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APRESENTAÇÃO

A imagem fotográfica seduz e fascina, fazendo-se presente em suas for-
mas estáticas (fotografia) e dinâmicas (audiovisual), em mídias eletrônicas e 
impressas, exposições e intervenções artísticas, campanhas publicitárias, pro-
cessos judiciais, entre outros usos e lugares. Elas carregam consigo uma força 
atestatória e testemunhal que poucas fontes são capazes de apresentar e, muitas 
vezes, convencem quem as contempla. Além disso, podem ser utilizadas tanto 
para “comprovar” acontecimentos quanto para “manipular” nossa percepção 
sobre eles. No entanto, como qualquer fonte histórica, necessitam de uma leitura 
crítica capaz de contextualizar o documento em si e suas formas de produção, 
circulação, apropriação e uso.

O próprio termo “fotografia” ajuda a reforçar leituras incautas dessas fon-
tes. O ato de registrar através da luz, congelar a visão num instante e convertê-
-la num documento perene está muito longe de ser um ato ingênuo, neutro ou 
livre de valores. Todo “grafar” implica em ações específicas de quem grafa. As 
escolhas sobre o quê grafar e como grafar implicam em enquadramentos, exclu-
sões, atenuações, ênfases, filtros, meios e lugares de circulação, interlocutores ou 
públicos para quem aquilo se destina ou não, ou como deve se destinar. Essas 
escolhas criam uma linha que perpassa as várias contribuições aqui reunidas. 
Ao transitarmos entre fotógrafos, repórteres, historiadores e cineastas, é fácil 
notar que todos esses agentes sociais realizaram escolhas sobre os registros que 
deixaram à posteridade. Escolhas essas definidas pelos saberes, técnicas e tec-
nologias de seu tempo, mas também por valores, visões de mundo e questões 
de época. As contribuições aqui presentes buscam trazer luz a algumas destas 
questões tendo a História enquanto eixo principal, mas sem perder de vista o 
caráter interdisciplinar tão necessário e tão evidente nas pesquisas que buscam 
compreender as interações humanas.

Abrindo esta coletânea e tomando a fotografia como veículo de uma visão 
de mundo, temos o capítulo de Caroline Ivanski Langer, A representação da nature-
za do Rio de Janeiro na fotografia de Georges Leuzinger (1862-1866). A autora aborda 
a representação fotográfica da natureza do Rio de Janeiro pelo olhar do suíço 
Georges Leuzinger, que elaborava suas imagens de acordo com as tendências 
pictóricas em voga na segunda metade do século XIX. A partir da postulação de 
Vânia Carneiro de Carvalho acerca dos três tipos de paisagens naturais existen-
tes na tradição imagética do período, Caroline Langer analisa seis fotografias de 
Leuzinger buscando relacionar as representações da natureza ao seu tempo, seus 
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usos e suas funções no Segundo Reinado brasileiro. Em sua análise, ficam evi-
dentes: o enfoque experimental de temas da natureza; o comprometimento para 
a elaboração de uma imagem oficial do Brasil ao universo capitalista; e os usos 
enquanto forma de diferenciação do tecido urbano, com uma natureza inserida 
de maneira controlada na cidade do Rio de Janeiro.

 Analisando a fotografia como veículo de uma visão de mundo e da histó-
ria de um grupo subalternizado, mas que buscava seu protagonismo de maneira 
independente, temos o capítulo Por um álbum de resistências e protagonismos surdos: 
as fotografias dos congressos internacionais de surdos como uma experiência historiográfi-
ca, de José Raimundo Rodrigues e Lucyenne Matos da Costa Vieira-Machado. 
O capítulo enfoca seis congressos internacionais de surdos, ocorridos entre fins 
do século XIX e início do XX na Europa e Estados Unidos, a partir de seus 
registros fotográficos. As poucas imagens posadas revelam o engajamento da 
comunidade surda na discussão de suas pautas e na superação das barreiras 
então impostas para sua plena inserção social. Apesar dos avanços obtidos ao 
longo dos anos, o texto nos leva a pensar em tantas outras tantas barreiras ainda 
não superadas, como a própria guarda da memória dos protagonismos que os 
autores nos convidam a conhecer.

Tomando o fotojornalismo como veículo de uma paradoxal visão de mun-
do, ao mesmo tempo glorificante e marginalizante, temos o capítulo “Quando so-
nhar se torna um fato histórico: narrativas fotojornalísticas sobre a trajetória da atriz Ruth 
de Souza”, de Letícia Reis e Camila Mendes Moreira. Duas jovens fotógrafas e 
historiadoras negras examinam fotografias e relatos biográficos da primeira-da-
ma negra do teatro brasileiro, Ruth de Souza, e apresentam como os discursos 
midiáticos se constroem e se moldam a partir de certas expectativas comporta-
mentais. Ora evoca-se uma Ruth cerceada, ora sexualizada, ora cercada pela 
elite. Neste câmbio de posições, as autoras explicitam a questão racial como um 
determinante que condiciona a imagem permeada de complexidades da atriz.

Levando em consideração o fotojornalismo como veículo de uma visão 
de mundo e da história em vias de legitimar-se, temos o capítulo de Fabiane Taís 
Muzardo, intitulado Arte e política nas páginas de El Machete: a consolidação de um 
discurso comunista no México nos anos 1920. A autora fornece um panorama sobre 
as primeiras edições do principal periódico comunista do México entre as déca-
das de 1920 e 1930, apresentando as mudanças gráficas e estilísticas do veículo 
de imprensa no período. O principal foco de interesse, no entanto, é o trabalho 
da fotógrafa Tina Modotti, cujas fotografias e fotomontagens podem ser lidas 
como cartazes políticos capazes de modificar pedagógica e socialmente a men-
talidade coletiva através de uma linguagem simbólica e intencional. 

Em A mídia em cena: as mortes de jovens das periferias no jornal Folha de 



A HISTÓRIA ATRAVÉS DAS CÂMERAS

7

Londrina, Ruth Tainá Aparecida Piveta apresenta o fotojornalismo enquanto 
veículo de uma visão de mundo sobre a violência legítima e a legitimação da 
violência a partir dos conteúdos publicados. Com base em reportagens de 2012, 
a autora investiga como as mortes de adolescentes e jovens periféricos são apre-
sentadas nas páginas do jornal londrinense, buscando responder a perguntas 
como: por que algumas mortes violentas são ostensivamente noticiadas e outras 
caem no esquecimento? Por que tantos jovens pobres e negros são mortos sem 
que isso cause comoção e estranhamento? A partir destas indagações iniciais, 
a autora analisa a articulação entre as fotografias publicadas – que majoritaria-
mente enquadram as mãos e os pés das vítimas – e os elementos textuais, que 
objetificam e espetacularizam os corpos dos jovens noticiados.

Num movimento quase que oposto ao do capítulo anterior, em Uma violên-
cia não antes vista: o Esquadrão da Morte e as fotografias do fundo Ultima Hora (Rio de 
Janeiro, 1968-1969), Mariana Dias Antonio traz o fotojornalismo enquanto veículo 
de uma visão de mundo sobre a violência legítima e a legitimação da violência a 
partir do que não foi publicado. A autora investiga algumas fotografias sobre o 
Esquadrão da Morte carioca, capturadas pelas equipes do jornal Ultima Hora em 
fins da década de 1960, em busca de respostas quanto às motivações e critérios que 
separaram o publicável e o não publicável. A violência explícita perdia espaço na 
autocensura jornalística para critérios outros, como o baixo valor informativo e a 
evitação de redundâncias, nos apresentando uma ética e uma estética jornalística 
distintas das que vemos hoje em veículos de grande circulação.

Pensando em outros usos do fotojornalismo e sua interface com a História, 
temos o capítulo Fotojornalismo para além da notícia: outras formas de olhar para 
eventos e pessoas, de Bruna Trautwein Barbosa. A autora analisa o processo de 
musealização de fotografias documentais e fotojornalísticas, apresentando tam-
bém as discussões que permearam a exploração estética do fotojornalismo e sua 
transformação em um produto cultural e histórico. O capítulo traz um panora-
ma histórico capaz de situar: a importância das cooperativas de fotógrafos para 
a consolidação deste nicho ao longo das décadas de 1940 e 1990; as discussões 
fomentadas pela crítica; a espetacularização e voyeurismo; o dilema ético sobre 
as fotografias, sobretudo quando o assunto registrado diz respeito à guerra e à 
fome; e os direitos das pessoas fotografadas.

Os usos do fotojornalismo em diálogo com a História não se restringem 
apenas a espaços de memória e pesquisas de gabinete. Nesse sentido, o capítulo 
Ensino explícito e imagem: uma proposta para o ensino de História, de Fábio Luiz da 
Silva, apresenta uma proposta para o ensino de História a partir da leitura e 
análise de dois anúncios publicitários contidos na edição de junho de 1967 da 
revista Realidade. Com uma proposta voltada para alunos do 9º ano do Ensino 
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Fundamental, o autor utiliza-se dos pressupostos do Ensino Explícito e da análi-
se de John Brookshire Thompson. A proposta do historiador e educador fornece 
um interessante e importante subsídio ao professor de História que busca traba-
lhar com fontes imagéticas em sala de aula.

O capítulo Pátria Redimida: o primeiro cinema paranaense, a propaganda getu-
lista de 1930 e a reação da Força Militar do Paraná, escrito por Tairon Villi, encerra a 
presente obra coletiva considerando a imagem fotográfica em movimento e uma 
pedagogização pública de História legítima contraposta por outras fontes. Para 
sua análise, o autor utiliza o filme Pátria Redimida, de João Batista Groff, e o diário 
pessoal do Tenente-coronel Pedro Scherer Sobrinho, confrontando as narrativas 
acerca da movimentação das tropas getulistas entre as cidades de Curitiba e Rio 
de Janeiro. O exercício historiográfico promovido pelo autor nos oferece uma in-
teressante perspectiva acerca das intencionalidades presentes tanto na construção 
do filme quanto do diário, demonstrando a interferência direta dos lugares sociais, 
objetivos e aspirações distintas de cada uma das fontes e seus produtores.    

Desejamos uma excelente leitura. Que os trabalhos dos pesquisadores 
aqui reunidos despertem o interesse de tantos outros!

Mariana Dias Antonio  
Fabiane Taís Muzardo
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A REPRESENTAÇÃO DA NATUREZA DO RIO 
DE JANEIRO NA FOTOGRAFIA DE GEORGES 

LEUZINGER (1862-1866)1

Caroline Ivanski Langer2

Introdução

A presente análise enfoca as fotografias do suíço Georges Leuzinger 
(1813-1892), em específico as que retratam a natureza do Rio de Janeiro, de 
forma a relacionar tais representações às tendências pictóricas em voga na se-
gunda metade do século XIX. Isto é, pretende-se realizar um estudo acerca das 
funções cumpridas por tais representações de elementos considerados naturais, 
bem como as possíveis motivações e intenções do fotógrafo.

