições do Encontro Fotográfico de Campos do Jordão assumiram em benefício do amadurecimento do circuito fotográfico local.
Do mesmo modo que os Encontros Fotográficos de Campos do Jordão, o Primeiro Colóquio
Latino-Americano de Fotografia foi organizado de acordo com o formato do Les Rencontres d’Arles,
contando com exposições, simpósios, mesas-redondas e oficinas.192 A matéria não assinada, “Congresso no México vai apresentar e debater a fotografia na América Latina”, anunciava que o colóquio
estava sendo organizado pelo Consejo Mexicano de Fotografía (CFM)193 e previsto para acontecer em
julho de 1978, na Cidade do México. A matéria também divulgava as condições de participação no
evento, aberto aos fotógrafos de toda a América Latina.194 As obras selecionadas seriam expostas no
Museu de Arte Moderna da Cidade do México.195
Ainda segundo o artigo, iriam participar do colóquio o fotógrafo e diretor do International Centre of Photography (ICP), Cornell Capa; a fotógrafa argentina Alicia D’Amico; o fotógrafo e então
editor da revista Camera, Alan Porter; o escritor colombiano Gabriel García Márquez; e o fotógrafo e
pesquisador Boris Kossoy.196 O CMF tinha planos de constituir uma coleção permanente de fotografia
com as obras dos fotógrafos premiados e editar um livro sobre a primeira edição do colóquio.197 Ain191 “Saldo positivo e planos do encontro fotográfico”, op. cit.
192 COSTA, Eduardo Augusto; ZERWES, Erika. “Os Colóquios Latino-Americanos de Fotografia e a institucionalização
de uma fotografia brasileira”. Revista de Estudios Brasileños, v. 4, n. 8, 2017, pp. 145–159.
193 O Consejo Mexicano de Fotografía, idealizado pelos fotógrafos Pedro Meyer, Lázaro Blanco Fuentes e pela crítica de
arte Raquel Tibol, foi criado no ano de 1976 com os seguintes objetivos: dar visibilidade à fotografia mexicana, fomentar o ensino de fotografia, contribuir com a profissionalização dos fotógrafos, além de defender o direito autoral sobre
as produções (COSTA; ZERWES, op. cit.).
194 “Todos os fotógrafos latino-americanos podem participar, enviando um mínimo de seis e um máximo de dez fotos ao
México até o dia 31 de janeiro. O material deverá ser encaminhado ao Instituto Nacional de Belas Artes, a/c do Museu
de Arte Moderna e Conselho Mexicano de Fotografia, Bosque Chapultepec, México 5 DF. No verso da cartolina em que
vai montada a fotografia, em letra de forma, deverá aparecer o nome do autor, local, título da obra (se tiver) e a data de
realização da foto. As fotografias não podem ter moldura e todas – em branco e preto ou coloridas – devem medir entre
12,7 × 17,8 cm até 40,6 × 50,7 cm. As cartolinas (papel cartão com superfície branca) poderão ser unicamente nas medidas 40,6 × 50,7. Como documentação complementar, os participantes deverão enviar curriculum vitae, autorização por
escrito ao CMF para eventual publicação da obra selecionada pelo júri no livro que será editado e um breve texto, em
espaço dois, sobre sua foto” (“Congresso no México vai apresentar e debater a fotografia na América Latina”. O Estado
de S. Paulo, 10 jan. 1978, p. 15.
195 Ibid.
196 Os convidados estrangeiros do 1º Colóquio Latino-Americano de Fotografia foram Lucien Clergue, Cornell Capa,
Gisèle Freund, Jack Welpott, Martha Rosler e Max Kozloff (COSTA; Erika, op. cit.).
197 O Consejo Mexicano de Fotografía iria solicitar a doação das obras premiadas para constituir uma coleção permanente
(“Congresso no México vai apresentar e debater a fotografia na América Latina”, op. cit.).
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da de acordo com a matéria, o intento do evento era difundir mundialmente a fotografia produzida
na América Latina. Boris Kossoy, indicado pelo Masp para representar o Brasil no evento, apresentaria uma conferência sobre o desenvolvimento da história da fotografia no subcontinente, que seria
comentada por um especialista mexicano, cujo nome não foi mencionado na matéria, e por representantes do Instituto Nacional de Antropologia e História do México (Inah).198
Realizado um pouco antes do 1º Encontro Fotográfico de Campos de Jordão, o colóquio teve desdobramentos tanto na América Latina como na Europa, como veremos adiante. Se uma importante
contribuição dos Encontros de Campos do Jordão foi possibilitar o contato e o diálogo entre aqueles
que buscavam um amadurecimento do circuito fotográfico local, o 1º Colóquio Latino-Americano
foi responsável por mobilizar fotógrafos e instituições de diversos países da América Latina que perseguiam o entrosamento e as trocas em um circuito mais ampliado.
Um dos desdobramentos internacionais do 1º Colóquio Latino-Americano de Fotografia ocorreu
já no ano seguinte à sua realização. A décima edição do Les Rencontres d’Arles organizou exposições e
debates em torno da fotografia latino-americana entre julho e setembro de 1979. Estiveram presentes
no festival francês os mexicanos Pedro Meyer e Manuel Alvarez Bravo, o colombiano Camilo Lleras,
a argentina Alicia D’Amico, o venezuelano Paolo Gasparini e o brasileiro Boris Kossoy.199 Para Lucien
Clergue, então diretor do Les Rencontres d’Arles, a decisão de divulgar a fotografia latino-americana
foi tomada depois de sua viagem pela América Latina e de sua participação no 1º Colóquio Latino-Americano de Fotografia, onde assistiu a vários debates, tendo ficado “impressionado com a qualidade
e variedade dos trabalhos” que encontrou. Após esse contato, Clergue considerou importante mostrar
na Europa a fotografia que vinha sendo produzida na América Latina, que, em sua opinião, era mais
forte, violenta e comprometida do que a europeia.200
O crítico de arte do jornal Le Figaro, Michel Nuridsany, foi favorável à apresentação da fotografia
latino-americana em Arles, tendo comentado a boa receptividade do público europeu. De acordo
com Nuridsany, “a noite latino-americana do Les Rencontres d’Arles provocou um impacto somente
comparável à descoberta do Cinema Novo em Paris, há 15 anos. Seria o caso de se dizer, agora, fotografia nova”.201 Boris Kossoy também se mostrou otimista ao declarar que “em breve, a fotografia
latino-americana estará vivendo um momento de euforia semelhante ao chamado boom que levou a
literatura do Continente a ser reconhecida e consumida na Europa e nos Estados Unidos”.202 Segundo
ele, o que se viu na pequena cidade de Arles foi “um espetáculo que levou a fotografia latino-americana à beira da consagração”.203
No artigo de Luiz Carlos Caversan, “Europa descobre as imagens da AL”, Boris Kossoy relata
como aconteceram as apresentações dos trabalhos latino-americanos em Arles.
198 Ibid.
199 “Arles mostra fotografia de artistas latino-americanos”. O Estado de S. Paulo, 19 jul. 1979, p. 31.
200 Ibid.
201 CAVERSAN, Luiz Carlos. “Europa descobre as imagens da AL”. O Estado de S. Paulo, 3 jul. 1979, p. 18.
202 Ibid.
203 Ibid.
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Todos os países presentes – explica Kossoy – tiveram uma noite para projetar seus trabalhos. E o grupo na América Latina resolveu apresentar-se em
bloco. Primeiro houve uma homenagem a um grande mestre da fotografia
no Continente, Manuel Álvares Bravo, seguindo-se projeções de trabalhos
de profissionais da Argentina, Brasil, México, Panamá e Venezuela na primeira parte, Cuba e um audiovisual do venezuelano Paolo Gasparini, na
segunda. E o que aconteceu após a projeção foi uma manifestação incrível,
com aplausos da plateia por mais de cinco minutos.204
Representando a produção brasileira, foram apresentadas fotografias de Airton de Magalhães, de
Minas Gerais; de Maureen Bisilliat, de São Paulo; de Leonid Streliaev e de Luiz Carlos Felizardo, do
Rio Grande do Sul; de Luiz Humberto Pereira, de Brasília; de Bina Fonyat e de Mendel Rabinovitch,
do Rio de Janeiro; além de Boris Kossoy.205 A contribuição decorrente da exibição das fotografias
latino-americanas na Europa, segundo Kossoy, foi a de desfazer, mesmo que parcialmente, a visão
estereotipada dos europeus em relação à América Latina.
O mais importante do sucesso da participação latino-americana está no
fato de ela ter mudado uma visão errada que se tinha na Europa, onde a
AL era vista como exótica e tropical. O que foi mostrado para um grande
público não era nada além da realidade. E uma realidade que contrastou,
por exemplo, com as propostas estéticas dos norte-americanos, que não
obtiveram boa aceitação.206
Pouco antes de ter sido aclamada no Les Rencontres d’Arles, a fotografia latino-americana já havia
sido exibida em Veneza, Itália, durante o encontro Photography: Venice ‘79, ocorrido na última semana de junho de 1979.207 O evento, patrocinado pelo município de Veneza e pela Unesco, contou com
a direção artística do ICP, que apresentou uma versão reduzida da exposição Hecho en Latinoamerica,
exposição realizada durante o 1º Colóquio Latino Americano de Fotografia.208 Kossoy, que também
representou o Brasil nesse evento, deu seu depoimento a respeito da recepção da produção latino-americana na cidade italiana.
Em Veneza foi um pouco diferente de Arles, uma vez que ali acontecia
muita coisa ao mesmo tempo: exposições, seminários – eu falei sobre a
fotografia brasileira na última década – workshops etc. De qualquer forma,
em Veneza pode-se sentir o interesse despertado pela nossa fotografia.209
204 Ibid.
205 Ibid.
206 Ibid.
207 Ibid.
208 De acordo com Erika Zerwes e Eduardo Costa, a exposição apresentada em Veneza foi a mesma que integrou o festival
de Arles (COSTA; ZERWES, op. cit.).
209 CAVERSAN, “Europa descobre as imagens da AL”, op. cit.
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Para Boris Kossoy, aquele momento era extremamente favorável para a difusão da fotografia brasileira no exterior. Ele insistia para que os profissionais brasileiros se esforçassem não apenas para dar
visibilidade às suas produções, mas para dar continuidade aos encontros de fotografia, como os que
haviam ocorrido em Campos do Jordão.
A aceitação cada vez maior da nossa fotografia vai depender da consciência dos fotógrafos brasileiros, de sua persistência em procurar o exterior,
de estimular encontros como de Campos do Jordão. Porque o fato de a
fotografia brasileira em particular estar com tudo para acontecer, é incontestável.210
Os encontros fotográficos de Campos do Jordão tiveram apenas duas edições, não conseguindo
dar continuidade à missão de reunir fotógrafos e incentivar os debates sobre as questões de interesse
dos envolvidos. Esse papel passou a ser desempenhado pelo Núcleo de Fotografia da Funarte, instituição que contava com o apoio do governo federal.211 Criado no ano de 1979, o novo órgão constituiu
uma iniciativa relevante no sentido de mapear e incentivar a produção fotográfica brasileira para além
do eixo Rio–São Paulo. O projeto do núcleo foi inspirado no modelo do CMF, que se difundiu amplamente pela América Latina, principalmente depois da realização do 1º Colóquio Latino-Americano
de Fotografia. Ele serviu de parâmetro para a criação de instituições que buscavam o reconhecimento
da produção contemporânea, a estruturação de uma história da fotografia local, a implantação de
linhas editoriais sobre fotografia, além da promoção de exposições e cursos nos diversos países.212
O Núcleo de Fotografia, coordenado inicialmente pelo fotógrafo Zeka Araújo, promoveu várias
exposições em seu primeiro ano de funcionamento. A Galeria de Fotografia, localizada na sede da
Funarte, no Rio de Janeiro, recebeu diversas mostras entre 1979 e 1980, a saber:

• Nossa gente.
• Antônio Teixeira, uma homenagem ao fotógrafo que trabalhou no Jornal do Brasil, falecido fazia
pouco tempo e que documentou quinze anos de censura no período militar.

• O carnaval de Malta, com fotografias de César Malta datadas de 1906 a 1920.

210 Ibid.
211 “A Fundação Nacional das Artes (Funarte) foi criada em 1975 pelo Ministério da Cultura do Governo Federal. Órgão
responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas de fomento às artes visuais, à música, ao teatro, à dança e ao
circo. Os principais objetivos da instituição são o incentivo à produção e à capacitação de artistas, o desenvolvimento
da pesquisa, a preservação da memória e a formação de público para as artes no Brasil. A Funarte concede bolsas e
prêmios, mantém programas de circulação de artistas e bens culturais, promove oficinas, publica livros, recupera e
disponibiliza acervos, provê consultoria técnica e apoia eventos culturais em todos os estados brasileiros e no exterior”
(“Fundação Nacional de Artes – Funarte”. Ministério da Cultura. Disponível em: http://www.cultura.gov.br/artes. Acesso em: 2 fev. 2018).
212 No ano de 1979, foram criados o Consejo Venezolano de Fotografía, o Consejo Argentino de Fotografía e o Núcleo de
Fotografia da Funarte. A Fototeca de Cuba foi criada em 1986, logo após o país ter sediado o 3º Colóquio Latino-Americano de Fotografia (COSTA; ZERWES,op. cit.).
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• Mostra de fotógrafos mexicanos que inaugurou o intercâmbio entre os profissionais do Brasil e
do México.

• Brasília ano 20, organizada pela União de Fotógrafos de Brasília.
• Classe média brasileira.
• Visita do Papa ao Brasil.213
No total, as exposições receberam 12.629 visitantes e exibiram 577 fotografias de 230 profissionais.214 De acordo com Zeka Araújo, no primeiro ano de atuação do núcleo, buscou-se valorizar “a divulgação dos trabalhos e da conceituação da fotografia não só como arte mas como valor documental
e retrato da sociedade”.215 Araújo ressalta que o Núcleo de Fotografia havia sido o resultado da antiga
busca por um espaço de referência para os fotógrafos brasileiros e para o público mais amplo, uma
vez que a informação visual estava cada vez mais presente no cotidiano.216 O coordenador menciona,
ainda, que “o projeto surgiu como consequência também dos esforços anteriores de vários grupos de
fotógrafos que chegaram a criar uma fotogaleria cujo tempo de existência foi bem curto”, mencionando a experiência da Photo-Galeria, de 1973 a 1974.217 O Núcleo de Fotografia veio responder às
necessidades do setor em várias frentes, como no aperfeiçoamento profissional, na formação teórica
e crítica, bem como no estímulo e divulgação da produção contemporânea. A reivindicação dos fotógrafos brasileiros por essas melhorias estava colocada desde o início da década de 1970, mas estas só
puderam se concretizar no final desse período.
Se o Núcleo de Fotografia da Funarte pode ser visto como sintoma do amadurecimento de uma
cultura que valorizava cada vez mais a fotografia, o mesmo podemos dizer da proliferação das publicações especializadas. Nesse setor, as revistas assumiram um papel importante no processo de valorização da fotografia ao disseminarem conteúdos que acabaram sendo responsáveis pela configuração
de uma certa ideia de fotografia no cenário paulistano. No mês de dezembro de 1978, a revista Novidades Fotoptica, publicada pela empresa Fotoptica, completava 25 anos de existência.218 Seus antecedentes remontam ao ano de 1953, porém em 1970 passou por uma reformulação editorial, e o seu
antigo formato de jornal deu lugar a uma revista bimestral.219 Em sua nova fase, a publicação preten213 “Balanço das exposições”. O Estado de S. Paulo, 7 jul. 1980, p. 25.
214 “Núcleo da Funarte, um ano de fotos”. O Estado de S. Paulo, 7 jul. 1980, p. 25.
215 Ibid.
216 Ibid.
217 Ibid.
218 “Vinte e cinco anos de divulgação da fotografia que se faz no Brasil”. O Estado de S. Paulo, 24 dez. 1979, p. 18.
219 A Novidades Fotoptica foi um jornal tabloide criado em 1953 que chegou a atingir a tiragem de 100 mil exemplares.
Antes dessa fase, a Fotoptica possuía outras publicações, como a pioneira Sombra e Luzes que foi substituída pelos
Catálogos, que apresentava as mercadorias comercializadas pela rede de lojas. Com a reformulação editorial em 1970,
a publicação assumiu o formato de revista bimestral e diversos profissionais trabalharam nela, como Sérgio de Souza,
Narciso Kalili, George Love, Paulo Roberto Leandro e Cremilda Medina. Durante um breve período, a revista foi publicada pela Editora Arte e Comunicação, contudo seus editores resolveram lançar a Revista de Fotografia, deixando a
produção da Novidades Fotoptica. A partir de 1973, a revista passou a ser editada na própria empresa, sob a coordenação de profissionais de jornalismo (Ibid.).
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dia tornar-se “um veículo de divulgação da fotografia brasileira, que se igualasse às melhores revistas
estrangeiras”.220 De acordo com a matéria “Vinte e cinco anos de divulgação da fotografia que se faz
no Brasil”,221 durante os anos de 1970, a revista dedicou-se a publicar ensaios de fotógrafos brasileiros,
informações técnicas e notícias sobre o meio, formalizando um canal de difusão dos assuntos que
envolviam a fotografia.
Um outro forte indicador de que o final da década de 1970 foi extremamente profícuo para a difusão da linguagem fotográfica no Brasil foi o aumento considerável do número de matérias noticiando
eventos, exposições, lançamento de publicações e inaugurações de galerias especializadas durante o
ano de 1980 em O Estado de S. Paulo. A profusão de atividades indica que a fotografia estava em alta
no circuito cultural e, principalmente, no âmbito artístico. Destacamos dois eventos ocorridos naquele
ano, que mostram o quanto as iniciativas e as manifestações em torno da fotografia haviam aumentado
quantitativa e qualitativamente, em relação ao início da década de 1970: a 1ª Trienal de Fotografia, promovida pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM–SP) e o grande evento Fotografia: arte e uso,
realizado no Masp. Ambos contaram com o patrocínio da empresa Kodak do Brasil.
A 1ª Trienal de Fotografia do MAM–SP reuniu novecentas fotografias, em cores e em preto e
branco, produzidas por profissionais e amadores de todo o país com a intenção de criar um vasto
panorama da fotografia brasileira da época.222 A exposição foi inaugurada no dia 17 de junho de 1980
e teve seu encerramento adiado até dia 27 de julho daquele ano, por ter sido muito bem recebida
pelo público, superando as expectativas dos próprios organizadores.223 Uma comissão de seleção e
premiação, constituída por Claudio Kubrusly, Fábio Magalhães, Fernando Lemos, Moracy de Oliveira
e Zeka Araújo, concedeu o Prêmio 1ª Trienal a Miguel Rio Branco, seguido pelos fotógrafos Vera Albuquerque, Carlos Henrique de Souto, Ana Helena Mariani, Leonardo Hatanaka e Orlando Brito, que

220 Ibid.
221 Ibid.
222 A lista dos fotógrafos participantes demonstra que o evento reuniu produções das mais variadas vertentes: 1. Ameris
M. Paolini; 2. Ana Helena Mariani; 3. André de Souza Rosa; 4. Balps; 5. Berenice Toledo; 6. Britta Schimmelpfeng Pimentel; 7. Bruno Scharfstein; 8. Caíca; 9. Camila Butcher; 10. Carlos Fadon Vicente; 11. Chico Albuquerque; 12. Claudio Pulhesi; 13. Claudio Tozzi; 14. Clovis Vieira Loureiro Junior; 15. Domício Corrêa Pinheiro; 16. Dulce Carneiro; 17.
Dulce Soares; 18. Eduardo Maugeri Chaubet; 19. Emidio Luisi; 20. Fabio de Mesquita Sampaio; 21. Fernando Cintra
Pimentel; 22. Flávia; 23. Georges Racz; 24. Gerson Zanini; 25. Heitor Magaldi Filho; 26. Helô; 27. Hildegard Rosenthal;
28. Hugo Segawa; 29. Humberto Cezar Menescal Sampaio; 30. João Carlos Otta; 31. João Spinola; 32. João Urban; 33.
Jober Brochado da Costa; 34. José Carlos Bisconcini Gama; 35. Juan Pratginestós; 36. Julio Abe Wakahara; 37. Julio
Bernardes; 38. Julio Covello; 39. Juvenal Pereira; 40. Kim-Ir-Sen Pires Leal; 41. Lamberto Scipione; 42. Léo Kocinas;
43. Leonardo Tiozo Hatanaka; 44. Leonid Streliaev; 45. Loris Machado; 46. Luiz Carlos Felizardo; 47. Luiz Tripoli; 48.
Madalena Schwartz; 49. Marcos Bonisson; 50. Mario Jr.; 51. Maurício Valladares; 52. Mauro Holanda; 53. Mazda Perez;
54. Miguel Rio Branco; 55. Milton Guran; 56. Orlando Brito; 57. Osmar Vilar; 58. Pedro Martinelli; 59. Pedro Vasquez;
60. Penna Prearo; 61. Pierre Verger; 62. Regina Bittencourt; 63. Ricardo Chaves; 64. Roberto Maia; 65. Rolnan Pimenta;
66. Sergio Bianchi; 67. Sergio Sade; 68. Solange de Morais Curi; 69. Vera Lucia Albuquerque; 70. Vivian Gottheim; 71.
Walter Carvalho (I Trienal de Fotografia do MAM São Paulo. Catálogo,1980).
223 A comissão organizadora da I Trienal foi composta por Cláudio Kubrusly, Fernando Lemos e Norberto Nicola (Ibid.).
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ganharam o Prêmio Aquisição.224 Paralelamente à exposição e à premiação, o MAM–SP promoveu
um ciclo de palestras com os seguintes temas e respectivos palestrantes: “Fotografia: documento social”, Stefania Bril; “A pintura e a fotografia”, Fábio Magalhães; “Fotografia: iluminação em arquitetura,
interiores e portraits”, Dulce Carneiro; “A fotografia no Brasil no século XIX”, Boris Kossoy.225
Ao analisarmos a posição de Boris Kossoy nesse evento, observamos o quanto o seu discurso sobre a fotografia modificou-se no decorrer da década de 1970. Esse fenômeno pode ser identificado se
compararmos o conteúdo de sua palestra no MAM–SP, publicado na matéria “Debates na Trienal”,226
e os assuntos abordados por ele quando ainda era colaborador da seção “Fotografia” do Suplemento
Literário. No início dos anos 1970, Boris Kossoy referia-se constantemente às biografias e obras de
fotógrafos estrangeiros em seus artigos em tom pedagógico, dirigindo-se a um público leitor pouco
familiarizado com a fotografia. Já ao final da década, ele ressalta a necessidade de se desprender daqueles modelos: “É preciso descobrir novos caminhos para a fotografia e não ficar aceitando apenas a
orientação teórica vinda de outros países”.227
Nesse sentido, o contexto da 1ª Trienal de Fotografia trouxe à tona um questionamento, ao mesmo tempo fundamental e polêmico: o da existência de uma identidade para a fotografia brasileira.
Moracy de Oliveira, autor do texto do catálogo da mostra, indaga se era possível que a fotografia nacional pudesse ser “definida enquanto estilo, enquanto escola, possuidora de uma linguagem própria
e reconhecível, capaz de manter a sua identidade quando comparada a outras fotografias e, principalmente, capaz de traduzir de forma articulada o universo do homem brasileiro na sua extrema complexidade contemporânea”.228 Ainda segundo ele “houve saltos qualitativos individuais mas inexistiu
qualquer influência interna, entre fotógrafos locais. Os exemplos quase sempre foram estrangeiros e
assim mesmo mal assimilados, muito mais copiados do que compreendidos”.229 De acordo com Oliveira, quando a proposta era discutir o tema fotografia brasileira, chegava-se à conclusão imediata de
que existiam várias lacunas a serem preenchidas, como a necessidade de se conhecer melhor o material dos novos fotógrafos e criar oportunidades para confrontação e comparação entre as produções
locais. Só assim, afirma ele, seria possível identificar características comuns e determinar aspectos
recorrentes que apontassem respostas para a questão.
Para Moracy de Oliveira, a busca por uma identidade para a fotografia brasileira ganhou força
devido à sua acelerada expansão nos dez anos anteriores no Brasil, o que ocasionou um inédito está-

224 A premiação da 1ª Trienal foi em dinheiro, sendo que o Prêmio 1ª Trienal foi no valor de 75 mil cruzeiros e o Prêmio
Aquisição no valor de 10 mil cruzeiros cada (“I Trienal de Fotografia do MAM”. O Estado de S. Paulo, 18 jun. 1980,
p. 18).
225 “Debates na Trienal”. O Estado de S. Paulo, 13 jul. 1980, p. 31.
226 Ibid.
227 Ibid.
228 OLIVEIRA, Moracy. I Trienal de Fotografia do MAM São Paulo, op. cit.
229 Ibid.
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gio de reconhecimento e valorização.230 Oliveira refere-se ao crescimento do interesse pela fotografia
como um fenômeno inexplicável, opinião que demonstra o quanto os próprios profissionais ligados
à área procuravam esclarecimentos para o boom experimentado pela fotografia nos anos 1970. Em
seu texto para o catálogo da 1ª Trienal, o crítico elenca os seguintes fatores que, segundo sua análise,
motivaram a expansão da fotografia naquele período:
•
•
•
•
•

o ambiente político do país
o aumento do poder aquisitivo da classe média
a necessidade de expressão por parte dos jovens que encontraram na fotografia um meio acessível
a popularização dos equipamentos fotográficos
o incremento do parque gráfico proporcionando reproduções de melhor qualidade em jornais e
revistas

•

a entrada do país no contexto das imagens tecnológicas, mesmo que tardiamente231
As considerações de Oliveira nos permitem entender a complexidade do processo de valorização

da fotografia que abarcou desde transformações estruturais até motivações de ordem cultural, levando ao redimensionamento de seus usos e funções sociais. A fotografia disseminou-se amplamente,
tanto na arte e na cultura quanto na academia e no comércio, fixando-se no imaginário de um público
em franco crescimento:
[…] essa expansão fez com que a fotografia assimilasse muito de suas diferentes causas e isso permitiu o seu reconhecimento como um importante
instrumento cultural por entidades que antes a mantinham sob suspeita.
Em consequência museus e galerias abriram suas portas às exposições fotográficas e elas se multiplicaram indefinidamente pelo país afora, ao ponto de, atualmente, deter o recorde de mostra visuais.232
Os profissionais envolvidos com a fotografia buscavam compreender tal fenômeno para traçar
planos que dessem continuidade ao movimento de fortalecimento da fotografia, de acordo com Moracy de Oliveira.
Agora que a fotografia passa por essa efervescência, é necessário inclusive
fazer uma reciclagem do porquê de toda essa explosão. Uma exposição
como a Trienal não se basta por si neste momento e exige esses debates que
devem ter continuidade.233

230 Ibid.
231 Ibid.
232 Ibid.
233 Ibid.
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A necessidade de perpetuar os debates suscitados pela 1ª Trienal parecia ser uma unanimidade
entre os agentes envolvidos com a fotografia no circuito paulistano, mesmo que a exposição apresentasse aspectos passíveis de crítica. Na visão de Stefania Bril, o evento do MAM–SP não foi capaz de
reunir os nomes consagrados da fotografia nacional, muito menos os jovens fotógrafos universitários
que estavam despontando com força na virada da década de 1970.234 Apesar de considerar que a 1ª
Trienal não conseguiu representar plenamente a fotografia brasileira, Bril concordava que o evento
havia sido muito importante por dois motivos: primeiro pelo volume de fotografias que apresentou e
segundo por despertar uma série de reflexões relacionadas à linguagem fotográfica.235 Em sua crítica
“Uma Trienal válida, mas que não é representativa”, a autora reitera a importância de prosseguir com
esse tipo de iniciativa.
Torna-se necessário conquistar cada vez mais espaço para que muitos trabalhos bons, esquecidos, fortes ou tímidos possam ser mostrados e principalmente debatidos por meio da crítica e da autocrítica. Somente assim
a fotografia brasileira adquirirá importância de uma linguagem forte e independente.236
Um outro evento que nos fornece subsídios para compreender a situação da fotografia no final da
década de 1970 é o Fotografia: arte e uso, realizado pelo Masp, numa parceria com a Kodak do Brasil
em setembro de 1980.237 Integrante das comemorações do centenário da empresa no mundo e, ao
mesmo tempo, do sexagésimo aniversário de sua instalação no Brasil, o evento reuniu diversas exposições que visavam demonstrar a multiplicidade de aplicações às quais a fotografia poderia servir nos
mais diversos campos da atividade humana. Entre elas podemos citar En France, com 154 fotografias
de Henri Cartier-Bresson; exposição retrospectiva dos vinte anos de carreira do fotógrafo austríaco
Ernst Haas; mostra de equipamentos fotográficos da coleção George Eastman House, da Kodak do
Brasil e das coleções particulares de Pietro Maria Bardi e Gregori Warchavchik; 220 trabalhos de 56
fotógrafos brasileiros sob o título O homem brasileiro e suas raízes culturais; A fotografia como documento de arte; Hercules Florence; História da fotografia; A fotografia como apoio à ciência e tecnologia,

234 BRIL, Stefania. “Uma Trienal válida, mas que não é representativa”. O Estado de S. Paulo, 22 jun. 1980, p. 48.
235 Ibid.
236 Ibid.
237 “O Masp inteiro é uma grande mostra de fotos”. O Estado de S. Paulo, 2 set. 1980, p. 21.
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entre outras.238 Além das exposições, o evento contou com conferências, seminários, mesas-redondas,
apresentações e atividades variadas.239
Stefania Bril considerou o evento Fotografia: arte e uso bastante didático, tendo evidenciado tanto
a onipresença da fotografia em diversos setores da atividade humana como a potencialidade de seus
usos aplicados. Para Bril, o empenho em propagar o caráter abrangente da fotografia obedecia, em
grande medida, aos interesses da empresa patrocinadora em mostrar o maior número de utilizações
da imagem fotográfica nos mais diferentes setores.240 Bril chama a atenção para a estratégia de marketing indireto da empresa, já que a Kodak capitalizava tais manifestações culturais, visando ampliar
seu público consumidor e firmar-se como fornecedora de materiais e equipamentos fotográficos. A
autora, contudo, minimiza esse aspecto e atribui ao trabalho da equipe de funcionários do Masp e
da multinacional a capacidade de superar o caráter comercial da empreitada, proporcionando um
acontecimento de cunho cultural que atingiu o contingente inédito de 20 mil visitantes no museu
durante o mês de setembro de 1980.241 Essa informação confirma o grande interesse, tanto por parte
dos fotógrafos quanto do público em geral, pela fotografia em suas diversas manifestações.242 Cabe
lembrar, ainda, que a organização de um evento daquele porte dependia da existência de um público-alvo realmente amplo. Em 1980, a fotografia já possuía esse público, como observa Stefania Bril:

238 Trata-se de um número excessivo de exposições, sendo difícil dimensionar o tamanho e a representatividade de cada
uma delas. Segundo levantamento que realizamos na imprensa, o museu apresentou as seguintes exposições nos respectivos espaços disponíveis: na Pinacoteca do Masp, no segundo andar: a exposição En France, com 154 fotografias
de Henri Cartier-Bresson, em preto e branco, tiradas entre os anos de 1969 e 1970; exposição do fotógrafo austríaco
Ernst Hass, apresentando vinte anos de sua carreira fotográfica; peças e equipamentos fotográficos da coleção George
Eastman House, de Nova York, do acervo particular de Pietro Maria Bardi, da coleção de Gregori Warchavchik e da
Kodak Brasileira. No primeiro andar: 220 trabalhos de 56 fotógrafos brasileiros sob o título O homem brasileiro e
suas raízes culturais; mostra de fotojornalismo. No primeiro mezanino: exposição de fotos dos Pioneiros da fotografia;
Hércules Florence; exposição Nosso século e painéis sobre a História da fotografia. No segundo mezanino: A fotografia
como documento de arte, com reproduções de obras de Portinari e fotos de trabalhos para arquitetura, publicidade
e calendários. No hall cívico: A fotografia como apoio à ciência e tecnologia, com exposição de fotos e equipamentos
do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, do Instituto Agronômico de Campinas; Fotomicrografia, com trabalhos de
Luís Carlos Uchôa Junqueira, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP; Macrofotografia, com trabalhos dos suecos
Lennart Nilssen e Jan Lindbe; Tomografia; Projeto Radam; Micropublicação; Holografia; Fotografia com laser; Radiologia industrial.
239 “Micropublicação: uma nova forma editoração”, conferência do professor Fredric M. Litto; “As aplicações do infravermelho na ciência”, conferência do dr. Carlos Alberto Stefen do Inpe; “Fotografia médica”, conferência do dr. Jan Lindberg, da Suécia; “Preservação, conservação e restauração de fotos”, seminário com Grant B. Romer, conservador de
fotografias da George Eastman House; “A fotografia no cinema”, ciclo com exibição de filmes de longa e curta-metragens; “A fotografia no cinema”, mesa-redonda; “Fotografia: arte e uso”, apresentação dos filmes no formato Super 8 que
documentaram o evento Fotografia: arte e uso, que depois seriam selecionados e os melhores novamente exibidos;
“Curta-metragem”, seminário; “Composição e suas influências na cor”, palestra com Ernst Haas, aberta somente para
profissionais; “Multivisão”, projeção simultânea de slides, apresentando quatro trabalhos: Brasil, les enfants du monde,
Versalhes e Images of the sea, com entrada franca.
240 BRIL, Stefania. “‘Arte e uso’, fotografia e cultura”. O Estado de S. Paulo, 30 set. 1980, p. 26.
241 Ibid.
242 Ibid.
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Poucas vezes o Masp atingiu o nível de frequência alcançado durante este
mês de setembro (segundo as estimativas, cerca de 20 mil pessoas circularam pelas várias exposições e 760 participaram, de maneira ativa, dos vários seminários). Os amantes da fotografia (profissionais ou leigos, que diferença faz, o que importa é saber ver e sentir a imagem) desfilaram diante
de um mundo visual condensado.243

Apesar do impacto positivo das mostras de Henri Cartier-Bresson e Ernst Haas, Stefania Bril considerou O homem brasileiro e suas raízes culturais a mostra mais relevante para o circuito fotográfico
nacional:
E a fotografia brasileira? Ao lado de tantas outras, como a de fotojornalismo, a de história da fotografia, a de Hercules Florence, a dos pioneiros,
a de fotografia como apoio à ciência e à tecnologia, a mostra “O Homem
Brasileiro e suas Raízes Culturais” foi a mais importante, a que despertou
mais interesse, provocando polêmicas veementes. O balanço dessa mostra?
A nossa fotografia é criativa e forte. Nós o sabemos. Poderia e deveria ser
mostrado o que há de melhor.244
Em que pese o balanço positivo que realizou da mostra, Bril se queixa da ausência de fotógrafos
brasileiros de alto nível. Sem mostrar “o que há de melhor” da produção nacional, a exposição O homem brasileiro e suas raízes culturais teria sido, segundo ela, uma mostra mediana da fotografia brasileira que não conseguiu revelar as verdadeiras qualidades dessa produção. Em compensação, aponta
ela, houve uma grande participação de fotógrafos do interior do estado de São Paulo, além de outros
estados, o que deslocou nitidamente a predominância do eixo Rio–São Paulo e possibilitou que novos
valores fossem conhecidos.245
Antes mesmo que a mostra O homem brasileiro e suas raízes culturais se concretizasse, o regulamento de participação divulgado pelo museu já havia causado muita polêmica. Em julho de 1980, O
Estado de S. Paulo publicou uma nota intitulada “Mostra de fotos: protestos”.246 O jornal informava
que a União dos Fotógrafos do Estado de São Paulo encaminharia uma carta a Pietro Maria Bardi,
contestando o regulamento. Um abaixo-assinado, com o mesmo caráter discordante, contendo mais
de trezentas assinaturas de estudantes, professores universitários e arquitetos, também seria entregue
a Bardi. A controvérsia foi causada pelos itens cinco e seis do regulamento.