Em que pese um breve recorte biográfico do fotógrafo, Georges Leuzinger 
é um fotógrafo brasileiro, apesar ser de originário do cantão suíço de Glaris. Isto 
porque passou no Rio de Janeiro, onde desembarcou aos dezenove anos (1832), a 
maior parte de sua vida; lá sendo aprendiz de litografia e, ulteriormente, fotogra-
fia. Foi criador de um dos grandes estabelecimentos gráficos cariocas de sua épo-
ca: a Casa Leuzinger.Este era um relevante local de sociabilidade no contexto da 
vida cultural brasileira na segunda metade do século XIX, e o próprio Leuzinger 
passou a ser historicamente estudado, no século XXI, na qualidade de uma figura 
pública nos meios comerciais e culturais do Segundo Reinado (BORGES, 2008).

Afirma Burgi (2006, p. 5) que Leuzinger, durante a década de 1860:

realizou um trabalho sistemático de documentação fotográfica do Rio de 
Janeiro. Incluindo cenas urbanas, vistas de Niterói, da Serra dos Órgãos e 
de Teresópolis, suas paisagens e panoramas surgiam apenas duas décadas 
depois da invenção da daguerreotipia — fazendo do artista não apenas um 
dos pioneiros da fotografia no Brasil […], mas um dos grandes inovadores 
da fotografia no século XIX.

1 Este artigo faz parte de minha pesquisa de mestrado, em atual desenvolvimento, na Uni-
versidade Federal do Paraná (UFPR). O presente trabalho foi realizado com apoio da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código 
de Financiamento 001.

2 Mestranda em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR); Licenciada em His-
tória pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 

 E-mail: caroline.langer@hotmail.com.
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O ateliê fotográfico de sua firma foi inaugurado em 1865, e é a partir 
desse ano que o suíço passa a produzir suas primeiras vistas urbanas e naturais. 
Dentre outros profissionais que suplantaram o exclusivo uso da fotografia em 
retratos na mesma época, é de Leuzinger os maiores destaques em relação à 
qualidade técnica e à comercialização destas imagens, sendo considerado um 
“empreendedor”, possuidor de refinada visão estratégica (ANDRADE, 2006). 
Em anúncios da mesma década da inauguração do ateliê, Leuzinger já anuncia-
va ter “a única distinção conferida ao Brasil para esta arte” (KOSSOY, 2002), se 
referindo a ter sido dele a primeira distinção obtida por fotografias do Brasil na 
Exposição Universal de 1867, ocorrida em Paris. E este não se constituiu even-
to isolado: suas fotografias participaram, após serem devidamente selecionadas 
pelo Império brasileiro, em três destes eventos internacionais3. A fotografia de 
Leuzinger, no fim de contas, nutriu muitas conexões com o continente euro-
peu. Por um longo período, suas vistas do país eram as únicas que se encontra-
vam para aquisição, muito procuradas por visitantes estrangeiros. Eram tam-
bém vendidas por subscrição, com possibilidade de entregas em Paris, Londres, 
Hamburgo e Lisboa (BORGES, 2008).

Estudar, portanto, tais fotografias é um empreendimento que pode auxiliar 
na compreensão da produção e na circulação da imagem oficial do Brasil (em 
um momento de necessária fundamentação política), que era, em partes, aquela 
exposta nas exposições internacionais4. Nas Exposições, os estandes de cada país 
procuravam, através de autorrepresentações elaboradas oficialmente, inserir-se de 
maneira adequada no concerto das nações: lidando com a ordem do imaginário, 
a propaganda deveria ser positiva para, internacionalmente, obter o devido reco-
nhecimento de suas potencialidades e, internamente, legitimar a ordem vigente. 
Nesse sentido, as fotografias trabalham como intermediárias do conhecimento, 
produzindo representações mentais e fomentando a cultura visual no sentido de 
que determinada imagem de uma nação literalmente viajava até o local de sua 

3 De acordo com mapeamento realizado pela pesquisadora Maria Inêz Turazzi (1995), Ge-
orges Leuzinger expôs esses registros nas seguintes exposições: II Exposição Nacional 
(1866), Exposição Universal de Paris (1867), III Exposição Nacional (1873), IV Exposição 
Nacional (1875) e Exposição Internacional de Antuérpia (1885). É importante ressaltar 
que Georges Leuzinger não foi expositor apenas de fotografias, mas também de materiais, 
como impressos e livros, por conta dos serviços tipográficos da Casa Leuzinger. Isso o 
faz estar presente em muito mais do que os cinco eventos elencados, mas foram estes que 
receberam a exposição de suas vistas fotográficas.

4 Eventos sediados na Europa e nos Estados Unidos, que geralmente duravam alguns meses 
e eram realizadas entre curtos intervalos de anos. A historiografia habitualmente os define 
como “fenômenos geopolíticos da modernidade” uma vez que, alicerçados neste momen-
to de crescente expansão da ordem burguesa ao redor do globo, funcionavam “como uma 
espécie de escala simbólica das diferentes e sucessivas proporções de progresso que haviam 
sido alcançadas pelas nações participantes” (TURAZZI, 1995, p. 28).
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exposição. E muito mais do que um mero item a ser avaliado, a contemplação 
da fotografia implicava, para a época, em noções objetivas, tangíveis e vivas da 
realidade daqueles mundos distantes, que gradualmente se tornavam familiares.

O acervo fotográfico de Georges Leuzinger conta com mais de 250 fo-
tografias e está sob guarda do Instituto Moreira Salles (IMS), sendo disponi-
bilizado para consulta de forma digital5.Além disso, é de autoria do IMS em-
preendimentos de pesquisa e exposições realizados principalmente na primeira 
metade dos anos 2000, como a edição número 3, de junho de 2006, do Cadernos 
de Fotografia Brasileira (ISSN 16778502). Vale ressaltar que, apesar de Leuzinger 
ser um fotógrafo muito conhecido e citado por estudiosos da história da foto-
grafia brasileira, muito pouco se produziu especificamente sobre ele após isso. 
O presente estudo constitui, portanto, uma tentativa de retomar e atualizar esse 
cenário, dado seu reconhecido pioneirismo e destaque em relação à fotografia 
oitocentista do Rio de Janeiro.

Representações fotográficas da natureza no Segundo Reinado

Quando da invenção da técnica fotográfica, não demorou muito para que 
as paisagens se mostrassem um motivo de recorrente retrato, por diversas razões. 
No Brasil, a fruição estética dessa tradição pictórica já estava estabelecida antes 
mesmo da invenção da fotografia. Isso porque, como aponta Vânia de Carvalho 
(1998), os temas neoclassicistas trazidos pela Missão Francesa (1816) mantêm a 
paisagem – que já tinha sido explorada (e idealizada) nas anteriores pinturas de 
temas religiosos – como pano de fundo de suas cenas heroicas. Assim, quão con-
veniente não foi a descoberta de uma técnica que possibilitasse retratar (nas pa-
lavras da época: fidedignamente) um cenário e que requiria, pelo menos em seus 
anos iniciais, um longo tempo de exposição! A inércia necessária acabou, então, 
por conotativamente também “imobilizar” o repertório imagético da sociedade 
oitocentista, que continuou a ter paisagem como um de seus principais objetos.

Contraditoriamente, estamos na verdade falando de uma época na qual a 
aceleração da vida cultural e cotidiana é crescente, e mudanças acontecem em rit-
mo frenético. E a fotografia é ao mesmo tempo um produto e um produtor dessa 
sociedade industrial, sendo capaz de representar sua condição de possibilidade na 
medida em que “a documenta com o máximo de pertinência e de eficácia, que lhe 
serve de ferramenta, e que atualiza seus valores essenciais” (ROUILLÉ, 2009, p. 
30). Esse papel duplo, de uma conquista da Ciência que pode também continua-
mente retratá-la, fez a técnica fotográfica ser concebida como um produto indus-
trial, antes de ser considerada enquanto uma expectação artística.

5 Através do sítio eletrônico https://ims.com.br/titular-colecao/georges-leuzinger.
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A fotografia documental era o que melhor acompanhava e representava o 
século XIX. Sua função de documento corresponderia a um poder de equivaler inte-
gralmente àquilo que retratava (ROUILLÉ, 2009). Aqueles que viviam na “época 
da invenção do telégrafo, do telefone, do motor de explosão, que em seu conjunto 
foram concebidos visando solucionar a ‘pressa’ do final do século” (SCHWARCZ, 
1998, p. 346) eram estimulados pela possibilidade de projeção de imagens nítidas 
e precisas, de forma muito mais veloz e “real” do que a viabilizada pela pintura:

A sedução destas imagens estava no fascínio que a fidedignidade exercia 
sobre o gosto taxonomista do século XIX: possibilitava não apenas o con-
tato visual mas também a posse dos objetos e lugares anteriormente ina-
cessíveis, agora cientificamente fixados sobre papel, oferecendo o mundo 
todo para ser catalogado e colecionado (PAVAN, 1998, p. 234)

É a partir da década de 1850 que a técnica fotográfica, até então pouco 
acessível a um grande público, torna-se popular e ganha uma dimensão indus-
trial. Simultaneamente à descoberta das cartes de visite6e às representações da 
sociedade burguesa como um todo, “a fotografia começa a interessar-se por ou-
tras realidades, voltando-se, num primeiro momento, para a captação daquela 
paisagem que povoava tantos quadros exóticos” (FABRIS, 1998, p. 29). 

Alicerçadas nos ideais de objetividade e veridicidade, as fotografias de pai-
sagem cumpriam diferentes funções: podiam ser exibidas nas exposições nacio-
nais e internacionais, comercializadas para viajantes e imigrantes na qualidade de 
cartões-postais, utilizadas pelas empresas de construção ferroviária e até mesmo 
por pintores para base de encomendas. O registro de vistas fotográficas era espe-
cialmente interessante ao Império do Brasil: possibilitava a visualização da opu-
lência e exotismo das terras brasileiras, atestava as riquezas geradas pela cafeicul-
tura, a beleza do Rio de Janeiro e obras de engenharia, para citar alguns exemplos.

O perfil desses profissionais da imagem seguia delineamentos geralmente 
parecidos. Num primeiro momento, grande parte é formada por europeus emi-
grantes que fogem da saturação do nicho fotográfico de seus países e apostam 
no Brasil como um destino promissor (LEITE, 2001). Além disso, quando se 
estabeleciam no Rio de Janeiro – destino de quase metade dos fotógrafos em 
atividade no Brasil no período entre 1850 e 1869, segundo Kossoy (2002) – era 
mais especificamente no centro da cidade onde se “concentrava a maioria dos 
estúdios fotográficos, num perímetro que podia ser percorrido sem problemas 
de uma só pernada” (VASQUEZ, 2002, p. 10).As intenções comerciais, afinal, 
prevaleciam. A partir da segunda metade da década de 1850 a fotografia no 
Brasil passa a explorar a documentação da paisagem urbana, extrapolando a 

6 Modismo de fotografia muito disseminado na década de 1860 que buscava conferir ao foto-
grafado status e distinção social. Eram trocados em meios sociais, geralmente com dedicató-
rias. Simboliza a penetração e fixação da fotografia na vida cotidiana dos homens modernos.
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especialidade do retrato, mas continuando a manter suas pretensões comerciais:

[…] no campo fotográfico, a produção de imagens da natureza prolifera. 
A princípio, as paisagens daguerreotipadas eram caras e a comercialização 
dificultada pelo seu caráter de exemplar único. […] Com o aparecimento 
das técnicas com vidro e papel, que permitiam a reprodução a partir do ne-
gativo, o fotógrafo adquire maior flexibilidade, não precisando estar exclu-
sivamente ligado à produção de retratos (CARVALHO, V., 1998, p. 203)

No que tange às representações oficiais do Império brasileiro, deve-se 
voltar o olhar ao amplo interesse de atração de imigrantes europeus às terras 
nacionais, bem como à importante tarefa de legitimar, principalmente aos olhos 
europeus, a monarquia tropical, que buscava incessantemente a fundamentação 
de uma identidade política e cultural. Além disso, a maioria dos cidadãos bra-
sileiros desconhecia seu território, geralmente mantendo contato apenas com a 
região em que nasceram ou viviam, e tendo o restante do país como uma ideia 
longínqua. O reconhecimento do território nacional por parte de seus habitantes 
era essencial ao Império, e agora “a fotografia ofereceria mais facilmente uma 
representação precisa e mais exata do que era visto. O Império do Brasil se tor-
naria enfim completamente visível” (BRIZUELA, 2012, p. 41).

O imperador D. Pedro II veria na fotografia um importante recurso 
para divulgação de sua imagem: “moderna como queria que fosse o reino” 
(SCHWARCZ, 1998, p. 345).Pois bem, pode parecer contraditório o fomento de 
uma técnica europeia eminentemente urbana, em uma monarquia escravagista 
do outro lado do Atlântico – com destaque, ainda por cima, ao ambiente natural 
–, reivindicar-se moderna, mas as paisagens brasileiras fotografadas seguem sen-
do uma representação típica da sociedade industrial nascente. Esse cenário es-
clarece-se na medida em que compreendemos que a fotografia é inseparável de 
um dos principais fenômenos da modernidade: o expansionismo. Nas imagens 
urbanas, isso se traduz em ângulos e linhas retas e arestas afiadas. As paisagens 
e vistas de viagem, por sua vez, muitas vezes “se inscrevem em projetos que, 
lançados a partir das capitais, buscam o domínio, a conquista ou o controle dos 
territórios” (ROUILLÉ, 2009, p. 43).

A natureza, aos olhos taxonomistas da época, relacionava-se à técnica 
fotográfica de uma forma muito simples: se a subjetividade artística ainda não 
era considerada no processo de obtenção de imagens, a fotografia era senão um 
processo químico, ou seja: a natureza retratando a ela mesma: “a ideia de que a 
natureza imprime a si mesma mostra que a técnica fotográfica não é um siste-
ma pictórico, mas um sistema de impressão” (BRIZUELA, 2012, p. 98). Dessa 
forma, as paisagens reforçam ainda mais o sedutor estatuto de fidedignidade 
fotográfica, ao passo em que não eram lidas enquanto construções intencionais 
inseridas e determinadas por um espaço e tempo, mas sim enquanto um lugar de 
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produção próprio. Nesse sentido, a participação humana na fotografia de vistas 
no século XIX permanece invisível, o que talvez coloque as paisagens como um 
dos principais exemplos da fotografia documental do período.

Análises de fotografias

A pesquisadora Vânia Carneiro de Carvalho, em capítulo da obra Fotografia: 
usos e funções no século XIX (1998), postula três tipos de paisagens naturais existen-
tes na tradição imagética da segunda metade dos oitocentos: 1) a natureza plástica, 
presente mais na pintura do que na fotografia e correspondente à valorização dos 
atributos naturais da paisagem, como seu relevo e vegetação; 2) a natureza produ-
tiva, que se alinha ao capitalismo na medida em que adquire função decorativa 
do ambiente urbanizado ou de interesse, ao estar engajada em algum processo 
produtivo, como os das estradas de ferro; e 3) a natureza urbanizada, na qual esta 
aparece domesticada pelo homem em fotografias de locais como praças públicas 
e parques, havendo a valorização de formas geométricas e do desenho urbano. O 
fotógrafo em foco neste artigo, Georges Leuzinger, produziu paisagens que sufi-
cientemente se encaixam nas três classes elencadas. A presente análise é realizada 
a partir de seis fotografias albuminadas7do suíço e se baseia, portanto, nas defini-
ções de Vânia de Carvalho, buscando conjugar essas representações da natureza 
ao seu tempo, seus usos e funções no Segundo Reinado brasileiro.

A natureza plástica, primeiro tipo de representação elencado, insere-se na 
ordem do imaginário oitocentista a partir do enfoque em temas naturais de forma 
mais experimental. Um pouco mais rara na fotografia do que na pintura, essa va-
lorização de ambientes selvagens permite que eles sirvam como “catalisadores do 
interesse” através de suas variações de luz e profundidade. Na fotografia,

Os motivos tradicionalmente utilizados pela pintura (água, vegetação, bar-
co, relevo) [...] sofrem um tratamento diferente. O corte abrupto, a ênfase 
nas linhas como elementos estruturadores da imagem, os efeitos de acha-
tamento dos planos, são algumas das características de uma visualidade, 
que está rompendo com a imagem de contornos realisticamente definidos 
e de enquadramento estático para entrar no campo do instantâneo e das 
estruturas abstratas (CARVALHO, V., 1989, p. 214).

As imagens de Leuzinger selecionadas que correspondem a esse tipo de re-
presentação são uma fotografia da Pedra da Gávea e outra da Cascatinha da Tijuca.

7 Técnica de impressão de negativos desenvolvida na década de 1850 e muito disseminada 
em razão de oferecer provas com melhor contraste e detalhes. Georges Leuzinger utilizou 
em larga escala desse tipo de impressão, realizada a partir de um papel coberto de albumi-
na sensitizado com nitrato de prata.
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Figura 1 - Pedra da Gávea a partir da Barra da Tijuca8, c. 1866

Fonte: Acervo Instituto Moreira Salles.

Figura 2 - Cascatinha da Tijuca -La Petite Cascade, c. 1865

Fonte: Acervo Instituto Moreira Salles.

8 Nos títulos das fotografias aqui apresentadas optou-se por manter seu título original, dis-
ponibilizado pelo acervo online do Instituto Moreira Salles. No material fotográfico co-
mercializado pela Casa Leuzinger não é rara a utilização do idioma francês em detrimento 
do português brasileiro em legendas e livretos. O estabelecimento ocasionalmente também 
imprimiu material em alemão. Por este motivo três das fotografias selecionadas possuem 
títulos nestes idiomas estrangeiros.



Mariana Dias antonio | Fabiane taís MuzarDo - organizaDoras

16

Em ambas as imagens, o enfoque é essencialmente em seus elementos na-
turais, a princípio ausentes de presença humana. Na subjetividade moderna, a 
natureza está inteiramente separada do homem a partir da ausência da concepção 
de uma ação consciente. Brizuela (2012), contudo, aponta ao fato de não existirem 
paisagens naturais, uma vez que são lugares constituídos para serem vistos, con-
figurando, em nosso caso e de acordo com as noções historiográficas atualmente 
vigentes, escolhas do fotógrafo. Mas a concepção de natureza no século marcado 
pela expansão capitalista é divergente: “a natureza era uma garantia real de verda-
de, de algo inimitável” (BRIZUELA, 2012, p. 28, grifo da autora). 

As imagens fotográficas de paisagens, segundo Turazzi (1995), expres-
sam-se pela via do exótico e do pitoresco, sendo uma demanda que, claramente, 
vem de fora e obedece a esquemas pictóricos predispostos e tendentes. Georges 
Leuzinger, que detém o título de pioneiro na comercialização de vistas fotográ-
ficas, vendia esses tipos de imagens “de tirar o fôlego” para europeus curiosos 
(tanto aos que estavam de fato no Brasil e desejavam enviar às famílias cartões 
postais do local para onde emigraram, quanto aos europeus que residiam lá mes-
mo, via subscrição) e clientes burgueses brasileiros, que passavam agora a “visi-
tar os estúdios dos fotógrafos não só para posar diante da câmera, mas também 
para colecionar imagens de terras longínquas, cuja venda agora era anunciada 
em jornais” (BRIZUELA, 2012, p. 53). O acesso a realidades distantes, inaces-
síveis à maioria dos europeus, era agora viabilizado pela cartografia visual da 
imagem fotográfica, que invocava este fascínio pela natureza do Rio de Janeiro, 
já experimentado na tradição literária desde a poesia romântica acerca da “cida-
de maravilhosa” (AZEVEDO, 2010). 