243 Ibid.
244 Ibid.
245 Ibid.
246 “Mostra de fotos: protestos”. O Estado de S. Paulo, 15 jul. 1980, p. 17.
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Item 5: Todo o material enviado tem caráter de doação ao Masp, para composição de um acervo fotográfico do qual o museu poderá fazer uso que
melhor lhe aprouver independente de consulta ou mediante a simples citação de título e autoria em cada peça;
Item 6: Nenhuma foto será obrigatoriamente exibida ou devolvida, podendo no entanto ser utilizada, conforme venha a ser decidido pelo Masp, em
outros eventos.247
Em fins da década de 1970, quando os profissionais envolvidos com a fotografia estavam se organizando para defender os direitos autorais e patrimoniais sobre as suas produções, esses itens foram
considerados abusivos. Cada vez mais, os fotógrafos estavam cientes da necessidade de assegurar
não apenas a indicação dos créditos nas fotografias, mas o estabelecimento de critérios para o uso
e veiculação das imagens que garantissem a integridade do material e da reputação do profissional.
Além disso, buscavam garantir retorno financeiro pelas obras comercializadas e pelos serviços prestados. Diante das reivindicações dos fotógrafos em geral e da União dos Fotógrafos do Estado de São
Paulo, a comissão de seleção da mostra, presidida por Pietro Maria Bardi e integrada por Alberto
Beuttenmüller, Moracy de Oliveira, Stefania Bril e Walter Luiz Caira revisaram os itens polêmicos,
propondo as seguintes retificações:
Item 5: Todo o material exposto poderá ter caráter de doação ao Masp,
caso o autor assim concorde, para a composição de um acervo fotográfico;
Item 6: Todos os trabalhos, exceto aqueles que forem doados, deverão ser
retirados no Masp, de 10 de outubro a 10 de novembro de 1980. Fora deste
prazo o Masp não se responsabilizará pelo material.248
As notas e matérias relacionadas ao episódio, publicadas em O Estado de S. Paulo, não informam
quem foram os responsáveis pelo regulamento original da mostra O homem brasileiro e suas raízes
culturais. É intrigante que o Masp, tendo Pietro Maria Bardi como seu porta-voz, tenha proposto um
regulamento com dois itens tão arbitrários quanto inadequados, ainda mais pelo fato de o diretor
declarar a sua admiração pela fotografia. Segundo as palavras de Bardi, trazer as linguagens artísticas
menos convencionais ao Masp era uma maneira de definir o caráter vanguardista de um “museu-não-museu” em relação às demais experiências museológicas da cidade. A fotografia, portanto, possuía
um papel imprescindível nesse processo:

247 Ibid.
248 “Mostra do Masp: alteração”. O Estado de S. Paulo, 30 jul. 1980, p. 19.
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Desde as jornadas iniciais do Museu de Arte de São Paulo, propus como
uma das primeiras atividades setoriais dar importância e posição como
arte à fotografia. Tratava-se de marcar de maneira original um museu-não-museu, ou pelo menos demonstrar a boa vontade de, em vez de criar um
museu tradicional, oferecer um centro de estudos destinado a abrir caminhos inéditos no campo bastante vasto da estética.249
Bardi demonstra ter apreço pelos profissionais da área e pela prática fotográfica, o que pressupunha que ele também reconhecesse os direitos pelos quais os fotógrafos estavam lutando na época:
Como diretor do Masp tive contato constante com os fotógrafos, sempre
maravilhado por encontrar alguns de reconhecida capacidade. O número
das exposições do Masp que se abriram ao público confirma como a arte
ou, como definem os puristas da arte-pela-arte, a prática da fotografia sempre teve a consideração que merece numa entidade onde são conservadas
famosas obras da antiguidade e da modernidade.250
Apesar do incidente envolvendo o regulamento da mostra O homem brasileiro e suas raízes culturais, ao final do artigo “‘Arte e uso’, fotografia e cultura”, Stefania Bril conclui que o evento promovido
pelo Masp e pela Kodak provocou um enorme interesse dos fotógrafos participantes, assim como do
público mais amplo. A autora reconhece a necessidade de se continuar trabalhando para consolidar a
fotografia, que se mostrava mais fortalecida em relação ao início da década.
Agora, o essencial é não parar. Não se considerar por satisfeito com um
evento-bomba, mas batalhar pela continuidade (com o apoio dos órgãos
oficiais, instituições culturais e da iniciativa privada) dos encontros das
trienais, das feiras e dos festivais de fotografia. Trabalhar, e muito. Com
vagar, persistência, seriedade, competência, muita coragem e entusiasmo.
Criticar e aprender, discutir e concluir, pesquisar e encontrar, exigir e conseguir. E a união de todos os esforços que encontraremos os valores decisivos para que a fotografia não “tropece” nos seus voos altos, mas raros.251
Alguns meses após o evento Fotografia: arte e uso, em dezembro de 1980, Stefania Bril, na qualidade de crítica de fotografia de O Estado de S. Paulo, colaborou com um amplo balanço das artes,
envolvendo a literatura, a música popular brasileira, a música erudita, o cinema, a televisão, a fotografia, as artes plásticas, o teatro e a dança. Foi a primeira vez que o jornal publicou um apanhado
minucioso do ano decorrido, chegando até a propor previsões para os anos seguintes. Segundo Bril,
diante da crise econômica do país, instalada havia algum tempo e sem perspectiva de melhora para os
anos vindouros, a fotografia havia reagido de maneira atípica.
249 BARDI, Pietro Maria. Em torno da fotografia no Brasil. São Paulo: Banco Sudameris; Raízes, 1987, p. 17.
250 Ibid., p.17.
251 BRIL, “‘Arte e uso’, fotografia e cultura”, op. cit.
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As exposições esporádicas nos museus, as iniciativas coletivas como a da
Photo-galeira, em 1974, ou dos Encontros Fotográficos de Campos do Jordão, em 1978 e 1979, culminaram, no decorrer deste ano, numa verdadeira
“explosão” da fotografia. Organizada, a fotografia reivindica seus direitos;
forte, ela exige e conquista mais espaço: as paredes dos museus, escolas, cafés, faculdades, centros culturais e galerias especializadas acolhem as imagens e, se não desprezam a fotografia estrangeira, dão uma ênfase maior à
brasileira. O fotógrafo, sedento de um conhecer cada vez mais profundo,
assiste a conferências, participa de seminários e debates, na busca incessante do “gênio” da fotografia.252
A autora reforça a existência de um interesse crescente pela fotografia a partir dos números de
visitação das diversas exposições ocorridas no eixo Rio–São Paulo.
O público cresce de maneira considerável e é bem heterogêneo. A imagem-informação impressa nas páginas dos cotidianos desperta, cada vez mais,
o interesse da classe social média baixa e operária. Nas galerias e museus, o
público atinge frequências entre 600 pessoas/mês (galerias), até 1.500 pessoas/mês (Funarte). Um “evento-bomba” como o do Masp/Kodak é uma
exceção e, durante um mês, consegue um público de 20 mil pessoas.253
A necessidade de propor políticas de preservação sinalizava o aumento da conscientização sobre
a importância da fotografia como patrimônio.
A necessidade de se preservar a imagem fotográfica culminará com a implantação de um centro nacional de pesquisa, preservação e restauração
fotográfica em São Paulo, subvencionado pela Funarte.254
Apesar da implantação desse centro não ter se efetivado, a Funarte criaria o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica (CCPF), no ano de 1986, no Rio de Janeiro.255
A despeito das dificuldades do cenário econômico nacional, as projeções de Stefania Bril para a
fotografia brasileira eram otimistas ao final do ano de 1980. Ao concluir seu texto, Bril credita maturidade à fotografia brasileira e reivindica uma posição de equivalência com a produção estrangeira.

Quanto às tendências da fotografia, ela entrará no ano de 1981 com toda a
252 O termo “gênio” da fotografia refere-se à essência da fotografia e foi utilizado pela autora em seu artigo sobre o livro A
câmara clara, de Roland Barthes. O artigo, intitulado “Barthes e o ‘gênio’ da fotografia” (15/6/1980) será apresentado no
item 2.4 (BRIL, Stefania. “Fotografia: a verdadeira explosão”. O Estado de S. Paulo, 28 dez. 1980, p. 25.
253 Ibid.
254 Ibid.
255 No ano de 1984, o Núcleo de Fotografia da Funarte foi transformado em Instituto Nacional de Fotografia (INFoto) dirigido pelo fotógrafo e pesquisador Pedro Karp Vasquez. O INFoto manteve suas atividades até o ano de 1990 (“Sobre”.
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força na área documental, sem desprezar o desenvolvimento da criatividade no campo estético, poético ou abstrato. Adulta, permanecerá cada vez
mais aberta para o intercâmbio, de igual para igual, com a fotografia estrangeira, seja ela a latino-americana, a europeia ou a norte-americana.256
Stefania Bril parece fazer referência aos eventos então recentes realizados no México, na Itália e na
França, que conferiram certa visibilidade à produção fotográfica brasileira, aproximando-a das produções de outros países e possibilitando o estabelecimento de diálogos. Como vimos, o 1º Colóquio
Latino-Americano de Fotografia, o Photography: Venice ‘79 e a décima edição do Les Rencontres
d’Arles trouxeram uma nova perspectiva de circulação para a fotografia brasileira, fomentando ações
importantes como a criação em 1979 do Núcleo de Fotografia da Funarte, que daria origem ao Instituto Nacional de Fotografia (INFoto), em 1984.
Nos anos 1970, a necessidade de definir uma identidade para a fotografia brasileira estava expressa nas ações e nos discursos dos agentes do circuito fotográfico paulistano. O termo fotografia brasileira tem limitações, uma vez que carrega a noção de uma produção que está supostamente isolada.
Sabemos que só é possível construir uma identidade em diálogo com referências de outros contextos
culturais. Tanto que verificamos a presença constante de referências estrangeiras nos artigos de O
Estado de S. Paulo, que chegaram a constituir uma parcela da educação fotográfica disponível naquele
período. Além disso, tal denominação não consegue circunscrever a heterogeneidade de manifestações fotográficas que emergem por todo o território nacional. No decorrer das análises do item
2.2, identificamos o empenho dos agentes envolvidos na atribuição de um perfil demarcado para a
produção fotográfica no Brasil, por meio de debates, eventos, exposições, ensino e profissionalização.
Mesmo que a identidade seja sempre uma criação estratégica e circunstancial, naquele momento não
deixava de constituir etapa fundamental para a estruturação de um mercado especializado. A fotografia, para ser vista como um produto legítimo desse mercado, deveria pertencer a uma determinada
tradição, conferida pela história da fotografia, e possuir uma identidade construída pelos discursos e
pelo imaginário em torno da produção dos fotógrafos locais. O mercado especializado que se formava
no circuito paulistano precisou, entre outras coisas, da afirmação de uma identidade que criasse um
produto definido nomeado como fotografia brasileira, como veremos no próximo item.

2.3 Por um mercado fotográfico especializado
“Embora não exista, no Brasil, um mercado de fotografia, talvez este esteja latente”.257 Com essas
palavras, Boris Kossoy dá o seu veredito sobre a situação do mercado especializado após a sua exposição individual no Masp em 1973. Na ocasião ele vendera diversas obras, entre as quais as caixas de
acrílico com a série Cartões antipostais, o que o leva a comentar em seu texto a existência de galerias

CCPF. Disponível em: http://www.funarte.gov.br/preservacaofotografica/sobre. Acesso em: 29 dez. 2017).
256 BRIL, “Fotografia: a verdadeira explosão”, op. cit.
257 “Fotografia, mercado latente”. O Estado de S. Paulo, 11 maio 1973, p. 8.
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especializada no exterior.258 No Brasil, no entanto, esse tipo de iniciativa não passava de uma aspiração. O estabelecimento de locais específicos para a venda de fotografias dependia não apenas de um
lugar físico, mas, principalmente, de uma cultura que admitisse a fotografia como obra a ser consumida como arte. Tal reivindicação seria uma constante por parte daqueles que lutavam para estabelecer
um nicho de mercado para a fotografia no decorrer da década de 1970. Além de um local adequado
e de uma mentalidade propícia, era necessária uma estrutura específica de mercado provida de regras e critérios para efetuar esse tipo de comércio. No Brasil, as primeiras experiências nesse sentido
surgiram no final da década, como veremos adiante,259 no entanto, o tema já aparecia nos artigos do
jornal O Estado de São Paulo bem antes disso, reportando discussões vigentes no mercado fotográfico
do circuito estrangeiro.
No ano de 1974, Francisco Díaz Roncero, redator da agência Associated Press em Paris, escreveu
um artigo em que comenta o fenômeno da popularização da fotografia na França. Ele informa que
o mercado estrangeiro estava aquecido, e uma consequência imediata disso teria sido o aumento de
galerias especializadas em Paris.
Antigas ou modernas, as fotografias artísticas estão disputando com as
pinturas um lugar privilegiado nas paredes dos lares e de lugares públicos
franceses. Assim como os grandes mestres do pincel, alguns grandes mestres da câmera começam a ganhar considerável fama e dinheiro.260
Um indício da crescente valorização da fotografia, segundo o redator, foi o surgimento do Les
Rencontres d’Arles, em 1969, que naquele ano estava organizando diversas exposições, seminários
e até um colóquio de juristas para discutir direitos autorais. Díaz Roncero, entretanto, enfatiza que
a grande novidade era a movimentação e especulação no mercado fotográfico. Ele refere-se à “nova
moda” dos parisienses consumirem fotografias e cita que uma única foto de Brassaï, um dos preferidos dos compradores, poderia chegar a custar 450 dólares, o equivalente a 3,1 mil cruzeiros da época.
Já Ansel Adams comercializava conjuntos de fotografias com tiragens limitadas que podiam custar

258 Em entrevista a Augusto Massi e Julia Bussius, Kossoy comenta a série de cartões antipostais: AM/JB: “Você trabalhou
com o grande formato e com o pequeno formato, de um lado os pôsteres e, de outro, as caixinhas com os cartões, por
exemplo, que têm um ingrediente moderno de usar acrílico, uma coisa da época, mas que quase já é uma moldura. É
quase um objeto…” BK: “É um objeto. As pessoas colocavam em cima da mesa. E tem o dado intimista também. Porque
a caixinha é reveladora de segredos. Você coloca bilhetes numa certa caixinha. A caixinha é da esfera do privado.” AM/
JB: “É quase um museuzinho, uma galeria particular, móvel, portátil.” BK: “É um catálogo móvel e permanente.” (KOSSOY, Boris Kossoy, op. cit.).
259 Apesar da experiência pioneira da Photo-Galeria, que visou comercializar fotografias no Brasil entre os anos de 1973
e 1974, consideramos que as primeiras galerias especializadas foram, de fato, as iniciativas surgidas no final da década
de 1970, como a Galeria Fotoptica, a Álbum e a Retrato. Esse ponto de vista será justificado mais adiante, ainda neste
item.
260 RONCERO, Francisco Díaz. “Em Paris, fotografia concorre com pintura”. O Estado de S. Paulo, 18 set. 1974, p. 8.
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até 3,5 mil dólares.261 Para que a fotografia alcançasse essa valoração,262 principalmente por parte do
público consumidor, havia sido travada uma luta árdua contra o velho argumento de que para se fazer
uma fotografia bastava “apertar o botão”. O autor justifica que o momento de apertar o botão consiste
em uma mera fração de segundo de um processo muito mais longo que envolve o intelecto e a sensibilidade para a seleção dos temas, da composição, do enquadramento e da luz, além da manipulação
dos materiais sensíveis até a obtenção de uma impressão final de qualidade.
Roncero afirma que, se a fotografia já tinha o seu espaço na imprensa, na publicidade e na moda,
tinha alcançado finalmente o mercado de arte. Esse fenômeno se tornou evidente quando as tradicionais galerias de arte começaram a admitir a presença da fotografia em suas paredes e os investidores passaram a apostar na prosperidade daquele mercado. Cita ainda o comentário do empresário
e fotógrafo francês Olivier Dassault para justificar que tal confiança estava baseada em cifras bem
concretas: “Quando uma página cortada da revista norte-americana Camera Work numa publicação
de 1912 é vendida por 8 mil dólares, creio que a coisa é bem clara”.263
O mercado norte-americano, mais precisamente o nova-iorquino, controlava e impunha os preços das fotografias ao restante do mundo.264 Em um artigo escrito originalmente para o L’Express,
republicado em O Estado de S. Paulo com o título “Crise nos museus estimula prática fotográfica”,265
Pierre Schneider procura esclarecer como a fotografia ganhou espaço na crise econômica dos anos
1970 e de que modo Nova York tomou a frente nesse processo.266 Segundo Schneider, ao longo dos
promissores anos de 1960, o sistema de arte nova-iorquino foi capaz de desenvolver um eficiente
mecanismo que combinava os artifícios publicitários à comunicação de massa para promover certas
vertentes artísticas. A estratégia combinava a divulgação incessante de novidades, a exaltação do artista como celebridade, a criação de demandas comerciais sobre as obras e, principalmente, a atuação

261 Uma fotografia de Brassaï poderia custar até 3,1 mil cruzeiros, enquanto as fotografias mais caras da Photo-Galeria,
iniciativa brasileira que intencionou formar um mercado fotográfico entre 1973 e 1974, alcançavam o preço de 2 mil
cruzeiros. Essa comparação fornece-nos uma vaga ideia dos valores praticados nos mercados estrangeiro e brasileiro
no mesmo período. No entanto, as informações disponibilizadas pelo artigo não permitem uma avaliação mais precisa,
uma vez que não é possível saber se as fotografias em questão são cópias feitas pelos autores ou por terceiros, se possuem uma tiragem ou não, se são cópias de época ou mais recentes, em que processo fotográfico estão impressas e qual
as suas dimensões. Seria possível estabelecer uma comparação mais rigorosa apenas a partir do conhecimento desses
fatores.
262 Neste item 2.3, o termo “valoração” refere-se à valorização econômica da fotografia no mercado especializado. Optamos em usá-lo com o intuito de estabelecer uma distinção com a expressão “valorização da fotografia”, que é utilizada
com frequência ao longo desta dissertação.
263 RONCERO, op. cit.
264 Ibid.
265 SCHNEIDER, Pierre. “Crise nos museus estimula prática da fotografia”. O Estado de S. Paulo, 4 jun. 1976, p. 30.
266 Pierre Schneider (1925–2013), belga e PhD. em literatura pela Universidade de Harvard, trabalhou durante anos com
os arquivos de Henri Matisse em parceria com Georges Duthuit. A partir de 1958 passa a escrever críticas de arte para
revista L’Express e, posteriormente, para a Artnews (“Schneider, Pierre E.”. Dictionary of Art Historians. Disponível em:
http://arthistorians.info/schneiderp. Acesso em: 25 jun. 2016).

109

da crítica que ditava o que deveria ser consumido e legitimado como arte.267 Essa fórmula foi muito
bem-sucedida e não apenas educou o gosto de toda uma geração de visitantes de museus como também acabou promovendo a inflação dos preços das obras de arte.268
A partir dos anos de 1970, contudo, a euforia financeira que havia vigorado no sistema de arte
até então sofreu uma considerável baixa. Segundo Douglas Crimp, essa mudança foi consequência
do próprio refluxo dos valores altíssimos do mercado de arte associado à inexistência de um estilo
artístico facilmente identificável, à ausência de artistas que assumissem a posição de celebridade e,
principalmente, à recessão mais ampla que atingia a economia internacional.269 Essa conjunção de
fatores desencadeou uma crise que causou efeito direto sobre as instituições de arte, que passaram a
sofrer sérias restrições financeiras. Schneider descreve a situação de importantes museus norte-americanos em 1976 em um de seus artigos, publicado em 1976.
Hoje, os museus – esses miliardários dos anos 60 – choram miséria. O
Guggenheim, por exemplo, teve um déficit de 150 mil dólares no ano passado. O Metropolitan teve de despedir 57 guardas – um quarto de seus
efetivos. Para continuar a expor quadros, foi preciso proteger os mais preciosos com vidro. Por falta de meios, o Metropolitan teve de fechar duas
vezes por semana, e o Museu of Modern Art [sic], uma vez por semana.270
O patrocínio público e as doações da iniciativa privada, que constituíam grande parte da verba
utilizada para as atividades mais vultosas, tais como as grandes exposições, tornaram-se menores e esporádicos: “antes nós nos perguntávamos de que forma aplicar todo o dinheiro que recebíamos; hoje,
nos interrogamos sobre o que fazer para que nos deem dinheiro”, comentou Thomas Messer,271 diretor
do Guggenheim na época.272 Segundo Schneider, a solução para manter parte das arrecadações foi incentivar o comércio no ambiente do museu, introduzindo livrarias especializadas e lojas que vendiam
desde cópias de joias a reproduções de obras de arte. Também fazia parte dessa tática a ampliação

267 Segundo a crítica francesa Anne Cauquelin, o sistema de arte opera mecanismos que atribuem valor e legitimam a
obra de arte. Esse sistema compreende o lugar e o papel dos diversos agentes ativos: o artista, o público consumidor
– aficionado, colecionador, investidores –, e igualmente comporta críticos de arte, curadores, marchands, galeristas,
profissionais de museus e instituições culturais, editores, publicitários, entre outros. “[…] há de fato um ‘sistema’ da
arte, e é o conhecimento desse sistema que permite apreender o conteúdo das obras. Não que esse sistema seja pura
e simplesmente econômico, baseado na tradicional lei da oferta e da procura, não que as determinações do mercado
tenham um efeito direto sobre a obra” (CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins
Fontes, 2005, pp. 14–15).
268 SCHNEIDER, op. cit.
269 CRIMP, Douglas. Sobre as ruínas do museu. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 17.
270 SCHNEIDER, op. cit.
271 Thomas Messer (1920–2013) nasceu na Checoslováquia e naturalizou-se norte-americano em 1944. Assumiu o cargo
de diretor do Solomon R. Guggenheim Museum of New York em 1962 (“Messer, Thomas E.”. Dictionary of Art Historians. Disponível em: http://arthistorians.info/messert. Acesso em : 26 jun. 2016).
272 SCHNEIDER, op. cit.
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de associações do gênero “amigos do museu”, a criação de listas de doações, além do aumento dos
preços dos ingressos. Todas essas iniciativas, porém, não garantiram resultados satisfatórios naquele
contexto de crise, que atingia igualmente as galerias, os leilões de arte e a crítica.273 Thomas Hoving,274
então diretor de Metropolitan Museum, sentenciou que a era dos grandes “gurus” da crítica de arte
havia acabado, mencionando que muitos deles passaram a exercer a crítica de cinema.275 De acordo
com Pierre Schneider, houve uma mudança sensível no modo de funcionamento do sistema de arte
norte-americano.
Os artistas perderam o status de estrelas que lhes fora conferido pelos
meios de comunicação. […] Os museus perderam o poder de consagrar
pintores. Quanto aos críticos, que faziam e desfaziam reputações, estão
privados de sua aura de infalibilidade.276
Schneider considerava também que a repercussão da publicação The painted word, do jornalista
Tom Wolfe, foi um dos indícios da transformação do cenário artístico.277 Para contextualizamos essa
obra iremos recorrer à análise da historiadora e crítica de arte Barbara Rose.278 De acordo com Rose,
Tom Wolfe soube aproveitar o momento em que o estatuto da arte, do artista e da crítica estava sendo
questionado pelos próprios agentes do circuito e pelo público em geral para capitalizar a desorientação que tomara conta do sistema de arte. Wolfe atacou de maneira pouco consistente o pensamento
de críticos como Clement Greenberg279 e Harold Rosenberg.280 Ainda segundo a autora, o texto de
Tom Wolfe mais se assemelhava a uma crônica indiscreta do mundo das artes do que a um estudo
fundamentado e sério.281
273 Apesar do cenário desfavorável, Pierre Schneider não deixa de apontar que existiam as exceções: “[…] as grandes
obras-primas encontram sempre quem as compre, apesar dos preços vertiginosos” (Ibid.).
274 Thomas Hoving (1931–2009), norte-americano doutor em história da arte pela Pricetown University, foi diretor do
Metropolitan Museum of Art of New York de 1967 a 1977 (KENNEDY, Randy. “Thomas Hoving, remaker of the Met,
dies at 78”. New York Times, 20 dez. 2009. Disponível em: http://www.nytimes.com/2009/12/11/arts/design/11hoving.
html. Acesso em: 26 jun. 2016).
275 SCHNEIDER, op. cit.
276 Ibid.
277 O livro de Wolfe foi publicado originalmente em 1975. Ver: WOLFE, Tom. A palavra pintada. Rio de Janeiro: Rocco,
2009.
278 ROSE, Barbara. “Wolfeburg”. The New York Review of Books, 26 jun. 1975. Disponível em: http://www.nybooks.com/
articles/1975/06/26/wolfeburg. Acesso em: 25 jan. 2018.
279 Clement Greenberg (1909–1994) foi um influente crítico de arte e ativo protagonista no cenário artístico norte-americano do pós-guerra. Suas teorias definiram os princípios para uma estética moderna formalista (“Clement Greenberg”.
Visual Arts Encyclopedia. Disponível em: http://www.visual-arts-cork.com/critics/clement-greenberg.htm. Acesso em:
26 jun. 2016).
280 Harold Rosenberg (1906–1978), crítico de arte que cunhou, em 1952, o termo action painting, referindo-se a um estilo
particular dentro do movimento expressionista abstrato, possuía uma visão diferente daquela defendida por Greenberg
em relação à New York School: enquanto Greenberg argumentava em favor de uma postura mais teórica e formalista,
inclinando-se mais para o trabalho de Jackson Pollock (1912–1956), Rosenberg defendia uma abordagem mais ampla
e subjetiva, preferindo as pinturas de Willem de Kooning (1904–1997) (“Harold Rosenberg”. Visual Arts Encyclopedia.
Disponível em: http://www.visual-arts-cork.com/critics/harold-rosenberg.htm. Acesso em: 26 jun. 2016).
281 ROSE, op. cit.

111

Para Thomas Hoving, o público, diante dos posicionamentos divergentes dos especialistas no
campo artístico, passou a suspeitar das experimentações da arte contemporânea, associando-as a estratégias de campanhas promocionais ao estilo do sistema de arte norte-americano. Isso era justamente o que algumas dessas manifestações contemporâneas, como a performance, a videoarte ou a
arte postal, questionavam sistematicamente, dedicando-se a uma arte efêmera, produzida com materiais pouco convencionais e desprendida dos critérios de valoração do mercado de arte. Tal desorientação passaria a ser uma constante no ambiente artístico, uma vez que diferentes concepções
passaram a conviver indistintamente, principalmente a partir dos anos de 1960. Numa análise sobre
a arte contemporânea, que esclarece em parte o porquê dessa situação paradoxal, Anne Cauquelin
frisa que tanto os agentes do sistema de arte quanto o grande público estão condicionados a uma rede
de opiniões de naturezas muito distintas entre si, herdadas fragmentariamente dos séculos anteriores. Tais pontos de vista derivam de uma combinação de teorias da filosofia da arte do século XVIII,
principalmente as de Immanuel Kant e Friedrich Hegel, do ideário romântico do século XIX e da
socialização da arte do século XX, compondo, assim, uma noção de arte profundamente enraizada,
porém notoriamente incoerente.282
De acordo com Cauquelin, para compreender a arte contemporânea é necessário perceber o
quanto a arte moderna funciona como um obstáculo para esse entendimento, pois “[…] sem dúvida,
é essa arte moderna que nos impede de ver a arte contemporânea tal como é. Próxima demais, ela
desempenha o papel do ‘novo’, e nós temos a propensão de querer nela incluir à força as manifestações atuais”.283 Submeter as propostas artísticas pós-modernas aos critérios de valoração modernos
a conduz a leituras equivocadas e consequentemente à incompreensão e rejeição de suas propostas.
Frente a essa dificuldade, as instituições preferiam apostar em fórmulas já consagradas. Munido de
certa ironia, Schneider observou que o MoMA de Nova York, criado originalmente para defender a
arte moderna inovadora, dedicou uma exposição aos desenhos de alunos da Escola de Belas Artes de
Paris do século XIX, em 1976.284
Foi nesse cenário de desorientação que a fotografia irrompeu de forma inédita como fenômeno
estético. Segundo Martha Rosler e Douglas Crimp, devemos considerar entre as causas para a ascensão da fotografia no circuito de arte a falta de um estilo artístico definido, a diminuição da influência
da crítica moderna,285 a redução nos orçamentos operacionais dos grandes museus, que viram na
fotografia uma opção economicamente mais acessível para a aquisição, exposição e empréstimo de
obras.286 Pierre Schneider, por sua vez, cogitou dois motivos para justificar o fenômeno, sendo um
deles de caráter econômico – também apontado por Crimp – e outro de viés sociológico.

282 CAUQUELIN, op. cit., p. 18.
283 Ibid., p. 19.
284 SCHNEIDER, op. cit.
285 ROSLER, Martha. “Lookers, buyers, dealers and makers: thoughts on audience”. In: WALLIS, Brian (Org.). Art after
modernism: rethinking representation. Nova York: New Museum of Contemporary Art, 1984, p. 329.
286 CRIMP, op. cit., p.17.
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Razões as mais diversas foram inventadas para explicar essa maré montante. Econômica: as reproduções fotográficas estão ao alcance das bolsas vazias de nossa época. Sociológicas: a fotografia é o sonho artístico de todos,
enfim realizado e correspondente ao espírito de uma época que recusa-se
a submeter-se à autoridade.287
Segundo Schneider, a fotografia ainda não havia experimentado a valoração financeira que acometeu a pintura nos anos 1950 e 1960. Apesar de não haver dúvidas quanto ao seu estatuto artístico,
os seus preços no mercado ainda não eram exorbitantes e a reprodutibilidade fazia dela um produto
economicamente muito mais rentável. A outra razão apontada por Schneider para a ascensão da fotografia foi o seu caráter democrático e indisciplinado, que contrariava o padrão culto e elitista da arte
estabelecida, embaralhando alta e baixa cultura.
É nesse contexto que ocorre uma crescente valorização comercial das provas fotográficas
consideradas autênticas, as chamadas vintage prints. As vintage prints são cópias fotográficas realizadas pelo fotógrafo ou por profissionais diretamente monitorados por ele a partir do negativo original,
em data próxima à tomada da fotografia.288 Segundo Michael Bandler, editor-chefe da U. S. Society &
Values, esse tipo de cópia fotográfica passou a alcançar preços consideráveis em leilões de arte, o que
estimulou o seu colecionismo, tanto por particulares quanto por instituições norte-americanas.289 A
valoração das impressões vintage proporcionou o aumento dos preços baseado nos requisitos escassez, raridade, autenticidade e autoria. Essas características, há muito tempo cultivadas pelo mercado
de arte, finalmente encontraram respaldo no âmbito da fotografia. Ao trabalhar com vintages, era
possível conferir às imagens uma singularidade não alcançada pelas imagens contemporâneas, principalmente por aquelas difundidas pelos meios de comunicação de massa, como o fotojornalismo ou
a fotografia publicitária. São, portanto, os pressupostos do comércio que regem os critérios de valorização da fotografia, transformados em convenções pelos teóricos e críticos especializados.290
De acordo com a avaliação de Michael Bandler, cinco motivos fizeram com que a fotografia
ganhasse destaque no sistema de arte nos Estados Unidos e angariasse o interesse do público:
•

a valorização das vintage prints

•

o crescimento do número de jovens que se dedicavam à arte fotográfica

287 SCHNEIDER, op. cit.
288 O intervalo de tempo para que uma cópia seja considerada uma vintage print não é um consenso, podendo variar de
semanas até anos após a data da exposição do negativo. As cópias fotográficas feitas a partir dos negativos originais após
esse período são consideradas modern prints (“Vintage print”. National Portrait Gallery. Disponível em: https://www.
npg.org.uk/collections/explore/glossary-of-art-terms/vintage-print. Acesso em: 25 jan. 2018; KELLER, Eric J. “Basic
glossary of photographic processes/terms”. Afterimage. Disponível em: http://www.afterimagegallery.com/photoglossary.htm. Acesso em: 25 jan. 2018; “Glossary of photography terms”. The Ansel Adams Gallery. Disponível em: http://
anseladams.com/glossary-photography-terms. Acesso em: 25 jan. 2018).
289 BANDLER, Michael J. “Um interesse que aumenta a cada dia”. O Estado de S. Paulo, 10 dez. 1978, p. 44.
290 KRAUSS, Rosalind; MICHELSON, Annette. “Fotografía: número especial. Editorial de la revista October nº 5”. In:
RIBALTA, Jorge (Orgs.). Efecto real: debates posmodernos sobre fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2004, p. 146.
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•

o interesse da crítica

•

o incremento de verbas públicas e privadas direcionadas para o setor

•

o aumento do número de exposições fotográficas em museus e galerias de arte

O desempenho da crítica especializada foi especialmente importante nesse contexto porque ela
não apenas mediava a apreensão da produção fotográfica pelo público, mas a legitimava como arte
dentro do sistema. Bandler lembra que o jornal The New York Times, considerado um dos mais importantes veículos da imprensa norte-americana, frequentemente designava seus críticos de arte para
a elaboração de resenhas de exposições fotográficas e perfis de fotógrafos. Ele cita, para reforçar seu
argumento, o The New York Review of Books, que publicou, entre 1973 a 1977, uma série de ensaios
escritos por Susan Sontag transformada posteriormente no livro On photography, em fins de 1977.291
Em relação a esses exemplos, o autor observa que “a fotografia estava sendo submetida a um escrutínio crítico cada vez maior e merecendo uma aclamação generalizada”.292 Cabe-nos assinalar, no entanto, que a distância entre as duas abordagens era enorme: de um lado, os críticos do The New York
Times, representados principalmente por Hilton Kramer e Gene Thornton; do outro, a escritora Susan
Sontag. Kramer possuía uma postura conservadora, não simpatizava com as manifestações pós-modernas como a pop art ou a arte conceitual, e defendia uma arte apartada de engajamentos políticos.293
Já Gene Thornton defendia que a arte deveria tratar de temas humanos universais capazes de tocar as
pessoas em suas vidas cotidianas e acreditava que a fotografia poderia desempenhar esse papel.294 O
discurso de Sontag, por sua vez, era vigorosamente politizado e impactou a comunidade fotográfica
norte-americana ao apontar a fotografia como uma ferramenta do capitalismo e do controle social.295
Susan Sontag não demonstrava interesse em tratar da estética fotográfica, mas antes em investigar
o papel da fotografia na mediação da realidade, suas funções sociais e suas consequências. A abordagem da autora recuperava princípios marxistas ao reconhecer que a fotografia estava sendo usada
para estimular o consumo e, desse modo, alienar as pessoas das preocupações a respeito das desigualdades de classe, raça e gênero.296 De acordo com Joel Eisinger, os ensaios de Sontag inauguraram uma
crítica de caráter pós-moderno que, ao invés de elogiar a ubiquidade da fotografia, alertava para o seu
aspecto manipulável e pernicioso, posição muito distinta da “aclamação generalizada” mencionada
por Bandler.