A fotografia da Pedra da Gávea, junto a outras imagens apresentadas 
por Leuzinger na Exposição Nacional de 1866, foi analisada pelo pintor Victor 
Meirelles, jurado da classe de Photographia da ocasião. Em seu comentário, o 
pintor compila os principais critérios avaliados na ocasião e as incumbências da 
categoria de paisagem:

[...] os trabalhos photographicos deste senhor primão pela nitidez, vigor 
e fineza dos tons, e também por uma côr muito agradavel. Póde-se dizer 
desses trabalhos, que são perfeitos; pois que representão fielmente com to-
das as minudencias, os diversos lugares pitorescos do nosso caracteristico 
paiz. Algumas provas são obtidas com tanta felicidade, que parece antes 
um trabalho artisticamente estudado, e que neste ponto rivalisão com a 
mais perfeita gravura em talhe doce; direi que estas provas poderião servir 
perfeitamente de estudo aos artistas, que se dedicão a arte bella da pintura 
de paizagem. As fórmas são alli reproduzidas com toda a fidelidade da 
perspectiva linear, e o que sobretudo torna-se ainda mais digno de attenção 
é a perspectiva aérea, tão difficil de obter-se na photographia sem grande 
alteração (BRASIL, 1869, p. 166).
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O reconhecimento da exuberância tropical das terras brasileiras e da pró-
pria beleza de fotografias como as selecionadas era uma base cultural na qual o 
Segundo Reinado se apoiava a fim de fortalecer a identidade nacional e, como 
já visto, inserir-se satisfatoriamente no concerto das nações, de forma a ser re-
conhecido por características próprias. A avaliação de Victor Meirelles serviu, 
em seu contexto, para a seleção dos fotógrafos a serem expostos na Exposição 
Universal de 1867, em Paris. Sendo assim, o pintor estava, na verdade, incumbi-
do de averiguar e aprovar a representação oficial da nação internacionalmente. 
Em plena Guerra do Paraguai (1864-1870), a tarefa do Império brasileiro em sua 
autorrepresentação internacional apoiava-se maiormente na representação be-
nemérita apesar das adversidades. Competia, segundo os relatórios da Sociedade 
Auxiliadora da Indústria Nacional (SAIN)9, a conservação do reconhecimento 
conquistado nas exposições internacionais anteriores e o aproveitamento da vi-
sibilidade ocasionada por esta – enquanto oportunidade de divulgação das for-
ças produtivas do Brasil e dos imensos recursos de que dispunha:

[...] pois bem, no momento em que o Brazil mostra no campo da batalha 
a coragem e o valor de seos soldados, fazendo elle o inventario de suas 
riquezas, mostrando seos musculos cheios de seiva, suas veias turgidas dos 
mais preciosos metaes, a immensidade de seos dominios, a grandeza de 
seos rios, a luxuria de sua vegetação, a uberdade de seo solo, em fim a 
magnificencia de sua natureza, patentêa tambem os grandes recursos de 
que dispõe nesta guerra da civilisação contra a barbaria, garante o futuro 
de seos filhos e firma a fé dos contractos entre elle e as nações do mundo 
civilisado (BURLAMAQUI, 1866, p. 201).

Em relação à segunda categoria de representação da natureza segundo 
Carvalho (1998), a produtiva mostra-se comprometida na elaboração de uma 
imagem oficial que compatibilizasse o país ao universo capitalista. Aqui a fo-
tografia será utilizada em sua dupla função: a que comprova, por ela mesma, o 
progresso científico, e a que registra a urbanização e o processo de moderniza-
ção brasileiro. Georges Leuzinger não foi fotógrafo de inventos industriais ou de 
ferrovias, e por isso as imagens aqui selecionadas antes priorizam a vista urbana, 
na qual a natureza transforma-se num palco modificado por novos elementos: 
“a paisagem, que se apresentava em sucessivos planos horizontais, agora é cor-
tada por linhas verticais e diagonais, que dão à composição um novo equilíbrio” 
(CARVALHO, V., 1998, p. 218). 

9 Sociedade criada em 1827 com o objetivo de estimular o desenvolvimento da indústria brasi-
leira. Na década de 1860 exercia papel de órgão consultivo do Estado e igualmente fez parte 
da organização da primeira exposição nacional, em 1861. Em seu periódico, O Auxiliador da 
Indústria Nacional, editado entre 1833 e 1892, constam importantes informações acerca de 
suas atividades e da situação industrial do Brasil, constituindo fonte do presente estudo.
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Figura 3 - Corcovado, tomado do bairro de Botafogo, 1862

Fonte: Acervo Instituto Moreira Salles.

Figura 4 - Hotel dos Estrangeiros, vendo-se ao fundo o Pão de Açúcar, c. 1865

Fonte: Acervo Instituto Moreira Salles.
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A diferenciação dos enquadramentos demonstra a diversidade com a qual 
Leuzinger explora as possibilidades desse tipo de representação: enquanto uma é 
mais afastada, quase aérea, a segunda está basicamente posta do ponto de vista 
de um pedestre. Ambas, porém, apresentam morro ao fundo, árvores em meio às 
construções, e demonstram um ambiente urbano inserido na natureza do Rio de 
Janeiro. É uma urbanização que acontece justamente apesar das dificuldades, er-
guendo-se a partir das doutrinas de civilização e progresso, importadas da Europa.

A elaboração desses tipos de imagens não era para que fossem lidas en-
quanto uma tentativa de registro do contraste brutal e selvagem entre cidade 
e natureza: “a paisagem era [...] o olhar da cidade, símbolo de civilização dos 
mais expressivos, no contexto do século XIX. No vis a vis fotográfico, nature-
za e civilização configuram um conjunto harmônico, integrado” (AZEVEDO, 
2010, p. 194, grifos da autora). Novamente, se a natureza era uma qualidade a 
ser reivindicada pela nação brasileira enquanto objeto de identidade, nada mais 
natural do que a facilidade da coexistência entre ela e a cena urbana. Nada mais 
conveniente do que mostrar aos olhos europeus a potencialidade do Império em 
modernizar-se em suas condições imediatas, e vir a seguir os passos ingleses e 
franceses, de acordo com o impreterível curso positivista.

De volta aos enquadramentos, a diferença entre a preferência por uma fo-
tografia mais panorâmica ou terrestre pode estar no enfoque. Um posicionamen-
to de câmera que permita a visualização de edifícios em sua magnificência arqui-
tetônica, estabelecendo conexões entre os espaços públicos e a natureza, talvez 
não seria possível a partir do local onde estes se encontravam, sendo necessária 
uma ótica externa, mais afastada (CARVALHO, M.; WOLFF, 1998). Por outro 
lado, o registro da cena urbana a partir do nível dos olhos de um pedestre (plano 
ponto de vista) “permitiria recriar, na fotografia, o ponto de vista do visitante, 
induzindo o observado da imagem à sensação de penetrá-la e, consequentemen-
te, de ‘estar’ no espaço retratado” (CARVALHO, M.; WOLFF, 1998, p. 145). Ou 
seja: a expressão de um momento cotidiano da vida das cidades.

Na Figura 3, a monumentalidade não pertence ao imenso Corcovado, 
mas sim à urbanização. Não representa uma cidade indefesa em meio à podero-
sa natureza, mas um local de ordem, que a domina. Por sua vez, na Figura 4, o 
posicionamento da câmera de Leuzinger permitiu deixar o Pão de Açúcar me-
nor que o Hotel dos Estrangeiros. Esse relevo, que rege a cidade, não mais a con-
trola, não mais a influi. É como se pudesse, se da vontade humana fosse, a partir 
do crescimento urbano e do aburguesamento social, ser totalmente superado.

Ainda em relação à natureza produtiva, a Figura 5, da “Glória vista do 
Passeio Público” [tradução do IMS], traz pela primeira vez nessa seleção a figu-
ra humana em uma fotografia:
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Figura 5 - La Gloire, du Jardin Public, c. 1865

Fonte: Acervo Instituto Moreira Salles.

Para Brizuela (2012), a inserção de pessoas em fotografias de paisagens 
não é de modo algum pejorativo no sentido da pequenez da figura em rela-
ção a paisagens tão grandiosas, mas sim uma prova da capacidade humana no 
encaminhamento do mundo natural para o progresso. É do gênero humano a 
autoridade em relação à natureza. A delicada grade é obra da humanidade, que 
escolhe seu posicionamento perante a correnteza de água – também escolhendo 
contemplá-la, a partir do burguês Passeio Público. A presença humana, ainda:

[…] é a lembrança de que a fotografia é a visão de um sujeito cuja capaci-
dade de observar foi organizada por certa técnica — ou seja, que a visão é 
sempre a extensão de um aparato e que a natureza é sempre uma “segun-
da natureza”. O Brasil como um território intocado. O Brasil como um 
Jardim do Éden construído. O Brasil como o lugar de uma natureza tão 
natural porque foi construída assim. O Brasil como cópia de si mesmo. O 
Brasil hipnotizado por si mesmo” (BRIZUELA, 2012, p. 31).

Por fim, a terceira e última representação da natureza: a urbanizada. 
Correspondendo à utilização enquanto objeto de decoração e diferenciação do 
tecido urbano, esse tipo de retrato está presente em fotografias de locais total-
mente urbanizados nos quais a natureza foi ali inserida de forma totalmente 
controlada (CARVALHO, V., 1998). Para exemplificar a fotografia de Leuzinger 
que segue tais padrões, foi selecionada a fotografia de uma aleia de palmeiras 
imperiais no Jardim Botânico:
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Figura 6 - Königspalmenallee in Rio de Janeiro, Botanischer Garten, c.1865

Fonte: Acervo Instituto Moreira Salles.

A valorização das formas geométricas é outra característica relevante des-
se tipo de representação que tem a natureza, agora, totalmente domesticada:

Nada poderia ser mais planejado do que um jardim botânico – nesse caso, 
um jardim construído com o propósito de apresentar e “abrasileirar” plan-
tas tropicais de outras partes do mundo [...] Ao funcionar como um centro 
de natureza tropical, o Jardim Botânico pareceria indicar que a natureza, 
mais do que qualquer coisa, poderia ser usada como um autentico fiador 
real (BRIZUELA, 2012, p. 28).

O disciplinamento da natureza fica implícito através da organização e de-
limitação espacial da natureza. Aos moldes dos jardins franceses, é reintroduzi-
da a noção de “belo ideal” pela fotografia urbana da segunda metade do século, 
e a funcionalidade da natureza adquire também a esfera do lazer (CARVALHO, 
V., 1998). A direção e o sentido da imagem, que apontam para o alto e para 
frente, dizem: progresso! O Jardim Botânico, em uma exuberância essencialmente 
humana, exclama: fui construído!

Assim, um suíço que mantinha alinhamentos quase perfeitos às tendências 
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imagéticas – e às demandas – do hemisfério norte, alimentava a fome por ima-
gens de um país tão longínquo. O Império brasileiro, por sua vez, catalisava a 
recepção dessas fotografias através das exposições universais, e a natureza bra-
sileira sofria um misto de retratos e recepções, que iam do exótico ao moderno, 
do selvagem ao domesticado.  

Considerações finais

Os estudos acerca de Georges Leuzinger e seu trabalho enquanto fotó-
grafo e editor foram incentivados, principalmente, na primeira metade dos anos 
2000, pelo Instituto Moreira Salles, que desenvolveu pesquisas específicas acerca 
do fotógrafo, traçando sua trajetória biográfica e profissional. As imagens de 
Leuzinger popularizaram-se, também, em análises referentes à história fotogra-
fia do século XIX, sendo muito comparadas às de Marc Ferrez.