291 A publicação do livro On photography rendeu a Susan Sontag o prêmio de melhor trabalho de não ficção pelo National
Book Critics Circle. O livro foi lançado no Brasil com o título Ensaios sobre a fotografia, com tradução de Joaquim
Paiva, em 1981.
292 BANDLER, op. cit.
293 GRIMES, William. “Hilton Kramer, art critic and champion of tradition in culture wars, dies at 84”. New York Times,
27 mar. 2012. Disponível em: http://www.nytimes.com/2012/03/28/arts/design/hilton-kramer-critic-who-championed-modernism-dies-at-84.html. Acesso em: 13 jul. 2016.
294 EISINGER, op. cit., p. 244.
295 Ibid., p. 259.
296 Ibid., p. 259.
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Mais adiante, no mesmo artigo, Michael Bandler elencou uma série de atividades e iniciativas voltadas à fotografia com o intuito de evidenciar o quanto o momento era próspero, sem aprofundar-se
nem atribuir hierarquia entre os tópicos.297

Assim, o autor pretendeu frisar o otimismo quanto ao futuro promissor do circuito, porém, como ele mesmo admitiu, a fotografia ainda possuía uma “presença curiosa e esquizoide” no sistema de arte.298 A estranheza era causada pela distinção entre as noções perpetuadas
pelos defensores da fotografia como arte e aqueles que defendiam a abordagem documental e
fotojornalística. A cisão entre arte e documentação, no entanto, era muito mais resultado dos
discursos que incidiam sobre a imagem do que algo manifesto nela mesma. As dúvidas lançadas pelo autor não passavam de artifícios retóricos, pois no parágrafo seguinte ele conclui
que a linha que separa a arte do comentário social é indefinida. Ele cita como exemplo a documentação do período da Grande Depressão realizada por Dorothea Lange e Walker Evans
para a Farm Security Administration299 que teria uma inconfundível expressividade artística e, ao mesmo tempo, seria um incontestável testemunho de uma circunstância específica.
Bandler ressalta que era cada vez mais frequente a realização de exposições com imagens do
fotojornalismo nos museus de arte, como a Press photography: Minnesota since 1930, apresentada no Walker Art Center em 1978, ou a das fotografias ganhadoras do Pulitzer Prize,
exibidas na Biblioteca do Congresso norte-americano em Washington naquele mesmo ano.
Michael Bandler cita ainda a repercussão da retrospectiva de Diane Arbus, realizada pelo MoMA
no ano de 1972, que ele considera como um passo precursor na promoção da entrada da fotografia
jornalística e documental nos museus e galerias.
Uma inequívoca combinação de arte e comentário social por uma surrealista que abandonou as fotografias de modas [sic] para concentrar-se nos
aspectos bizarros da sociedade, a obra de Arbus convenceu os diretores de
museus e galerias que a fotografia merecia um lugar juntamente com as
tradicionais aquarelas, guaches, gravuras e esculturas.300
297 Os tópicos citados pelo autor foram: o surgimento de novas instituições dedicadas à fotografia; o aumento de cargos
para curadores especializados; o crescente apoio do National Endowment for the Arts; o interesse das empresas em encomendar e financiar produtos como ensaios fotográficos temáticos; o lançamento de projetos editoriais; a repercussão
da exposição Mirrors and windows realizada no MoMA; o simpósio Photography: where we are realizado na Corcoran
Art Gallery de Washington e a homenagem do serviço postal norte-americano, que lançou um selo comemorativo no
ano de 1978 (BANDLER, op. cit.).
298 Ibid.
299 O Farm Security Administration (FSA) foi um órgão governamental criado pelo Departamento de Agricultura
norte-americano, em 1937. O FSA possuía uma divisão de fotografia que mantinha o projeto de registrar as mudanças
nas condições de pobreza da população rural sob a política do New Deal. O seu diretor, Roy Stryker, contratou e comissionou uma equipe de fotógrafos que produziu mais de 250 mil imagens. A equipe era composta por fotógrafos como
Walker Evans, Dorothea Lange, Jack Delano, Russel Lee, Gordon Parks, Marion Post-Wolcott, Arthur Rothstein e Ben
Shahn. Desde de 1944, o acervo de fotografias do FSA encontra-se na Biblioteca do Congresso, Washington, Estados
Unidos (Documenting America, 1935–1943: The Farm Security Administration/Office of War Information Photo Collection. Disponível em: http://www.loc.gov/rr/program/journey/fsa.html. Acesso em: 30 jun. 2016).
300 BANDLER, op. cit.
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Diane Arbus já havia participado da exposição New documents, realizada no MoMA, juntamente
com Garry Winogrand e Lee Friedlander, em 1967. Naquela ocasião, os três jovens fotógrafos foram
considerados por John Szarkowski como representantes de uma nova geração de documentaristas,
que estaria reinventando o estilo documental ao abdicarem da pretensão de reformar o mundo a partir de suas imagens e assumir a simples intenção de conhecê-lo melhor por meio delas. Seus registros
diferenciavam-se daqueles das gerações anteriores pois mostravam uma abordagem pessoal sobre os
assuntos advindos da observação do cotidiano, ou seja, da própria vida.301 Foi o caráter inovador do
tipo de documentação realizado por Diane Arbus que despertou o interesse do curador do MoMA.
No âmbito das galerias especializadas, a fotografia, e não apenas aquela produzida com propósitos
artísticos, viu-se cada vez mais presente no circuito de arte nova-iorquino. De acordo com o artigo de
Stefania Bril, “Nova York: a expansão da fotografia”,302 houve uma ampla proliferação de galerias especializadas em fotografia durante a década de 1970, totalizando vinte apenas na cidade de Nova York
e um número de 125 em todo território norte-americano no final da década.303 A comercialização
das obras obedecia a critérios pré-estabelecidos e compartilhados entre as galerias, demonstrando a
existência de um alto nível de especialização da atividade. Um exemplo contundente citado por Bril é
o da galeria de Lee Witkin, a Witkin Gallery, que arriscou trabalhar com o mercado fotográfico ainda
incipiente, dispondo de um capital mínimo no início de suas atividades.
Naquela época, um Ansel Adams era vendido por 150 dólares e uma Imogen Cunningham por até 25 dólares. Hoje, obras dos mesmos fotógrafos
atingem preços cem vezes maiores, e o acervo fotográfico de Witkin vale
milhões de dólares. Uma equipe de seis profissionais assegura o funcionamento da galeria, que trabalha essencialmente – mas não exclusivamente
– com obras antigas e, em particular, com raridades do século XIX.304
Assim como Michael Bandler havia mencionado no artigo “Um interesse que aumenta a cada
dia”, Stefania Bril também aponta que um dos principais parâmetros para a valorização das fotografias era a raridade, sendo que os daguerreótipos, calótipos e as fotografias sobre emulsões de platina
atingiam os preços mais altos do mercado.305 Proporcionalmente, os cartões fotográficos do século
301 SZARKOWSKI, John. “New documents. Wall label”. The Museum of Modern Art, 1967.
302 BRIL, Stefania. “Nova York: a expansão da fotografia”. O Estado de S. Paulo, 10 jan. 1980, p. 21.
303 O número de galerias especializadas em fotografia nos Estados Unidos informado por Stefania Bril no artigo “Nova
York: a expansão da fotografia” não pôde ser confirmado em outras fontes.
304 BRIL, “Nova York: a expansão da fotografia”, op. cit.
305 O daguerreótipo, criado por Louis Jacques Mandé Daguerre, constitui-se numa imagem única e positiva, diretamente
formada em uma placa de cobre revestida por uma camada de prata cuidadosamente polida e sensibilizada por vapores
de iodo. O calótipo ou talbótipo é o negativo em papel, desenvolvido por William Henry Fox Talbot, que viabilizou a
reprodutibilidade da imagem fotográfica. Consistia na utilização de um papel sensibilizado com iodeto de potássio e
nitrato de prata que era exposto na câmera escura. A imagem formada, latente e negativa, era então revelada em uma
solução de nitrato de prata e ácido gálico. Os negativos eram positivados por contato direto. A platinotipia (ou papel
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XIX, comuns e banalizados em sua época, eram comercializados a preços mais modestos. Um outro
parâmetro importante para a cotação das obras era a data da produção das cópias que, segundo a
autora, obedecia à seguinte hierarquia:
Uma fotografia de Edward Weston de 1927, por exemplo, ampliada por ele
mesmo, foi vendida por nove mil dólares, enquanto uma cópia feita em
1960, a partir do mesmo negativo, alcançou apenas 300 dólares, apesar de
ser considerada de qualidade técnica superior.306
O conceito de vintage print firmou-se como uma estratégia fundamental para legitimar e atribuir
valor comercial à fotografia. Stefania Bril revela a lógica que orientava o ranking de preços, observando que as impressões fotográficas realizadas o mais próximo possível da data de captura da imagem e
sob a supervisão do autor eram as mais valorizadas:
Em linhas gerais, os preços são estabelecidos da seguinte maneira: cópia
feita imediatamente pelo fotógrafo (valor máximo, 100%); ampliada pelo
autor alguns anos depois (80%); cópia executada pelo assistente do fotógrafo, mas com a presença deste (40%); cópia póstuma, feita pelo assistente
do fotógrafo (20%); e, finalmente, tiragem póstuma executada por um técnico que nunca tenha trabalhado com o autor (5%).307
A existência de porcentagens que atribuíam valor às cópias fotográficas de acordo com a temporalidade e o nível de participação do autor em sua feitura demonstra que o mercado fotográfico
norte-americano havia estabelecido critérios bem nítidos para a comercialização da fotografia. Além
disso, era recomendável que as fotografias fossem de autoria de algum mestre consagrado, pois “o colecionador compra a obra e o nome do fotógrafo”.308 Não por acaso, as fotografias que acompanham o
artigo são imagens de fotógrafos renomados, cujas reputações foram construídas ao longo do século
XX pelas instituições de arte por meio de exposições e formação de acervos, pela crítica especializada
e pelo próprio mercado. Atualmente eles pertencem ao incontestável panteão dos grandes fotógrafos
internacionais: Paul Strand, Edward Weston, André Kertész e Walker Evans.
A crescente valorização da fotografia fez da conservação uma exigência imprescindível para manter a qualidade do produto e garantir a manutenção dos preços. Sendo assim, a maioria das galerias
norte-americanas passou a dispor de reservas técnicas com controle de temperatura e umidade espe-

de platina) foi introduzida em 1873 por William Willis, sendo bastante utilizada até a década de 1920. É um processo
de obtenção de cópias fotográficas em papel, e sua emulsão utiliza platina e sais de ferro, também sensíveis à luz, ao
invés de nitrato de prata. Embora a preparação desses papéis seja mais complexa e dispendiosa, a imagem final possui
uma ampla gama de tons e apresenta grande durabilidade (TURAZZI, Maria Inez. Poses e trejeitos: a fotografia e as
exposições na era do espetáculo. Rio de Janeiro: Rocco, 1995).
306 BRIL, “Nova York: a expansão da fotografia”, op. cit.
307 Ibid.
308 Ibid.
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cíficas para cópias fotográficas, que ficavam ali preservadas a espera de seus compradores. Uma outra
prática desse novo mercado era atuar em função de uma hierarquia de consumidores. Em primeira
instância vinham as instituições culturais e artísticas, em segundo os distribuidores, em terceiro os
colecionadores particulares e, por fim, uma camada de consumidores jovens que adquiriam uma ou
duas obras por ano, por interesse pessoal ou com o intuito de realizar investimentos.309
Considerando-se a cadeia produção–distribuição–consumo, os produtores, ou seja, os fotógrafos, eram os últimos a serem consultados sobre as normas de comercialização das suas fotografias.
Em geral, eles tinham opiniões divergentes a respeito do sistema, além de alimentarem duas grandes
preocupações: a incoerência das tiragens limitadas aplicadas a um meio potencialmente reprodutível
e o caráter elitista que a fotografia começava a assumir devido à grande especulação financeira em
torno dela. Esses dois pontos polêmicos, longe de terem sido solucionados, foram naturalizados pelos
princípios de funcionamento do mercado, sustentados por seus agentes e legitimados pelo sistema
de arte. Apesar de apontar a existência dessa tensão latente no mercado fotográfico norte-americano,
Stefania Bril conclui o seu artigo afirmando que a fotografia gozava de pleno reconhecimento no circuito artístico local, o que ela considerava como um saldo mais do que positivo.
Antes de tratar das experiências das galerias especializadas que surgiram em São Paulo nos anos
de 1979 e 1980, mencionaremos a primeira tentativa de implantação de um mercado fotográfico no
Brasil, a Photo-Galeria. Essa iniciativa pioneira possui características particularizadas que a distingue
das experiências posteriores do final da década, como veremos a seguir. Após o exame da Photo-Galeria, retomaremos a leitura comparativa de Stefania Bril a respeito do circuito fotográfico paulistano
em relação ao circuito nova-iorquino.
No Brasil, um dos primeiros esforços para a formação de um mercado especializado em fotografia
foi a criação da Photo-Galeria. Boris Kossoy apresentou o empreendimento aos leitores da seção “Fotografia” do Suplemento Literário com grande destaque. “O ano de 1973 ficará marcado por importante acontecimento na fotografia nacional, que possivelmente indicará nova e produtiva trajetória,
no percurso indefinido e indiferente que vinha seguindo até hoje”.310 O artigo de página inteira trazia
estampada uma sequência fotográfica impactante de autoria de Armando Barreto. O ensaio intitulado
“A dor do pequeno… amigo” foi vencedor do prêmio Nikon Internacional do ano de 1971 e retratava
o desespero de um garoto ao presenciar a captura de seu cachorro por funcionários da “carrocinha”
da Prefeitura de São Paulo.311
A Photo-Galeria funcionou como uma cooperativa de fotógrafos e, segundo Kossoy, teria se baseado em propostas semelhantes já praticadas há algum tempo no exterior, obtendo repercussão po-

309 Ibid.
310 KOSSOY, Boris. “Nasce a Photo-Galeria”. O Estado de S. Paulo, Suplemento Literário, 9 set. 1973, p. 5.
311 Armando Barreto da Silva (1939–1972) trabalhou para o Jornal da Tarde e O Estado de S. Paulo. No ano de 1971, o
Jornal da Tarde publicou o seu ensaio sobre a captura de cães pela Prefeitura de São Paulo. Barreto, que faleceu em
decorrência de um acidente automobilístico em 1972, foi nomeado membro honorário da Photo-Galeria.
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sitiva entre fotojornalistas, fotógrafos editoriais, publicitários e amadores de alto nível.312 Os exemplos
estrangeiros teriam levado os fotógrafos locais à conscientização sobre a ferramenta visual que dominavam e, consequentemente, instigaram ações colaborativas. A iniciativa partiu do Rio de Janeiro
e alastrou-se para as cidades de São Paulo, Brasília e Salvador. Boris Kossoy, que também aderiu ao
movimento, assumiu o cargo de vice-presidente executivo da Photo-Galeria de São Paulo, passando
a defender os seus princípios.313
Trata-se de uma organização independente de esquemas de pequenos grupos, aberta, e baseada em regulamentos técnicos e com estatuto de ordem
moral, orientados para o respeito e a humildade humana e profissional,
que acredito, deva se tornar o espírito reinante nas relações entre os fotógrafos (os verdadeiros produtores de imagens).314
De acordo com Kossoy, o movimento possuía um caráter humanista e pretendia contagiar os
fotógrafos com um sentimento de vínculo profissional e ético. O autor enumera quatro objetivos do
projeto: reunir os fotógrafos e superar o individualismo e o isolamento entre eles; criar a Photo-Galeria propriamente dita; apresentar-se como entidade organizada e oferecer a fotografia como produto
de consumo para um mercado especializado; e, finalmente, levar ao público fotografias inéditas de
seus associados. Cabe-nos ratificar que a finalidade primeira da associação era exibir os trabalhos de
seus associados com vistas à sua comercialização. Para isso era imprescindível fomentar um mercado
específico e incentivar potenciais consumidores. O enraizamento desses valores dependia do estabelecimento de uma nova mentalidade, que possibilitasse ver a fotografia não apenas como prática, mas
como um bem cultural passível de ser consumido.315
A primeira exposição da Photo-Galeria realizada na cidade de São Paulo aconteceu na Galeria
Bonfiglioli durante o mês de março de 1974. Segundo seus organizadores, o objetivo da mostra era
“demonstrar que a fotografia é obra de arte, conceito já reconhecido nos Estados Unidos e Europa”.316
A intenção era comercializar cópias fotográficas com o “timbre de qualidade da Photo-Galeria”, que
certificava as boas condições do trabalho e garantia a sua durabilidade.317 Foram sessenta fotógrafos
participantes, entre eles Boris Kossoy, Reginaldo Manente, Eduardo Castanho, Roger Bester, Antonio
Carlos Rodrigues, Stefania Bril, Dulce Carneiro, Eduardo Serra e Lineu Cordeiro.318

312 KOSSOY, “Nasce a Photo-Galeria”, op. cit.
313 Designação que consta na transcrição do artigo “Nasce a Photo-Galeria”, cedido por Boris Kossoy à autora, em setembro de 2015.
314 KOSSOY, “Nasce a Photo-Galeria”, op. cit.
315 Para uma discussão detalhada sobre a era do capitalismo estético e a estreita ligação entre cultura e consumo, ver: LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista. São Paulo: Companhia
das Letras, 2015.
316 “Exposição procura valorizar fotografia”. O Estado de S. Paulo, 13 mar. 1974, p. 40.
317 Ibid.
318 O valor das obras variava de 200 a 2 mil cruzeiros naquela época (Ibid.).
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Boris Kossoy, no artigo em que apresenta a Photo-Galeria, ainda chama a atenção para o número
crescente de galerias especializadas na Europa e nos Estados Unidos, sinalizando o aumento do consumo de imagens fotográficas no exterior. Considerando as estratégias de valoração empregadas no mercado estrangeiro, o autor propõe adaptar as estratégias de comercialização da gravura para a fotografia:
Há restrições para o seu consumo? Por que? Alguns dizem que quando
compram uma obra de arte querem ser os únicos possuidores daquele
exemplar como, por exemplo, de certa obra de um artista. Esses consumidores devem lembrar-se das gravuras, que partem de uma matriz única, da
qual é feita uma tiragem limitada, numerada e assinada pelo autor. A pretensão de se criar no Brasil um mercado consumidor de fotografia baseia-se no mesmo princípio da gravura: cópias colocadas à venda com tiragem
limitada, numerada e assinada pelo autor.319
Uma vez que a fotografia, supostamente, seria passível de reprodutibilidade ilimitada, atribuir-lhe
o princípio de raridade não apenas a valorizava financeiramente, mas conferia um status diferenciado
ao comprador. Ao lado do quesito raridade, o outro fator que agregava valor à obra era a autoria, ou
seja, quanto mais reconhecido fosse o fotógrafo, mais altas seriam as cifras alcançadas por seus trabalhos. Essa era a base do mercado de arte que o mercado especializado em fotografia seguiria à risca
nos anos seguintes.320
No dia 5 de junho de 1973, alguns meses antes da notícia da criação da Photo-Galeria publicada
no Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, o crítico de arte Walmir Ayala, responsável pela
coluna “Artes Plásticas” do Jornal do Brasil, anunciava: “Uma galeria de arte fotográfica está sendo
organizada na Guanabara”.321 A chamada referia-se ao projeto elaborado por um grupo de fotógrafos
cooperados formado inicialmente por Raul Eitelberg, Kim Wang, Georges Racz, Armando Rosário,
Mendel Rabinovitch, Jean Millger e Oscar Oarasoli. A intenção dessa cooperativa era realizar exposições permanentes com as obras de seus sócios fundadores, que teriam direito a realizar uma individual por ano e participar de exposições itinerantes promovidas pela galeria.
O grupo inicial formava uma espécie de conselho de curadores provisórios que ajudaria a manter a iniciativa e assumiria a mediação entre os membros participantes. Outra ação pretendida era a
publicação de um anuário com a produção dos associados. Planejava-se estabelecer um intercâmbio
internacional com galerias similares na Europa, Estados Unidos e Ásia e promover uma Bienal de
Fotografia, com o patrocínio do comércio e da indústria.322 Num primeiro momento, para viabilizar
a implantação do projeto seria adotada a seguinte estratégia:
319 KOSSOY, “Nasce a Photo-Galeria”, op. cit.
320 Stefania Bril, no artigo “O mercado da arte fotográfica” (25/5/1980), informava quais eram as estratégias de comercialização vigentes no mercado de fotografia estrangeiro, enfatizando o caso nova-iorquino. Retomaremos esse assunto
mais adiante, neste mesmo item.
321 AYALA, Walmir. “Arte fotográfica”. Jornal do Brasil, 5 jun. 1973, s. p.
322 Ibid.
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Os sócios fundadores equalizarão a iniciativa, para reunir os meios necessários à instalação das galerias, com uma contribuição de 200 cruzeiros mensais, a partir de primeiro de junho, durante seis meses. Após a capitalização,
serão calculados os custos da manutenção inicial da galeria, a ser rateado
entre os sócios. Tornando-se a galeria capaz de se manter por seus próprios
meios, os sócios fundadores ficarão isentos de taxas de manutenção.323
As características do empreendimento e a presença dos fotógrafos Georges Racz e Armando Rosário entre seus coordenadores nos levam a supor que a iniciativa anunciada por Ayala era, na verdade, uma das primeiras manifestações da Photo-Galeria. Averiguar o que realmente foi concretizado
e o que não deixou o terreno das intenções demandaria um levantamento à parte. Porém, é possível
afirmar, pela documentação disponível, que a iniciativa carioca não contou com uma galeria física
própria, já que as exposições ocorreram em diversos espaços como a Galeria Studius (RJ), a Livraria
Carlitos (RJ), a Galeria Bonfiglioli (SP) ou a casa de decorações Celina (RJ).324
A Photo-Galeria teve uma existência curta, encerrando suas atividades em 1974. Isso demonstra
que o circuito fotográfico não estava suficientemente amadurecido, não oferecendo condições para
o desenvolvimento e a manutenção do comércio fotográfico nos primeiros anos da década de 1970.
Ainda era preciso formar um público consumidor, desenvolver uma estrutura de mercado com regras
e critérios de comercialização, além de instaurar um local próprio capaz de demarcar a especificidade
daquele comércio. Os integrantes da Photo-Galeria planejavam construir uma sede própria, porém
isso não pôde se concretizar.325 Outro aspecto distintivo é que a iniciativa partiu dos próprios fotógrafos, que optaram por se reunir sob um modelo de cooperativa. Nesse regime, os coordenadores
da empreitada tiveram que gerenciar a participação de um grupo numeroso e heterogêneo de participantes que apresentavam produções e demandas bem desiguais.326 Portanto, o tipo de associação,
o grande número de participantes, somado ao fato de não possuírem uma sede própria diferencia
substancialmente a Photo-Galeria das galerias especializadas que iriam despontar no final da década.
Depois de levantadas as particularidades da experiência da Photo-Galeria, retomamos a análise de Stefania Bril a respeito da atuação das galerias especializadas na cidade de São Paulo no final
da década de 1970. Na reportagem “Em São Paulo, a luta por um mercado”,327 publicada na mesma
página de “Nova York: a expansão da fotografia”, artigo que analisamos anteriormente, Stefania Bril
estabelece uma comparação entre os dois contextos, tendo como foco a situação da fotografia no
circuito paulistano.

323 Ibid.
324 “A arte da fotografia”. Tribuna da Imprensa, 18 abr. 1974, p. 5.
325 Não obtivemos informações sobre os motivos pelos quais a Photo-Galeria não estabeleceu uma galeria física nas fontes
pesquisadas nesta dissertação.
326 Informação fornecida por Boris Kossoy, em entrevista realizada pela autora, no dia 2 de setembro de 2015, em São
Paulo.
327 BRIL, Stefania. “Em São Paulo, a luta por um mercado”. O Estado de S. Paulo, 10 jan. 1980, p. 21.
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Enquanto nos Estados Unidos, os fotógrafos, os diretores de galerias e museus discutem a cotação das fotos, tiragem e forma correta de conservação
de arquivos, os profissionais brasileiros ainda lutam para se impor no mercado e ganhar um espaço definitivo entre as artes visuais.328
Essa afirmação evidencia a desigualdade existente entre aquelas duas realidades. Em São Paulo,
o mercado especializado ainda era uma promessa, mesmo que os modelos estrangeiros pudessem se
apresentar como possíveis paradigmas. Segundo a autora, muitos donos de galerias ainda consideravam arriscado investir no incipiente mercado fotográfico no Brasil e, entre as poucas iniciativas que
enfrentaram o desafio naquele período, estavam a Galeria Fotoptica,329 a Augôsto Augusta e as duas
galerias da escola Imagem/Ação. Tratava-se de três experiências muito distintas no que diz respeito
a propostas, estratégias e metas, porém todas podem ser avaliadas como uma resposta positiva ao
aumento do interesse pela fotografia que repercutia na cidade de São Paulo.
A Galeria Fotoptica, dirigida por Thomaz Farkas e coordenada por Rosely Nakagawa, foi a galeria
especializada mais longeva do país, tendo mantido suas atividades de 1979 a 1996. Estar vinculada à
rede de lojas de mesmo nome que comercializava materiais e equipamentos para fotografia e cinema
proporcionou à galeria condições de se manter durante quase duas décadas, mesmo sem render lucros aos seus proprietários.330 A galeria, no entanto, dispôs de um espaço físico próprio, que proporcionou uma certa autonomia em relação às atividades comerciais da empresa. A iniciativa apostava na
formação de público consumidor a médio e longo prazo por meio da criação de um espaço que não se
limitasse a ser um simples local de exposições, mas um ponto de encontro para pessoas interessadas
em fotografia, proporcionando acesso a palestras, cursos e projeções audiovisuais. Thomaz Farkas
acreditava que a adoção de uma estratégia de marketing indireto faria com que a médio prazo o público frequentador da galeria viesse a se tornar consumidor dos serviços e dos produtos comercializados
pela rede de lojas da Fotoptica. A longo prazo, o fortalecimento do mercado especializado viabilizaria
o comércio das fotografias expostas na galeria.331 A Galeria Fotoptica apresentou uma proposta de
atuação específica para o fomento do mercado fotográfico em São Paulo.
Em entrevista a Stefania Bril, Rosely Nakagawa admite a dificuldade da Galeria Fotoptica manter-se apenas com a venda de fotografias num mercado ainda incipiente.332 Por essa razão, uma livraria
especializada em fotografia foi projetada para integrar o espaço da galeria. Os livros eram importados
dos Estados Unidos e da Europa, já que as publicações nacionais especializadas eram escassas naque-

328 Ibid.
329 A Galeria Fotoptica foi inaugurada com o nome de Fotogaleria Fotoptica. Como essa denominação é pouco utilizada,
optamos por empregar Galeria Fotoptica, nome adotado quando a galeria foi transferida para a rua Cônego Eugênio
Leite, no bairro de Pinheiros.
330 Informação fornecida por Rosely Nakagawa em entrevista realizada pela autora, no dia 14 de maio de 2015, em São
Paulo.
331 Idem.
332 BRIL, “Em São Paulo, a luta por um mercado”, op. cit.
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le período. Thomaz Farkas, que viajava frequentemente ao exterior para acompanhar as novidades
do ramo fotográfico nas grandes feiras internacionais, aproveitava essas ocasiões para escolher os
títulos das publicações que seriam comercializadas. De acordo com Nakagawa, Farkas colocava uma
margem de lucro mínima no valor final dos livros, tornando os preços menos proibitivos, de forma a
incentivar as vendas e o acesso dos interessados em bibliografia especializada.333
Outra iniciativa mencionada no artigo de Stefania Bril é o espaço Augôsto Augusta, comandado
pela empresária e comerciante Regina Bertizlian, que não se apresentava como um local especializado
na venda de fotografias, mas na comercialização de livros, objetos de cerâmica, pinturas e gravuras.
Bertizlian, notando que o interesse pela fotografia estava crescendo em fins de 1960, organizou uma
mostra do fotógrafo Aldo Simoncini em 1969. Diante da boa receptividade, ampliou sua rede de
contatos com os profissionais da área e, dali em diante, iria realizar outras exposições fotográficas.
Segundo conta, ela sempre discutia com os próprios fotógrafos a melhor forma de expor e comercializar os trabalhos.334
Em 1970, Bertizlian realizou uma exposição com os trabalhos de Roger Bester, reproduzidos
em série e vendidos por 50 cruzeiros, valor relativamente acessível na época, de acordo com a empresária.335 Bester e Bertizlian assumiram o caráter reprodutível da fotografia e, ao comercializarem
imagens em série, puderam adotar preços inferiores, atingindo um outro segmento do mercado. Tal
experiência contrariava os procedimentos de valorização adotados pelas galerias estrangeiras e ia na
contramão dos critérios que posteriormente seriam preconizados pela Photo-Galeria. Não se tratava
de vender ao colecionador de arte, interessado no status da obra alicerçado na raridade das tiragens
limitadas e em autores consagrados, mas de atingir o apreciador de fotografia que não possuía recursos vultosos para investir em obras fotográficas. Regina Bertizlian atesta a existência desse outro
tipo de consumidor: “Outro dia um rapaz, sem recursos, se interessou por um cartão postal de um
fotógrafo conhecido. A foto custava 15 cruzeiros e ele tinha apenas dez. Claro que ele levou a foto, e
eu me senti gratificada”.336 Mesmo que Bertizlian tenha encontrado uma fórmula diferenciada para
introduzir a fotografia em um dos segmentos do mercado em formação, o diagnóstico da conjuntura
feito por ela aponta para um obstáculo que ainda precisava ser superado que era a falta de hábito dos
colecionadores de arte em investir na compra de fotografias.
Não é difícil vender fotos no Brasil. O grande problema é que o colecionador de arte não está acostumado a investir em fotografia, como acontece
nos Estados Unidos. Se você oferece uma foto por 3 mil cruzeiros, o comprador acha caro e leva uma gravura.

333 Informação fornecida por Rosely Nakagawa em entrevista realizada pela autora, no dia 14 de maio de 2015, em São
Paulo.
334 BRIL, “Em São Paulo, a luta por um mercado”, op. cit.
335 Ibid.
336 Ibid.
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Adquirir uma gravura em detrimento de uma fotografia respondia muito mais a um gesto de
precaução do comprador, que não queria arriscar seu capital num investimento ainda pouco consolidado, do que às qualidades da fotografia produzida na época. A noção de que a fotografia também
poderia ser um objeto valorizado no mercado de arte era algo que estava melhor resolvido no exterior, segundo a própria Regina Bertizlian.
No artigo “Em São Paulo, a luta por um mercado”, Stefania Bril ainda menciona o exemplo da escola Imagem/Ação, dirigida pelos irmãos Elizabeth Feijó e Claudio Feijó. As duas unidades da escola
contavam com espaço permanente dedicado às exposições fotográficas. Elizabeth Feijó explica que os
critérios de escolha dos trabalhos expostos eram amplos e o processo de seleção era supervisionado
pelos professores da escola. Ela nota que os fotógrafos estavam buscando produzir imagens com um
“estilo brasileiro”, o que demonstrava a preocupação de alguns profissionais em se afastar das referências estrangeiras. “Apesar dos inúmeros entraves, a fotografia está criando um estilo brasileiro. Ainda
existem alguns Georges Hamiltons e Cartier-Bressons, mas a maioria já está em outra”.
Com uma proposta distinta da galeria da escola Imagem/Ação, porém mais próxima daquela
da Galeria Fotoptica, a galeria Álbum foi uma iniciativa idealizada pelo fotógrafo José de Boni, que
também buscou fomentar o desenvolvimento do mercado de arte fotográfica paulistano. A matéria
“Um happening abre galeria de fotografia”337 noticiou a sua inauguração informando que ao invés
da exposição de um fotógrafo renomado, haveria uma manifestação coletiva. Os convidados foram
solicitados a levar uma fotografia, na dimensão 9 × 12 cm, que seria afixada nas paredes do espaço
expositivo durante a festa. De acordo com De Boni, as imagens ficariam expostas por uma semana,
passando depois a fazer parte do acervo da galeria.338 Além das mostras fotográficas, De Boni pretendia ministrar cursos e realizar palestras, além de organizar uma biblioteca com mais de trezentos
títulos, instalar uma loja de produtos especializados em material fotográfico importado e manter um
acervo fotográfico que ficaria disponível em álbuns para a consulta dos alunos e frequentadores da
galeria.339 Ainda segundo o fotógrafo, o objetivo era ampliar o mercado de fotografia “até hoje muito
pequeno pois não existe a preocupação de orientar o comprador sobre as condições da foto, se é um
original ou uma ampliação, qual garantia que se pode dar a respeito de sua duração, como deve ser
preservada”.340 José de Boni também pretendia instalar uma reserva técnica no espaço da Álbum, seguindo padrões rigorosos de conservação, com a finalidade de prestar serviços de acondicionamento
de fotografias aos profissionais interessados.341 Apesar do projeto promissor, a galeria Álbum teve
uma atuação breve, encerrando suas atividades em 1982.
As iniciativas de criação de espaços específicos para a fotografia não ficaram restritos à capital

337 “Um ‘happening’ abre galeria de fotografia”. O Estado de S. Paulo, 15 mar. 1980, p. 20.
338 A exposição do fotógrafo norte-americano George Love foi inaugurada dias depois, em 27 de março de 1980 (Ibid.).
339 “Álbum, uma nova galeria de fotos”. O Estado de S. Paulo, 4 mar. 1980, p. 20.
340 Ibid.
341 Informação fornecida por Rosely Nakagawa em entrevista realizada pela autora, no dia 14 de maio de 2015, em São
Paulo.
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paulista. Em julho de 1980, a matéria “Santos ganha primeira galeria de fotografia”342 noticiou a inauguração da galeria Retrato, na cidade de Santos, no litoral paulista. A mostra de abertura, Desconhecidos íntimos, de Antonio Saggese, reuniu cinquenta retratos de amigos e populares produzidas pelo
fotógrafo durante suas viagens a serviço do Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo. Assim
como a galeria Álbum, a Retrato pretendia expor fotografias de profissionais de todo o país, promover
cursos, palestras e debates, além de disponibilizar o acesso aos interessados à biblioteca especializada.343 João Batista Mendes Neto, um dos sócios do empreendimento e professor de jornalismo na
USP e nas Faculdades de Comunicação de Mogi das Cruzes e de Santos, planejava fazer do lugar um
ponto de encontro que promovesse debates entre os fotógrafos locais, uma vez que as oportunidades
para discutir a fotografia eram inexistentes no litoral até então. Os cursos e a biblioteca preencheriam
a falta de opções de formação em fotografia no litoral paulista. Ainda de acordo com o projeto, os
professores convidados ministrariam cursos básicos e avançados, como controle de tonalidade em
preto e branco. Estavam programados também cursos especializados, como fotografia submarina e
fotografia cirúrgica. Outro projeto dos proprietários da galeria era promover exposições de curtíssima duração, denominadas de “mostras relâmpago”, destacando fatos ocorridos na Baixada Santista,
como por exemplo, a greve dos portuários de Santos ocorrida em fevereiro e março de 1980.344 “Nosso
objetivo é também despertar o interesse pela fotografia como arte, para que ela seja encarada com a
mesma importância da gravura e da pintura”, esclareceu Mendes Neto.345
No final do ano de 1980, O Estado de S. Paulo apresentou um amplo balanço das artes, envolvendo
a literatura, a música popular brasileira, a música erudita, o cinema, a televisão, a fotografia, as artes
plásticas, o teatro e a dança, intitulado “1980: as artes sobrevivem à crise econômica”.346 O autor faz
uma previsão pouco promissora para o ano seguinte, questionando de que modo o sistema de arte
poderia reagir frente à instabilidade econômica.
1980 foi um ano difícil e se garante um apocalipse ainda maior para 1981.
Como reagirão as artes, ainda consideradas um bem de consumo supérfluo, a essa crise que se alarga? Encontrarão fórmulas para sobreviver e o
farão com criatividade?347
As previsões para a fotografia ficaram sob a responsabilidade de Stefania Bril. O texto “Fotografia: a verdadeira explosão”348 possuía um tom menos pessimista do que a apresentação geral. O setor
fotográfico, mesmo diante da crise estabelecida, parecia não ter se retraído completamente segundo
342 “Santos ganha primeira galeria de fotografia”. O Estado de S. Paulo, 13 jul. 1980, p. 31.
343 Ibid.
344 “Portuários decidem encerrar a greve”. O Estado de S. Paulo, 22 mar. 1980, p. 21.
345 No levantamento de matérias realizado em O Estado de S. Paulo nas décadas de 1970 e 1980, não encontramos mais
informações sobre a continuidade dos projetos da galeria Retrato.
346 MENGOZZI, Frederico. “1980: as artes sobrevivem à crise econômica”. O Estado de S. Paulo, 28 dez. 1980, p. 25.
347 Ibid.
348 BRIL, “Fotografia: a verdadeira explosão”, op. cit.
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a análise de Bril: “A crise econômica e as restrições de importação da ferramenta de trabalho – um
aumento inusitado de 300 por cento da matéria-prima –, ao invés de desencorajar o fotógrafo, estimulam a sua atividade”.349 A autora sinaliza não apenas o crescimento do número de exposições de
fotografia, mas o aumento das iniciativas de criação de galerias especializadas no final da década de
1970, informando que a média de visitação em mostras realizadas nesses espaços girava em torno de
aproximadamente seiscentas pessoas por mês. Bril comenta que o mercado fotográfico deveria ser
beneficiado com a crise econômica prevista para continuar o ano seguinte, pois investir numa obra
fotográfica exigia um capital bem inferior ao necessário para se adquirir uma pintura de nível equivalente. Nesse ponto, notamos que a autora se refere à mesma lógica que guiava o interesse dos museus
norte-americanos na aquisição de fotografias para suas coleções, descrita por Pierre Schneider, em
1976.350 Stefania Bril, contudo, adverte que o mercado especializado no país só seria favorecido caso o
consumidor brasileiro estivesse habituado à prática de investir em fotografias. Esse hábito, entretanto,
parecia não estar estabelecido ainda entre os investidores de arte em São Paulo e no Brasil.
Nesse ponto, a crítica de fotografia desempenha um importante papel ao atribuir inteligibilidade e
valor à produção fotográfica que analisa, sendo capaz de incutir padrões de apreciação e transformar
o gosto do público consumidor. Em O Estado de S. Paulo, a crítica especializada em fotografia estabeleceu-se apenas no final da década de 1970, simultaneamente ao aumento de exposições e eventos
em torno da fotografia e da criação de galerias especializadas, como a Galeria Fotoptica, a Álbum e a
Retrato. A emergência de uma crítica especializada é o tema que trataremos a seguir.

2.4 Por uma crítica de fotografia
Uma década não está necessariamente contida na quantidade de anos que teoricamente lhe corresponde, como bem aponta Mauricio Lissovsky.351 Ela pode estender-se ou retrair-se conforme os
acontecimentos, cuja interpretação confere coesão e inteligibilidade a um determinado período.352
349 Ibid.
350 SCHNEIDER, op. cit.
351 Mauricio Lissovsky é historiador, roteirista, pesquisador, doutor em comunicação pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da ECO–UFRJ (“Mauricio
Lissovsky”. Escola de Comunicação – UFRJ. Disponível em: http://www.eco.ufrj.br/index.php/about-us/departamentos/docentes/45-professores/del/181-mauricio-lissovsky. Acesso em: 21 dez. 2017). Considerações apresentadas por
Lissovsky no curso “A fotografia brasileira moderna e contemporânea”, realizado no Instituto Moreira Salles (IMS) em
São Paulo, nos dias 9, 17 e 23 de novembro de 2011.
352 Faz-se igualmente necessária a referência ao trabalho do historiador britânico Eric J. Hobsbawn (1917–2012), ao propor as periodizações do “longo século XIX” e do “breve século XX”: “Esta é uma questão muito mais difícil. Eu fiz uma
escolha ao definir 1991 como o final do Século Breve (de certo modo, foi bem mais fácil estabelecer seu início em 1914),
mas esta não era a única possibilidade quando escrevi meu livro em 1994. Eu escolhi esta data por ser mais conveniente.
As datas exatas sempre são questões de conveniência histórica, didática ou jornalística” (HOBSBAWM, Eric J. O novo
século: entrevista a Antonio Polito. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 9).
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Para estudar o desenvolvimento da crítica especializada em fotografia em O Estado de S. Paulo na
década de 1970, burlamos a convenção que estipula os limites de uma década e incluímos nesta análise um evento ocorrido em maio de 1970. Trata-se da exposição Cartier-Bresson: fotografias recentes,
apresentada pelo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC–USP), que
teve ampla repercussão tanto no âmbito da fotografia quanto no circuito de arte paulistano. A mostra
havia sido apresentada no MoMA de Nova York dois anos antes e contava com a curadoria do diretor
do Departamento de Fotografia, John Szarkowski.353 A exposição veio para o Brasil com o apoio do
Conselho Internacional dos Museus (Icom), e, além das fotos, o museu norte-americano enviou as
instruções de montagem, bem como os textos de parede do curador e do fotógrafo já impressos.354
Cartier-Bresson, segundo Szarkowski, aprimorou uma forma de fotografar que buscava desvendar e capturar a ordenação formal latente no fluxo do movimento e do tempo.355 O rigor e sofisticação
de suas composições transformavam em registro visual sensível até os assuntos mais anódinos. As
imagens impressionaram o público paulistano, que avolumou a visitação ao museu.356 Além disso, o
pensamento do fotógrafo, expresso no texto de parede da exposição, parece ter sensibilizado a imprensa local, mais especificamente O Estado de S. Paulo, uma vez que foi reproduzido integralmente
na matéria “Mostra finda dia 4”.357 Tal fato não seria problemático, já que as palavras de Cartier-Bresson possuem um grande poder de convencimento a respeito de sua concepção de fotografia.
No decorrer da leitura, no entanto, não é possível distinguir o sujeito que fala, a não ser no primeiro
parágrafo, em que a frase inicial está devidamente citada entre aspas, indicando que se trata de um
ponto de vista de Cartier-Bresson. A partir do segundo parágrafo, essas indicações desaparecem, e
o texto de parede do fotógrafo é apenas transcrito para a matéria, dando a entender que foi redigido
pelo jornalista.
Com a repercussão positiva da exposição de Henri Cartier-Bresson, além dessa matéria, O Estado
de S. Paulo publicou uma crítica escrita por Benedito Geraldo Ferraz Gonçalves (1905–1979). Geraldo Ferraz, como era conhecido, ficou órfão aos 10 anos, começando a trabalhar muito cedo como
entregador e tipógrafo na gráfica Magone e Condor, no início da década de 1920. Nesse primeiro
emprego, teve contato com a revista literária Renascença e com escritores renomados, como Guilherme de Almeida, o que lhe despertou o interesse pelas letras. De maneira autodidata, foi adquirindo

353 SZARKOWSKI, John. “Cartier-Bresson: recent photographs. Wall label”. The Museum of Modern Art, 1968. Disponível em: https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/4063/releases/MOMA_1968_JanJune_0080_57.pdf?2010. Acesso em: 4 jan. 2017.
354 COSTA, Helouise. “Da fotografia como arte à arte como fotografia: a experiência do Museu de Arte Contemporânea
da USP na década de 1970”. Anais do Museu Paulista, v. 16, n. 2, jul.–dez. 2008, p. 149.
355 SZARKOWSKI, “Cartier-Bresson: recent photographs”, op. cit..
356 O jornal Folha da Tarde, no dia 21 de maio de 1970, publicou comentários sobre a visitação da exposição: “[…] no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo as fotos de Cartier-Bresson estão tendo um número incrível
de visitantes. […] Desde sábado último o número de visitantes que percorreu a mostra foi superior a três mil pessoas e
o afluxo continua bem grande” (Citado em COSTA, op. cit., p. 151, nota 93).
357 “Mostra finda dia 4”. O Estado de São Paulo, 30 maio 1970, p. 8.
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um amplo conhecimento na área de literatura e artes plásticas. Ferraz chegou a participar do grupo
da Semana de Arte de 1922, entretanto, é apontado como “forasteiro social” por não pertencer à elite
que singularizou o movimento.358 A partir de 1928, assumiu o cargo de repórter no Diário da Noite.
Em certa ocasião, a serviço desse jornal, Ferraz impressionou o casal Oswald de Andrade e Tarsila do
Amaral ao demonstrar domínio sobre os temas referentes à arte moderna, obtendo, assim, o aval para
produzir uma reportagem sobre a pintora. De acordo com a pesquisadora Juliana Neves, Geraldo
Ferraz foi o primeiro jornalista a escrever sobre arte de forma regular na imprensa paulistana. Para
situar o pioneirismo de Ferraz, Neves cita o fato de que dois importantes críticos viriam a atuar de
maneira contínua apenas anos mais tarde, a saber, Luís Martins (1907–1981), a partir de 1938, e Lourival Gomes Machado (1917–1967), a partir de 1941.359 Geraldo Ferraz foi convidado por O Estado
de S. Paulo para assumir a seção de artes plásticas em 1956, substituindo Lourival Gomes Machado.
A colaboração de Ferraz com o jornal durou quinze anos, encerrando-se em 1971.360 Em seus artigos,
Ferraz abordou uma ampla variedade de temas pertinentes à área cultural, o que conferiu um caráter
eclético tanto à seção de artes, da qual era editor, quanto a suas participações no Suplemento Literário
de O Estado de S. Paulo.361
Em seu texto sobre a exposição de Cartier-Bresson, Geraldo Ferraz introduz sua reflexão com um
parágrafo que pode ser considerado hermético para leitores não familiarizados com o pensamento
do teórico da comunicação Marshall McLuhan ou com a obra O balcão, do escritor e dramaturgo
Jean Genet:
McLuhan considera ponto de partida para “O Balcão”, de Jean Genet,
simplesmente a fotografia… Seria melhor pensar num radar visando a
casa prostituída, pois a implicação dos pilares da sociedade nela tem um
sentido que a fotografia não capta. Se o efeito da fotografia do “consumo
conspícuo” foi drástico nos Estados Unidos, pois a vida dos ricos exibia
dimensões ostensivas do poder até a autodestruição – continuamos com
McLuhan – não cabe a comparação entre a inspiração da peça de Genet e
a fotografia.362
Ao citar a proposição de McLuhan em relação à fotografia, entendemos que Ferraz pretendia denunciar uma certa categoria de imagens fotográficas, principalmente a publicitária, que incentivava
o consumo desenfreado e ostensivo. Ele teria usado esse recurso como introdução ao parágrafo seguinte, em que defende que as fotos de Cartier-Bresson pertenceriam a uma outra classe de imagens.

358 HOFFMANN, Ana Maria Pimenta. “Geraldo Ferraz e a crítica de arte”. Boletim, Grupo de Estudos Arte & Fotografia,
n. 7, 2014, p. 80.
359 Ibid., p.80.
360 Ibid., p.81.
361 Ibid., p.81.
362 FERRAZ, Geraldo. “Fotografia como viva interrogação”. O Estado de S. Paulo, 30 maio 1970, p. 8.
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Defendamos a fotografia dessa comunicação de massa, em que ela entra,
claramente, quando auxiliar da publicidade, porque estamos dentro de
uma exposição de Henri Cartier-Bresson, e que aqui se trata do “olho subjetivo da objetiva” citado por Claude Roy, mediador para o “momento decisivo” da denúncia de um acontecimento, quando cessa aquela distração e
o registro da imagem é apanhado sem truque qualquer.363
A escolha de Ferraz em alicerçar sua argumentação na relação entre fotografia e comunicação de
massa possivelmente foi sugestionada pelo texto de parede escrito pelo próprio Cartier-Bresson.
O uso intensivo de fotografias pelos meios de comunicação de massa traz
sempre novas responsabilidades para o fotógrafo. Temos que reconhecer a
existência de um abismo entre as necessidades econômicas de nossa sociedade de consumo e as exigências daqueles que testemunham esta época.
Isto afeta a todos nós e particularmente a nova geração de fotógrafos. Devemos tomar o maior cuidado para não permitir que sejamos separados do
mundo real e da humanidade.364
Henri Cartier-Bresson admite a existência de um “abismo” entre as demandas da sociedade de
consumo e o discernimento dos indivíduos cientes do momento em que vivem. Ao invés de sentenciar a inutilidade de qualquer reação diante dessa circunstância irremediável, o fotógrafo encoraja
esses indivíduos a manterem o vínculo com a concretude das relações humanas. Mesmo que Ferraz
tenha compreendido a dimensão e o caráter do trabalho de Cartier-Bresson, seu discurso insiste na
dicotomia entre as imagens que inundavam os meios de comunicação e as do fotógrafo. Isso se deve
talvez ao fato de que, diferentemente do fotógrafo francês, o crítico acredita que tal equação não pode
ser solucionada.
À rebours da comunicação de massa – embora ele mesmo faça referência
ao jargão, seu didatismo não voluntário precisa de olhos bons, capacitados
a ler. Ainda há um abismo entre a boa linguagem e o ouvido da massa e o
olhar da massa.365

363 Ibid.
364 “Mostra finda dia 4”, op. cit. A versão em inglês da frase, presente no texto de parede escrito por Cartier-Bresson:
“The intensive use of photographs by mass media lays ever fresh responsibilities upon the photographer. We have to
acknowledge the existence of a chasm between the economic needs of our consumer society and the requirements of
those who bear witness to this epoch. This affects us all, and particularly the younger generation of photographers.
We must take greater care than ever not to allow ourselves to be separated from the real world and from humanity”
(CARTIER-BRESSON, Henri. “Cartier-Bresson: recente photographs. Wall label”. The Museum of Modern Art, 1968.
Disponível em: https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/4063/releases/MOMA_1968_JanJune_0080_57.pdf?2010. Acesso em: 4 jan. 2017).
365 FERRAZ, op. cit.
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Ferraz não considerou que Cartier-Bresson, ao exercer a profissão de fotojornalista, mantinha
uma intensa relação com as revistas ilustradas de sua época. “Eu experimentei uma verdadeira emoção ao vender a minha primeira fotografia (à revista Vu), era o começo de uma longa aliança com
publicações ilustradas”, relembra o próprio fotógrafo.366 Como fotojornalista, Cartier-Bresson possuía
consciência da responsabilidade social envolvida em mostrar as benesses e as agruras do mundo, e ele
o fazia por meio da imprensa ilustrada, que é, por excelência, o arauto da comunicação de massa. Se o
mundo em miniatura simulado pelas imagens das revistas ilustradas era o fomentador de uma ilusão
cegante, constituía-se, ao mesmo tempo, como condição indissociável do processo de modernização
capitalista. Por mais que Geraldo Ferraz tenha se esforçado em analisar a produção de Bresson, ele
admite ao final de seu texto que “deve haver quem melhor e mais pertinentemente avalie o trabalho
de Bresson”.367
Devemos considerar que escrever sobre fotografia não era a especialidade de Geraldo Ferraz
como crítico, o que denuncia a ausência de intelectuais dedicados à reflexão sobre o meio na imprensa
na virada da década de 1960. Tal carência, entretanto, era apenas um dos fatores de uma conjuntura
maior que envolvia várias esferas, todas igualmente incipientes, desde o nível de organização da classe
fotográfica; o reconhecimento profissional dessa mesma classe; as possibilidades disponíveis de formação técnica e teórica; as oportunidades para o exercício dessa atividade no sistema de arte; o tratamento dispensado à preservação de coleções e acervos fotográficos; o número reduzido de exposições
de fotografia, a escassez de pesquisas e a ausência de pensamento teórico constituído sobre fotografia.
A situação iria se mostrar melhor estruturada dez anos mais tarde, quando o aumento do número
de exposições e eventos de fotografia no circuito paulistano parece ter demandado a veiculação de
uma crítica especializada em O Estado de S. Paulo. Estabelecemos uma comparação entre a crítica de
Geraldo Ferraz para a exposição de Henri Cartier-Bresson no MAC–USP, em 1970, e a crítica escrita
por Stefania Bril para a exposição En France, também do fotógrafo francês, realizada no Masp, em
1980. A partir desse cotejamento, apontamos a transformação sofrida pela recepção da fotografia no
decorrer daquele intervalo de tempo. A exposição En France foi parte integrante do evento intitulado Fotografia: arte e uso, e ocupou todo o espaço físico do Masp no mês de setembro de 1980.368 Na
ocasião, O Estado de S. Paulo já contava com a colaboradora especializada em fotografia, Stefania Bril,
que publicou a crítica intitulada “Cartier-Bresson, toda uma maneira de viver”.369
Nascida na Polônia, Stefania Bril formou-se em química pela Université Libre de Bruxelas, na
Bélgica. Ela e o marido, Casemiro Bril, chegaram ao Brasil em 1950, estabelecendo-se na cidade de
São Paulo. Cinco anos mais tarde, naturalizou-se brasileira. Atuou na área de química durante treze
anos. Em 1969, Stefania Bril começou a frequentar cursos na escola Enfoco, passando a dedicar-se ao

366 CARTIER-BRESSON, Henri. “O instante decisivo”. In: ______. O imaginário segundo a natureza. Barcelona: Gustavo
Gili, 2004.
367 FERRAZ, op. cit.
368 O evento Fotografia: arte e uso também foi abordado no item 2.2.
369 BRIL, Stefania. “Cartier-Bresson, toda uma maneira de viver”. O Estado de S. Paulo, 21 set. 1980, p. 42.
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estudo da fotografia e à atuação como fotógrafa.370 No ano de 1974, publicou um livro, com fotografias
de sua autoria, intitulado Entre, com prefácio escrito pelo fotógrafo e pesquisador Boris Kossoy. A
diagramação foi realizada pelo fotógrafo Olney Krüse em parceria com a autora.371
Figura 6 – Stefania Bril, Entre, 1974.
Capa do livro com o mesmo título.

Fonte: “Stefania Bril”. In: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível
em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa3739/stefania.
Acesso em: 4 abr. 2018.

Stefania Bril praticava a fotografia de rua, elegendo as peculiaridades da cidade como objeto para
o exercício do olhar. Suas fotografias são comentários visuais construídos por meio do registro direto
das cenas. A edição das imagens de Bril cria uma certa lógica narrativa, que transforma a sequência
de fotos numa crônica urbana. Bril não dispensou o recurso da poesia para transmitir a experiência
das saídas fotográficas aos leitores de seu livro.

370 MENDES, Ricardo. “Stefania Bril: crítica e ação cultural em fotografia nas décadas de 1970 e 1980”. I Seminário Internacional Histórias da Fotografia MAC–USP, São Paulo, ago. 2017. Disponível em: https://issuu.com/fotoplusbrasil/
docs/20170831-semin__rio-mulheres-comuni. Acesso em: 1 jan. 2018.
371 BRIL, Stefania. Entre. São Paulo, 1974.
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fomos os três, o Olney, o Boris e eu;
Boris está aqui em frente, quase no chão;
a gente apenas enxerga o chapéu de palha,
os óculos e a máquina; Boris, o grande,
ficou pequenino; rio, à espreita do primeiro
a cair: chapéu, óculos, máquina ou
todo esse conjunto chamado Boris,
e começa a “promoção da ternura”. Olney
pede “por gentileza” um saquinho de papel,
lápis e escreve:
ternura
Cr$ 5,00
o maço
um senhor japonês de idade, rosto bonito,
reclama: “cenura não; cenoura sim” todo
mundo cai na risada.
a gentileza, o calor humano, a alegria de
viver do feirante ajudam a nossa “missão”
e depois
“um aperto de mão
um trago de ternura
uma baforada de comunicação
só”372
Notamos o nítido interesse de Bril pela prosa poética, estilo que também adotou em seus textos
críticos, como veremos adiante. Em 1978, o Suplemento Cultural de O Estado de S. Paulo publicou a
primeira colaboração de Stefania Bril, o artigo “A fotografia como forma de expressão”.373 Nesse texto
de estreia, Bril defende que a fotografia pertence ao campo da expressão e da arte. A sua argumentação alicerça-se em diversos exemplos da fotografia estrangeira, e o tom didático do texto aumenta o
seu parentesco com os artigos escritos por Boris Kossoy, de 1972 a 1974, para o Suplemento Literário
do mesmo jornal. No ano seguinte, seriam publicadas três matérias da fotógrafa produzidas na condição de correspondente do jornal no exterior. Somente em 1980 a fotógrafa assumiu o posto de crítica especializada em fotografia em O Estado de S. Paulo, mantendo-se nessa atividade até 1986. Bril
colaborou, ainda, com uma matéria, em caráter excepcional, no ano de 1987 e outra em 1989, quando
encerrou a sua colaboração com o jornal.

372 Ibid.
373 BRIL, Stefania. “A fotografia como forma de expressão”. O Estado de S. Paulo, 24 set. 1978, pp. 8–9.
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Se em 1970 Ferraz aproximava-se da fotografia de Henri Cartier-Bresson pelas bordas, apoiando
seus comentários em teóricos e referências alheias à literatura fotográfica, Stefania Bril desenvolve
seus argumentos com a propriedade de quem conhecia o universo da fotografia. O fato de Stefania
Bril ser fotógrafa, a exemplo de Boris Kossoy, habilitou-a a expressar seus pensamentos em torno
da produção do fotógrafo francês com conhecimento de causa, como observamos logo no primeiro
parágrafo de seu texto.
As fotos revelam a presença do fotógrafo com seu olhar aguçado, afetuoso
e zombador ao mesmo tempo. Ele é um caçador. A sua arma, sua Leica,
está sempre pronta para o disparo. Um momento de distração, uma vacilação, uma ideia que, de repente, sem ser solicitada, atravessa a mente e a
foto morre, sem sequer ver a hora de nascer.374
Desconsiderando os lugares-comuns advindos da tradição do fotojornalismo moderno,375 que
associa o ato de fotografar ao de caçar e a figura do fotógrafo ao caçador, Stefania Bril compreendeu
que para a prática de Cartier-Bresson, assim como para a de muitos outros fotógrafos, principalmente
aqueles que trabalham capturando os flagrantes nas ruas, a menor distração implica na perda de uma
imagem bem-sucedida. Dentre as inúmeras declarações de Cartier-Bresson, Bril escolheu reproduzir
a que se refere precisamente a sua maneira de fotografar: “A fotografia é um desenho imediato, ela é
pergunta e resposta. Não há borracha para apagar erros, a correção é sempre a próxima imagem se a
realidade permitir”.376
O domínio que Stefania Bril demonstra no início do seu texto em relação à fotografia cede lugar,
em seguida, a uma crônica baseada em impressões subjetivas, com pretensões literárias, que pouco
acrescentam à compreensão do trabalho de Cartier-Bresson.
Encontros transformam-se em bate papos: fofocas nascem de olhares e
gestos; brigas dissolvem-se num colarinho de um chope gelado, injustiças explodem em manifestações, com as barricadas feitas de corpos, braços entrelaçados, barricadas vivas que marcham num movimento ondulado, mas firme para o encontro de botas, capacetes, escudos e prestes a
irromper em ataque, fugas, revoltas. A intensidade de imagens envolve o
espectador num clima de cumplicidade, num jogo do qual ele é solicitado
a participar. As comadres convidam para ouvir as incríveis e pseudo verdadeira histórias; um bom garfo insiste em tomar junto um gole de vinho
da safra antiquíssima, as fileiras de estudantes abrem espaço necessário

374 BRIL, “Cartier-Bresson, toda uma maneira de viver”, op. cit.
375 Para uma discussão mais aprofundada sobre a tradição do fotojornalismo moderno e de como iniciou-se a construção
desse imaginário por volta dos anos de 1920 e 1930 na Europa, com o trabalho do fotógrafo alemão Erich Salomon
(1886–1944), ver: COSTA, Helouise; BURGI, Sergio (Orgs.). As origens do fotojornalismo no Brasil: um olhar sobre o
Cruzeiro. Rio de Janeiro: Instituto Moreira Salles, 2012.
376 BRIL, “Cartier-Bresson, toda uma maneira de viver”, op. cit.
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para se assegurar da participação fraternal, a gente “importante” finge não
te ver ostentando uma ar de curiosidade inteligente durante um congresso
adivinhado.377
Mais adiante, o texto crítico assume novamente a feição de uma crônica poética.
A mão que aperta, continua num movimento “borrado”, o vento que agita
os estandartes abraça a perna da mulher, manifestante, numa meia feita de
rasgos de papel-lixo, o menino, duas garrafas embaixo do braço, transpõe
os limites do papel fotográfico e, ar safado, passa ao lado do leitor.378
Em outros trechos, o exame de Stefania Bril volta a ficar mais focado na obra do fotógrafo.
E a famosa geometria de Cartier-Bresson? Ela está lá, nas suas fotos. Não
é apenas a encontrada no espaço, na organização ordenada num mundo
aparentemente caótico, na interseção de linhas, no traçado de diagonais,
quadrados, triângulos ou curvas. É também a geometria de tempo que ele
próprio constrói: a do instante. É no “momento decisivo” que acontecem
as geometrias humanas – o cruzamento de olhares, o movimento harmonioso de gestos, a dinâmica de posturas convergentes ou divergentes que se
espicha, formando uma rede tecida de forças análogas ou opostas.379
Parece-nos que Bril procura estabelecer um método para a sua produção crítica sobre fotografia,
por meio da alternância de asserções embasadas em seu conhecimento da área e uma escrita poética que se distancia da obra a ser criticada. Dessa forma, Stefania Bril acaba por imprimir um estilo
pessoal aos seus textos. Em sua atividade como crítica de fotografia em O Estado de S. Paulo, ela
assumiu a prerrogativa de especialista, lugar que fora ocupado por Boris Kossoy anos antes, porém
em outra chave. Kossoy personificou o pesquisador que se pronunciava a partir de um determinado
nicho de discurso, ou seja, no âmbito da disciplina da história da fotografia. Já Stefania Bril voltou-se
para a produção contemporânea, incutindo um padrão de apreciação das imagens baseado em sua
percepção individual enquanto fotógrafa, entremeada com o conhecimento e a experiência que foi
adquirindo ao longo dos seus estudos em fotografia.
Em 1980, quando foi lançado o livro A câmara clara, do semiólogo e filósofo francês Roland
Barthes, notamos como Stefania Bril responde a um certo amadurecimento do circuito paulistano ao
escrever uma resenha intitulada “Barthes e o ‘gênio’ da fotografia”.380 Nesse texto, a fotógrafa realiza
uma leitura minuciosa do estudo de Barthes, oferecendo aos leitores uma prévia das discussões con-

377 Ibid.
378 Ibid.
379 Ibid.
380 BRIL, Stefania. “Barthes e o ‘gênio’ da fotografia”. O Estado de S. Paulo, 15 jun. 1980, p. 38.
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tidas no livro. Dispondo-se a percorrer passo-a-passo o raciocínio construído pelo pensador francês,
Bril apresenta aos seus leitores o pensamento do autor.
Ao longo de sua pesquisa sistemática na procura de códigos simples e definidos, dentro dos quais poderia aprisioná-la, Barthes logo percebe que
a “Fotografia foge a quaisquer tentativas de classificação”. É possível colocá-la em diferentes compartimentos, como o empírico (profissional ou
amador), o retórico (paisagem, objeto, retrato, nu) ou estético (realismo,
pictorialismo). Mas todas estas categorias são externas à essência da Fotografia.381
De acordo com a autora, Roland Barthes buscava a essência da fotografia ou o “gênio” da fotografia, estabelecendo três condições a partir das quais podemos nos aproximar das fotografias: o spectator, aquele que olha a fotografia; o operator, aquele que faz a fotografia; e o spectrum, o sujeito/objeto
que é fotografado. Stefania elucida o termo spectrum, de acordo com as premissas do autor.
O termo Spectrum apresenta a mesma raiz que a palavra espetáculo, adquirindo ao mesmo tempo um significado mais amplo pelo sentimento
pungente que emana de cada foto – o do regresso da pessoa morta, do
espectro (segundo Barthes, a pessoa fotografada passa a ser o “Todo-Imagem” (Tout-Image), isto é, a morte em pessoa).382
Stefania Bril associa o processo descrito por Roland Barthes aos retratos feitos nos estúdios oitocentistas, quando as emulsões fotográficas possuíam pouca sensibilidade à luz e as objetivas não
eram tão aperfeiçoadas, obrigando o retratado a ficar imóvel durante alguns minutos com o auxílio
de vários expedientes, como o do apoia-cabeça (appuiê-tetê).383 Pessoalmente, Barthes sente-se como
um impostor que tenta imitar a si mesmo diante da câmera. Ainda para o filósofo, fotografar alguém
é convertê-lo num objeto. Assim, quem é retratado conhece uma “microexperiência” de morte ao ser
transformado em objeto.384 Já na condição de apreciador das fotografias, Barthes procura definir o
motivo pelo qual algumas imagens o atraem. “Esta atração seria equivalente a uma sensação de ser
arrastado numa ‘aventura’”.385 Contudo, nem toda a fotografia desperta o fascínio do autor. Para isso
seria necessário que ela fosse capaz de ativar algum sentimento nele. O interesse particular de Barthes
por algumas fotografias leva-o a nomear dois elementos: o studium e o punctum.386 Stefania Bril define
para os leitores do jornal os dois termos da seguinte forma:

381 Ibid.
382 Ibid.
383 Ibid.
384 Ibid.
385 Idem.
386 BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p. 44.
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O Studium seria um espaço, um campo de fotografia percebido pelo Spectator em função de seu “saber”, da sua “cultura”. É ele que se transforma
em testemunho político ou social, ou que provoca as sensações estéticas
oriundas do gesto, da ação ou do décor. […] Aproximam o leitor das intenções do fotógrafo, que seriam as de informar, representar, surpreender,
testemunhar, e com as quais Barthes confraterniza sem jamais acreditar
inteiramente nelas. O Spectator poderá aprovar ou desaprovar, mas sempre
compreenderá os propósitos do Operator, já que a “cultura é um contrato
entre os que criam e os que consomem”.387
O segundo elemento da Fotografia seria o Punctum. O leitor não o procura. É ele que parte da imagem, como uma flecha provocando uma ferida.
Em geral, concentra-se num ou mais detalhes que surpreendem e, às vezes,
chocam (nada a ver com o choque deliberado provocado pelo fotógrafo).
[…] Às vezes, o Punctum é dotado de um tempo latente, que não se percebe na hora. Para ver melhor, a foto, é preciso às vezes fechar os olhos e ler
na lembrança da imagem.388
Stefania Bril elege várias passagens do livro como relevantes para a compreensão da abordagem
barthesiana da fotografia. Ela demonstra um vívido interesse pelas discussões levantadas por Roland Barthes, uma vez que o modo como constrói o seu discurso, seguindo de perto os argumentos
do intelectual, revela sua dedicação à leitura e interpretação do livro A câmara clara. Em nenhum
momento, Bril faz objeções às ideias de Barthes, demonstrando que concorda amplamente com sua
reflexão. O fato de ser possível veicular um artigo sobre fotografia, num jornal diário, com um nível
de discussão sofisticado como esse, fora de um suplemento específico, é um indício de que o ambiente
se tornara receptivo a abordagens mais elaboradas.
As referências do livro de Roland Barthes reverberaram nas críticas de Stefania Bril para O Estado
de S. Paulo a partir de então. A exposição La muerte de la muerte, do fotógrafo argentino Andy Goldstein, apresentada no MIS–SP, em junho de 1980, foi um momento oportuno para que ela retomasse
as reflexões de A câmara clara.389 No decorrer de 1978 e 1979, Goldstein produziu uma série de fotografias em diversos cemitérios de Buenos Aires, das quais selecionou quinze imagens que, segundo
Stefania Bril, foram montadas com sobriedade e requinte. As fotografias receberam um passe-partout
na cor preta e foram depositadas numa caixa de madeira, cuja tampa possuía um retrato fúnebre esmaltado.390 Em entrevista ao Diario Clarín, no ano de 1980, Andy Goldstein relatou que tudo aquilo
que eternizava a memória dos mortos sempre lhe interessou, contudo ainda não havia conseguido
387 BRIL, “Barthes e o ‘gênio’ da fotografia”, op. cit.
388 Ibid.
389 A exposição La muerte de la muerte ocorreu de 3 a 20 de junho de 1980 (BRIL, Stefania. “A fotografia e a morte da
morte”. O Estado de S. Paulo, 20 jun. 1980, p. 19).
390 Ibid.

136

desenvolver um trabalho coeso sobre o tema.391 Para Goldstein, ter participado do 1º Colóquio Latino-Americano de Fotografia transformou a sua maneira de conceber um trabalho fotográfico.
Após o I Colóquio Latino Americano de Fotografia, que ocorreu no México em 1978, eu fiquei ciente de que nós argentinos ainda trabalhávamos
com base em fotografias únicas e que, no exterior, a tendência era aprofundar um único tema até que estivessem esgotados. Essa consciência
me inquietou, era algo que eu precisava para o meu trabalho, e isso me
permitiu resgatar a possibilidade de mergulhar exaustivamente em um
único problema até que estivesse completamente esmiuçado, dando assim
a unidade à visão do fotógrafo. Eu acredito que isso mobilizou todos os
argentinos que estavam lá.392
O contato com outros modos de conceber a produção fotográfica nos países vizinhos da América
Latina despertou uma mudança na abordagem de Goldstein, levando-o a explorar em profundidade
a questão da memória. Foi assim que o fotógrafo argentino elegeu os cemitérios de Buenos Aires
como local para desenvolver o seu ensaio, concentrando a atenção nas fotos esmaltadas, nas palavras
escritas no mármore e nas flores esculpidas, que adornam e dão sentido às lápides tumulares.393 Ao
registrar os inúmeros retratos tumulares que estavam sendo corroídos pela ação do tempo, Goldstein
constatou que a fisionomia dos retratados tornava-se irreconhecível depois de um certo período de
exposição às intempéries. Ele, então, considerou que esse desaparecimento do sujeito no retrato tumular poderia ser encarado como uma segunda morte.
De acordo com a interpretação de Stefania Bril, além da morte física e da morte simbólica advinda do fenecimento do retrato tumular, haveria ainda uma terceira morte envolvida nesse processo.
A técnica precisa, de alto poder de definição (graças ao saber do ofício e ao
uso de um filme de pouca sensibilidade, como o Panatomic) serve somente de ferramenta para compor a imagem desejada. O espectador percebe
apenas na superfície as texturas e as formas para logo mergulhar dentro da
fotografia e testemunhar a morte “por três vezes” de uma pessoa. A primeira acontece, conforme Barthes, já na hora de tirar o retrato; seria a morte
do indivíduo sendo transformado num objeto. A segunda seria a morte
física e finalmente sobreviria a morte total no esvaecimento da imagem e
na afirmação do esquecimento.394

391 GOLDSTEIN, Andy. “Eternizar la memoria”. Diario Clarín, Cultura y Nación, 5 jun. 1980. Disponível em: http://andygoldstein.es/textos/EternizarLaMemoria.html. Acesso em: 29 jan. 2017.
392 Ibid.
393 Idem.
394 BRIL, Stefania. A fotografia e a morte da morte. O Estado de S. Paulo, 20/06/1980, p.19.
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Figura 7 – Andy Goldstein , La muerte de la muerte 11, 1978/1979.

Fonte: GOLDSTEIN, Andy. “La muerte de la muerte 11”. Disponível em: http://andygoldstein.es/lamuertedelamuerte/MdelaM-11.html. Acesso em: 4 abr. 2018.