Apesar dos esforços, atualmente os estudos acerca da personagem e sua 
fotografia são mais escassos, o que faz com que nosso diálogo se dê com uma 
lista bibliográfica inevitavelmente mais antiga. Isso não acontece, contudo, por 
um esgotamento de possibilidades de estudo dessas interessantíssimas fontes, 
pelo contrário: as pesquisas antigas abriram leques que pouco foram explorados. 
Tem-se aí um Georges Leuzinger, conhecido por qualquer historiador da foto-
grafia brasileira pela qualidade de suas imagens e um pioneirismo “empreende-
dor”, mas que carece de aprofundamento adequado às tendências historiográ-
ficas atuais. A faceta explorada no presente estudo, a da paisagem considerada 
como natureza em sua obra, é apenas uma nuvem na torrente chuva que é esse 
fotógrafo do século XIX, chave para compreensão da autorrepresentação oficial 
do Império em diversas instâncias.
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POR UM ÁLBUM DE RESISTÊNCIAS E 
PROTAGONISMOS SURDOS: AS FOTOGRAFIAS 

DOS CONGRESSOS INTERNACIONAIS DE SURDOS 
COMO UMA EXPERIÊNCIA HISTORIOGRÁFICA

José Raimundo Rodrigues1

Lucyenne Matos da Costa Vieira-Machado2

Para começar a olhar…

Olhar, reparar tudo em volta, sem a menor intenção de poesia.
Girar os braços, respirar o ar fresco, lembrar dos parentes.

Lembrar da casa da gente, das irmãs, dos irmãos e dos pais da gente.
Lembrar que estão longe e ter saudades deles…

(MANOEL DE BARROS, 2010, p. 59)

Em Olhos parados, o poeta da epígrafe nos suscita a pensar sobre o olhar. 
O olhar não é algo nascido com a gente. A vida ensina-nos a olhar. Ao longo de 
nossas trajetórias vamos aprendendo formas e formas de fazer uso de um órgão, 
transformando-o em sentido. Aos poucos, descobrimos que também há normas 
vigorando sobre o olhar e que nossas pupilas não veem tudo, tampouco estão 
isentas de condicionamentos. 

As fotografias, materialidade que evoca a visão, movem-nos desde esse 
sentido para abrir-nos em movimentos inusitados e inesperados, cambiando diá-
logos, produzindo dúvidas, suscitando emoções. A fotografia é uma imagem 
que reteve o passado, mas também é o passado a reter a imagem. A fotografia é 
essa tecnologia que nos faz voltar nas memórias e pede-nos palavras. Esse antigo 
recorte de papel, agora tão acessível virtualmente, é abertura para outros recor-
tes. E nos tornamos todos tecelões a juntar partes, formando álbuns. 

1 Licenciado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Mi-
nas), mestre e doutor em Teologia Sistemática pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teolo-
gia de Belo Horizonte (FAJE-BH), mestre e doutorando em Educação pela Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES), coordenador de turno na Rede Municipal de Ensino de 
Vitória - ES. E-mail: jrrzenga@yahoo.com.br.

2 Mestra e doutora em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-dou-
torado pela Universidade Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), graduada em Pedagogia 
pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), professora Associada I do Curso de 
Letras-Libras, professora dos programas de Pós-Graduação em Educação (PPGE-UFES) 
e Linguística (PPGEL-UFES). E-mail: lumatosvieiramachado@gmail.com.
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Por isso, seguimos concordando com Barthes (1984, p. 20): “Eis-me as-
sim, eu próprio, como medida do ‘saber’ fotográfico. O que meu corpo sabe de 
Fotografia?”. E o autor segue que, em suas observações, as fotos podem ter três 
práticas ou até mesmo três emoções ou ainda três intenções: o fazer, o suportar 
e o olhar (BARTHES, 1984).

O Operator é o Fotógrafo. O Spectator somos todos nós, que compulsamos, 
nos jornais, nos livros, nos álbuns, nos arquivos, coleções de fotos. E aquele 
ou aquela que é fotografado, é o alvo, é o referente, espécie de pequeno si-
mulacro, de eídolon emitido pelo objeto, que de bom grado eu chamaria de 
Spectrum da Fotografia, porque essa palavra se mantém, através da sua raiz, 
uma relação com o “espetáculo” (BARTHES, 1984, p. 20, itálicos do autor).

Barthes (1984) ainda nos provoca dizendo que há uma coisa terrível em 
toda fotografia: o retorno do morto. 

Como Barthes (1984), não somos os maiores especialistas da fotografia, 
mas assim como o autor, somos entusiastas e estamos cansados da forma como 
as fotografias são olhadas/descritas sem emoção, ou pior ainda, apagadas. 
Agarramos-nos nele na decisão que tomamos de guiar nossas análises através 
da atração, ou seria fascinação? Vamos pegar aquelas fotos que fazem nossas 
cabeças balançarem e nossos olhos revirarem. Assim nos agarramos a Manoel 
de Barros para falarmos sobre o que nos move ao ver as fotos das resistências 
surdas. Não apenas no que vemos, mas também na espessura de suas vidas. No 
poema O Fotógrafo, Manoel (2015, p. 21) nos provoca:

Difícil fotografar o silêncio
Entretanto tentei, eu conto:
Madrugada a minha aldeia estava morta
Não se ouvia um barulho
Ninguém passava entre as casas
Eu estava saindo de uma festa
Eram quase quatro da manhã
Ia um silêncio pela rua carregando um bêbado
Preparei a minha máquina
O silêncio era um carregador?
Estava carregando o bêbado
Fotografei esse carregador
Tive outras visões naquela madrugada
Preparei minha máquina de novo
Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado
Fotografei o perfume
Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra
Fotografei a existência dela
E ainda um azul-perdão no olho de um mendigo
Fotografei o perdão
Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa
Fotografei o sobre
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Foi difícil fotografar o sobre
Por fim eu enxerguei a Nuvem de calça
Representou para mim que ela andava na aldeia 
de braços com Maiakóvisk - seu criador.
Fotografei a Nuvem de calça e o poeta
Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa
mais justa para cobrir a sua noiva
A foto saiu legal.

Como fotografar o silêncio? Como fotografar a existência? Como fotogra-
far os sentimentos, as cores, o perdão, o sobre, o cheiro? É com este sentimento 
de Manoel de Barros com Roland Barthes que seguimos olhando para as fotos 
dos surdos que, assustadoramente, de mortos trazemos à vida!

Nos últimos anos, no Brasil, muito tem se falado sobre protagonismo dos 
surdos. Entretanto, tal protagonismo pode ser contemplado desde um passado, 
mais especificamente, nesse capítulo, do final do século XIX e início do século 
XX. Nesse período ocorreram vários congressos internacionais organizados por 
surdos. Não se trataram de eventos para apenas manifestar uma oposição às de-
cisões do Congresso de Milão3. Foram ocasiões de profundo debate sobre como 
os surdos se percebiam e como gostariam de uma educação que lhes permitisse 
ampla inserção na sociedade. Sem dúvida, a questão do método estava sempre 
presente, mas o que mais se pode reparar é que testemunham uma sobrevivência 
das línguas de sinais no período que sucedeu a Milão. Nos eventos organizados 
pelos surdos a fotografia sempre esteve presente. Sendo assim, aqui nos detere-
mos sobre seis desses congressos. Consideramos que eles nos ajudam a formar 
um álbum das resistências e protagonismos surdos. 

Com Manoel de Barros, queremos fazer esse passeio, sabendo que ele nos 
faz pensar naquelas pessoas desconhecidas a evocar as nossas conhecidas. Os 
surdos do passado a nos apontar para os surdos do presente. As fotografias de 
lá fazendo-nos pensar nas atuais. E, com nossos olhos parados sobre as fotos, 
que haja muito movimento em nossos pensamentos e corações para que não 
apaguemos as resistências e protagonismos surdos do passado. Com Manoel 
de Barros queremos ainda apreender que tirar fotos é algo do ritual dos surdos. 
Não importa em qual reunião ou onde estejam. As fotos são fundamentais e são 
temáticas, por exemplo: “agora vem os homens”, “depois as mulheres”, “fazen-
do o sinal”, “agora os filhos”, “agora todos”. E assim sucessivamente vários 
enquadramentos, cheiros, cores, formas vão sendo eternizados. E com certeza, 
não é diferente dos surdos do passado.

3 O Congresso Internacional para o Melhoramento da Condição dos Surdos-Mudos, ocorri-
do em Milão, de 06 a 11 de setembro de 1880, organizado por professores de surdos ficou 
mundialmente conhecido por sua deliberação em favor do método oral puro na educação de 
surdos, gerando um progressivo abandono do método de sinais nas práticas educacionais. 
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A fotografia como documento

Partilhamos do pensamento de Lilia Schwarcz (2014) acerca da imagem 
como documento histórico. Acontece aqui uma virada conceitual, pois, durante 
muitos anos as fotografias eram acopladas a trabalhos com o mero intuito de 
tornar a leitura agradável. Além disso, também foi contínuo um pensamento de 
que as fotografias seriam fontes de qualidade inferior ao trabalho historiográfi-
co. Certo grafocentrismo impedia de compreender a imagem como um docu-
mento que também demanda leitura. Faz-se necessário

[...] vasculhar usos de imagens não como ilustrações, mas como docu-
mentos que, assim como os demais, constroem modelos e concepções. 
Não como reflexo, mas como produção de representações, costumes, 
percepções, e não como imagens fixas e presas a determinados temas 
ou contextos, mas como elementos que circulam, interpelam, negociam 
(SCHWARCZ, 2014, p. 393).

Em hipótese alguma, ao se recuperar os status de fonte para as fotografias, 
se deseja pensá-las como uma materialidade asséptica, desprovida de intencio-
nalidades, alheia a uma série de condicionamentos. A fotografia também não 
é a tradução imediata de uma verdade inquestionável. Tampouco, ao se servir 
do visual, é garantia de que o que vemos está dado definitivamente. Ela é um 
convite à observação e percepção de que algumas verdades podem ser por elas 
questionadas. Ao fluxo de álbum somos capturados por outra forma de pensar 
a história e naqueles registros de um instante físico, naquelas poses, naqueles 
olhos que com os nossos se cruzam, podemos estabelecer novas conversas sobre 
o passado desde o presente. Deparar-se com uma fotografia é deixar-se espantar 
por uma imagem que nos suscita diálogos, nos pede palavras, causa-nos emo-
ções, até perturbações.

Entretanto, é necessário problematizar aquilo que Foucault (1999) já nos 
alertava. O poder, no século XIX, incumbiu-se de toda a vida, do orgânico ao 
biológico, do corpo à população, servindo-se de tecnologias de disciplina e de 
regulamentação. Eliza Casadei, ampliando nossa reflexão, associa isso à foto-
grafia da seguinte maneira:

A fotografia, portanto, articulou, desde o início do século XIX, uma coa-
dunação de estratégias entre os modos de comando e os modos de repre-
sentação ou, em outros termos, entre os modos de poder e os modos de 
ver a partir da máquina – que se constitui mesmo como um dispositivo 
disciplinar (CASADEI, 2015, p. 66).