Figura 8 – Andy Goldstein, La muerte de la muerte 14, 1978/1979

Fonte: GOLDSTEIN, Andy. “La muerte de la muerte 14”. Disponível em: http://andygoldstein.es/lamuertedelamuerte/MdelaM-14.html. Acesso em: 14 abr. 2018.
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Sugestionada por Roland Barthes, Bril incorpora ao seu raciocínio a morte experimentada pelo
sujeito no momento em que foi fotografado e transmutado em objeto. A partir dessa aproximação do
ensaio La muerte de la muerte, notamos o quanto a leitura do livro A câmara clara marcou o entendimento de Bril a respeito das diversas etapas do retrato fotográfico.
Ao interpretar a obra de Andy Goldstein por meio do pensamento barthesiano, Stefania Bril constrói
uma crítica que toma a fotografia a partir da sua especificidade, ou seja, como portadora de qualidades
intrínsecas que lhe conferem o estatuto de linguagem autônoma. No sentido oposto a essa concepção, a
apropriação da fotografia pelas manifestações artísticas contemporâneas nos anos 1970, principalmente
pela arte conceitual, não privilegiava a especificidade do meio, nem lhe atribuía um valor artístico. Nesse
território, os artistas, na maioria das vezes, usavam a fotografia de modo indisciplinado, sem se preocupar com o apuro técnico do registro ou com a excelência da cópia fotográfica. Tais práticas vinham
incorporando cada vez mais a fotografia no decorrer dos anos 1970, tanto para documentar as ações dos
artistas quanto na concepção de suas obras. A pesquisadora Helouise Costa, em seu estudo sobre a incorporação da fotografia pelos museus de arte paulistanos durante a década de 1970, salienta os aspectos
da fotografia que atraíram a atenção dos artistas vinculados às vertentes contemporâneas:
Nessa década, a imagem fotográfica passou a interessar aos artistas devido a muitas de suas propriedades: seja por sua presença capilar no tecido
social; por sua filiação às convenções de representação e por sua suposta
verossimilhança; seja por sua capacidade de registrar ações efêmeras e estabelecer uma ligação aparentemente direta com o mundo visível.395
Num momento em que o uso da fotografia passa a ser tão difundido entre as práticas artísticas,
os críticos de arte não podiam se isentar de examiná-la. Sheila Leirner,396 colaboradora do O Estado
de S. Paulo desde 1975, escreveu pelo menos três artigos em que se debruçava detidamente sobre a
fotografia entre 1976 e 1978.397 Em 1976, Leirner publicou “Na ‘Multimedia’, os infinitos arranjos da
vanguarda”,398 em que discorre sobre a exposição Multimedia III, realizada no MAC–USP. Leirner introduz sua crítica levantando o problema da incompreensão do público sobre a arte contemporânea.
O afastamento do espectador da lógica das obras contemporâneas produzia uma interpretação equivocada dessas manifestações, que passavam a ser consideradas despropositadas e irracionais. A via de
acesso a esses trabalhos não era mais a beleza e o suposto valor inerente da obra de arte tradicional,

395 COSTA, op. cit., p. 166.
396 Sheila Leirner (1948–) é jornalista, curadora e crítica de arte. Assumiu a crítica de arte no jornal O Estado de S. Paulo
em 1975. Foi curadora-geral da 18ª e 19ª edições da Bienal Internacional de São Paulo, nos anos de 1985 e de 1987
(LEIRNER, Sheila. Arte e seu tempo. São Paulo: Perspectiva; Secretaria de Estado da Cultura, 1991).
397 Os três textos críticos escritos por Sheila Leirner aos quais nos referimos são: “Na ‘Multimedia’, os infinitos arranjos da
vanguarda” (18/7/1976), “Quando pintura e fotografia se completam” (22/1/1978) e “O compromisso com a realidade”
(18/6/1978). Notamos que Stefania Bril passou a colaborar de maneira regular como crítica de fotografia em O Estado
de S. Paulo a partir de 1980. Desde então, os assuntos referentes à fotografia ficariam sob sua responsabilidade.
398 LEIRNER, Sheila. “Na ‘Multimedia’, os infinitos arranjos da vanguarda”. O Estado de S. Paulo, 18 jul. 1976, p. 17.
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mas as estratégias conceituais elaboradas pelos artistas que, segundo Leirner, passaram a utilizar as
ferramentas oferecidas pelas ciências da comunicação e do comportamento, pela cibernética, pela
semiótica, pela sociologia, pela antropologia etc. Esses artistas levavam suas experimentações até as
últimas consequências.399 Leirner não deixa de frisar o importante papel desempenhado pelo museu
universitário, que acolheu e exibiu a arte de vanguarda, mesmo que ela não desfrutasse de ampla aceitação, tanto do público quanto do mercado naqueles anos.
As manifestações de arte de vanguarda que o Museu de Arte Contemporânea vem promovendo e apoiando de maneira irrestrita, em realizações
como a presente exposição Multimedia III, vêm reafirmar a posição revolucionária de uma arte tida por muitos como alienante, inatuante, sem
possibilidade de ação direta ou indireta sobre o seu meio, mesmo que a
longo prazo. […] É portanto alentador o fato de que as expressões jovens
que se desenvolvem na obscuridade podem contar em nossa cidade com
pelo menos um veículo oficial. O Museu de Arte Contemporânea atua
como um centro de polarização para onde convergem as realizações artísticas atuais do mundo inteiro, recebendo um vastíssimo material que expõe periodicamente e que pretende mostrar ainda com maior propriedade
em suas futuras instalações na Cidade Universitária.400
Leirner atenta para a complexidade assumida pela fotografia na Multimedia III devido às múltiplas utilizações por parte dos artistas.
Esta mostra é constituída de trabalhos de 17 artistas brasileiros e estrangeiros, selecionados por utilizarem a fotografia como suporte de suas ideias.
Alguns usam a fotografia em sua concepção tradicional, experimentando
as suas possibilidades formais e estéticas, numa linguagem específica às
suas peculiaridades. Outros a utilizam apenas como um meio de documentação de experiências realizadas “ao vivo”, como happenings, experimentos ambientais, etc. Outros, ainda, unem uma e outra possibilidade.401
Dois anos depois, Sheila Leirner voltou a escrever sobre fotografia na crítica “Quando a fotografia e pintura se completam”,402 na qual discorre sobre as interações entre fotografia e pintura a partir
da exposição do artista Francesco Paolo Michetti. A mostra foi realizada no Masp, patrocinada pelo
Ministério do Exterior Italiano e organizada pela Galleria Nazionale D’Arte Moderna de Roma em colaboração com o Instituto de Cultura de São Paulo.403 Em seu texto, Leirner apresenta Michetti como

399 Ibid.
400 Ibid.
401 Ibid.
402 LEIRNER, Sheila. “Quando fotografia e pintura se completam”. O Estado de S. Paulo, 22 jan. 1978, p. 23.
403 Bid.
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um dos melhores pintores da Escola Italiana do século XIX. Natural da província de Chieti, localizada
na região de Abruzos, na Itália, Michetti era um pintor consagrado pela crítica napolitana desde os
seus 20 anos de idade.404 Nessa fase de sua carreira, Michetti adotava o realismo bucólico oitocentista,
tendência dominante em Nápoles naquele período.405 Interessava-se pela representação objetiva da
natureza e pelo estudo dos efeitos da luz na pintura, dando ênfase à representação de paisagens e de
animais. O reconhecimento internacional veio por meio de sua participação nos Salões de Paris, nos
quais se apresentou pela primeira vez em 1871. Foi na capital francesa que teve seu primeiro contato
com a fotografia, pela qual se interessou profundamente.406
De acordo com a pesquisadora Marília Braz Botelho, a fotografia marcou uma etapa decisiva na
arte de Francesco Paolo Michetti, que passou a utilizá-la na composição de seus quadros. As pinturas
de Michetti eram o resultado de um processo de elaboração a partir de uma farta documentação fotográfica e visava obter o máximo de realismo e objetividade. Por volta de 1883, a sua técnica pictórica
atingiu um acentuado grau de realismo. Além disso, o pintor italiano foi modificando a sua temática,
que passou a assumir um caráter mais social, voltado para cenas de miséria, fanatismo religioso,
doenças e deformidades, que mostravam as condições de vida nos Abruzos do final do século XIX.407
A princípio, ele utilizava a fotografia para estudo de suas composições, fotografando por diversas vezes uma mesma paisagem ou modelo. Ele se dedicava em particular à reportagem fotográfica, principalmente por ocasião
das festas populares ou religiosas nos vilarejos mais distantes dos Abruzos.
A fotografia servia como uma anotação rápida para fixar na memória detalhes das paisagens, dos lugares visitados, das indumentárias e de outras
características das populações locais.408
O envolvimento crescente de Michetti com a fotografia conduziu-o ao abandono quase total da
pintura às vésperas do século XX.409 Michetti foi assumindo paulatinamente que a fotografia não era
apenas uma técnica auxiliar da pintura, mas uma arte autônoma, o que o levou a praticá-la intensamente, como comprova o enorme arquivo fotográfico deixado por ele.410
404 BOTELHO, Marília Braz. “Ciência e fotografia na arte de F. P. Michetti (1851–1929)”. Anais do XXVI Colóquio do
Comitê Brasileiro de História da Arte, São Paulo, 2006, pp. 468–481. Disponível em: http://www.cbha.art.br/coloquios/2006/anaiscbha2006.html. Acesso em: 28 jan. 2018.
405 Ibid., p. 469.
406 Ibid., p. 469.
407 Ibid., p. 469.
408 Ibid., p. 470.
409 Ibid., p. 469.
410 “Um grande arquivo de fotografias e negativos foi encontrado em 1966 e testemunham de sua intensa atividade como
fotógrafo. A produção volumosa de fotografias levou Michetti a organizar um arquivo pessoal de negativos, os quais
permitem, ainda hoje, datar com certa precisão suas obras. Uma parte desse arquivo fotográfico encontra-se atualmente
conservado no Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) em Roma, e outra parte na Fondazione
Alinari em Florença. Encontrava-se anteriormente conservado no Gabinetto Fotografico Nazionale em Roma (GFN)”
(Ibid., p. 472).
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Sheila Leirner inicia sua crítica destacando que a exposição do artista italiano reacendeu as reflexões em torno das conflituosas relações entre fotografia e pintura.
Desde a sua invenção, em 1839, a fotografia suscita as mais diversas questões acerca do seu relacionamento com a pintura. Hoje, porém, com o emprego de novas linguagens, não só se estreitou essa relação como principalmente foi ultrapassado o terreno da simples analogia entre pintura e a
foto. Depois da Pop Art e sobretudo do super-realismo, em que ela atingiu
seu paroxismo na transposição absoluta da foto para a tela, as diferenças
entre arte e fotografia, historicamente permeadas de ansiedades, já não
necessitam mais de definições. Ignoram tranquilamente os seus próprios
limites.411
Citando as experiências da pop art e da pintura hiper-realista como exemplos do processo de
hibridação entre pintura e fotografia, Leirner sentencia que os limites entre ambas já haviam sido dissolvidos, não existindo mais a necessidade de se insistir na especificidade dessas linguagens no final
da década de 1970. Em sua opinião, a contribuição da exposição de Michetti no Masp era justamente
exibir um procedimento artístico que não só aproximava, mas fundia as duas técnicas. Leirner argumenta que “estes suportes de linguagens diversas, operados de forma pessoal e igualmente subjetiva,
sofrem tão seguidas interferências mútuas que levam o espectador ao ponto de não saber onde realmente termina a pintura e começa a fotografia, e vice-versa”.412
Sheila Leirner também aponta algumas falhas observadas na exposição, que teriam comprometido o papel elucidativo dos trabalhos de Michetti em relação à dissolução de fronteiras entre pintura e
fotografia, tais como: a ausência de pinturas essenciais para a compreensão da trajetória do processo
criativo do artista; a baixa qualidade dos croquis que acompanhavam a maior parte das fotografias e
não representavam a força da obra do pintor e o fracasso da exposição, apesar de sua proposta didática, em revelar o sistema de trabalho do artista. Já a vasta documentação fotográfica produzida por
Michetti assume uma função inusitada na leitura de Leirner.
Antes de eternizar suas fotos, Michetti as compôs, academicamente, com a
intenção de utilizá-las para construir sua pintura. No entanto, naturalmente sem sabê-lo, realizou invejáveis obras de conceitualismo semiológico na
escolha e transposição de signos catalogados e arquivados para um sistema
visual.413

411 LEIRNER, Sheila. “Quando fotografia e pintura se completam”. O Estado de S. Paulo, 22 jan. 1978, p. 23.
412 Ibid.
413 Ibid.
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Figura 9 – Francesco Paolo Michetti, Ragazza abruzzese (otto pose), c. 1883.
Gelatina e sais de prata, 13 × 18 cm

Fonte: “Michetti”. Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. Disponível em: http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/194/fondi-fotografici/139/michetti. Acesso em: 4 abr. 2018.

Sheila Leirner interpreta a produção fotográfica de Michetti como um catálogo de signos constituintes de um sistema visual, o que ultrapassa a função original que tais fotografias desempenhavam
para o pintor italiano. Ao atribuir-lhes uma finalidade distinta da inicial, Leirner propunha compreendê-las numa chave contemporânea, fazendo uso de termos específicos da semiologia. A autora
procura atualizar o debate sobre o estatuto artístico da fotografia, não apenas lançando mão de um
certo anacronismo, mas aproximando a fotografia de Paolo Michetti da lógica das práticas da arte
contemporânea.
De fato, hoje a fotografia é essencial para a exposição (se não para a realização da mesma) de praticamente toda manifestação do tipo conceitual, ou
seja, os earthworks (trabalhos ligados à terra), obras narrativas e de processos, Body Art (arte do corpo), etc. Nestes casos a sua primeira função
é, sem dúvida, a documentação; mas se pode argumentar também que a
fotografia oferece certas possibilidades, qualidades específicas e estratégias
para desenvolvimento da arte orientada pela ideia.414
Ao que tudo indica, Sheila Leirner, na condição de crítica de arte, interessava-se pelo uso da fotografia nas manifestações da arte contemporânea, uma das questões em voga no circuito de arte durante os anos 1970. Em seu texto, ela cita a crítica norte-americana Nancy Foote que, na época, afirmou:

414 Ibid.
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“para cada fotógrafo que insiste em fazer o seu trabalho como um artista, existe um artista correndo
o grave risco de se tornar um fotógrafo”.415 Ao utilizarem a fotografia, os artistas demonstravam uma
atitude diversa dos fotógrafos propriamente ditos.
Apesar da sua dependência da fotografia, todavia, a arte conceitual exibe
uma autoconsciência pouco fotográfica. Coloca-se distante da chamada
fotografia séria, por meio de uma atitude voluntariamente amadorística
que faria a vergonha de qualquer fotógrafo profissional. Muitos artistas
conceituais consideram irrelevante tirar ou não, eles mesmos, as suas próprias fotos. Fotografias para Body Art, por exemplo, em que o próprio artista é enfocado, evidentemente tem que ser batidas por outros.416
A observação de Sheila Leirner evidencia a distinção entre a apropriação da fotografia feita pelos
artistas conceituais e a sua utilização pelos fotógrafos. Se a autoria do registro fotográfico não era
primordial para muitos artistas contemporâneos, era fundamental para os fotógrafos que se empenhavam em atribuir-lhe um valor artístico. Leirner cita o projeto liderado pelo fotógrafo norte-americano Alfred Stieglitz, nos Estados Unidos, na primeira metade do século XX, que alçou a fotografia
a um estatuto de arte. No entanto, diferentemente dos pictorialistas que emularam a pintura ou a
gravura com esse mesmo intuito, Stieglitz e os fotógrafos de seu círculo apostaram nas características
específicas da linguagem fotográfica, valorizando a composição formal e o registro direto das cenas,
promovendo uma aproximação com os conceitos da arte moderna.
Há meio século, Alfred Stieglitz conduziu uma campanha maciça para a
aceitação da fotografia como arte, em contraposição à sua utilização como
documento ou como esboço para a obra de arte como fazia Michetti.
Como na pintura, foi sendo emprestada uma maior prioridade aos valores
formais abstratos da fotografia, o que influenciou decisivamente a escolha
dos assuntos pelos fotógrafos, bem como a tática de suas composições.417
Leirner aponta que esse tipo de fotografia chegou ao patamar de “objeto sagrado” que, por sua vez,
foi subvertido pela lógica da arte contemporânea.
Ironicamente, contudo, um meio que começou com o papel da documentação, da réplica da realidade e, mais tarde, da interpretação, acabou como
o produto de objetos sagrados. Assim, os artistas contemporâneos, espo-

415 FOOTE, Nancy. “The anti-photographers”. Artforum, v. 15, n. 1, 1976, pp. 46–54. Sheila Leirner, após citar o artigo “Os
antifotógrafos”, de Nancy Foote, inclui um longo trecho do texto da autora norte-americana em sua crítica sem, no entanto, atribuir-lhe o crédito. Isso talvez explique o fato de Leirner fazer referências às manifestações conceituais, como
a body art e a earth art, presentes no texto de Foote, para tentar atualizar a discussão sobre a relação entre fotografia e
pintura materializada no trabalho de Paolo Michetti.
416 LEIRNER, “Quando fotografia e pintura se completam”. O Estado de S. Paulo, 22 jan. 1978, p. 23.
417 Ibid.
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sando a fotografia também com o objetivo de documentadores, começaram a estender este potencial e a arte conceitual duchampiana acabou por
arrancar a fotografia de suas pretensões artísticas, mudando-a de um espelho para uma janela. Agora, começa a ser importante o que revela. E não
mais o que ela é.418
Não é mais a fotografia como produto final que importa, mas os processos de formação de sentido dos quais ela participa. Essa nova acepção conduziu a fotografia ao que podemos chamar de
paradigma contemporâneo, cuja definição não poderia ser mais problemática. Diante desse tema
complexo e movediço, Ronaldo Entler indica pelo menos quatro aproximações do termo “fotografia
contemporânea”.
Primeiro, aponta para uma fotografia que se define pelo diálogo com a
arte contemporânea, tautologia que explica quase nada. Segundo, tenta dar
conta de um processo que está em construção e que, no entanto, já possui
uma história. Terceiro, torna absoluto um conceito que deveria se referir
ao presente de qualquer momento: tudo é contemporâneo a seu devido
tempo, mas às vezes parece que, daqui a cem anos, leremos nos livros que
a “fotografia contemporânea” foi um movimento ocorrido do século XX
para o XXI. Por fim, diz respeito a uma situação tão maleável que, com frequência, incorpora aspectos da tradição aos quais parecia se opor. Como
poderíamos olhar para a produção recente e dizer que tal coisa é ou não é
contemporânea?419
Colocadas as peças do quebra-cabeça, Entler não deixa de evidenciar os limites incertos dessa
produção. Não obstante, o pesquisador propõe uma chave de entendimento que amplia as noções
utilizadas para determinar o que seria ou não uma produção contemporânea.
Com contornos escorregadios, resta apreender que, mais do que um procedimento, uma técnica, uma tendência estilística, a fotografia contemporânea é uma postura. Algo que se desdobra em ações diversificadas, mas
cujo ponto de partida é a tentativa de se colocar de modo mais consciente
e crítico diante do próprio meio.420
Admitir que a fotografia contemporânea se distingue por intermédio de uma postura crítica, e
não por um conceito, não só dilata os parâmetros do que pode ser considerado como tal, mas permite perceber o quanto os limites entre as linguagens se dissolveram. A proposição de Ronaldo Entler
amplia a conclusão de Sheila Leirner sobre a condição da fotografia inserida na arte contemporânea.

418 Ibid.
419 ENTLER, Ronaldo. “Um lugar chamado fotografia, uma postura chamada contemporânea”. In: A invenção de um
mundo: coleção da Maison Européenne de La Photographie/Paris. Catálogo. São Paulo: Itaú Cultural, 2009, p. 143.
420 Ibid., p. 143.
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O autor avança no exame do estatuto da fotografia no cenário atual da arte e aponta para o fato de
que a fotografia ser ou não considerada uma forma de arte perdeu totalmente a sua pertinência na
atualidade enquanto questionamento teórico.
Uma mudança começa a se operar muito espontaneamente na efervescência dos anos 1960: muitos artistas deixaram de se perguntar que tipo de
arte estavam fazendo e, assim, transitaram indistintamente entre diversas
linguagens, incorporaram técnicas ainda mais alheias à tradição artística,
como a serigrafia, o xerox ou meios eletrônicos incipientes, e realizaram
experiências híbridas que hoje chamamos de performances, instalações,
ações, proposições, e outras tantas coisas difíceis de nomear. É interessante
também pensar que a fotografia penetrou efetivamente os espaços da arte
de um modo tanto mais evidente quanto menos esteve preocupada em responder aos fantasmas históricos que interrogavam sobre sua legitimidade
artística. Esse momento encarregou-se de exorcizar tal fantasma de forma
radical: a questão de saber se a fotografia é ou não uma obra de arte se esvazia quando ninguém está preocupado em definir se uma obra é ou não
fotográfica, ou pictórica, ou videográfica, etc.421
Para Ronaldo Entler, a fotografia passou por um processo de dessacralização ao ser incorporada
às práticas artísticas contemporâneas, o que muito contribuiu para uma reflexão acerca de sua própria
natureza. Ficou evidente que a fotografia não se restringia a sua pretensa especificidade, uma vez que ela
não cessava de manifestar inúmeras possibilidades de trânsito e de recriação de seus limites. A exposição
de Francesco Paolo Michetti funcionou como pretexto para que Sheila Leirner tratasse da dissolução das
fronteiras entre pintura e fotografia e problematizasse a intrincada presença da fotografia na arte contemporânea. Mesmo que a natureza do trabalho de Michetti não guardasse uma relação direta com os
debates sobre a utilização da fotografia pelos artistas contemporâneos, Leirner esforçou-se por fazer essa
aproximação, o que revela muito sobre o repertório de referências com o qual formulava suas críticas.
Assim como Sheila Leirner, Stefania Bril elaborava seus textos críticos de acordo com os parâmetros de sua formação e seu repertório. Em “A pintura, um suporte para a arte fotográfica”,422 Bril propõe uma análise das fotografias do pintor Manfredo de Souzanetto, executadas na França, entre 1978
e 1979, e que estavam sendo expostas na Galeria Projecta, em São Paulo, durante o mês de agosto de
1980.423 Souzanetto iniciou seus estudos em artes na Escola Guignard em 1969 e frequentou a Escola
de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em 1974, expôs suas pinturas no
5º Salão de Arte Universitária, em Belo Horizonte, sendo contemplado com uma bolsa para estudar
na França. De 1975 a 1979, frequentou a Escola Nacional de Fotografia Louis Lumière e a Escola Nacional de Belas Artes, em Paris.424 Durante esse período, teve contato com a pintura abstrata, o cons421 Ibid., p. 144.
422 BRIL, Stefania. “A pintura, um suporte para a arte fotográfica”. O Estado de S. Paulo, 27 ago. 1980, p. 17.
423 Ibid.
424 “Manfredo de Souzanetto”. Galeria Patricia Costa. Disponível em: http://galeriapatriciacosta.com.br/project/manfredo-de-souzanetto. Acesso em: 9 fev. 2018.
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trutivismo russo e os trabalhos desenvolvidos pelos artistas franceses do grupo Supports/Surfaces.425
O trabalho de Souzanetto incorporou as referências da arte conceitual, embaralhando os limites entre
pintura, desenho, escultura e fotografia. Nas séries fotográficas expostas em São Paulo, o artista deixou de lado a tela, elegendo rochas, paredes e troncos de árvores como suportes para suas pinturas.
O artista registra cada etapa de suas intervenções pictóricas por meio da fotografia, que, por sua vez,
adquire o estatuto de obra. Stefania Bril assim descreve uma das séries fotográficas para o leitor:
Uma sequência de fotos – “Losère 1”, que documenta somente uma série progressiva de intervenções, efetuadas por Manfredo numa tarde da
primavera de 1978 – revela um fato curioso. Parece que, da convivência
íntima do artista com a natureza, resultou um novo modo pictórico de
ação que assemelha-se à maneira livre de agir do tempo. Uma moldura
quadrada de um branco-areia, traçada na superfície de uma rocha esverdeada, aprisiona um vermelho-sangue revoltado. Nesta sequência, a imagem abstrata parece – pura ilusão – sofrer as transformações sob a ação da
natureza. Não é porém a chuva, mas a pincelada de Manfredo que dissolve
devagar a tinta, transformando o contorno definido em estalactites ameaçadoras que, finalmente, convertem-se numa massa compacta monocromática, encobrindo por completo o vermelho texturizado.426
Figura 10 – Manfredo de Souzanetto, Losère 1, 1978.
Fotografia cor.

Fonte: “Portfolio”. Manfredo de Souzanetto. Disponível em: https://www.manfredodesouzanetto.com/exposicoes. Acesso
em: 4 abr. 2018.

425 Um dos últimos grandes movimentos da vanguarda artística francesa, o Supports/Surfaces atuou no final da década de
1960 até 1972. Apesar de uma existência curta enquanto grupo, deixou marcas na arte conceitual. Criada por artistas
como Claude Viallat, Daniel Dezeuze, Vincent Bioulès, Louis Cane e André Valensi, a vertente “libertou” a pintura do
chassis da tela, expondo sua estrutura como forma de ressaltar cores e formas e desmistificar o objeto artístico (RUBINSTEIN, Raphael. “Theory and matter”. Art in America, 3 set. 2014. Disponível em: https://www.artinamericamagazine.
com/news-features/magazines/theory-and-matter. Acesso em: 9 fev. 2018).
426 BRIL, “A pintura, um suporte para a arte fotográfica”. O Estado de S. Paulo, 27 ago. 1980, p. 17.
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Bril interpreta a série fotográfica de Souzanetto fundamentada na leitura direta das imagens, sem
se apoiar em teorias sobre a arte contemporânea: “parece que, da convivência íntima do artista com
a natureza, resultou um novo modo pictórico de ação que assemelha-se à maneira livre de agir do
tempo”. Ao final de seu texto, ela reitera a aproximação da ação do artista com a da natureza.
O trabalho de Manfredo denota um domínio do ofício de pintor e fotógrafo,
criando imagens cromáticas que, numa mutação contínua, parecem ao mesmo tempo anteceder e caminhar junto com as transformações da natureza.427
Para além de um desejo de harmonização com a natureza, a série fotográfica de Souzanetto apresenta uma nítida afinidade com a arte conceitual. O emprego da fotografia por Manfredo de Souzanetto
obedece à mesma lógica presente, por exemplo, nos trabalhos dos artistas performáticos ou da land art
dos anos 1960 e 1970. Nesses casos, a fotografia documenta ações de natureza efêmera e intervenções
de difícil acesso ao público, possibilitando a difusão e circulação das obras. Devemos considerar que a
especialidade de Stefania Bril não era das discussões sobre o uso da fotografia pelas manifestações da
arte contemporânea, familiar à crítica de arte do jornal, Sheila Leirner. O cotejamento dos textos de Bril
e Leirner demonstra o quanto a orientação das abordagens está condicionada ao repertório do profissional que elabora a crítica. Por mais que tal constatação pareça evidente, ela levanta uma reflexão a
respeito do papel formativo e da ascendência desses textos críticos na recepção de um trabalho artístico.
Dependendo de quem produz a crítica, dispõe-se de uma ou de outra interpretação, e qualquer que seja
ela, a sua orientação guiará a compreensão da obra por um público mais amplo e não especializado.
Stefania Bril, que passou a exercer regularmente a função de crítica de fotografia em O Estado de
S. Paulo a partir de 1980, valorizava a fotografia em sua especificidade. De acordo com o pesquisador
Ricardo Mendes, a formação fotográfica de Stefania Bril filiava-se à chamada “fotografia humanista”.428 Mendes descreve a postura profissional de Bril de maneira bem clara:
Será ao redor da fotografia humanista, a partir de sua origem francesa,
que Stefania estabelecerá os seus valores. E talvez o termo cronista seja
uma chave para compreender seus textos mais do que suas imagens. Fiel
à ‘verdade da imagem’, combaterá qualquer manipulação, discutirá continuamente também as relações entre texto e imagem, e privilegiará o uso da
fotografia como instrumento de transformação social.429
A partir do final dos anos de 1970 até meados da década de 1980, a crítica de fotografia em O Estado de S. Paulo adotou uma abordagem que privilegiava as especificidades do meio, em conformidade
com as concepções de fotografia de Stefania Bril.

427 Ibid.
428 Para um estudo detalhado a respeito da complexidade do conceito de fotografia humanista francesa, ver: HAMILTON,
Peter. “Representing the social: France and frenchness in post-war humanist photography”. In: HALL, Stuart (Org.).
Representation: cultural representations and signifying practices. Londres: Sage, 1997.
429 MENDES, op. cit.
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Ao longo desse capítulo, atentamos para o fato de que a avaliação das exposições de fotografia no
jornal O Estado de S. Paulo foram deixadas a cargo dos críticos de arte. Os textos, tanto de Geraldo
Ferraz, em 1970, quanto de Sheila Leirner, em 1976 e 1978, proporcionaram leituras correspondentes
à formação e ao repertório de seus autores. Durante quase toda a década de 1970, as análises críticas
publicadas não privilegiavam a sua especificidade. Somente no final da década de 1970, mais precisamente no ano 1980, uma atividade crítica especializada em fotografia teve lugar em O Estado de S.
Paulo. Stefania Bril, incumbida dessa função, imprimiu o seu ponto de vista sobre o meio em suas
abordagens críticas, determinando um certo modo de entendimento de fotografia que seria difundido pelo jornal aos seus leitores. Como apontou Ricardo Mendes, Bril acreditava em uma fotografia
capaz de deflagrar mudanças sociais. Analisando seus textos, notamos que ela também defendia uma
fotografia filiada a uma tradição moderna, alicerçada na especificidade da linguagem e nas qualidades
intrínsecas que a tornavam uma arte autônoma de caráter autoral. Podemos compreender as leituras
críticas produzidas por Stefania Bril a partir dessas duas chaves que ela soube fundir num modo particular de ver, analisar e fazer fotografia. A atividade crítica de Bril desenvolveu-se num circuito fotográfico paulistano em expansão, capaz de acolher reflexões específicas e sofisticadas sobre fotografia
veiculadas por um jornal de grande circulação.
Os núcleos temáticos abordados nesse segundo capítulo viabilizaram a realização das análises dos
conteúdos publicados em O Estado de S. Paulo. Ao utilizarmos tal estratégia, procuramos fornecer
inteligibilidade a um momento que se mostrou repleto de ações e debates simultâneos sobre a fotografia. Ressaltamos, no entanto, que os temas trabalhados apresentam inúmeros pontos de contato e
devem ser compreendidos como uma trama de inter-relações.
Nesse contexto, construir uma história para a fotografia no Brasil foi imprescindível para atribuir
uma tradição ao meio no circuito local. Podemos afirmar que a produção fotográfica realizada nos
anos de 1970 beneficiou-se da tradição histórica que se estava buscando constituir, pois essas referências foram fundamentais para a atuação dos diversos agentes do circuito naquele momento. Além
disso, os agentes envolvidos buscaram conferir uma identidade à fotografia brasileira, que intencionava minimizar suas diferenças internas, tornando-a aparentemente coesa e uniforme. Tal artifício
possibilitou transformá-la num objeto passível de aceitação pelas instituições e palatável para ser
consumido pelo público. Possuir uma identidade era etapa fundamental para criar um objeto compatível à formação não só de acervos fotográficos em museus, mas de um mercado para a fotografia. A
crítica especializada, ao lado da tradição e da identidade, deveria desempenhar um papel modelador,
direcionando o gosto das pessoas em relação a que tipo de fotografia interessava legitimar no circuito
daquele período.
Tendo como ponto de partida as reflexões proporcionadas pelas análises realizadas neste capítulo,
procuraremos examinar a seguir de que modo se deu o delineamento de uma cultura fotográfica paulistana dotada de características próprias que corresponderam ao período estudado nesta dissertação.
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3 EM BUSCA DE UMA CULTURA FOTOGRÁFICA NOS ANOS 1970
A década de 1970 foi um período fecundo para a fotografia brasileira, como constatamos por meio
das matérias veiculadas em O Estado de S. Paulo. A partir das análises realizadas no capítulo anterior,
identificamos ações e discussões que vinham remodelando o circuito fotográfico paulistano. Tal reestruturação não pode ser compreendida de maneira apartada das mudanças que afetavam o contexto
cultural, sociopolítico e econômico naqueles anos. Neste capítulo, iremos examinar como esse cenário
em transformação veio a caracterizar uma cultura fotográfica específica dos anos 1970.
A estruturação de uma história da fotografia no Brasil iniciou-se tardiamente, por volta da segunda metade da década de 1940, com os estudos de Gilberto Ferrez, reconhecido como o primeiro
pesquisador a reunir informações sobre a fotografia produzida no país. Quando escreveu o ensaio “A
fotografia no Brasil e um dos seus mais dedicados servidores: Marc Ferrez (1843–1923)”, Ferrez não
dispunha de obras de referência nas quais pudesse se apoiar, muito menos de um ambiente esclarecido
com condições propícias para o desenvolvimento de pesquisas históricas sobre a fotografia. Desse
modo, os esforços de Gilberto Ferrez constituíram o primeiro passo em direção à formulação de uma
história da fotografia no Brasil. A orientação dos estudos de Gilberto Ferrez como historiador foi
marcada tanto por seu parentesco com Marc Ferrez quanto por sua atividade como colecionador. Gilberto Ferrez foi um dos maiores colecionadores de fotografia dos séculos XIX e XX, tendo desempenhado um papel fundamental no reconhecimento da imagem fotográfica como documento histórico.
Ferrez estudou e divulgou a iconografia brasileira, inclusive investigando a existência de imagens do
Brasil no exterior, com o objetivo de divulgá-las no país, mesmo que por meio de reproduções. Ferrez
também integrou o Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) e foi sócio do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB).1
Já no decorrer da década de 1970, foi Boris Kossoy quem se destacou nessa área, construindo um
repertório sobre os fotógrafos e a produção fotográfica oitocentista no Brasil. Arquiteto de formação
e fotógrafo de profissão, vinculou-se à universidade nos anos 1970. Concluiu o mestrado em 1978 e o
doutorado em 1979, pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). Ainda na
mesma instituição, passou a atuar como professor no curso de especialização em museologia, ministrando uma disciplina sobre história da fotografia, no início da década de 1980. A ligação com o meio
acadêmico conferiu consistência e credibilidade às pesquisas de Kossoy, que, além dos estudos sobre
a história da fotografia no Brasil, também desenvolveu reflexões teóricas sobre o meio.2
Embora Ferrez e Kossoy tenham se dedicado à construção de uma história da fotografia no Brasil,
existem distinções claras entre o tipo de conhecimento edificado por eles. Além de pertencerem a ge-
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LENZI, Maria Isabel Ribeiro. “A missão do intelectual-colecionador Gilberto Ferrez”. Anais do XIV Encontro Regional
da ANPUH–Rio: Memória e Patrimônio. Rio de Janeiro, 19 a 23 de julho de 2010, p. 2.

2

Ao longo das décadas, Boris Kossoy publicou uma trilogia de livros que considera como a sua contribuição para as
discussões teóricas sobre fotografia: Fotografia e história (1989); Realidades e ficções na trama fotográfica (1999); e Os
tempos da fotografia: o efêmero e o perpétuo (2007) (“Edições no Brasil. Boris Kossoy. Disponível em: http://boriskossoy.com/publicacoes/edicoes-no-brasil. Acesso em: 5 fev. 2018).

rações distintas, os dois pesquisadores possuíam repertórios próprios que acabaram por caracterizar
a abordagem de cada um deles sobre a fotografia. Para contextualizar essa afirmação, retomamos a
polêmica do ano de 1977, gerada pela publicação no Brasil do livro Pioneer photographers of Brazil
1840–1920, que foi agravada com a vinda da exposição homônima para São Paulo no ano seguinte.
Como vimos no capítulo anterior, a controvérsia baseou-se, sobretudo, no fato de Gilberto Ferrez ser
considerado pelos agentes do circuito fotográfico da década de 1970 mais como um colecionador do
que um historiador da fotografia. A jornalista Cremilda Medina, apoiada nos discursos proferidos
por Boris Kossoy sobre o tema, apontou que o ensaio escrito por Gilberto Ferrez pecava pela falta
de rigor metodológico e de precisão histórica. Mesmo sendo proprietário de uma expressiva coleção
de fotografia e tendo se afirmado como um profundo conhecedor da iconografia brasileira, Gilberto
Ferrez parece não ter sido plenamente reconhecido pelos agentes do circuito fotográfico da década de
1970 como alguém autorizado a abordar a fotografia numa perspectiva histórica.
As disputas que permeavam a produção de conhecimento na área naquele período ficaram evidentes no desenrolar dessa polêmica. Decerto, tais divergências não eram exclusividade do contexto brasileiro, ocorrendo igualmente nos EUA e na Europa, de onde partiam os modelos de construção da história adotados em diversos países, entre os quais o Brasil. Um episódio narrado por Boris
Kossoy, envolvendo Weston J. Naef, exemplifica os dissensos nesse território. Em nota da terceira
edição, revista e ampliada, do livro Hercule Florence: a descoberta isolada da fotografia no Brasil,
publicada em 2006, Kossoy relata como o curador norte-americano mudou de posicionamento em
relação à sua pesquisa:
A comprovação das realizações de Florence enquanto inventor independente da fotografia no Brasil nunca agradou a Weston Naef. O curador sempre
se mostrou contrário a esta pesquisa […]. No entanto, a sua posição nem
sempre foi esta, pelo menos em seu início. Em novembro de 1975, quando
esteve no Brasil coletando informações para a exposição antes mencionada,3 tive a oportunidade de apresentar-lhe o resultado de minhas pesquisas
contendo evidências da descoberta de Hercule Florence. Diante dessas evidências e dos manuscritos que lhe foram mostrados por Arnaldo Machado
Florence, no seu retorno aos Estados Unidos, se apressou em publicar artigo
– com título em português! – na revista Artforum, em que se mostrava realmente entusiasmado com Hercule Florence, “inventor do [sic] fotografia”. O
artigo era repleto de erros de todos os tipos: datas trocadas, fatos inexistentes, detalhes equivocados de experimentos, dados históricos imaginários etc.
Quando tornamos o fato conhecido da comunidade científica internacional,
Naef passou a investir contra a pesquisa. Gilberto Ferrez, anos mais tarde,
adotaria uma postura positiva em relação à descoberta de Florence, como se
pode verificar na reedição de seu livro A Fotografia no Brasil (1840–1900),
Rio de Janeiro, Funarte/Fundação Nacional Pró-memória, 1985, p. 22.4
3

Boris Kossoy refere-se à exposição Pioneer photographers of Brazil 1840–1920.