Uma fotografia é, de alguma forma, aprisionamento desde uma lente, 
de um olhar. Olhamos para aquela imagem a partir do ângulo escolhido, da 
perspectiva de luz selecionada por quem a captura. Invadimos o olho que viu e 
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capturou a fotografia para invadirmos a cena fotografada. O ler a imagem é um 
ato invasivo, um recorte que fazemos, uma sutura entre tempos. A imagem que 
nos chegou e que, na maioria das vezes, desconhecemos sua trajetória, coloca-
-nos em contato com um tempo que não existe mais, mas é o tempo que nós, do 
presente, alçamos para o diálogo.

O que a fotografia reproduz ao infinito só ocorre uma vez: ela repete me-
canicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. Nela, 
o acontecimento jamais se sobrepassa para outra coisa: ela reduz sempre 
o corpus de que tenho necessidade ao corpo que vejo; ela é o Particular 
absoluto, a Contingência soberana, fosca e um tanto boba, o Tal (tal foto, 
e não a Foto), em suma, a Tique, a Ocasião, o Encontro, o Real, em sua 
expressão infatigável (BARTHES, 1984, p. 13).

Tidas como elementos eternizáveis, as fotografias, ao ganhar as mãos dos 
espectadores, em muitos casos, perderam-se de seus técnicos, distanciaram-se 
de seus fotógrafos, conduziram ao anonimato aqueles que primeiro olharam 
e capturaram a cena. Ler a imagem seria também um imbuir-se do ver desde 
essa pessoa que definiu os parâmetros e evocou ângulos como justificativa para 
enquadramentos. Todavia, não tomamos as fotografias como objeto sacro impe-
netrável, mas como uma discursividade possível. Se as penetramos é para delas 
sairmos e, assim, acolhemos a proposição de Masschelein:

Na verdade, quero entender o “educar o olhar” não no sentido de educare 
(ensinar), mas de e-ducere, como conduzir para fora, dirigir-se para fora, 
levar para fora. E-ducar o olhar não significa adquirir uma visão crítica ou 
liberada, mas sim libertar nossa visão. Não significa nos tornarmos cons-
cientes ou despertos, mas sim nos tornarmos atentos, significa prestar atenção 
(MASSCHELEIN, 2008, p. 36, itálicos do autor).

Em nosso caso, prestar atenção em fotografias de eventos organizados 
por surdos. Fazer o esforço de reparar nos registros fotográficos desse grupo 
minoritário no final do século XIX e início do século XX. As fotografias – ou 
as menções a elas – provocam-nos a dizer uma história outra sobre os surdos, 
considerando seus protagonismos e resistências.

O momento da fotografia nos eventos dos surdos

Seja como herança de uma prática que se tornava comum, seja como de-
sejo de se afirmar uma presença volumosa e registrar o momento, durante os 
congressos internacionais organizados por surdos, há um momento dedicado 
à fotografia do grupo. Os debates em torno das causas da comunidade surda 
ganhavam, desta forma, uma materialidade para além da escrita.

As fotografias sobre as quais desejamos nos debruçar encontram-se 
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dispersas. Não acompanharam os registros oficiais dos congressos. Não foram 
transformadas em anexo. Também não foram usadas como corriqueira ilustra-
ção. Elas se des-prenderam, abrindo possibilidades outras, quem sabe antecipan-
do o que pensamos de formas outras na atualidade. 

Chegamos às fotografias por um caminho de prestar atenção a notas no 
próprio texto, em buscas em arquivos digitais. Encontramos essas imagens como 
quem encontra um amigo antigo e há muito tempo sem vê-lo. Encontramo-nas 
como quem deseja pronunciar uma palavra porque sente que aquele des-prendi-
mento pede-nos, também, alguns des-aprendimentos. Uma história dos surdos, 
tão colada à história da educação de surdos, ensinou-nos durante décadas sobre 
um apagamento pós-Milão (1880). Com essas fotografias podemos des-aprender 
um modo de ver. Ou, se quisermos, com elas, podemos e-ducar nosso olhar e, 
deixando-o sem as amarras que tudo querem dominar e certificar, re-pararmos 
e nelas prestarmos atenção.

No período de 1889 a 1937, a comunidade surda, na Europa e Estados 
Unidos da América, realizou uma série de congressos internacionais, concomi-
tantes às exposições universais. Tais reuniões, algumas com grande participação 
de surdos, são pouco conhecidas e seus relatórios, ainda não traduzidos, são 
pouco conhecidos no Brasil. Houve, portanto, não só uma clara resistência ao 
que fora proposto no Congresso de Milão e que foi paulatinamente implementa-
do, como também se sugere um crescente protagonismo dos surdos que merece 
ser visitado por nossas pesquisas. As fotografias sugerem-nos também isso.

O ato que nos dispomos pode ser tomado como uma contemplação. 
Etimologicamente, contemplar não tem um sentido de passividade ou direta-
mente religioso. Do grego témno = templo significa separar, estabelecer corte, 
definir espaço. Com o passar dos tempos, templum ganhou a dimensão de lugar 
sagrado onde se apresentavam os augúrios e também como grande abertura ao 
céu, permitindo comunicação. Dessa etimologia, foi-se constituindo “contem-
plar” como duplo sentido: olhar atentamente e considerar (olhar para os astros) 
desde o pensamento (MATOS, 2014). Desejamos que as imagens sejam também 
por outros contempladas, fazendo-nos conhecer augúrios provocativos, como 
aquele do cuidado de si, e permitindo-nos ter o céu aberto como espaço de ex-
ploração do pensamento. 

Congresso de Paris - 1889: um congresso a ser conhecido e lembrado

No século XIX, após a invenção da educação de surdos tornar-se algo 
mais conhecido e os surdos constituírem grupos organizados na Europa, ocorre-
ram alguns eventos nacionais que tinham por objetivo congregar os surdos e fo-
mentar a união em prol de lutas em comum. Essas reuniões ganharam maiores 
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proporções com eventos que passaram a reunir mais de uma nação. Contudo, 
foi em 1889 que os surdos realizaram o Primeiro Congresso Internacional. Paris 
sediava a Exposição Universal e os surdos, sob o pretexto de celebrar o cente-
nário de morte do Abade de l’Épée4, propuseram a organização de um evento. 
Nele, a despeito de uma exigência feita no momento da autorização, os surdos 
discutiram também sobre a educação que lhes era ofertada, porém, o fizeram 
desde a reflexão de temas que atravessavam a questão educacional: os surdos na 
sociedade, no mundo do trabalho, família e casamento de surdos.

O congresso contou com participação de surdos e ouvintes como se de-
preende da lista de participantes, ao se ler o nome de Menezes Vieira, profes-
sor do então Instituto de Surdos do Rio de Janeiro (atual Instituto Nacional 
de Educação de Surdos). Os participantes eram da Alemanha, “América”, 
Inglaterra, Áustria, Bélgica, França, Holanda, Suécia, Noruega, Suíça e Turquia. 

A fotografia é datada de 15 de julho de 1889 (Figura 1). Os surdos que 
excursionaram a Versailles, cidade natal do Abade de l’Épée, posicionaram-se 
nas escadarias do Palácio, e foram capturados pela lente de Pierre Petit (1832-
1909) (CHAMBELLAN, 1890). As vestimentas, os chapéus, as próprias poses, 
falam de uma época ou de um momento a ser celebrado. O estilo das roupas 
talvez também aponte para certa situação econômica desses participantes. Em 
sua maioria homens e, conforme o registro do congresso, algumas mulheres não 
nomeadas, ostentando apenas o sobrenome do esposo ou do pai. Se considerar-
mos a faixa etária, são adultos, mas alguns mais jovens estão também presentes.

Apesar da aparente seriedade, parece-nos que a atmosfera reinante era de 
certa empatia, permitindo-nos imaginar o riso jocoso, as aproximações típicas 
de passeios, o movimentar de mãos. Na fotografia elas não sinalizam. Estão 
visíveis, mas não se comunicam com o fotógrafo e com possíveis espectadores. 
Uma tentativa de não quebrar a formalidade do registro feito por um fotógrafo 
famoso? Algum acordo prévio? Não o sabemos. Contudo, a foto nos põe em 
contato com uma reunião de surdos.

A escolha do lugar para a fotografia pode ter se dado em função do pro-
pósito de tornar visível grande número de pessoas. Entretanto, o fato de estarem 
em Versailles é digno de nota, pois as sessões do congresso se deram em Paris. 
A filiação a l’Épée constantemente retomada nos debates ganha também certa 
materialidade com a visita à casa do Abade e afixação de uma placa comemora-
tiva. O castelo escolhido para o registro do congresso é aquele transformado por 
Luís XIV em símbolo do poder absolutista.

4 Charles-Michel de l’Épée (1712-1789), sacerdote francês considerado como o primeiro 
educador de surdos por meio do uso de sinais. Em torno do nome de l’Épée a comunidade 
surda manifesta sua filiação àquele que, tendo aprendido com os surdos os sinais, elaborou 
uma proposta educacional, abrindo a primeira escola destinada a essa população. 
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Como, pois, diante dessa fotografia continuar a pensar que os surdos pós-
-Milão estavam desunidos, confusos, apagados? Não seria essa imagem mais 
um convite a reler a história dos surdos? Não estaria nela um rastro daquilo que 
homens e mulheres constituíram como um protagonismo surdo?

Não estão na fotografia, possivelmente, os surdos não educados, os não 
alfabetizados, os não pertencentes a famílias mais abastadas, os não integrantes 
de uma elite surda, marcadamente europeia. Entretanto, o apelo ao elemento 
socioeconômico não nega a proeminência das reflexões desses homens para que 
a educação fosse algo acessível a todos os outros surdos.

Figura 1 - Participantes do Congresso de Paris, 1889.

Fonte: https://noetomalalie.hypotheses.org/174

Congresso de Chicago - 1893: uma multidão de surdos em congresso

A proposta parisiense de outros congressos internacionais ganhou novo 
vigor com o Congresso Internacional de Chicago. Esse evento contou com a 
participação de surdos europeus que, diante do grande número de surdos ame-
ricanos reunidos, parecem ter recobrado o ânimo diante das investidas popula-
rizadas do método oral puro em território francês, dentre outros. Não localiza-
mos nenhuma fotografia do evento, mas, ao comentar sobre o piquenique no 
Clybourn Park, consta nas atas redigidas por Gaillard (1893, p. 114): “Quase to-
dos os grupos foram fotografados por fotógrafos surdos-mudos muito talentosos, 
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Srs. Pasha, Gregor e Greensburg. A fotografia do Congresso já havia sido tirada 
pelo Sr. Wilson”. Gaillard sugere-nos uma profissionalização de alguns surdos 
na arte fotográfica.