4

KOSSOY, Boris. Hercule Florence: a descoberta isolada da fotografia no Brasil. 3ª ed. São Paulo: Edusp, 2006, pp. 140–141.
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Boris Kossoy elucida a sequência em que se deram os acontecimentos, a saber: o encontro dos
profissionais no estúdio de Gilberto Ferrez no Rio de Janeiro, em fins de 1975; a publicação do artigo
de Weston Naef na revista Artforum, em fevereiro de 1976, e a comprovação dos experimentos de
Hercules Florence pelo Rochester Institute of Technology, em outubro de 1976. Cabe ressaltar que
a publicação do artigo de Naef na Artforum ocorreu antes da passagem de Kossoy por Rochester. A
partir desse último evento, o curador norte-americano assumiu uma posição contrária às pesquisas
do brasileiro, sinalizando que algo já não estava mais de acordo com seu ponto de vista ou com seus
interesses. Uma investigação mais aprofundada talvez possa esclarecer quais foram os motivos que
levaram Naef a se opor ao reconhecimento de Florence como um dos inventores da fotografia. Nesta
pesquisa, no entanto, interessa-nos apontar a existência de disputas acirradas entre os especialistas
envolvidos no processo de validação das narrativas históricas acerca da fotografia na década de 1970.
Toda essa polêmica encobre uma outra questão igualmente complexa. O que teria levado a comunidade científica internacional, mais precisamente o Rochester Institute of Technology, a legitimar
um episódio de invenção da fotografia que não resultou em imagens obtidas por meio da câmara
escura? Em toda a documentação deixada por Hercules Florence não há um exemplar sequer de uma
imagem obtida com o uso desse aparato, e o próprio pesquisador Boris Kossoy admite isso.5 A única
referência, de fato, é uma passagem em um dos diários de Hercules Florence, datada de janeiro de
1833, na qual ele descreve um experimento em que utilizou papel sensibilizado dentro de uma câmera
escura.6 Porém, os resultados desse experimento nunca foram encontrados. Nessa mesma anotação
de seu diário, Florence chegou a aventar a possibilidade de empregar esse procedimento para a realização de retratos,7 não sem admitir a impossibilidade de pessoas permanecerem imóveis diante da
câmera durante o tempo de exposição necessário, que durava cerca de quatro horas.8
Já de acordo com a narrativa biográfica escrita por Estevão Leão Bourroul, o inventor radicado
em Campinas teria obtido várias fotografias com a câmera escura:
Refere-nos um contemporaneo, em carta particular, que em 1831 [sic],
sempre levado pelo seu espírito investigador, e com ingredientes fornecidos pelo pharmaceutico Joaquim Corrêa de Mello, fabricou uma camara
escura com uma simples caixa de papelão e colocou uma lente; e com este
simples aparelho conseguiu varias photographias entre as quais uma da
cadêa de Campinas, que ainda estava perfeita quinze annos depois.9
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Ibid., p. 136.

6

Nesse ponto, Hercules Florence deparou-se com dois problemas. Primeiro, a imagem que se formava na câmera escura apresentava os valores tonais invertidos, ou seja, era uma imagem negativa. Segundo, ele ainda não conhecia uma
substância química capaz de impedir o gradual escurecimento da imagem obtida, faltava-lhe um agente fixador (Ibid.,
pp. 173; 177).
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Boris Kossoy, entretanto, lamentou que tal informação a respeito das fotografias produzidas por
Florence não pudesse ser confirmada.
O texto de Bourroul, apesar de certos equívocos (como suas informações
sobre a história da fotografia, ou a afirmação de que “em 1832 Hercule inventou a fotografia” ou, ainda, de que em “1831” teria realizado a fotografia
da vista da cadeia de Campinas, datas essas que demonstraremos serem errôneas), chamou nossa atenção para um fato importante que, infelizmente,
não foi possível comprovar. Trata-se da mencionada fotografia da cadeia
de Campinas (também referida pelo próprio inventor).10
Dessa forma, as únicas provas concretas do processo fotossensível desenvolvido por Hercules
Florence que chegaram até os dias atuais são as reproduções fotográficas dos rótulos de farmácia e
dos diplomas maçônicos, realizadas por contato direto sem o emprego da câmera escura. Tais provas,
entretanto, foram suficientes para legitimar Florence como um dos inventores da fotografia de acordo
com os critérios adotados pelo Rochester Institute of Technology. Uma hipótese ousada, mas em certa
medida plausível, é que talvez os norte-americanos tenham enxergado nesse episódio a possibilidade
de defender que a invenção da fotografia não foi uma exclusividade das potências europeias oitocentistas, França e Inglaterra, e que esse feito também teria sido alcançado no continente americano.
Mais do que recuperar acontecimentos passados, trazendo à tona “verdades” encobertas, as narrativas
históricas podem desempenhar papéis estratégicos na afirmação ou negação dos interesses daqueles
que as produzem e divulgam. Por vezes, certas interpretações defendidas por determinados grupos
falam mais alto do que a precisão histórica.
Sabemos que o aval do Rochester Institute of Technology foi decisivo para transformar as experiências de Hercules Florence num fato histórico, permitindo a sua inserção nas narrativas oficiais
da história da fotografia mundial, mesmo que de maneira restrita. Em 2001, o antropólogo e então
docente da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Etienne Samain examinou como os historiadores da fotografia mundial trataram do personagem histórico Hercules Florence em seus estudos.
Segundo ele, Naomi Rosenblum, Beaumont Newhall, Helmut Gernsheim, Jean-Claude Lemagny, André Rouillé e Michel Frizot decerto passaram a mencionar a realização de Hercules Florence em seus
trabalhos, porém apenas em trechos curtos e repetitivos, sem aprofundamento. Além disso, afirma
Samain, tais narrativas raramente citavam a fonte das informações, o que seria indício de seu caráter
etnocêntrico.11
Atualmente, podemos observar que a pesquisa de Boris Kossoy ainda reverbera na Europa, na
América Latina e nos Estados Unidos, demonstrando que o processo de incorporação do nome de
Florence às narrativas da história da fotografia ainda está em andamento. Citamos dois eventos recen-
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tes que corroboram com tal asserção. Em julho de 2017, Boris Kossoy foi convidado a realizar uma
conferência sobre Hercules Florence na Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, por ocasião do lançamento da versão francesa do seu livro sobre o inventor francês publicada pela editora L’Harmattan.
Hercule Florence, la découverte isolée de la photographie au Brésil teve o prefácio escrito por Paul-Louis
Roubert, historiador da fotografia e docente da Université de Paris VIII, além de uma apresentação,
que trata dos primórdios da fotografia, escrita por André Gunthert, historiador da fotografia da École
des Hautes Études en Sciences Sociales (Ehess).12 Em dezembro do mesmo ano, a versão em língua
inglesa do livro de Boris Kossoy, The pioneering photographic work of Hercule Florence, foi lançada nos
Estados Unidos pela renomada editora de livros acadêmicos Routledge, depois de quarenta anos de
sua primeira publicação no Brasil.13 Esses dois exemplos fazem parte de uma rede de ações muito bem
articuladas, que vem sendo tecida pelo historiador desde a década de 1970.
A narrativa histórica elaborada por Boris Kossoy formou um imaginário pregnante em torno da
figura de Hercules Florence, que difundiu a imagem do inventor genial e isolado, que teria sido capaz
de desenvolver um processo fotográfico no interior do estado de São Paulo, mesmo contando com
recursos limitados e condições precárias. Tal narrativa incorporou, ainda, a ideia de que a invenção
de Florence ficou no ostracismo durante mais de um século, sendo “redescoberta” por Kossoy, que
teria devolvido o merecido lugar de Florence ao lado dos inventores europeus. A partir da difusão
dessa história da invenção da fotografia no Brasil, criou-se e fortaleceu-se um imaginário de que a
fotografia possuía uma origem autóctone em solo brasileiro. A invenção de Hercules Florence foi
transformada em uma narrativa oficial e desempenhou papel estratégico ao colocar o Brasil entre os
países que conheceram os primórdios do novo meio.
O que nos interessa ressaltar é o modo como essa narrativa adquiriu relevância para além das
fronteiras do Brasil. Em maio de 1978, por ocasião do 1º Colóquio Latino-Americano de Fotografia,
Boris Kossoy apresentou o seu livro Hercules Florence – 1833: a descoberta isolada da fotografia no
Brasil, então recém-lançado, que foi muito bem recepcionado pelos participantes do evento.14 Os pesquisadores Erika Zerwes e Eduardo Costa ressaltam que “o trabalho apresentado por Boris Kossoy foi
tomado como um manifesto de independência da fotografia latino-americana, em relação à Europa
e à história canônica da fotografia”.15 A existência de uma invenção da fotografia no Brasil também
forneceu aos países vizinhos a possibilidade de possuir uma tradição local contra aquela importada
dos centros hegemônicos.
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Nesse momento, Kossoy talvez tenha constatado que a relevância de sua campanha em favor de
Florence ia muito além da comprovação do seu pioneirismo. A invenção da fotografia por Hercules
Florence assumiu o caráter de manifesto de emancipação contra o que seria uma ação colonialista
das nações dominantes. A partir do contato proporcionado pelo 1º Colóquio Latino-Americano de
Fotografia, os países participantes tomaram conhecimento da possibilidade de construir uma história
da fotografia paralela, contestadora das narrativas consolidadas a partir da visão europeia e norte-americana. A invenção da fotografia no Brasil passaria a ser a invenção da fotografia na América Latina. O comentário do fotógrafo mexicano Pedro Meyer, durante o 2º Colóquio Latino Americano de
Fotografia, realizado na Cidade do México em 1981, explicita o desejo de cooperação entre os países
latino-americanos. Naquele contexto, a realização de Florence revestiu-se de um sentido libertário.
Até anos recentes nos víamos obrigados, por falta de alternativas, a dirigir
o olhar em busca de orientação e até apoio, aos centros do poder cultural
das metrópoles, aos centros onde a fotografia estava aparentemente mais
desenvolvida. Finalmente, e apesar de tudo, já não estamos olhando para
as metrópoles para receber sua orientação e seu favor. […] Os estímulos
nos estão vindo de nossas próprias terras, de nossos países irmãos, de nossas realidades culturais, políticas e sociais.16
O historiador da fotografia José Antonio Rodríguez enfatiza que, para apreender a repercussão
internacional da pesquisa de Kossoy, é preciso avaliar como foram concebidas as narrativas hegemônicas, quem as escreveu e quais eram os seus posicionamentos ideológicos. Fazer história a partir
dos centros econômicos e políticos é um exercício de poder. Como bem observa Rodríguez, em algumas dessas histórias canônicas da fotografia, continentes completos foram suprimidos ou apenas
mencionados brevemente, pois, por trás delas, há um passado de colonialismo e de dominação.17
Desse modo, questioná-las torna-se um ato de resistência. Possuir uma história da fotografia própria
e independente adquire uma dimensão política, aspecto extremamente valorizado durante o 1º Colóquio Latino-Americano de Fotografia. O norte-americano Lyle Rexer18 deixa claro que a intenção
do discurso de Raquel Tibol, uma das idealizadoras do Consejo Mexicano de Fotografía, no texto de
apresentação da exposição Hecho en Latinoamerica, realizada no 1º Colóquio, em 1978, era marcar
um posicionamento político.
A introdução de Raquel Tibol rejeita a fotografia artística em favor do trabalho documental – não se tratando de um mero “mimetismo”. Ela exige
que o trabalho seja ancorado nas realidades sociais, mas também na ima-
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ginação. Ela exalta a modernidade mecânica, mas denuncia a perfeição
técnica. Acima de tudo, ela define uma agenda totalmente política para a
fotografia, argumentando que ela deveria estar alinhada contra o imperialismo e a “exploração oligárquica”.19
É importante frisar que, em fins dos anos 1970, uma interpretação politizada acerca da produção
fotográfica latino-americana ganhou projeção dentro e fora da América Latina, como se o subcontinente fosse uma única nação ou tivesse uma cultura homogênea, como aponta Pedro Meyer.20 Contudo, o próprio fotógrafo admite que a história compartilhada de exploração, seja externa ou interna,
acabou por tecer, de maneira inexorável, um forte vínculo entre esses povos, apesar da diversidade
de origens, idiomas, costumes, religiões etc. Quando participou da 6ª Semana Nacional de Fotografia
da Funarte em 1987, Meyer propôs uma interpretação para o movimento de aproximação entre os
fotógrafos dos países latino-americanos, ocorrido em fins da década de 1970.
Não se pode dizer que a fotografia latino-americana tenha possuído um
projeto cultural comum quando dos primeiros encontros de nossos fotógrafos em 1978 e, entretanto, ficou estabelecido como se de fato o possuíssemos. A meu ver, o que ocorreu primeiramente foi que começamos a lutar
conjuntamente para adquirir um espaço próprio no discurso universal da
fotografia. Se algum dia alguém chegou a pensar que neste vasto território
não havia atividade fotográfica significativa, creio que isso já está amplamente superado. Quanto a esse aspecto, nós fotógrafos, fomos bem mais
lúcidos que nossos políticos. Soubemos anular as fronteiras entre nossas
diversidades em altares de objetivo compartilhado.21
Aquele evento inaugural foi extremamente importante para o reconhecimento da produção local
entre os próprios países participantes e, consequentemente, para a afirmação de seu parentesco e de
sua luta conjunta. No final dos anos 1970, a fotografia brasileira mostrava uma acentuada afinidade
com esse discurso de engajamento social e político, em grande parte decorrente do enfrentamento
direto com o sistema político ditatorial instaurado desde 1964. Aquele também foi o momento em
que a fotografia brasileira reivindicava uma autonomia em relação às referências vindas dos centros
hegemônicos, numa atitude de insubordinação ao domínio estrangeiro, numa verdadeira busca por
autoconhecimento. Como os discursos proferidos nos Colóquios Latino-Americanos nos revelam, o
mesmo desejo manifestava-se simultaneamente na produção fotográfica dos países vizinhos.22 Na-
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quele momento, a constituição de uma identidade para a fotografia em cada uma dessas localidades
tornava-se uma etapa fundamental para a afirmação de uma produção madura e autossuficiente,
capaz de alicerçar um processo mais sistemático de institucionalização da fotografia.
A partir do evento no México, os fotógrafos da Argentina, do Brasil e da Venezuela conheceram
o modelo de funcionamento do Consejo Mexicano de Fotografía, que acabou servindo de inspiração
para a implantação de instituições similares nesses países. Um desdobramento desse intercâmbio
foi a criação do Núcleo de Fotografia da Funarte, coordenado por Zeka Araújo, em agosto de 1979,
transformado no Instituto Nacional da Fotografia (INFoto), dirigido por Pedro Vasquez, em maio
de 1984.23 O parecer do fotógrafo e docente Ricardo de Hollanda24 sobre a iniciativa da Funarte nos
fornece uma ideia da relevância de suas ações.
Ao ser criado o Núcleo de Fotografia da Funarte, recentemente transformado em Instituto Nacional da Fotografia, surgiu a oportunidade a todos
que estão sintonizados com esta área de conhecimento, sejam fotógrafos
profissionais ou não. É, sem dúvida, o centro catalizador de ideias, sugestões e de encontros periódicos entre fotógrafos, através de palestras, exposições e cursos – que ocorrem em todos os cantos do País.25
Nos primeiros três anos de funcionamento do Núcleo de Fotografia, foi criada a Galeria de Fotografia, que apresentou exposições individuais e coletivas, intituladas Mostras de Fotografia, fundamentais
para a divulgação de fotógrafos que se tornariam referências da fotografia brasileira anos mais tarde.26
Com temas como “nossa gente”, “a classe média brasileira” e “o trabalho”,
o Núcleo de Fotografia da Funarte expunha certas características da sociedade brasileira, destacando de más condições de habitação à crueza do
cotidiano da população mais desfavorecida. O discurso se aproximava do
tom apresentado no Primeiro Colóquio e, não por menos, a quinta edição
dessas mostras, realizada no ano de 1980, trouxe como tema a fotografia
mexicana, estabelecendo, em definitivo, uma relação direta com a população do subcontinente e também com os debates do Primeiro Colóquio
Latino Americano de Fotografia.27
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Notamos que além de compartilhar temáticas próximas da produção dos países vizinhos, a fotografia brasileira estava fortemente vinculada à vertente documental, incorporada pela maioria dos fotógrafos latino-americanos, compelidos pelas circunstâncias comuns de viverem sob regimes ditatoriais arbitrários e violentos em realidades repletas de contradições, explorações e injustiças sociais. Tal
contexto foi fonte para trabalhos contundentes que figuraram na maior parte das Mostras de Fotografia da Funarte.28 Cabe salientar que a identidade da fotografia brasileira que estava sendo construída
por essas mostras condizia com aquela que estava sendo validada pelo circuito fotográfico. As galerias
especializadas, os encontros e os eventos apostavam na fotografia como um meio específico e um
produto autônomo. Já o sistema de arte, especialmente a Bienal Internacional de São Paulo e o MAC
USP, interessava-se pela fotografia como parte integrante das práticas artísticas contemporâneas. Por
mais que essas manifestações usassem largamente o expediente fotográfico em suas proposições, não
era esse tipo de fotografia que estava sendo difundido e legitimado no circuito fotográfico da época.29
Após esse ciclo de Mostras de Fotografia, a Funarte promoveu as Mostras Regionais de Fotografia,
que delinearam uma noção de fotografia brasileira para além do eixo Rio–São Paulo ao destacarem
as produções de cada uma das regiões do território brasileiro, a saber: Foto Centro-Oeste, em 1983;
Foto Sul, em 1983; Foto Nordeste, em 1984; Foto Norte, em 1987; e Foto Sudeste, em 1989–1990.30
Uma comissão constituída por fotógrafos da própria região selecionava os participantes, que tinham
a oportunidade de dar visibilidade aos seus trabalhos em âmbito nacional. A partir das Mostras Regionais, iniciadas pelo Núcleo da Fotografia e continuadas pelo INFoto, traçou-se um mapeamento
inédito da fotografia no Brasil.
Ao lado das exposições fotográficas promovidas pela Funarte, as oito edições das Semanas Nacionais de Fotografia, coordenadas por Angela Magalhães31 e Nadja Peregrino,32 realizadas entre os anos
de 1982 a 1989, trouxeram uma contribuição inestimável para a fotografia nacional. Assim como os
Encontros Fotográficos de Campos do Jordão, as Semanas Nacionais de Fotografia da Funarte investiram num formato que contemplava palestras, mesas-redondas, oficinas e exposições. No entanto, um
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grande diferencial entre os dois eventos foi a itinerância das Semanas Nacionais por diversos estados
brasileiros. Contando com o apoio do governo federal, as Semanas Nacionais tiveram um número
maior de edições e uma abrangência territorial ampla, o que as tornaram ações mais consistentes
se comparadas à efemeridade dos Encontros de Campos do Jordão. As duas edições de Campos do
Jordão dependeram, em larga medida, apenas do empenho e da boa vontade de seus organizadores,
principalmente de sua idealizadora Stefania Bril.
Vale ressaltar que a primeira Semana Nacional, realizada na antiga sede da Funarte, no Museu
Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, foi muito distinta das demais, já que esteve centrada em
extensas reuniões de trabalho com a presença dos fotógrafos que representavam vários estados brasileiros.33 Os temas discutidos continuavam sendo os mesmos das pautas sobre fotografia de O Estado
de S. Paulo, principalmente a partir da segunda metade da década de 1970. Os conteúdos abordados
incluíam o mercado de trabalho para a fotografia; a formação de agências cooperativadas; o ensino
da fotografia em todos os níveis; as questões legais, como o direito autoral e a regulamentação da
profissão; a infraestrutura de apoio à fotografia como arte. Após três dias inteiros de debates entre os
profissionais participantes, foi possível:
[…] o estabelecimento de um diagnóstico bastante acurado a respeito da
situação da fotografia no Brasil no início da década de 1980, possibilitando
assim que o Núcleo – e depois o Instituto Nacional da Fotografia da Funarte – identificasse com muita precisão as principais carências do setor de
modo a pautar suas ações com maior pertinência.34
As Semanas Nacionais foram criadas com o intuito de suprir o quadro de carências que atingia
diversos setores relacionados à fotografia, fomentando um amadurecimento do circuito. Do mesmo
modo, podemos considerar que a institucionalização da fotografia por um órgão público como a Funarte foi uma possível resposta ao interesse crescente pela fotografia no decorrer e, principalmente,
no final da década de 1970. As matérias de O Estado de S. Paulo analisadas no segundo capítulo desta
dissertação evidenciaram iniciativas cada vez mais organizadas, que buscavam aprimorar as condições do trabalho profissional, da prática amadora, do fazer artístico e do consumo. Cabe frisar que a
valorização da fotografia se deu no contexto da distensão política, do surgimento de uma nova classe
de fotógrafos com nível universitário, da maior frequência de realização de exposições e eventos de
fotografia, da presença massiva da fotografia na mídia, que envolve até mesmo o imaginário em torno
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da figura do fotógrafo, despertado pelo filme Blow-up35 do cineasta italiano Michelangelo Antonioni.36 Por intermédio dos discursos presentes nas matérias de O Estado de S. Paulo foi possível reconhecer que os agentes do circuito fotográfico paulistano manifestavam novas demandas e expectativas,
que aos poucos foram reconfigurando o circuito local. Podemos dizer que a fotografia paulistana dos
anos 1970 caminhou no sentido da institucionalização e da profissionalização, como demonstram o
ingresso nos museus de arte, a regulamentação da profissão, a implantação de um mercado especializado e o ensino.
O tema do ensino receberia maior atenção apenas uma década mais tarde durante o 1º Seminário
Nacional de Ensino Universitário de Fotografia, realizado de 6 a 9 de novembro de 1984, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com o patrocínio conjunto do INFoto, do Ministério da
Educação e Cultura do Governo Federal (MEC) e o Departamento de Multimeios do Instituto de
Artes da Unicamp.37 O seminário reuniu fotógrafos, críticos e docentes que apresentaram propostas
para a implantação do ensino de fotografia em nível superior.38 Para Pedro Vasquez, então diretor do
INFoto, “a responsabilidade dos participantes deste Seminário é portanto muito grande, pois trata-se
da primeira vez que o assunto será tratado com a devida acuidade por um grupo expressivo de profissionais”.39
Se, na primeira metade da década de 1970, Boris Kossoy avaliou que o ensino da fotografia se
encontrava numa situação incipiente,40 como vimos no capítulo anterior, uma década depois Vasquez
apontava que esse ainda era um tema que precisava ser discutido com mais afinco. “Este seminário
nasceu da certeza do Instituto Nacional da Fotografia de que o ensino é uma das áreas mais carentes
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No livro publicado em 1984, A ilusão especular, Arlindo Machado introduz seu estudo citando o filme de Michelangelo
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limite da própria credibilidade do fotógrafo. À medida que Thomas ia ampliando cada vez mais os seus negativos, toda
uma dimensão invisível do cotidiano se impunha de forma surpreendente, revelando por detrás das formas familiares
do mundo uma realidade outra que só a intervenção do aparato fotográfico pôde fazer aflorar” (MACHADO, Arlindo.
A ilusão especular: uma teoria da fotografia. São Paulo: Gustavo Gili, 2015).
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dentro desse universo de carências que é a fotografia brasileira”.41 A necessidade de melhoria dessa
área manifestou-se de forma contundente em 1983, durante a realização da 2ª Semana Nacional da
Fotografia da Funarte, em Brasília. Ricardo de Hollanda relembra a relevância das Semanas Nacionais
da Fotografia da Funarte, em que despontaram debates necessários e importantes sobre a condição da
fotografia brasileira, como a do ensino e da formação profissional.
As atividades do Instituto Nacional da Fotografia têm mostrado que o público está atento e sensibilizado para participar. Temos notado que a realização anual da Semana da Fotografia traz para todos um convívio rico de
intercâmbio entre as várias regiões, aonde nem podíamos imaginar como
estaria o desenvolvimento da fotografia. Foi justamente na II Semana Nacional de Fotografia, em Brasília, no ano passado, que se procurou discutir pela primeira vez os problemas inerentes ao Ensino da Fotografia no
País. Naquela oportunidade ficamos limitados, em razão do tempo, para
discutir com mais detalhes, mas ficou atestado o interesse que o assunto
despertou.42
Mesmo que o tema não tenha sido aprofundado durante a 2ª Semana Nacional da Fotografia,
houve a conscientização sobre a urgência de tal discussão. Como resultado organizou-se o 1º Seminário Nacional de Ensino Universitário de Fotografia já no ano seguinte. A respeito das comunicações
e propostas sobre o ensino da fotografia apresentadas no 1º Seminário, Pedro Vasquez esclarece qual
foi a finalidade daquele encontro.
É preciso lembrar entretanto, que nossa missão não é a de pontificar, nem
a de impor regras, e sim a de oferecer um leque de opções viáveis e apontar
alguns caminhos pelos quais irão enveredar, ou não, os responsáveis pelo
ensino da Fotografia no Brasil. Nosso compromisso maior é o de levantar
sugestões para o estabelecimento de um currículo mínimo para o ensino
da fotografia dentro do curso de Comunicação Social, assim como apontar
igualmente sugestões para o currículo mínimo de um curso de graduação
em Fotografia, com a devida perspectiva interdisciplinar, para que não nos
percamos na mesma região brumosa em que naufragaram dezenas de departamentos de Fotografia de escolas americanas, que cometeram o erro
de se restringir a uma visão puramente técnica.43
Chama-nos atenção o fato de que o diretor do INFoto faz uma crítica à linha de ensino da fotografia predominantemente adotada nos Estados Unidos, baseada no aprendizado técnico em detrimento das abordagens interdisciplinares. Mais uma vez, recorremos a avaliação de Boris Kossoy,
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que assinalava a proficiência do ensino da fotografia norte-americano devido à sua maciça presença
no nível superior. No entanto, como assinalamos anteriormente, Kossoy não especificava a natureza
daquelas escolas nem avaliava a qualidade do ensino. Se concordarmos com a ressalva feita por Pedro
Vasquez, o número expressivo de escolas e universidades que ofereciam cursos de fotografia nos
Estados Unidos não comprova a existência de um ensino eficiente.44
Salientamos há pouco que a fotografia documental respondia ao contexto político e social dos
países latino-americanos, incluindo o Brasil. Assim, existia uma forte razão para essa vertente ressoar com maior contundência nessas regiões, o que acabou imprimindo uma marca indelével aos
trabalhos de muitos fotógrafos do período. Parece-nos legítimo afirmar que a preocupação dos fotógrafos latino-americanos estava mais centrada nos temas do que na execução técnica primorosa da
fotografia. Nesse sentido, podemos compreender porque Vasquez considerava o modelo de ensino
norte-americano inadequado para o contexto brasileiro, uma vez que não correspondia às circunstâncias enfrentadas pelos fotógrafos locais. Já do ponto de vista de Pedro Meyer, a diferença entre as
produções dos países desenvolvidos e dos latino-americanos relacionava-se às condições sociais e
culturais das quais elas emergiram.
Enquanto na Europa e nos Estados Unidos se desenvolviam critérios plásticos e temáticos que correspondiam ao contexto-sócio cultural, nossos
mais ilustres fotógrafos em toda a América Latina se mantiveram no seu
próprio contexto, sem cair na tentação de imitar a produção de outras regiões. E assim chegamos até aqui, com uma produção tão genuína quanto
às motivações que lhe deram origem.45
Para Meyer, mesmo que esses fotógrafos prescindissem de uma aprendizagem técnica rigorosa,
isso não diminuiria a necessidade de estruturar e regulamentar o ensino da fotografia. Mas era preciso
encontrar formatos próprios, distintos do norte-americano, que respondessem às condições e às aspirações dos profissionais da região. Pedro Meyer sugere uma hipótese muito razoável para compreendermos a predominância do caráter documental da fotografia na América Latina. Para o fotógrafo
mexicano, a inexistência de um mercado organizado capaz de circunscrever a produção fotográfica
latino-americana numa esfera artística também contribuiu para que uma produção de caráter mais
documental e fotojornalístico se manifestasse com maior contundência na região.
Como já assinalei em outros foros, a ausência de um mercado comercial
para a fotografia de autor, em nossos países, a manteve livre das inevitáveis distorções e influências. As imagens da “arte pela arte” ou as eminentemente decorativas não tiveram um desenvolvimento tão pronunciado
como o da fotografia documental, vinculado a nosso devir histórico mais
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próximo. […] nossa fotografia se situa no limite de todas essas e de outras
limitações, numa corrente onde os conteúdos e a vinculação a temas humanistas encontram seu maior desenvolvimento.46
Podemos observar a forte presença da produção de viés documental e jornalístico nas galerias
especializadas em fotografia que surgiram no circuito paulistano no final da década de 1970. Um
exemplo sintomático foi a primeira exposição realizada pela Galeria Fotoptica, que contou com uma
coletiva de fotojornalistas das revistas Veja e Isto É.47 O depoimento da coordenadora da galeria, Rosely Nakagawa, confirma a forte presença do fotojornalismo no contexto em franca transformação do
final da década de 1970.
O fotógrafo começou a ter formação profissional, as editoras começaram a
abrir sucursais pelo Brasil, revelando nomes que ainda hoje são referências
importantes na fotografia brasileira como Cristiano Mascaro, Sergio Sade,
Amilton Vieira, Pedro Martinelli, Luiz Bittar, Ricardo Giraldez, Ricardo
Chaves entre muitos outros. A profissão de fotógrafo começou a ser mais
reconhecida, sendo criada no final da década a União dos Fotógrafos para
regulamentar e reivindicar questões como pagamento, crédito, arquivo, condições de trabalho, etc. Com a figura do editor nas reuniões de pauta, a fotografia deixa de ser apenas uma ilustração para muitas vezes ser o ponto de
partida da matéria. Neste cenário tive a ideia de fazer – para a inauguração
da Galeria Fotoptica, uma exposição de fotojornalismo, reunindo os trabalhos de fotógrafos das duas maiores revistas semanais, a Veja e a Isto É.48
Nakagawa aponta para um momento em que grupos de fotojornalistas organizavam-se em agências cooperativadas, externando a necessidade de regulamentar as relações de trabalho na área. Esse
também era um sintoma que indicava a reconfiguração do mercado fotojornalístico frente à crise
enfrentada pelo modelo de organização empresarial da imprensa brasileira, que vigorava desde a
década de 1960 no Brasil.49 O pesquisador Ângelo Manjabosco atenta para as mudanças ocasionadas
por essa crise.
A tarefa de contar as histórias do país através das grandes reportagens fotográficas, veiculadas por publicações comerciais de grandes tiragens passou para as mãos de fotógrafos independentes e grupos organizados, como
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as agências organizadas em forma de cooperativa. A continuidade desta
empreitada realizada de forma sistemática na Realidade – e antes dela em
O Cruzeiro – parece se dar justamente no trabalho de jovens fotógrafos de
agências como Ágil, Fotocontexto, Fotograma e ZNZ, muitos deles universitários ou recém-formados.50
Os próprios fotógrafos da área estavam criando outras formas de atuação no mercado frente à
conjuntura de acontecimentos políticos e sociais do final da década de 1970, frente à conjuntura dos
acontecimentos. No mesmo período, a implantação de galerias especializadas procurava estruturar o
mercado da fotografia artística. No final da década de 1970, depreendemos que a situação não estava
muito diferente, uma vez que as galerias tiveram uma curta existência no circuito, como aconteceu
com a Photo-Galeria anos antes.51 Apenas a Galeria Fotoptica teve uma atividade contínua e duradoura, em grande medida, por estar vinculada à empresa de mesmo nome, como vimos no capítulo
anterior.
Quando a galeria ficou sem uma sede física nos anos de 1984 e 1985, foi estabelecida uma parceria entre a Fotoptica e o MAC USP para coordenarem uma sala dedicada à fotografia no espaço do
museu.52 Nesse período, o museu estava sob a direção da historiadora e crítica de arte Aracy Amaral,53
que apostou numa política de aproximação com a iniciativa privada, visando angariar recursos para a
aquisição de obras e equipamentos, além de subsídio para a realização de exposições, atividades e publicações.54 Nesse período foi instituída a Associação dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea
(Aamac),55 sendo o convênio firmado com a Galeria Fotoptica mais uma ação alinhada a essa política.
De fato, Aracy Amaral planejava a criação de um espaço exclusivo para a fotografia no museu desde
1983, o que veio se concretizar com a ajuda da Fotoptica.56
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A obrigatoriedade de um espaço dedicado à fotografia num museu contemporâneo, em suas manifestações mais recentes e seu desenvolvimento
entre nós, tendo em vista o entusiasmo que esse aspecto da visualidade
contemporânea desperta a cada dia de forma mais intensa, foram razões
suficientes para que o Museu de Arte Contemporânea, desde fins de 1983,
objetivasse um meio de concretizar essa ideia.57
A diretora afirma que não se tratava de uma resposta a uma tendência temporária, e sim da reiteração da posição que a própria fotografia alcançara no circuito artístico paulistano. A parceria entre
o MAC USP e a Galeria Fotoptica mostrou-se favorável para ambas as partes: para o museu, aliar-se a
uma empresa consolidada no mercado, prestadora de serviços e fornecedora de produtos na área da
fotografia, cinema e vídeo, que possuía uma participação ativa em eventos culturais,58 era uma forma
de viabilizar a realização de projetos e exposições; para a empresa, era uma maneira de validar a sua
vocação cultural a partir do prestígio de uma instituição como um museu de arte contemporânea.59
Ao firmarem convênio, o MAC USP e a Fotoptica estabeleceram uma série de acordos de trabalho. Em primeiro lugar, o nome Espaço Fotoptica MAC USP foi adotado em 7 de junho de 1984,
substituindo o provisório Gabinete Fotográfico MAC USP. Em segundo lugar, ficou determinado que
as exposições realizadas nesse espaço não deveriam ser individuais, mas coletivas. Assim, a programação assumiu um aspecto revisionista da produção fotográfica local, como atestam os títulos das
exposições realizadas: Os anos 40 e a fotografia: Foto Cine Clube Bandeirante, Os anos 50 e a fotografia,
Fotografia e os anos 60, Fotografia e os anos 70.60 A respeito da pertinência da programação, Arlindo
Machado, então crítico de fotografia do jornal Folha de S. Paulo, questionou o “levantamento sistemático da evolução da fotografia brasileira nos últimos 40 anos que mantém o tom laudatório de toda
a série de retrospectivas”.61 Segundo Machado, o confinamento das manifestações fotográficas em
compartimentos era redutor e não oferecia margem para a compreensão do longo processo de continuidades, rupturas e acomodamentos de tendências do qual faziam parte.62
As mostras realizadas pelo Espaço Fotoptica MAC USP abarcaram o fotojornalismo, a fotografia
documental, a fotografia de publicidade e o ensaio autoral. O que estava sendo valorizado era a especificidade da fotografia, que lhe conferia um estatuto de objeto autônomo. Neste ponto, observamos
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que a fotografia experimental, também denominada na época de “fotolinguagem”,63 decorrente das
práticas da arte contemporânea, não figuraram em nenhuma das exposições fotográficas. Essa opção
parece-nos contraditória, uma vez que o MAC USP, durante a década de 1970, voltou-se prioritariamente para acolher e divulgar a fotografia no contexto da arte contemporânea.
Para situar a vocação da instituição, retomamos a gestão do professor Walter Zanini, responsável
pela estruturação do museu em seus primeiros anos. Durante a sua gestão, entre os anos de 1963 a
1978, Zanini foi capaz de estabelecer uma concepção museológica, que imprimiram um caráter particular às atividades do museu e ao seu acervo. Em linhas gerais, nas práticas artísticas da década de
1970 ocorria uma diluição da figura do autor singular e virtuoso, na medida em que o processo de
criação privilegiava frequentemente técnicas industriais fundadas na reprodutibilidade em detrimento da destreza manual e da unicidade da obra. Nesse contexto a fotografia interessava aos artistas , em
grande medida, pela reprodutibilidade, situando-se muitas vezes entre obra e documento.
A pesquisa para essa dissertação nos permitiu constatar que o Espaço Fotoptica MAC USP promoveu a fotografia em sua especificidade, sem propor uma aproximação das premissas da arte contemporânea, tão próprias do museu universitário. Portanto, essa experiência reforçou o tipo de fotografia que interessava ao circuito fotográfico paulistano legitimar em detrimento de uma fotografia
praticada por artistas contemporâneos que não estavam preocupados em defender o estatuto artístico
e muito menos a singularidade da linguagem fotográfica. Entendemos que essa categoria de trabalhos
experimentais não respondia às premissas do processo de mercantilização da fotografia no circuito
especializado nem às demandas da crítica. Mesmo que o trabalho apresentasse grande afinidade com
a arte contemporânea, como vimos no caso de Manfredo de Souzanetto,64 os textos escritos por Stefania Bril buscavam identificar as qualidades intrínsecas da fotografia. Por outro lado, o repertório de
Sheila Leirner endossava a fotografia praticada de acordo com a lógica da arte contemporânea, em
que os limites entre as linguagens estavam diluídos. De um lado, a fotografia em sua especificidade,
de outro, combinada a outras linguagens.
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A partir do material selecionado em O Estado de S. Paulo pudemos conhecer algumas das ações
e dos discursos de agentes atuantes no circuito fotográfico paulistano nos anos de 1970. Se a cultura
fotográfica envolve tanto a reflexão quanto a produção, circulação e consumo de imagens fotográficas,
foi possível verificar no decorrer das análises que, em todos esses planos, a fotografia vinha sofrendo
modificações significativas. Observamos que, de um modo geral, a cultura fotográfica paulistana dos
anos 1970 caracterizou-se por um movimento de valorização da fotografia nas áreas profissional, comercial, artística e teórica. A partir dos conteúdos presentes nos núcleos temáticos acompanhamos o
desenrolar de tal processo durante o período estudado.
Amplamente divulgados pelo jornal O Estado de S. Paulo, os esforços de Boris Kossoy para estruturar uma história da fotografia no Brasil não apenas disponibilizou pesquisas sobre os fotógrafos
que atuaram no passado, mas validou uma certa narrativa sobre a invenção da fotografia no Brasil.
O fato de existir um inventor da fotografia no território nacional forneceu uma tradição única para
a história local. Ainda nos anos de 1970, as repercussões da pesquisa de Kossoy na América Latina
contribuíram para incrementar os debates sobre a emancipação contra o colonialismo velado por
parte dos países dominantes. Como vimos, os países latino-americanos beneficiaram-se da invenção da fotografia nas Américas e, em outra chave, os norte-americanos também. Entendemos que a
cultura fotográfica paulistana dos anos 1970 ficou marcada pela busca de uma autonomia por parte
de seus agentes, como no caso de Boris Kossoy, que foi capaz de propor uma narrativa histórica que
repercutiu em outras localidades e teve desdobramentos relevantes.
Acreditamos que a busca de uma identidade para a fotografia brasileira estava presente, direta
ou indiretamente, em diversas realizações dos agentes do circuito paulistano nos anos 1970. Desde
as matérias de caráter pedagógico, que funcionavam como fonte de informação e de formação para
fotógrafos locais e para um público leitor mais amplo, até eventos como as edições do Encontro Fotográfico de Campos do Jordão, que incentivaram diálogos e trocas entre seus participantes. Igualmente, as ações do Núcleo da Fotografia e, mais tarde, do INFoto, da Funarte, foram etapa relevante
para configurar uma certa identidade para a fotografia. Tal atuação ofereceu uma nova perspectiva
para os fotógrafos brasileiros, ao promover debates, cursos, semanas de fotografia e exposições, que
deram visibilidade à produção realizada no Brasil. Consideramos, ainda, que as discussões em torno
da regulamentação da profissão, do acesso aos equipamentos importados e do ensino da fotografia
respondem a essa identidade, uma vez que o histórico de reivindicações e lutas também caracteriza a
fotografia produzida num determinado lugar. A cultura fotográfica do período pode ser reconhecida
no processo cultural contínuo de elaboração e modelação de uma certa ideia de fotografia brasileira.
Ao lado dessa busca por pertencimento, os anos 1970 também ficaram marcados pela presença
de empresas multinacionais, como a norte-americana Kodak e a japonesa Fuji, que dominavam o
comércio de materiais e equipamentos fotográficos. A partir das matérias de O Estado de S. Paulo,
foi possível constatar a presença da multinacional Kodak apoiando eventos como a 1ª Trienal de Fotografia e Fotografia: arte e uso, ambos ocorridos em 1980. Embora estivessem patrocinando ações
que destacavam a produção local, interessava a essas empresas marcar sua presença, fixando-se no

167

imaginário do público consumidor e garantindo o controle sobre um determinado nicho de mercado.
Já na década de 1990, foi a vez da multinacional Fuji patrocinar uma iniciativa proposta por Stefania Bril. O antigo projeto da fotógrafa de instaurar um núcleo permanente de fotografia, constituído por espaço expositivo, cursos e biblioteca especializada foi realizado com o financiamento dessa
grande empresa do ramo. De acordo com o pesquisador Ricardo Mendes, Bril planejava implantar
esse projeto desde a década de 1970, quando da realização das duas edições do Encontro Fotográfico
de Campos do Jordão.65 Contudo, apenas duas décadas depois a ideia foi concretizada com a implantação da Casa Fuji de Fotografia na cidade de São Paulo. Muitas vezes, o fomento à fotografia local só
pôde ser efetivado com o patrocínio das gigantes do ramo. Nesse contexto, afirmar uma identidade
para a fotografia brasileira já não podia mais basear-se num ufanismo incondicional.
Como vimos no primeiro capítulo, a cultura é variada, dinâmica, mutável e acompanha as transformações engendradas pelas sociedades. Por volta da década de 1990, notamos que um outro paradigma cultural começa a emergir, potencializado pela ampla inserção de tecnologias digitais em
diversos níveis da vida humana. Isso veio nos forçar a repensar as noções de identidade nacional e
fronteiras geográficas.66 Néstor García Canclini apresenta-nos essas transformações como pertencentes a um panorama mais amplo e complexo, nem tão recente assim.
Os processos de urbanização, industrialização e massificação da cultura,
as migrações e a transnacionalização dos bens materiais e simbólicos, a
globalização e as formas de integração econômica exigem a redefinição do
que hoje podemos entender por nação.67
Nesse contexto em mutação, a informação tornou-se a moeda forte da economia mundial. O advento da rede mundial de computadores proporcionou uma visão de que o mundo tornou-se aparentemente um lugar mais produtivo e uniforme, onde foram abolidas as longas distâncias. Entretanto,
como alerta Nelson Brissac Peixoto, “aqui, a geografia substitui a história, que fundava a tradição. No
mundo da circulação generalizada, do predomínio da informação, não se tem mais passado. Apenas
uma pontuação geométrica num campo sem profundidade”.68 Na nova configuração mundial, uma
suposta identidade nacional está cada vez mais desvinculada de um legado histórico pertencente a
uma determinada sociedade e até dos limites territoriais que circunscrevem um país. Nesse sentido,
pensar a identidade da fotografia brasileira não pode ser tomado como um processo dissociado de
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uma reflexão sobre a identidade nacional. Renato Ortiz adverte para situação de crise em que se encontra essa noção na atualidade.
A questão nacional já não tem o mesmo peso que teve há alguns anos. Isso
porque o processo de globalização enfraquece, debilita a própria questão
da identidade nacional, embora aponte em um outro sentido. A crise que
temos hoje é a crise do Estado-nação. As pessoas têm dificuldade de aceitar isto porque o Estado-nação foi pensado como uma forma social mais
avançada de realização do progresso, da industrialização, da urbanização
e da consciência humana. Mas estamos vivendo um momento em que o
Estado-nação começou a perder não a vigência, mas a sua centralidade. É
uma crise que abre um conjunto de perspectivas e também um conjunto
de dilemas. No nosso caso específico, temos que perceber claramente o
dilema: como nos inserimos na condição de nação periférica num mundo
hierarquizado, num momento em que as nações ainda perdem mais poder.
Esse é um problema seríssimo.69
Se hoje estamos diante desses impasses, os mesmos ainda não estavam em pauta há poucas décadas atrás. No decorrer da década de 1970, observamos que a construção de uma história da fotografia
no Brasil e a busca por uma identidade para a fotografia brasileira criaram um terreno receptivo para
o surgimento das primeiras galerias especializadas em São Paulo, o que, por sua vez, justificava, em
grande medida, o aparecimento de uma crítica especializada em O Estado de S. Paulo. Se possuir uma
tradição e uma identidade são requisitos básicos para a constituição de um produto de mercado, a
crítica especializada pode referendar tal mercadoria frente ao público consumidor. De acordo com
Renato Ortiz, as décadas de 1960 e 1970 definem-se pela consolidação de um mercado de bens culturais no Brasil.
Creio que é possível apreendermos essas mudanças se tomarmos como
ponto para reflexão o golpe militar de 64. O advento do Estado militar
possui na verdade um duplo significado: por um lado se define por sua
dimensão política; por outro, aponta para transformações mais profundas
que se realizam no nível da economia.70
Ortiz aponta que as análises culturais sobre o período da ditadura militar em geral privilegiam o
aspecto político do regime, deixando em segundo plano os aspectos econômicos e as condições que
acabaram por introduzir a sociedade brasileira no domínio do capitalismo tardio.
O aspecto político é evidente: repressão, censura, prisões, exílios. O que é
menos enfatizado, porém, e que nos interessa diretamente, é que o Estado
69
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militar aprofunda medidas econômicas tomadas no governo Juscelino, às
quais os economistas se referem como a “segunda revolução industrial” no
Brasil. Certamente os militares não inventaram o capitalismo, mas 64 é um
momento de reorganização da economia brasileira que cada vez mais se
insere no processo de industrialização do capital; o Estado autoritário permite consolidar no Brasil o “capitalismo tardio”. Em termos culturais essa
reorientação econômica traz consequências imediatas, pois, paralelamente
ao crescimento do parque industrial e do mercado interno de bens materiais, fortalece-se o parque industrial de produção e do mercado de bens
culturais. O movimento cultural pós-64 se caracteriza por duas vertentes
que não são excludentes: por um lado se define pela repressão ideológica
e política; por outro, é um momento da história brasileira onde são mais
produzidos e difundidos os bens culturais. Isto se deve ao fato de ser o próprio Estado autoritário promotor do desenvolvimento capitalista na sua
forma mais avançada.71

Nos anos 1970, a fotografia irrompeu como um produto cultural que precisava ser valorado nesse
mercado de bens culturais em expansão. O mercado especializado em fotografia, que lutou por contornos mais definidos durante aquela década, legitimou a fotografia vista em sua especificidade, pois
ela se adequava melhor aos requisitos do mercado. Tendo em vista a movimentação em torno das
galerias especializadas, constatamos que a cultura fotográfica paulistana respondeu diretamente às
mudanças estruturais que ocorriam na economia.
Por fim, cabe-nos relembrar que cada sociedade, num determinado momento e lugar, proporciona condições para que se desenvolva uma cultura fotográfica própria que, por mais particular que
seja, sofre interferências de outras culturas fotográficas, do mesmo modo que pode influenciá-las. A
cultura fotográfica paulistana característica dos anos 1970 pôde ser identificada ao longo das análises
realizadas nesta dissertação como um conjunto de ações, debates e reflexões que propunham atualizar
as questões em torno da fotografia de acordo com as demandas e a mentalidade dos agentes atuantes
naqueles anos, contribuindo para criar um certo imaginário em torno do meio que ainda merece ser
melhor avaliado.
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Considerações Finais
A adoção do jornal O Estado de S. Paulo como fonte de pesquisa para essa dissertação revelou-se
produtiva na medida em que nos forneceu subsídios para compor um panorama das transformações
que se operaram no circuito fotográfico paulistano na década de 1970. Em que pese a parcialidade
dessa fonte foi possível utilizá-la de maneira crítica levando em conta os mecanismos de funcionamento dos discursos, a partir da leitura de Michel Foucault, e do cruzamento com outras referências externas ao jornal. Após um primeiro levantamento exaustivo das matérias sobre fotografia
publicadas em O Estado de S. Paulo no período estudado estabelecemos quatro núcleos temáticos,
que antes de designarem categorias estanques, foram instrumentos metodológicos capazes de organizar o profuso material levantado e conferir-lhe inteligibilidade. Os temas analisados nesta dissertação
foram: a construção de uma história da fotografia no Brasil, a definição de uma identidade para a
fotografia brasileira, a formação de um mercado especializado e o desenvolvimento de uma atividade
crítica.
A pesquisa permitiu constatar que a construção de uma história para a fotografia no Brasil foi indispensável para atribuir uma tradição ao meio no cenário local. Pudemos também observar o quanto a produção fotográfica dos anos 1970, tanto prática quanto teórica, beneficiou-se dessa tradição
histórica, que se tornou uma referência importante para o circuito no período. Além disso, os agentes
envolvidos buscaram conferir uma identidade à fotografia brasileira, atenuando suas discrepâncias e
tornando-a supostamente coesa e uniforme. Conferir uma identidade própria à fotografia colocou-se
como uma etapa fundamental para a formação não só de acervos fotográficos em museus, mas de
um mercado especializado. Tal mercado investiu na afirmação de uma identidade que qualificasse
um produto denominado fotografia brasileira. A crítica especializada, por sua vez, reiterou a ideia de
tradição e identidade, desempenhando um papel modelador, ao direcionar as preferências do público
em relação a um determinado tipo de fotografia que passou a ser legitimada no circuito paulistano
do período.
No decorrer desta pesquisa, pudemos acompanhar a atuação de vários agentes do circuito local
durante os anos 1970, destacando-se entre eles Boris Kossoy e Stefania Bril, ambos fotógrafos e colaboradores do jornal O Estado de S. Paulo. Boris Kossoy, que escreveu artigos para a seção Fotografia
do Suplemento Literário entre 1972 e 1974, chegou ao final daquela década sendo reconhecido como
o maior especialista em história da fotografia no Brasil. Já Stefania Bril atuou como agente cultural,
sendo responsável pelas duas edições do Encontro Fotográfico de Campos do Jordão, e logo depois,
como crítica de fotografia para O Estado de S. Paulo. Os dois profissionais usufruíram desse canal privilegiado, ou seja, um jornal diário de grande circulação, para proporem a educação fotográfica de um
público amplo, conforme suas acepções sobre o meio. Enquanto Kossoy personificava o pesquisador
especializado no domínio da disciplina “história da fotografia”, Bril analisava a produção contemporânea procurando estabelecer um padrão específico de apreciação da fotografia para os leitores. O
amadurecimento do circuito fotográfico paulistano ao longo da década de 1970, possibilitou a pro-
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fissionais, como Boris Kossoy e Stefania Bril, assumirem a posição de especialistas em determinadas
áreas de conhecimento relacionadas à fotografia.
Diante das análises realizadas ao longo desta pesquisa, pudemos confirmar a hipótese levantada inicialmente de que o boom da fotografia dos anos 1970 resultou numa cultura fotográfica
paulistana específica, materializada por um conjunto de ações, debates e reflexões que propunham
atualizar as questões em torno da fotografia de acordo com as demandas de uma nova conjuntura
global. Conscientes de que o conceito de cultura fotográfica paulistana adotado nessa dissertação é
uma elaboração retrospectiva, ainda assim, acreditamos em sua capacidade de nos fornecer chaves
interpretativas sobre o processo de valorização e institucionalização da fotografia no momento de seu
ingresso na contemporaneidade. A pesquisa apontou que os anos de 1970 constituíram um marco na
construção de novos lugares sociais para a fotografia não só no Brasil como também na Europa e nos
Estados Unidos. A partir da análise das matérias do jornal O Estado de S. Paulo e da bibliografia disponível referente ao período, depreendemos a ocorrência de um intenso processo de transformação
que fez da fotografia um objeto cultural aceito em várias instâncias da sociedade e marcou de maneira
indelével a passagem do paradigma moderno para o contemporâneo na fotografia da década de 1970.
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David Zingg, fotógrafos norte-americanos na revista Realidade (1966-1968). Dissertação (mestrado)
- Programa de Pós-Graduação em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2016.
MCDONALD., Jessica S. Centralizing Rochester: A Critical Historiography of American Photography in
the 1960s and 1970s. Doctoral thesis - Department of Art and Art History Arts, Sciences and Engineering School of Arts and Sciences, University of Rochester Rochester, New York, 2014.
MENDES, Ricardo. “Fotografia e arte pública: uma primeira análise. Arte pública: apontamentos e
reflexões”. São Paulo: Unesp/Instituto de Artes/Núcleo de Pesquisa em Arte Pública/CNPq, 1999,
p.24-32.
MENDES, Ricardo. “Once upon a time: a história da história da fotografia brasileira”. Anais do Museu
Paulista, São Paulo, nova série, n. 6-7, p183-205, 1999.
MENDES, Ricardo. “Reflexos do Brasil: uma leitura inicial da Coleção Pirelli/MASP de fotografia”.
Jornada de Estudos e Representações do Brasil: da viagem moderna às coleções fotográficas. São Paulo: Museu Paulista da Universidade de São Paulo, dez. 2004.
MENDES, Ricardo. “Stefania Bril: crítica e ação cultural em fotografia nas décadas de 1970 e 1980”. I
Seminário Internacional Histórias da Fotografia MAC USP, ago. 2017.
MONTEIRO, Rosana Horio. Descobertas múltiplas: a fotografia no Brasil (1824-1833). Campinas:
Mercado de Letras; São Paulo: Fapesp, 2001.
NAEF. Weston J.. “Hercules Florence: ‘Inventor do Photographia’”. Artforum, feb. 1976.

177

NOGUEIRA, Maria Emília. “O movimento republicano em Itú: os fazendeiros do Oeste paulista e
os pródomos do movimento republicano (Notas prévias)”. Revista de História, São Paulo, v. 9, n. 20,
dez. 1954.
ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2001.
ORTIZ, Renato. “Identidades culturais no contexto da globalização”. Revista Comunicação e Educação, São Paulo, mai./ago. 2000, p.68-80.
PEREGRINO, Nadja Fonseca; MAGALHÃES, Angela. Fotoclubismo no Brasil: o legado da Sociedade
Fluminense de Fotografia. Rio de janeiro: Senac Nacional, 2012.
PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005.
RABAÇA, Carlos Alberto; BARBOSA, Gustavo Guimarães. Dicionário de Comunicação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001.
REXER, Lyle. “Venice’79”. Aperture, issue 220, fall 2015, p.19-20.
RIBALTA, Jorge. PICAZO, Glòria. (org.) Indiferencia y singularidad: la fotografía en el pensamiento
artístico contemporáneo. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
RIBALTA, Jorge. PUJOL, Elena Llorens. Efecto Real - debates posmodernos sobre fotografía. Barcelona:
Gustavo Gili, 2004.
SANTIAGO, Silviano. “Crítica literária e jornal na pós-modernidade”. Revista de Estudos Literários,
Belo Horizonte, v.1, n.1, p.11-17, out. 1993.
SCHWARTZMAN, Simon. Formação da comunidade científica no Brasil. São Paulo: Editora Nacional;
Rio de Janeiro: Financiadora de Estudos e Projetos, 1979.
SILVA, Priscila Elisabete da. Um projeto civilizatório e regenerador: análise sobre raça no projeto da
Universidade de São Paulo (1900-1940). Tese (Doutorado). Faculdade de Educação, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2016.
SOUZA, Eliana Maria de Melo (org.). Cultura brasileira figuras da alteridade. São Paulo: Huicitec/
FAPESP, 1996.
SZARKOWSKI, John. “Cartier-Bresson: recent photographs” (Wall label). New York, The Museum of
Modern Art, 1968.
178

SZARKOWSKI, John. “New Documents” (Wall label). New York, The Museum of Modern Art, 1967.
TAGG, John. El peso de la representatión - ensayos sobre fotografías e historias. Barcelona: Gustavo
Gili, 2005.
TURAZZI, Maria Inez (org.). Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Fotografia, Iphan,
n.27, 1998.
TURAZZI, Maria Inez. “O ‘homem de invenções’ e as ‘recompensas nacionais’ - notas sobre H. Florence e L.J.M. Daguerre”. Anais do Museu Paulista. São Paulo, N.sér. v.16. n.2 p.11-46. jul.-dez. 2008.
TURAZZI, Maria Inez. Poses e trejeitos: a fotografia e as exposições na era do espetáculo. Rio de Janeiro: Rocco, 1995.
VILLARES, Mónica Ferrer. Feito na América Latina 1978: teoria e imagem um debate reflexivo sobre a
fotografia da “Nossa América”. Tese (Doutorado) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2016.
WALLIS, Brian. (org.) Art after modernity - rethinking representation. New York: The Museum of
Contemporary Art, 1984.
YÁZIGI, Eduardo; CARLOS, Ana Fani Alessandrini; CRUZ, Rita de Cássia Ariza da. Turismo: espaço,
paisagem e cultura. São Paulo: Editora Hucitec, 2002.

Catálogos
A invenção de um mundo, Coleção da Maison Européenne de La Photographie/Paris, Itaú Cultural,
2009.
Fotografia e os anos 60, Espaço Fotoptica/MAC USP, dez.1984/jan.1985.
I Trienal de Fotografia do MAM São Paulo,1980.
VI Semana Nacional da Fotografia, Funarte, Ouro Preto, MG, 16 a 22 de agosto de 1987.

179

Sites
http://andygoldstein.es/textos/EternizarLaMemoria.html
http://anseladams.com/glossary-photography-terms
http://arthistorians.info
http://www.afterimagegallery.com/photoglossary.htm
http://www.agenciaf4.com
http://www.cbha.art.br/coloquios/2006/anaiscbha2006.html
http://www.cultura.gov.br/artes
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/carteira-de-comercio-exterior-do-banco-do-brasil-cacex
http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/infoto/as-mostras-regionais-de-fotografia-da-funarte
http://www.funarte.gov.br/preservacaofotografica/sobre
http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/194/fondi-fotografici/139/michetti
http://www.ihf19.org.br/pesquisa_pt.html
http://www.loc.gov/rr/program/journey/fsa.html
http://www.nybooks.com/articles/1975/06/26/wolfeburg
http://www.nytimes.com
https://issuu.com/fotoplusbrasil/docs/20170831-semin__rio-mulheres-comuni
https://pt.scribd.com/document/330033730/CulturaVisualHistoria
https://www.artinamericamagazine.com/news-features/magazines/theory-and-matter
https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/4063/releases/MOMA_1968_
Jan-June_0080_57.pdf?2010
https://www.npg.org.uk/collections/explore/glossary-of-art-terms/vintage-print
https://www.webartigos.com/artigos/aspectos-gerais-da-sociedade-em-comandita-simples/47149#ixzz5A8MiyDaQ

180

181

Anexos
Anexo 1
O Anexo1 apresenta a listagem completa das matérias relacionadas à fotografia levantadas em O
Estado de S. Paulo, entre os anos de 1970 e 1980. Num primeiro momento, todo o material foi classificado segundo as categorias: anúncios; ciência/ tecnologia; concursos; documentação/ iconografia;
ensino/ formação profissional; equipamentos/ comércio; fotografia amadora/ lazer; fotografia estrangeira; história da fotografia no Brasil; publicações especializadas; sistema de arte; teoria; variedades.
A partir dessa listagem, selecionamos os textos jornalísticos que consideramos relevantes para o desenvolvimento desta pesquisa.

1970

182

AUTOR

TÍTULO

DATA

PÁG

CLASSIFICAÇÃO

matéria não
assinada

“Ricoh agora no Brasil”

27/09/1970

15

matéria não
assinada

“Fotoptica”

25/10/1970

17

matéria não
assinada

“Sem Brincadeira”

06/12/1970

46

matéria não
assinada

“Quem disse a melhor do mundo”

29/01/1970

14

matéria não
assinada

“Entre para a FTP”

17/05/1970

41

matéria não
assinada

“Cine Foto Takayama Ltda”

14/06/1970

30

Wilbur Cross

“Até onde pode chegar o
computador criador”

15/11/1970

68

matéria não
assinada

“Missão supera os aspectos militares”

31/12/1970

12

matéria não
assinada

“Como evolui a
arte de ilustrar em nosso tempo?”

20/12/1970

14

matéria não
assinada

“Fotografia e offset unem-se aqui. A
côres”

20/12/1970

8

matéria não
assinada

“Som e imagem, a ajuda mútua”

04/07/1970

13

Ensino / Formação
profissional

matéria não
assinada

“Curso ensina o audiovisual”

05/06/1970

11

Ensino / Formação
profissional

Anúncios
Anúncios
Anúncios
Anúncios
Anúncios
Anúncios

Ciência / Tecnologia
Ciência / Tecnologia

Ciência / Tecnologia
Ciência / Tecnologia

matéria não
assinada

“Leve as férias para sua casa”

30/01/1970

7

Fotografia amadora
/ Lazer

matéria não
assinada

“75 anos depois, quem inventou o
cinema?”

27/12/1970

20

Fotografia
estrangeira

matéria não
assinada

“Clube da Espanha quer criar museu”

27/03/1970

9

Geraldo
Ferraz

“Fotografia como viva interrogação”

30/05/1970

8

matéria não
assinada

“Okinaka, ikebana e fotografia, hoje”

10/06/1970

11

Mário da
Silva Brito

“Teia de Aranha - III”

27/06/1970

5

matéria não
assinada

“Improviso rege a criação”

23/10/1970

13

Ferreira
Gullar

“Uma fotografia aérea”

06/12/1970

3

matéria não
assinada

“Como revelar fotografia”

08/09/1970

10

matéria não
assinada

“Do pormenor numa fotografia”
(Seção Pelo mundo)

12/03/1970

12

Variedades

CLASSIFICAÇÃO

Sistema de arte
Sistema de arte
Sistema de arte

Sistema de arte
Sistema de arte
Variedades
Variedades

1971
AUTOR

TÍTULO

DATA

PÁG

matéria não
assinada

“Concurso de fotografia”

14/03/1971

3

matéria não
assinada

“Fundação Armando Alvares Penteado –
Curso de Fotografia”

23/03/1971

14

Ensino / Formação
Profissional

matéria não
assinada

“Tudo sobre fotografia em 3 meses”

07/04/1971

7

Ensino / Formação
Profissional

matéria não
assinada

“Associação faz mostra de fotos”

09/05/1971

12

matéria não
assinada

“6x7 - Pentax”

25/05/1971

12

matéria não
assinada

“Revista trata da fotografia”

26/05/1971

7

Publicações
Especializadas

matéria não
assinada

“Película e papel para fotografia”

08/06/1971

31

Equipamentos /
Comércio

matéria não
assinada

“Adquirindo os produtos Kodak em Lutz
Fernando você ganha sempre!”

20/06/1971

34

Anúncios

Concursos

Sistema de Arte
Anúncios

183

matéria não
assinada

“A Fotoptica tem a palavra para o
dia da fotografia: fotografe”

19/08/1971

33

Anúncios

matéria não
assinada

“USP abre concurso”

05/11/1971

17

Ensino / Formação
Profissional

matéria não
assinada

“Ubatuba promove concurso de fotos”

07/11/1971

10

Fotografia Amadora
/ Lazer

1972

184

CLASSIFICAÇÃO

AUTOR

TÍTULO

DATA

PÁG

matéria não
assinada

“Fotografia agora com raios laser”

16/01/1972

15

matéria não
assinada

“Fotografia revela gelo em Marte”

21/03/1972

10

matéria não
assinada

“Escola Panamericana de Arte”

13/04/1972

5

matéria não
assinada

“O menino, o estouro e uma boa
fotografia”

22/04/1972

6

Bernard
Weinraub
(NYT)

“Arte não tem lugar nem tempo”
(Suplemento Literário)

07/05/1972

4

Fotografia
Estrangeira

Boris Kossoy

“Como educar os olhos de um
fotógrafo”
(Suplemento Literário)

07/05/1972

4

Sistema de Arte

matéria não
assinada

“Fotografia, uma arte que premia
amadores”

07/05/1972

51

Fotografia amadora
/ Lazer

matéria não
assinada

“Este nome vai iluminar mais sua vida:
Rollei”

25/05/1972

6

Anúncios

Gene
Thornton
(NYT)

“Trabalho de Weston exprime sua
filosofia”
(Suplemento Literário)

04/06/1972

3

Fotografia
Estrangeira

matéria não
assinada

“Os pioneiros engrandecem a
fotografia”
(Suplemento Literário)

04/06/1972

3

Fotografia
Estrangeira

matéria não
assinada

“Estas meninas são profissionais”

27/06/1972

20

Peter Quennel
(NYT)

“O Susto de Delaroche, há 130 anos”
(Suplemento Literário)

09/07/1972

5

Fotografia
estrangeira

matéria não
assinada

“Os passos emocionantes da revelação”
(Suplemento Literário)

09/07/1972

5

Sistema de Arte

Ciência / Tecnologia
Ciência / Tecnologia
Ensino / Formação
Profissional
Ciência

Anúncios

matéria não
assinada

“Projetor de Slides Rollei,
um carrossel de 80 emoções”

27/07/1972

28

matéria não
assinada

“No Paço, Bienal americana de
fotografia”

06/08/1972

12

matéria não
assinada

“Exposição mostra o Guarujá”

06/08/1972

12

matéria não
assinada

“O Jazz segundo a fotografia de
William Claxton”
(Suplemento Literário)

06/08/1972

4

Sistema de arte

matéria não
assinada

“Fotografia, da arte até a
popularização”

18/08/1972

20

Ensino / Formação
Profissional

matéria não
assinada

“Veja como a Cinótica
comemora o mês da fotografia”

20/08/1972

22

Anúncios

matéria não
assinada

“Tire seus melhores momentos da
gaveta”

17/09/1972

31

matéria não
assinada

“Fotografia terá salão Internacional”

24/09/1972

13

matéria não
assinada

“Nikon”

24/10/1972

33

matéria não
assinada

“Thomas Eakins (1844-1916)”
(Suplemento Literário)

05/11/1972

4

Fotografia
Estrangeira

matéria não
assinada

“Fotografia:
Salão Internacional do Paço das Artes”

05/11/1972

16

Sistema de Arte

matéria não
assinada

“A análise fotográfica através dos
números”

16/11/1972

90

Boris Kossoy

“Apresentamos a moda que foi adotada
até por um imperador: a do ‘Cartãoportrait’. Seu inventor e seguidores”
(Suplemento Literário)

03/12/1972

5

matéria não
assinada

“Por favor, avisem aos Srs. Kissinger
e Le Duc Tho que a Fotoptica está
fazendo as maiores ofertas”

19/12/1972

26

Anúncios

Ilka Brunhilde
Laurito

“O século XIX na fotografia de Militão
e nas cartas do fotógrafo a crônica
política e social de uma época”
(Suplemento Literário)

31/12/1972

4-5

História da
fotografia no Brasil

Anúncios
Sistema de Arte
Sistema de Arte

Anúncios
Sistema de Arte
Anúncios

Ciência / Tecnologia

Fotografia
Estrangeira

185

1973

186

CLASSIFICAÇÃO

AUTOR

TÍTULO

DATA

PÁG

Boris Kossoy

“Ascensão e queda do pictorialismo”
(Suplemento Literário)

07/01/1973

4

Fotografia
estrangeira

Boris Kossoy

“A obra de John Thomson 1837–
1921”
(Suplemento Literário)

04/02/1973

5

Fotografia
estrangeira

Boris Kossoy

“Valerio Vieira - viveu em São
Paulo um dos gênios da fotografia
mundial”
(Suplemento Literário)

04/03/1973

5

História da
fotografia no Brasil

Marina
Vasconcelos e F.
W. Lima

“A técnica nuclear a serviço da arte”

11/03/1973

4

Fotografia
estrangeira

Boris Kossoy

“Os movimentos do século XX”
(Suplemento Literário)

08/04/1973

5

Fotografia
estrangeira

Boris Kossoy

“Man Ray - a pesquisa técnica e a
arte na fotografia”
(Suplemento Literário)

06/05/1973

5

Fotografia
estrangeira

matéria não
assinada

“Fotografia, mercado latente”

11/05/1973

8

Antonio
Dacosta

“A fotografia a serviço da arte”

19/05/1973

8

matéria não
assinada

“Pesquisa no MAC”

31/05/1973

14

Boris Kossoy

A obra de Brassaï
(Suplemento Literário)

03/06/1973

5

Fotografia
Estrangeira

matéria não
assinada

“A Fotoshop está fazendo 25 anos no
mesmo lugar onde fez os outros 24”

07/06/1973

7

Anúncios

Boris Kossoy

“Manifestação contemporânea no
Brasil”
(Suplemento Literário)

01/07/1973

3

Sistema de arte

Boris Kossoy

“Guilherme Gaensly e os cartões
postais”
(Suplemento Literário)

01/07/1973

3

História da
fotografia no Brasil

Boris Kossoy

“Hercules Florence pioneiro da fotografia no Brasil”
(Suplemento Literário)

12/08/1973

5

História da
fotografia no Brasil

Boris Kossoy

“Nasce a Photo-Galeria”
(Suplemento Literário)

09/09/1973

5

Sistema de arte

Sistema de arte
Sistema de arte
Sistema de arte

matéria não
assinada

“Bienal escolhe jóia e fotografia dia
20”

11/09/1973

12

Sistema de arte

matéria não
assinada
(Da sucursal de
Belo Horizonte)

“Fotografia mostra a mulher”

06/10/1973

11

Sistema de arte

Boris Kossoy

“Margaret Bourke-White, a primeira
fotografia norte-americana a
compreender a potencialidade do
fotojornalismo”
(Suplemento Literário)

14/10/1973

5

Fotografia
estrangeira

matéria não
assinada

“Estas meninas são profissionais”

07/11/1973

26

matéria não
assinada

“Mais respeito ao falar com esta
gente”

08/11/1973

24

Boris Kossoy

“Ainda Margaret Bourke-White”
(Suplemento Literário)

18/11/1973

5

Fotografia
estrangeira

matéria não
assinada

“Olympus 35. Ajuste esta câmera ao
fotógrafo que há em você”

13/12/1973

19

Anúncios

matéria não
assinada

“A Asahi Pentax coloca qualquer
fotografia ao alcance de sua câmara”

16/12/1973

87

matéria não
assinada

“Uma virgem espera por você
nas lojas Yañez. Vá correndo”

22/12/1973

17

Anúncios

Boris Kossoy

“Robert Capa 1913-1954”
(Suplemento Literário)

23/12/1973

5

Fotografia
estrangeira

matéria não
assinada

“O sensoreamento remoto”

30/12/1973

92

Anúncios
Anúncios

Anúncios

Ciência / Tecnologia

1974
CLASSIFICAÇÃO

AUTOR

TÍTULO

DATA

PÁG

matéria não
assinada

“Uma virgem espera por você
nas lojas Yañez. Vá correndo”

06/01/1974

31

Anúncios

Boris Kossoy

“Fotograma – A Fotografia sem câmara”
(Suplemento Literário)

27/01/1974

5

Fotografia
estrangeira

Boris Kossoy

“A chave do êxito”
(Suplemento Literário)

03/03/1974

5

Fotografia
estrangeira

matéria não
assinada

“Exposição procura valorizar fotografia”

13/03/1974

10

Sistema de arte

187

188

matéria não
assinada

“Exposição de fotos e pintura”

31/03/1974

14

Sistema de arte

Boris Kossoy

“Oscar Rejlander (1813 – 1875)”
(Suplemento Literário)

14/04/1974

5

Fotografia
estrangeira

Adones de
Oliveira

“Há cem anos, o Impressionismo fazia
primeira exposição”

25/04/1974

23

Fotografia
estrangeira
Fotografia
Amadora / Lazer

matéria não
assinada

“Fotos: concurso dá prêmio de 40 mil”

09/05/1974

14

matéria não
assinada

“Fotografia ajuda o diagnóstico
de tumores no seio”

19/05/1974

198

Ciência /
Tecnologia

Isaac Asimov

“Fotos associados à descoberta
do primeiro vírus”

19/05/1974

198

Ciência /
Tecnologia

Boris Kossoy

“A composição fotográfica I – A
importância da bi-dimensão”
(Suplemento Literário)

26/05/1974

5

Fotografia
estrangeira

matéria não
assinada

“Fotos da Polônia doadas ao MAC”

08/06/1974

8

Boris Kossoy

“Composição fotográfica II – A
importância dos valores estéticos na
mensagem”
(Suplemento Literário)

23/06/1974

5

matéria não
assinada

“Brasil vai expor sua fotografia”

14/07/1974

30

Boris Kossoy

“Ansel Adams - o fotógrafo da natureza”
(Suplemento Literário)

28/07/1974

5

Fotografia
estrangeira

Boris Kossoy

“Ansel Adams e as exigências estéticas e
técnicas na fotografia II”
(Suplemento Literário)

25/08/1974

5

Fotografia
estrangeira

Caldeira Filho

“Em Paris,
fotografia concorre com pintura”

18/09/1974

8

Fotografia
estrangeira

Boris Kossoy

“André Kertész: 60 anos de fotografia”
(Suplemento Literário)

29/09/1974

5

Fotografia
estrangeira

matéria não
assinada

“Desta vez vai ser assim: 1˚ Brasil, 2˚
Brasil, 3˚ Brasil... o resto não interessa”

17/10/1974

31

Anúncios

Boris Kossoy

“O fotógrafo ambulante - a história da
fotografia nas praças de São Paulo”
(Suplemento Literário)

24/11/1974

5

História da
fotografia no Brasil

Sistema de arte

Fotografia
estrangeira
Sistema de arte

1975
CLASSIFICAÇÃO

AUTOR

TÍTULO

DATA

PÁG

Hilton Kramer
(NYT)

“Sontag, a trajetória de uma crise
estética”

16/02/1975

18

Douglas Colligan

“Fotografia kirlian vê a aura
humana”

02/03/1975

193

matéria não assinada

“Fotografia”

15/05/1975

20

matéria não assinada

“Fotos terão centro nacional na
França”

30/07/1975

09

matéria não assinada

“Bienal terá painéis com a História
da Fotografia no Brasil no Brasil”

09/10/1975

18

matéria não assinada

“Bienal divulga os prêmios 5ª feira”

14/10/1975

12

matéria não assinada

“Panorama da fotografia
no Brasil desde 1832”
(Suplemento do Centenário)

18/10/1975

01-06

História da
fotografia no Brasil

Susan Sontag

“Está presente ainda na arte
o fascínio da estética fascista”

19/10/1975

32

Fotografia
estrangeira

Antonio Dacosta

“A IX Bienal de Paris”

01/11/1975

09

matéria não assinada

“Polonês vence concurso de fotos”

11/11/1975

12

23/11/1975

14

matéria não assinada

“Em 517 trabalhos, a arte de
fotografar

Fotografia
estrangeira
Ciência /
Tecnologia
Sistema de arte
Fotografia
estrangeira
História da
fotografia no Brasil
Sistema de arte

Sistema de arte
Sistema de arte
Sistema de arte

Jean Claude Loiseau
(L’Express)

“Fotografia é arte? Salão prova que
sim”

30/11/1975

42

Fotografia
estrangeira

matéria não assinada

“Lembra daquela foto antiga que
todo mundo queria arrancar do seu
álbum?”