As atas mencionam, por um registro feito por Joseph Chazal, de que em 
Chicago se reuniram cerca de 1500 surdos. Sete nacionalidades estavam presen-
tes: Áustria, Canadá, França, Alemanha, Irlanda, Suécia e Estados Unidos da 
América. As convenções anuais dos surdos dos Estados Unidos já eram uma tra-
dição e, no ano de 1893, por ocasião da Exposição Universal de Chicago, parece 
ter acorrido ao evento um número grandioso de surdos. Um registro fotográfico 
nos coloca em contato com essa situação. Trata-se da fotografia da comitiva 
surda da Escola de Surdos de Ohio (Figura 2).

Figura 2 - Comitiva surda da Escola de Ohio.

Fonte: https://www.ohiomemory.org/digital/collection/p267401coll32/id/29270

Três elementos nos provocam nessa imagem e sobre eles queremos colocar 
nossa atenção. No canto esquerdo, no início da terceira fila, podemos ver um surdo 
com uma máquina fotográfica. Temos, portanto, a máquina que fotografa sua simi-
lar nas mãos de um surdo. Não conseguimos localizar o nome desse fotógrafo. O 
segundo elemento é que na extremidade direita, também na terceira fila, temos uma 
mulher negra, possivelmente uma surda negra. Nos Estados Unidos, a presença de 
surdos negros nas instituições foi uma conquista demorada. O terceiro elemento é a 
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presença de um bebê carregado por um casal. Seriam todos surdos? Se sim, demons-
tra-se assim uma confiança no casamento dos surdos e aponta-se para uma vida 
familiar, com possíveis filhos também surdos ou CODAS5/intérpretes. 

Posicionados num ambiente que parece um jardim arborizado, esses ho-
mens e mulheres direcionam seus olhares para a câmera. Novamente, podemos 
nos colocar a pensar: essa foto da comitiva não nos sugere um ato de resistência 
dos surdos? O fato de convencer homens e mulheres a participar de um evento a 
320 milhas não nos indica que havia uma vivência fecunda dos surdos e que se 
encontravam engajados em torno de suas pautas? Também nesta fotografia os 
surdos não fazem sinais. E, talvez, tenha sido essa a intencionalidade. A fotogra-
fia tornou-se o grande sinal. Sinal de uma resistência.

Congresso de Genebra - 1896: novas e velhas questões

O Congresso Internacional de Genebra retoma discussões caras aos 
surdos no tocante à educação, realçando o papel do professor surdo, da neces-
sária transferência da jurisdição dos institutos de surdos para o Ministério da 
Educação, a possibilidade de que o surdo escolha a melhor metodologia educa-
cional, valorizando, por fim, o método misto. 

Embora não seja mencionada nas atas, há uma fotografia dos participantes. 
O surdo francês Yann Cantin, que se dedicou a uma longa pesquisa biográfica sobre 
os surdos na Belle Époque, garimpou essa fotografia que foi colorida digitalmente.

Figura 3 - Participantes do Congresso de Genebra - 1896.

Fonte: https://m.facebook.com/174662649210495/photos/a.382988861711205/2791048634238537/ 

5 Do inglês, “Child of  Deaf  Adults” (criança de adultos surdos).
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Esse agrupamento de surdos tendo ao fundo a bandeira, possivelmente 
de alguma associação, faz-nos deter sobre as diversas formas de ser surdo. Para 
além da elegância dos chapéus femininos e a clara mudança na chapelaria mas-
culina, a fotografia permite-nos pensar sobre as escolhas dos lugares. Alguns 
surdos, reconhecidamente líderes, certamente ocupam lugar de destaque. Eles 
também nos olham por esse filtro da câmera e com eles podemos questionar so-
bre as temáticas debatidas há tanto tempo e suas incidências em nosso presente. 
Havia ali um protagonismo que não pode ser negado. 

Congresso de Dijon - 1898: o evento controverso

O Congresso Internacional de Dijon aponta para o quanto o associativis-
mo surdo havia se desenvolvido, particularmente, na França. Houve também 
grandes avanços na imprensa surda, tornando-se um dos principais veículos de 
debate tanto entre os surdos quanto com o restante da sociedade. Dijon foi um 
congresso com poucos participantes e marcado por muitos desentendimentos 
desde a sua organização. Disputas entre lideranças surdas contribuíram para 
certo esvaziamento, bem como a notícia de que em 1900 seria realizado um 
congresso em Paris. 

Há duas menções às fotografias do evento. Na primeira, o relator J. 
Chazal nos diz:

Já passava do meio-dia quando saímos da igreja de Saint-Bénigne, uma 
das mais antigas e certamente a mais bonita de Dijon. O Sr. Varenne trou-
xe sua câmera para nos fotografar. Quando saímos da igreja, mas o mau 
tempo, que ainda durava, tornou isso impossível, e todos correram para 
almoçar. [...] À uma hora, ou melhor, por volta das duas horas — por-
que nos havíamos esquecido um pouco uns dos outros à mesa — todos 
se reuniram no Café de La Concorde para ir de lá para a praça da Place 
Darcy onde nosso valente amigo, o Sr. Varenne, finalmente pôde exercer 
seu talento como fotógrafo (CHAZAL, 1899, p. 56-57, tradução nossa).

Ressalta-se a figura de Antoine Varenne, que além de fotógrafo era ilustrador 
e caricaturista. Ficou, portanto, registrado o clima da foto. Mesmo não a localizan-
do, podemos pensar como havia o desejo pela fotografia e como Varenne desponta 
ativamente nessa arte, mobilizando os surdos para os registros. Chazal relata:

[...] o Sr. Varenne, de posse de sua câmera, pediu aos membros do Bureau da 
Sociedade da Borgonha que viessem e se reunissem no terraço do café para 
fotografá-los, assim dito, assim feito; depois foi a vez dos outros delegados. 
O Sr. Berthet, com a maior graça, assistiu admiravelmente o Sr. Varenne em 
suas operações fotográficas (CHAZAL, 1899, p. 97, tradução nossa).

Detemo-nos sobre a expressão “operações fotográficas”. A expressão usada 
por Chazal parece demonstrar certo fascínio que envolvia a fotografia, bem como o 
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processo técnico exigido que demandava certo estudo e conhecimento operacional. 
Outro ponto no qual desejamos reter nossa atenção é a menção ao grupo organiza-
do de Borgonha. Há um reconhecimento da atividade dos surdos enquanto associa-
ção, demonstrando que, dezoito anos após Milão, aquela comunidade vivenciava 
um processo ativo de enfrentamento ao crescente domínio do método oral puro 
nas escolas francesas. A fotografia por pequenos grupos de delegados também nos 
insere nesse desejo de registrar o macro e o micro. É a fotografia também como 
instrumento que agrega, seduz, disciplina. E, se não as temos, essas fotografias que 
agora imaginamos, atestadas pelas atas, são sinais de protagonismos e resistências, 
mas também do desejo de registrar e recordar, fazer-se presente e lembrado.

Congresso de Paris - 1900 - Seção dos surdos: um acontecimento em paralelo

O Congresso de Paris (1900) foi um evento organizado junto com profes-
sores de surdos. Os professores de surdos, temendo que um único evento pudes-
se reverter determinadas investidas do método oral puro, proposto em Milão, 
decidiram que o congresso se daria em duas seções, uma de ouvintes e outra 
de surdos. Na Seção de Ouvintes foram retomadas e reforçadas as decisões de 
Milão6, tendo como novidade uma crescente aproximação entre pedagogia e 
medicina (DE LACHARRIÉRE, 2013). Na Seção de Surdos são manifestas 
propostas totalmente opostas e há uma preocupação com uma educação dos 
surdos que não se restrinja ao aprendizado de mecanização da fala. Os surdos 
reivindicam o uso de sinais, o retorno de professores surdos, espaços para profis-
sionalização e inserção no mercado de trabalho7. 

Nas atas da Seção de Surdos há uma menção sobre a fotografia de uma 
das atividades do evento: “Às quatro horas, em caminhada, os membros foram 
a Versailles para depositar, em conjunto com a Sociedade da Borgonha, uma 
coroa no pedestal da estátua do Abade de l’Épée. Eles foram fotografados pelo 
Sr. Louis Ayhram” (GAILLARD, 1900, p. 269, tradução nossa). A peregrinação 
a Versailles é uma manifestação pública dos surdos pelo método de sinais, asso-
ciado em sua origem à figura do Abade. 

Uma segunda menção à fotografia trata daquilo que seria o registro oficial 
do evento. Gaillard dedica uma parte dos relatórios para esse assunto: 

6 Eliane Vieira, professora surda, em discute sua tese como Paris (1900) foi um congresso 
que reiterou as decisões de Milão, reimpulsionando o uso do método oral puro, tendo 
influxos até na primeira escola capixaba que atendia surdos (Cf. VIEIRA, 2022).

7 Acerca das 20 deliberações da Seção de Surdos: RODRIGUES, J. R.; VIEIRA-MACHA-
DO, L. M. da C.; VIEIRA, E. T. de B. Congresso de Paris (1900): a seção de surdos e sua 
atualidade em relação à educação de surdos. Revista Brasileira de História da Educação, 
20, 2020, p. 1-25.
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No final da última sessão do Congresso, os participantes foram fotografa-
dos por operadores da casa Yrondy. Observe um incidente. Como havia 
no grupo um surdo-mudo, o Sr. Griolet, que preferira assistir aos traba-
lhos da outra seção, por hostilidade ao nosso Comitê, e que havia causado 
grande dano ao Congresso com uma difamação profusamente espalhada, 
o Sr. Dusuzeau deu a ordem de expulsá-lo, o que não suscitou protes-
tos. A fotografia pode ser obtida na biblioteca da Association Amicale des 
Sourds-Muets, 28, rue Serpente. — Preço: A fr. 50. Por correio, 4 fr. 50 
(GAILLARD, 1900, p. 270, tradução nossa).

Gaillard retoma a questão da fotografia, mas também se serve dela para re-
tratar o episódio incômodo de ter um surdo que opta pelas discussões dos ouvintes 
ou valoriza mais aquelas decisões que a de seus “irmãos”. Ernest Griolet, de ori-
gem abastada, rentista, que não exercia profissão, talvez tivesse mais oportunida-
des econômicas no contato com os professores de surdos do que com seus próprios 
pares (CANTIN, 2014). Gaillard, que tanto em Chicago quanto em Paris (1900) 
apresentou reflexões sobre a profissionalização dos surdos e a necessária mudança 
na educação, certamente já se sentia incomodado com a figura de Griolet. Não 
temos, portanto, a fotografia do evento, mas o seu entorno enquanto abertura para 
outras reflexões. Mas, não é exatamente isso que uma fotografia nos provoca? 
Quando observamos uma foto não nos fazemos uma série de questionamentos? A 
fotografia é um disparador de reflexões. Nesse caso, a fotografia foi um momento 
de posicionar-se e a expulsão de um surdo pelo grupo se configura como uma ati-
tude louvável em função da causa dos sinais defendida por Dusuzeau.