02/12/1975

06

Anúncios

189

1976
AUTOR

TÍTULO

DATA

PÁG

matéria não assinada

“O Negro no Brasil, tema da
exposição”

21/01/1976

10

Otto Hahn (L’Express)

“Exposição lembra a origem da
reportagem fotográfica”

15/02/1976

07

Fotografia
estrangeira

matéria não assinada

“Na exposição do MASP,
as contradições de São Paulo”

21/03/1976

28

Sistema de arte

Paulo de Tarso Costa

“Bom Retiro e Luz
através da câmera de um artista”

21/03/1976

26

Sistema de arte

Antonio Dacosta

“A Ilusão do real na pintura de
Richter”

03/04/1976

10

matéria não assinada

“A vida passando pelo lambe-lambe
na praça da velha capela”

04/04/1976

112

matéria não assinada

“Pioneiro do Brasil revelado aos
EUA”

15/04/1976

09

História da
fotografia no Brasil

matéria não assinada

“Ex-votos e técnica fotográfica,
as duas mostras de amanhã”

06/06/1976

78

Sistema de arte

“Crise nos museus estimula a
prática da fotografia”

06/06/1976

30

Fotografia
estrangeira

matéria não assinada

“Arte conceitual na “Multimídia III”
em exposição no MAC”

10/06/1976

16

Sistema de arte

matéria não assinada

“Fotógrafos expões em
museus e nas galerias”

19/06/1976

08

Sistema de arte

Sheila Leirner

“Na ‘Multimédia’, os infinitos
arranjos da vanguarda”

18/07/1976

17

Sistema de arte

matéria não assinada

“Fotografia na Bienal Nacional”

07/09/1976

13

Cremilda Medina

“A fotografia foi inventada no
Brasil”

12/09/1976

30

História da
fotografia no Brasil

matéria não assinada

“Novos fotógrafos na
exposição do MAC”

21/10/1976

20

Sistema de arte

matéria não assinada

“Fotografia Internacional”

10/11/1976

18

Sistema de arte

matéria não assinada
(Das agências e do
serviço local)

“Morre Man Ray, o pioneiro do
Dadaísmo e da arte Pop”

19/11/1976

14

Fotografia
estrangeira

Pierre Schneider
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CLASSIFICAÇÃO
Sistema de arte

Sistema de arte
História da
fotografia no Brasil

Sistema de arte

Olívio Tavares de
Araújo

“A Última bienal nacional”
(Suplemento Cultural)

21/11/1976

3

Sistema de arte

matéria não assinada
(Da sucursal de
Campinas)

“Florence, tema de análise na
Unicamp”

14/12/1975

14

História da
fotografia no Brasil

1977
AUTOR

TÍTULO

DATA

PÁG

CLASSIFICAÇÃO

Cremilda
Medina

“Fotografia e cinema atingidos pela
proibição aos supérfluos”

13/02/1977

53

Equipamentos /
comércio

“Pesquisador publica livro sobre
Florence”

29/03/1977

12

História da
fotografia no Brasil

“Pintura, desenho e fotografia
em três expressões plásticas”

12/04/1977

11

Sistema de arte

matéria não
assinada

“O pioneirismo de Hercules Florence”

26/05/1977

28

História da
fotografia no Brasil

matéria não
assinada

“Crianças, máquina na mão”

05/06/1977

12

Fotografia amadora
/ Lazer

Alice Brill

“A função da fotografia na
arte contemporânea”
(Suplemento Cultural)

19/06/1977

230

Teoria

Cremilda
Medina

“EUA publicam livro sobre
pioneiros da fotografia brasileira”

13/07/1977

8

História da
fotografia no Brasil

“A história da fotografia” (seção Dos
leitores)

06/08/1977

20

História da
fotografia no Brasil

“’Stern’ traz ao Brasil imagens da
atualidade

16/08/1977

10

Sistema de arte

“Homenagem a Hércules Florence”

31/08/1977

17

História da
fotografia no Brasil

Sheila Leirner

“Na bienal de Paris,
a visão jovem da arte”

27/11/1977

37

Fotografia
estrangeira

matéria não
assinada

“Seminário”

24/12/1977

25

Ensino / Formação
profissional

matéria não
assinada
matéria não
assinada

matéria não
assinada
matéria não
assinada
matéria não
assinada
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1978
AUTOR

TÍTULO

DATA

PÁG

CLASSIFICAÇÃO

matéria não assinada

“Congresso no México
vai apresentar e debater
a fotografia da América
Latina”

10/01/1978

15

Eventos de fotografia

Sheila Leirner

“Quando fotografia e
pintura se completam”

22/01/1978

23

Sheila Leirner

“Na arte do corpo, o
rompimento lento e
definitivo com o passado”

05/02/1978

9

matéria não assinada

“Stupakoff quer fotografar
no Brasil”

30/03/1978

20

matéria não assinada

“Uma semana de conceitos
e figurações”

11/04/1978

17

Eduardo Peñuela
Cañizal

“A mensagem fotográfica
e as modalidades de
representação”
(Suplemento Cultural)

matéria não assinada

“A arte de fotografar shows”

14/06/1978

11

Gene Thornton
(NYT)

“Técnica “versus”
inexpressão”

18/06/1978

25

Sheila Leirner

“O compromisso com a
realidade”

18/06/1978

25

Sheila Leirner

“Arte conceitual,
incentivo para nova crítica”

02/07/1978

22

Sistema de arte

“As muitas faces da
fotografia no encontro de
Campos do Jordão”

15/07/1978

10

Eventos de fotografia

Sheila Leirner

“Faltam critérios na seleção
da Bienal”

15/07/1978

10

Leonor Amarante

“A fotografia quer uma
história sem tabus
machistas”

23/07/1978

26

matéria não assinada

“Os Mekranot’se em
fotografias”

16/08/1978

11

“Um país sem fotografia
é um país sem passado...e
sem futuro”

20/08/1978

16

Anúncios

“’Sala de espera’,
ao mesmo tempo foto e
ficção

17/09/1978

40

Variedades

matéria não assinada

matéria não assinada

Nilo Scalzo
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23/04/1978

6

Sistema de arte

Sistema de arte
Sistema de arte
Sistema de arte

Teoria

Sistema de arte

Fotografia estrangeira
Sistema de arte

Sistema de arte

Fotografia estrangeira
Sistema de arte

matéria não assinada
(Da sucursal do Rio)

“Livros intactos há 25 anos”

19/09/1978

13

História da fotografia
no Brasil

Stefania Bril

“A fotografia como forma de
expressão”
(Suplemento Cultural)

24/09/1978

8

Sistema de arte

Cremilda Medina

“A história, mal contada,
dos pioneiros da fotografia”

24/09/1978

38

História da fotografia
no Brasil

Jack Manning (NYT)

“Câmaras fotográficas:
opções à falta de um modelo
universal”

24/09/1978

39

Equipamentos /
Comércio

matéria não assinada

“Além do trem”

30/09/1978

15

matéria não assinada

“Fotografia/78”

09/11/1978

22

matéria não assinada

“Fotos de São Paulo e do
mundo”

11/11/1978

14

“Viagens no interior do
índio, nas fotos de Cláudia
Andujar”

22/11/1978

19

Sistema de arte

“O auto-retrato, gênero em
extinção?”
(Suplemento Cultural)

03/12/1978

6

Teoria

“A fotografia e seu espaço na
arte contemporânea”

10/12/1978

44

Fotografia estrangeira

“Um interesse que aumenta
a cada dia”

10/12/1978

44

Fotografia estrangeira

“Fotógrafos e fotografados
brincam com a câmera em
exposição no SESC”

12/12/1978

15

Fotografia amadora /
Lazer

“Chega Hamilton,
o fotógrafo das ‘lolitas’”

13/12/1978

12

Sistema de arte

“David Hamilton fotografa
para fugir da realidade que
o cerca”

15/12/1978

14

Sistema de arte

“A criatividade do negro,
na música, fotografia e
literatura”

17/12/1978

33

Sistema de arte

“As máquinas da feira dos
antiquários”

22/12/1978

7

Equipamentos /
comércio

“25 anos de divulgação da
fotografia que se faz no
Brasil”

24/12/1978

18

matéria não assinada

“Contestadas críticas à
vídeo-arte”

24/12/1978

18

matéria não assinada

“A partir de uma única foto,
professor faz seu filme-tese”

28/12/1978

15

matéria não assinada

Alice Brill
matéria não assinada
Michael J. Bandler
matéria não assinada

matéria não assinada
matéria não assinada

matéria não assinada

matéria não assinada
matéria não assinada

Sistema de arte
Sistema de arte
Sistema de arte

Publicações
especializadas
Sistema de arte
Sistema de arte
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1979
AUTOR

TÍTULO

DATA

PÁG

matéria não assinada

“O fotojornalismo em exposição”

03/01/1979

10

matéria não assinada

“As imagens que ainda valem
mil palavras”

04/01/1979

20

Sistema de arte

matéria não assinada

“Os fotógrafos já têm seu
espaço garantido”

07/01/1979

32

Sistema de arte

“As fotos que conseguiram
mudar as leis”

11/01/1979

16

Fotografia
estrangeira
História da
fotografia no
Brasil

matéria não assinada

matéria não assinada

“Fotógrafos pioneiros do Brasil “

17/01/1979

12

matéria não assinada

“O urbano na mostra de fotos”

04/02/1979

31

Luiz Carlos Caversan

“Um século da morte
do inventor da fotografia”

30

Sistema de arte

Sistema de arte
História da
fotografia no
Brasil
História da
fotografia no
Brasil

“Um gênio solitário que
surge no momento certo”

04/03/1979

30

“O fotojornalismo dramático de
Wharton”

04/03/1979

30

Fotografia
estrangeira

matéria não assinada

“Fotógrafos mostram imagens do
primitivo morador do Brás”

03/04/1979

16

Sistema de arte

matéria não assinada

“A arte de fotografar teatro”

24/04/1979

18

matéria não assinada

“Centenário da morte de
Hércules Florence”

27/04/1979

22

História da
fotografia no
Brasil

matéria não assinada

“A fotografia brasileira abre caminho”

07/06/1979

18

Sistema de arte

matéria não assinada

“O jogo perigoso do
fotógrafo em tempo de guerra”

07/06/1979

18

Fotografia
estrangeira

Gene Thornton
(NYT)

“A fotografia em foco:
a forma é o conteúdo?”

10/07/1979

21

Fotografia
estrangeira

matéria não assinada

“Arles mostra fotografia de
artistas latino-americanos”

19/07/1979

31

Eventos de
fotografia

matéria não assinada

“Onde há ‘Clic’ há foto.
E também haveria música?”

22/07/1979

41

Eventos de
fotografia

Boris Kossoy

Leonor Amarante
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04/03/1979

CLASSIFICAÇÃO

Sistema de arte

Eventos de
fotografia

matéria não assinada

Frio não vence os fotógrafos

22/07/1979

41

matéria não assinada

“Saldo positivo e planos de
encontro fotográfico”

24/07/1979

23

Eventos de
fotografia

matéria não assinada

“Como se divertem os turistas em
Campos do Jordão”

27/07/1979

18

Eventos de
fotografia

“A ‘Nossa Gente’ vista pelos
fotógrafos”

28/07/1979

19

matéria não assinada

matéria não assinada

“Fotografia, uma invenção brasileira”

02/08/1979

27

matéria não assinada

“O surrealismo via foto”

02/08/1979

28

Sistema de arte
História da
fotografia do
Brasil
Sistema de arte
Eventos de
fotografia

matéria não assinada

“Europa descobre imagens da AL”

03/08/1979

18

matéria não assinada

“Canais e poluição, imagens de
Veneza”

08/08/1979

19

matéria não assinada

“Fotos premiadas”

11/08/1979

17

Cremilda Medina

“Umberto Eco,
o anti-profeta do apocalipse”

11/08/1979

16

Teoria

matéria não assinada

“Um circo ao ar livre”

17/08/1979

4

Eventos de
fotografia

matéria não assinada

“Atrações Circenses nos
140 anos da fotografia”

19/08/1979

50

Eventos de
fotografia

matéria não assinada

“O importante é o momento,
não a técnica”

19/08/1979

30

Anúncios

matéria não assinada

“Escultura e fotografia no
espaço visual desta semana”

04/09/1979

21

Sistema de arte

matéria não assinada

“Momentos Brasileiros em
três visões fotográficas”

05/09/1979

15

Sistema de arte

matéria não assinada

“O desenvolvimento da fotografia”
TV Cultura

06/09/1979

25

Variedades

matéria não assinada

“Em Cuiabá, fotojornalismo
na mostra de ‘O Estado’”

20/09/1979

26

Sistema de arte

Gene Thornton
(NYT)

“Fotografia, uma verdade impessoal?”

22/09/1979

18

Fotografia
estrangeira

Sistema de arte
Sistema de arte
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Renato Alberto
T. Di Dio

“O universo da comunicação”
(Suplemento Cultural)

07/10/1979

5

matéria não assinada

“MIS abre espaço para fotografia”

11/10/1979

27

Sistema de arte
Fotografia
estrangeira

matéria não assinada

“Morre herói de Iwo Jima”

14/10/1979

18

matéria não assinada

“Fazendas de café e retratos”

19/10/1979

4

matéria não assinada

“Impacto do cotidiano na
mostra de 68 fotógrafos”

26/10/1979

17

Sistema de arte

Stefania Bril
(especial para
O Estado)

“Fotografia:
de Nova York para o mundo”

02/11/1979

14

Fotografia
estrangeira

Aracy Amaral

“O cotidiano feminino
transformado em arte”
(Suplemento Cultural)

04/11/1979

5

Teoria

matéria não assinada

“Os signos da fé,
tema para mostra fotográfica”

07/11/1979

18

Sistema de arte

Stefania Bril
(especial para
O Estado)

“Um repórter que acredita na
imagem”

07/11/1979

18

Fotografia
estrangeira

matéria não assinada

“Quatro objetivas fixam a realidade
do Rio Grande”

16/11/1979

14

Sistema de arte

matéria não assinada

“Fotógrafos baianos expõem seus
ensaios desconhecidos”

16/11/1979

14

Sistema de arte

Stefania Bril
(especial para
O Estado)

“Um templo para cultuar a imagem”

16/11/1979

14

Fotografia
estrangeira

matéria não assinada

“Lazer, tema para exposição
fotográfica”

20/11/1979

21

matéria não assinada

“Todos os caminhos da ‘Multimídia’”

20/11/1979

21

matéria não assinada

“’Arquivo Vivo’, a fotografia de Ebert

28/11/1979

17

matéria não assinada

“Artistas plásticos
querem decidir a política cultural”

29/11/1979

24

Sistema de arte

matéria não assinada

“A importância histórica
da iconografia fotográfica”

29/11/1979

24

Documentação /
Iconografia

matéria não assinada

“Um painel agressivo da
loucura de nossos dias”

29/11/1979

24

Sistema de arte

08/12/1979

17

Sistema de arte

matéria não assinada
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Teoria

“Um novo núcleo para multimédia”

Sistema de arte

Sistema de arte
Sistema de arte
Sistema de arte

1980
AUTOR

TÍTULO

DATA

PÁG

CLASSIFICAÇÃO

matéria não assinada

“Salão Internacional em Santo
André”

10/01/1980

21

Sistema de arte

Stefania Bril
(especial para
“O Estado”)

“Nova York: A expansão da
fotografia”

10/01/1980

21

Sistema de arte

Stefania Bril

“Em São Paulo, a luta por um
mercado”

10/01/1980

21

matéria não assinada

“O trabalhador visto pelos
fotógrafos e livro de Fonyat”

15/01/1980

18

matéria não assinada

“Salão internacional de Santo
André”

26/01/1980

22

matéria não assinada

“A preservação do passado”

03/02/1980

31

História da fotografia
no Brasil

matéria não assinada

“Como definir a profissão
fotógrafo?”

07/02/1980

27

Ensino / Formação
profissional

matéria não assinada

“O carnaval no início do
século,
por Cesar Malta”

24/02/1980

36

Sistema de arte

matéria não assinada

“Imagens do ritual fechado
dos candomblés”

24/02/1980

36

Sistema de arte

matéria não assinada

“Álbum, uma nova galeria de
fotos”

04/03/1980

18

matéria não assinada

“Um happening abre galeria
de fotografia”

15/03/1980

17

Gilles Lapouge

“Na ‘feira das vaidades’,
um intelectual discreto”

27/03/1980

32

matéria não assinada

“Os símbolos perdem Roland
Barthes”

27/03/1980

32

Stefania Bril

“Em São Paulo,
a fotografia conquista seu
espaço”

30/03/1980

35

Sistema de arte

“Registro visual do
movimento: 150 anos dos
pioneiros”

30/03/1980

35

História da fotografia
no Brasil

“Registros humanos e
arquitetônicos”

22/04/1980

25

Sistema de arte

Stefania Bril

Stefania Bril

Sistema de arte

Sistema de arte
Sistema de arte

Sistema de arte
Sistema de arte

Teoria
Teoria
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“Saggese e os desconhecidos”

29/04/1980

24

Stefania Bril

“Fusão de estruturas e cores
em Fadon”

29/04/1980

24

matéria não assinada

“Nas fotografias de Felizardo,
o cenário” natural

07/05/1980

19

Sistema de arte

matéria não assinada

“MIS: primeira individual”
(Luiz Carlos Felizardo)

09/05/1980

37

Sistema de arte

“O mercado da arte
fotográfica”
(Suplemento Cultural)

25/05/1980

8

Sistema de arte

Stefania Bril

“Registro de sonhos passados
e futuros”

03/06/1980

17

Sistema de arte

Frederico Mengozzi

“Cores e imagens no MAM”

15/06/1980

38

Sistema de arte

Stefania Bril

“Barthes e o “gênio” da
fotografia”

15/06/1980

38

Publicações
especializadas

matéria não assinada

“I Trienal de fotografia do
MAM”

18/06/1980

18

matéria não assinada

“’Arte e Uso’,
uma grande mostra de fotos
no MASP

20/06/1980

19

Stefania Bril

“A fotografia e a morte da
morte”

20/06/1980

19

matéria não assinada

“Em busca de um
intercâmbio fotográfico”

24/06/1980

23

Sistema de arte

Frederico Mengozzi

“A cor na fotografia, difícil e
rara”

29/06/1980

44

Sistema de arte

Stefania Bril

“Três aspectos significativos
da I Trienal”

29/06/1980

44

matéria não assinada

“Santos ganha primeira
galeria de fotografias”

13/07/1980

31

matéria não assinada

“Debates na Trienal”

13/07/1980

31

Stefania Bril

“Realidade para o espectador
construir”

13/07/1980

31

matéria não assinada

“Mostra de fotos: Protestos”

15/07/1980

17

matéria não assinada

“Todas as artes plásticas
em dois salões no Rio”

22/07/1980

18

matéria não assinada

“Barthes: a crise do desejo”

27/07/1980

16

Stefania Bril
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Sistema de arte

matéria não assinada

Sistema de arte

Sistema de arte

Sistema de arte
Sistema de arte

Sistema de arte

Sistema de arte
Sistema de arte
Sistema de arte
Sistema de arte

Sistema de arte
Teoria

Fotografia amadora
/ Lazer

matéria não assinada

“Fotografe” (Concurso)

03/08/1980

3

matéria não assinada

“De brinquedos populares à
fotografia”

05/08/1980

22

matéria não assinada

“Núcleo da Funarte, um ano
de fotos”

07/08/1980

25

Sheila Leirner

“Tuneu: meros exercícios sob
acentuado cromatismo”

12/08/1980

19

Stefania Bril

“Fotógrafo e cego, encontro
mágico”

19/08/1980

20

matéria não assinada

“MEC vai rever política de
pós-graduação em artes”

21/08/1980

23

matéria não assinada

“Os fotógrafos estão no
parque”

21/08/1980

23

“A pintura, um suporte para
a arte fotográfica”

27/08/1980

17

Sistema de arte

matéria não assinada

“O Masp inteiro é uma
grande mostra de fotos”

02/09/1980

21

Sistema de arte

matéria não assinada

“Setembro por conta da
fotografia”

03/09/1980

18

Stefania Bril
(especial para
“O Estado”)

“Ernst Haas, a vida em muitas
fotos”

04/09/1980

19

Fotografia
estrangeira

Adélia Maria Lopes
(Da sucursal
de Curitiba)

“A defesa da crítica como
parte da produção artística”

07/09/1980

49

Sistema de arte

matéria não assinada

“As imagens de João Paulo II”

07/09/1980

47

Stefania Bril

“Cartier-Bresson,
toda uma maneira de viver”

21/09/1980

42

Fotografia
estrangeira

Leonor Amarante

“Uma grande feira de arte
toma conta de Paris”

21/09/1980

42

Fotografia
estrangeira

matéria não assinada

“Várzea do Carmo:
realidades”
(Raul Garcez)

23/09/1980

18

Sistema de arte

Stefania Bril

“’Arte e Uso’, fotografia e
cultura”

30/09/1980

26

Leonor Amarante

“Bienal de paris: choque de
propostas”

01/10/1980

17

matéria não assinada

“As cicatrizes do esquecido
Pelourinho”

12/10/1980

43

Stefania Bril

Sistema de arte
Sistema de arte

Sistema de arte
Sistema de arte
Ensino / Formação
profissional
Sistema de arte

Sistema de arte

Sistema de arte

Sistema de arte
Fotografia
estrangeira
Sistema de arte
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matéria não assinada

“Mostra de holografia
sugere impacto das três
dimensões”

21/10/1980

28

Sheila Leirner

“A revolução da vídeo arte”

04/11/1980

19

matéria não assinada

“Artes plásticas, em 4 ‘novos’
salões”

06/11/1980

21

matéria não assinada

“Dez anos de Stagium nas
fotos de Luisi”

07/11/1980

22

Sheila Leirner

“Uma lição de consciência
na coletiva do MAC”

09/11/1980

48

Sistema de arte

matéria não assinada

“Em quatro exposições, as
imagens de todo mundo”

13/11/1980

24

Sistema de arte

Sheila Leirner

“Mostra atual:
híbrida, irrefletida e indecisa”

16/11/1980

40

Sistema de arte

Ricardo Porto de
Almeida

“Sob nova direção, os projetos
do MIS em seu décimo
aniversário”

27/11/1980

24

Sistema de arte

Stefania Bril

“A imagem como acessório
dos objetos do dia-a-dia”

09/12/1980

23

Sistema de arte

Luiz Carlos Caversan

“A história da fotografia
no Brasil: documentos,
interpretações, imagens”

14/12/1980

47

História da fotografia
no Brasil

matéria não assinada

“I salão nacional de artes
plásticas”

15/12/1980

7

matéria não assinada

“1980 – as artes sobrevivem
à crise econômica”

28/12/1980

24

Stefania Bril

“Fotografia, a verdadeira
explosão”

28/12/1980

25

Sistema de arte
Sistema de arte
Sistema de arte
Sistema de arte

Sistema de arte

Sistema de arte
Sistema de arte

Anexo 2
O Anexo 2 está contido no pen drive, incluso neste volume. Nesse dispositivo, existem seis pastas
intituladas Tabela 1, Tabela 2, assim por diante, contendo as transcrições das matérias mencionadas
nas tabelas apresentadas no item 1.3 do primeiro capítulo desta dissertação. Atribuímos um número
para cada matéria, o qual indica o seu arquivo correspondente nas pastas do pen drive.

Tabela 1
Data

Título

Autor

1

31/12/1972

“O século XIX na fotografia de Militão e nas cartas do
fotógrafo a crônica política e social de uma época”
(Suplemento Literário)

Ilka Brunhilde
Laurito

2

04/03/1973

“Valério Vieira - viveu em São Paulo um dos gênios da
fotografia mundial”

Boris Kossoy

3

01/07/1973

“Guilherme Gaensly e os cartões postais”
(Suplemento Literário)

Boris Kossoy

4

12/08/1973

“Hercules Florence – pioneiro da fotografia no Brasil”
(Suplemento Literário)

Boris Kossoy

5

24/11/1974

“O fotógrafo ambulante e a história da fotografia nas
praças de São Paulo”
(Suplemento Literário)

Boris Kossoy

6

18/10/1975

“Panorama da fotografia no Brasil desde 1832”
(Suplemento do Centenário)

Boris Kossoy

Tabela 2
Data

Título

Autor

7

12/08/1973

“Hercules Florence – pioneiro da fotografia no Brasil”
(Suplemento Literário)

Boris Kossoy

8

09/10/1975

“Bienal terá painéis com a história da fotografia no Brasil”

matéria não
assinada

9

18/10/1975

“Panorama da fotografia no Brasil desde 1832”
(Suplemento do Centenário)

Boris Kossoy

10

15/04/1976

“Pioneiro do Brasil revelado aos EUA”

matéria não
assinada

11

12/09/1976

“A Fotografia foi inventada no Brasil”

Cremilda Medina

12

14/12/1976

“Florence, tema de análise na Unicamp”

Da sucursal de
Campinas

13

29/03/1977

“Pesquisador publica livro sobre Florence”

matéria não
assinada
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14

26/05/1977

“O pioneirismo de Hércules Florence”

matéria não
assinada

15

13/07/1977

“EUA publicam livro sobre pioneiros da fotografia
brasileira”

Cremilda Medina

16

06/08/1977

“A história da fotografia”
(seção “Dos leitores”)

Francisco Alvares
Machado/
Vasconcelos
Florence

17

31/08/1977

“Homenagem a Hércules Florence”

matéria não
assinada

18

19/09/1978

“Livros intactos há 25 anos”

Da sucursal do
Rio

19

24/09/1978

“A história, mal contada, dos pioneiros da fotografia”

Cremilda Medina

20

24/09/1978

“O rigor estético sobrepondo a verdade das datas”

Cremilda Medina

21

24/09/1978

“Quem garante a crônica das cortes?”

Cremilda Medina

22

17/01/1979

“Fotógrafos pioneiros do Brasil”

matéria não
assinada

23

04/03/1979

“Um século da morte do inventor da fotografia – o
reconhecimento, 140 anos após a descoberta”

Luiz Carlos
Caversan

24

04/03/1979

“Um século da morte do inventor da fotografia – um gênio
solitário que surge no momento certo”

Boris Kossoy

25

27/04/1979

“Centenário da morte de Hércules Florence”

matéria não
assinada

26

14/12/1980

“A história da fotografia no Brasil: documentos,
interpretações, imagens”

Luiz Carlos
Caversan

Tabela 3
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Data

Título

Autor

27

07/05/1972

“A arte não tem lugar nem tempo”

Bernard Weinraub

28

07/05/1972

“Como educar os olhos de um fotógrafo”

Boris Kossoy

29

04/06/1972

“Trabalho de Weston exprime a sua filosofia”

Gene Thornton

30

04/06/1972

“Os pioneiros engrandecem a fotografia”

matéria não
assinada

31

09/07/1972

“O susto de Delaroche, há 130 anos”

Peter Quennell

32

09/07/1972

“Os passos emocionantes da revelação”

matéria não
assinada

33

06/08/1972

“O Jazz segundo a fotografia de William Claxton”

Armando Aflalo

34

05/11/1972

“Thomas Eakins 1844–1916”

matéria não
assinada

35

03/12/1972

“Apresentamos a moda que foi adotada até por um imperador: a do ‘cartão portrait’. Seu inventor e seus seguidores”

Boris Kossoy

36

31/12/1972

“O século XIX na fotografia de Militão e nas cartas do fotógrafo a crônica política e social de uma época”

Ilka Brunhilde
Laurito

37

07/01/1973

“Ascensão e queda do pictorialismo”

Boris Kossoy

38

04/02/1973

“A obra de John Thomson 1837–1921”

Boris Kossoy

39

04/03/1973

“Valério Vieira – viveu em São Paulo um dos gênios da
fotografia mundial”

Boris Kossoy

40

08/04/1973

“Os movimentos do século XX”

Boris Kossoy

41

06/05/1973

“Man Ray – a pesquisa técnica e a arte na fotografia”

Boris Kossoy

42

03/06/1973

“A obra de Brassaï”

Boris Kossoy

43

01/07/1973

“Manifestação contemporânea no Brasil”

Boris Kossoy

44

01/07/1973

“Guilherme Gaensly e os cartões postais”

Boris Kossoy

45

12/08/1973

“Hercules Florence – pioneiro da fotografia no Brasil”

Boris Kossoy

46

09/09/1973

“Nasce a Photo-Galeria”

Boris Kossoy

47

14/10/1973

“Margaret Bourke-White”

Boris Kossoy

48

18/11/1973

“Ainda Margaret Bourke-White”

Boris Kossoy

49

23/12/1973

“Robert Capa 1913–1954”

Boris Kossoy

50

27/01/1974

“Fotograma – a fotografia sem câmera”

Boris Kossoy

51

03/03/1974

“A chave do êxito”

Boris Kossoy

52

14/04/1974

“Oscar Rejlander 1813–1875”

Boris Kossoy

53

26/05/1974

“A composição fotográfica I e a importância da bi-dimensão”

Boris Kossoy

54

23/06/1974

“A composição fotográfica II e a importância dos valores
estéticos na mensagem”

Boris Kossoy

55

28/07/1974

“Ansel Adams: o fotógrafo da natureza”

Boris Kossoy

56

25/08/1974

“Ansel Adams e as exigências técnicas e estéticas da fotografia”

Boris Kossoy

57

29/09/1974

“André Kertész: 60 anos de fotografia”

Boris Kossoy

58

24/11/1974

“O fotógrafo ambulante e a história da fotografia nas praças
de São Paulo”

Boris Kossoy
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Tabela 4
Data

Título

Autor

59

18/10/1975

“Panorama da fotografia no Brasil”
(Suplemento do Centenário)

Boris Kossoy

60

13/02/1977

“Fotografia e cinema atingidos pela proibição aos
supérfluos”

Cremilda Medina

61

07/06/1979

“A fotografia brasileira abre caminho”

matéria não
assinada

62

15/07/1978

“As muitas faces da fotografia no encontro de Campos do
Jordão”

matéria não
assinada

63

24/07/1979

“Saldo positivo e planos do encontro fotográfico”

matéria não
assinada

64

27/07/1979

“Como se divertem os turistas em Campos do Jordão”

matéria não
assinada

65

24/12/1980

“Vinte e cinco anos de divulgação que se faz no Brasil”

matéria não
assinada

66

07/02/1980

“Como definir a profissão fotógrafo?”

matéria não
assinada

67

18/06/1980

“I Trienal de fotografia do MAM”

matéria não
assinada

68

13/07/1980

“Debates na Trienal”

matéria não
assinada

69

02/09/1980

“O Masp inteiro é uma grande mostra de fotos”

matéria não
assinada

70

03/09/1980

“Setembro por conta da fotografia”

matéria não
assinada

71

30/09/1980

“‘Arte e Uso’, fotografia e cultura”

Stefania Bril

72

28/12/1980

“Fotografia, a verdadeira explosão”

Stefania Bril

Tabela 5
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Data

Título

Autor

73

11/05/1973

“Fotografia, mercado latente”

matéria não
assinada

74

09/09/1973

“Nasce a Photo-Galeria”
(Suplemento Literário)

Boris Kossoy

75

13/03/1974

“Exposição procura valorizar fotografia”

matéria não
assinada

76

18/09/1974

“Em Paris, fotografia concorre com pintura”

Francisco Diaz
Roncero

77

04/06/1976

“Crise nos museus estimula prática da fotografia”

Pierre Schneider
(L’Express)

78

10/12/1978

“Um interesse que aumenta a cada dia”

Michael Bandler
(NYT)

79

07/06/1979

“Fotografia brasileira abre caminho”

matéria não
assinada

80

10/01/1980

“Nova York: a expansão da fotografia”

Stefania Bril

81

10/01/1980

“Em São Paulo, a luta por um mercado”

Stefania Bril

82

30/03/1980

“Em São Paulo, a fotografia conquista seu espaço”

matéria não
assinada

83

28/12/1980

“Fotografia, verdadeira explosão”

Stefania Bril

Tabela 6
Data

Título

Autor

84

30/05/1970

“Fotografia como viva interrogação”

Geraldo Ferraz

85

18/07/1976

“Na ‘Multimedia’, os infinitos arranjos da vanguarda”

Sheila Leirner

86

22/01/1978

“Quando fotografia e pintura se completam”

Sheila Leirner

87

18/06/1978

“O compromisso com a realidade”

Sheila Leirner

88

24/09/1978

“A fotografia como forma de expressão”
(Suplemento Cultural)

Stefania Bril

89

02/01/1979

“Fotografia: de Nova York para o mundo”

Stefania Bril

90

07/11/1979

“Um repórter que acredita na imagem”

Stefania Bril

91

16/11/1979

“Um templo para cultuar a imagem”

Stefania Bril

92

10/01/1980

“Nova York: a expansão da fotografia”

Stefania Bril

93

10/01/1980

“Em São Paulo, a luta por um mercado”

Stefania Bril

94

30/03/1980

“Em São Paulo, a fotografia conquista seu espaço”

Stefania Bril

95

30/03/1980

“Registro visual do movimento: 150 anos dos pioneiros”

Stefania Bril

96

22/04/1980

“Registros humanos e arquitetônicos”

Stefania Bril

97

29/04/1980

“Fusão de estruturas e cores em Fadon”

Stefania Bril

98

25/05/1980

“O mercado de arte fotográfica”
(Suplemento Cultural)

Stefania Bril

99

03/06/1980

“Registro de sonhos passados e futuros”

Stefania Bril

100

15/06/1980

“Barthes e o ‘gênio’ da fotografia”

Stefania Bril

101

20/06/1980

“A fotografia e a morte da morte”

Stefania Bril

102

29/06/1980

“Três aspectos significativos da I Trienal”

Stefania Bril

103

13/07/1980

“Realidade para o espectador construir”

Stefania Bril

104

19/08/1980

“Fotógrafo e cego, encontro mágico”

Stefania Bril
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105

27/08/1980

“A pintura, um suporte para a arte fotográfica”

Stefania Bril

106

27/08/1980

“Equilíbrio entre o real e o imaginário”

Stefania Bril

107

07/09/1980

“Ernst Haas, a vida em muitas fotos”

Stefania Bril

108

21/09/1980

“Cartier-Bresson, toda uma maneira de viver”

Stefania Bril

109

30/09/1980

“‘Arte e Uso’, fotografia e cultura”

Stefania Bril

110

09/12/1980

“A imagem como acessório dos objetos do dia-a-dia”

Stefania Bril

111

28/12/1980

“Fotografia, a verdadeira explosão”

Stefania Bril
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