Congresso de Paris - 1912: uma retomada de lutas

Paris - 19128 contou com a presença de surdos da Alemanha, Inglaterra, 
Áustria, França (maioria), Holanda, Romênia, Japão, Itália, Rússia, Suécia, 
Suíça e Turquia. Nota-se um fortalecimento da comunidade surda internacional 
e uma retomada de lutas, assumindo clara oposição à metodologia educacional 
que se tornava cada vez mais oficializada. 

Os surdos não pouparam críticas às incongruências do método oral puro 
e seus prejuízos para a comunidade. Em Paris - 1912, ganha destaque a figura de 
Louise Walser, esposa de Henri Gaillard. A reflexão dessa surda literata desper-
tou incômodos nos antigos defensores da articulação. Desse evento temos uma 
fotografia ambientada no pátio do Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris.

8 Entre os congressos realizados em Paris, em 1900 e 1912, ocorreu o Congresso de Saint 
Louis, em 1904, sobre o qual não nos deteremos neste capítulo.
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Figura 4 - Participantes do Congresso de Paris - 1912.

Fonte: https://www.sourds.net/timeline/3eme-congres-international-des-sourds/

Novamente, a filiação a l’Épée é determinante e carrega consigo o con-
junto de ideais dos surdos, constituindo-se quase como uma bandeira de lutas. 
O espaço escolhido para a fotografia parece combinar com a mensagem que 
os surdos desejavam proclamar de um necessário respeito às línguas de sinais 
no processo educacional. É como se emanassem de l’Épée ou fossem dele uma 
extensão. Em meio aos muitos surdos adultos sobressai uma criança. Não a 
conhecemos, mas, talvez, sua posição ali nos impulsione a pensar como as lu-
tas dos surdos perduram geração após geração. Há também figuras religiosas, 
fazendo-nos recordar do movimento que ainda perdurava de muitas instituições 
de surdos serem administradas por grupos religiosos. Esse grande agrupamento 
a estender-se é um convite a pensarmos sobre as existentes resistências e prota-
gonismos surdos de outrora.

Por mais fotografias para esse álbum…

O nosso desejo era olhar para essa materialidade presente nos congressos 
organizados por surdos e pronunciar algo sobre como essas fotografias nos con-
vidam a outros modos de falar sobre a resistência e o protagonismo surdos. As 
fotografias são parte constitutiva desses eventos e, mesmo que tenham se perdido 
ou descolado de suas atas oficiais, elas ali permaneceram como menções de uma 
imagem que nos move, nos atravessa. 

Nas quatro fotografias podemos contemplar mulheres e homens surdos 
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num esforço coletivo por conformar uma proposta de educação, mas também 
inaugurando formas de ser surdo no mundo, despertando outros para trilhar esse 
caminho árduo de fazer reconhecer seus interesses. As fotografias não nos permi-
tiram identificar nomes daqueles primeiros protagonistas. Possivelmente, alguém, 
em alguma parte do mundo, talvez um dia faça isso, procurando associar cada ros-
to a um nome. Para nós, esse anonimato parece ser mais fecundo. Ele nos convida 
a olhar as atuais lutas como herança que nos foi confiada. E, são muitos os surdos 
e surdas de nosso tempo que também passarão por essa terra sem terem seus no-
mes registrados para o futuro. Talvez, sobreviverão em algumas fotografias.

O exercício de reparar nos detalhes fez-nos apreciar o que poderia pas-
sar sem nos darmos conta, o que poderia nos escapar e, mesmo sobre ele nos 
debruçando, ainda se nos escapa, pois a imagem é sempre algo evanescente. 
Na fotografia estará sempre mais o nosso olhar do que uma verdade explícita. 
Acreditamos que muitas outras fotos poderiam se ajuntar a essas poucas que 
mencionamos ou coletamos. Fotografias que insistiram em falar de um momen-
to desde os nossos olhares também momentâneos. 

Aprender a ler imagens é talvez um exercício a ser aprofundado. Nas quatro 
fotografias há uma luminosidade no fundo. Há também sinais de esmaecimento, 
de envelhecimento. Nem sempre a nitidez é plena como gostaríamos. Talvez, até 
nos falem de certa miopia nossa ao ler a história dos surdos. Essas fotografias 
contam também sobre o tempo que transcorreu até chegarem a nós, ou melhor, 
até que pudéssemos chegar a elas para também não sermos mais os mesmos. Que 
as provocações dessas imagens nos impulsionem a outros projetos que, lendo ima-
gens, transformem em fontes historiográficas esses artefatos que nos aprazem. Por 
fim, queremos fazer nossas as palavras de Mia Couto em O outro pé da Sereia:

Olhos,
Vale tê-los,
Se, de quando em quando,
Somos cegos
E o que vemos
Não é o que olhamos,
Mas o que o nosso olhar semeia no mais denso escuro.

Vida
Vale vivê-la
Se de quando em quando
Morremos
E o que vivemos
Não é o que a vida nos dá
Nem o que dela colhemos
Mas o que semeamos em pleno deserto.
(MIA COUTO, 2006, p. 316)
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“QUANDO SONHAR SE TORNA UM FATO 
HISTÓRICO”: NARRATIVAS FOTOJORNALÍSTICAS 
SOBRE A TRAJETÓRIA DA ATRIZ RUTH DE SOUZA

Letícia Reis1

Camila Mendes Moreira2

“Muitas vezes as pessoas não acreditavam que uma menina 
negra tivesse sonhos – e quando digo isso é a mais pura verdade.”

- Ruth de Souza

Introdução

Ruth Pinto de Souza viveu intensamente seus 98 anos. Natural do Rio de 
Janeiro, foi reconhecida como a primeira mulher negra a abrir palcos na posição 
de protagonista – de sua própria vida. Os escritos de si, mulher-centenária, evo-
cam intersecções sociais e uma prática ativa de escrevivência, em conjunto com 
sua firmeza ao mensurar o conhecimento sobre seu ofício e exigir posição frente 
a determinadas situações racistas e sexistas. É o percurso desta atriz, artista e 
mulher negra que nos transpassou e que agora compartilhamos a você, caro 
leitor, neste capítulo.

O presente trabalho apresenta uma retomada de relatos biográficos da 
dama Ruth de Souza atrelados às imagens historicamente construídas a res-
peito das mulheres negras brasileiras. Pretendemos, para isso, analisar em con-
junto as fotografias utilizadas para compor as matérias de jornais e revistas 
que abordavam a trajetória de Ruth em vida. Tais publicações compõem o 
acervo do Arquivo Ruth de Souza do Laboratório de História Oral e Imagem 
da Universidade Federal Fluminense (LABHOI-UFF), cuidadosamente reco-
lhido pelo pesquisador Júlio Cláudio da Silva, autor de uma das principais 
pesquisas sobre a trajetória de Ruth no Teatro Experimental do Negro (TEN), 
durante o seu doutoramento. 

Ao consultar diretamente a atriz a respeito de fragmentos midiáticos 

1 Graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Fotógrafa 
independente pelo Histórias Fotográficas. Articuladora da Articulação Nacional de Ne-
gras Jovens Feministas. Atua no Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais - Iepha/MG. E-mail: reiseovento@gmail.com. 

2 Graduanda em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Fotógrafa 
autônoma retratista e documental. E-mail: camila-moreira@ufmg.br.
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sobre a carreira, a dama do teatro negro brasileiro disponibilizou uma parte de 
seu acervo pessoal para a pesquisa. Este processo de escolha e seleção de fontes 
fora, então, protagonizado por ela mesma, ciente da importância da escrita de 
sua história, ancorado no desejo de registros autobiográficos. Faz-se importante 
dizer que compartilhamos da mesma fonte arquivística de Júlio Silva3, ainda que 
de forma afunilada pelo recorte. Diante deste rico acervo é possível identificar as 
articulações dentre as redes de alianças formadas, recuperar alguns aspectos da 
história da constituição do TEN como grupo de teatro, analisar as memórias em 
disputa a partir da obra e da trajetória de Abdias Nascimento, entender o papel 
dos atores se movimentando política e artisticamente e, sobretudo, analisar a 
riquíssima contribuição do TEN no processo de consolidação do teatro negro 
brasileiro naquele período. 

Não por acaso, é preciso dizer, escolhemos como pilares teóricos deste 
ensaio, as perspectivas teóricas evocadas por Susilene Oliveira, Daniela Rosa e 
Júlio da Silva. Acreditar no potencial da escrita de negras e negros em seus ofí-
cios intelectuais é combater o epistemicídio a duras penas; celebrar a trajetória 
de uma das mulheres que ensinam tanto sobre existir no eu-mulher – entre re-
presentar, ser representada e reivindicar sua autonomia – enriquece os saberes 
acadêmicos. Tudo isso abre portas para que novas narrativas sejam feitas: na fo-
tografia, no jornalismo, no audiovisual, nos tablados, nas telas de cinema e na 
casa de cada uma das brasileiras com acesso à televisão. É apenas por acreditar 
que outras narrativas são possíveis que nos reunimos com Ruth, in memorian, 
para enaltecer as múltiplas possibilidades geradas e vislumbrar tantos outros 
caminhos artísticos – juntas! 

Susilene Oliveira, também mulher atriz negra, conta logo no prefácio de 
sua dissertação os impulsionamentos de sua pesquisa, semelhantes aos nossos 
que escrevem aqui e agora: “Posso sim somar minha voz a de tantas outras 
Ruths que, em algum momento de sua história assemelhou seus percalços aos 
desta mulher de personalidade autêntica, que consegue transmitir seu profundo 
envolvimento com as artes ao contar suas memórias” (OLIVEIRA, 2013, p. 8).

Fotojornalismo: influência narrativa nas relações sócio-raciais

A fim de compreender as articulações narrativas a respeito da trajetória 
da atriz, é importante percebermos a preocupação com as memórias fotográfi-
cas de Ruth em consonância com as circulações imagéticas ao longo do tempo. 
Embora popularizada a partir da segunda metade dos oitocentos, a fotografia 

3 Este trabalho foi desenvolvido em diálogo direto com o professor Júlio Cláudio da Silva, com 
menção direta ao título, e demais pesquisadores do LABHOI/UFF. Agradecemos Marcos 
Felipe de Brum Lopes, Ana Maria Mauad e Marcus Vinicius de Oliveira pela troca fraterna.
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não ganhou, de cara, os meios impressos. Sua reprodução em papel era ainda 
uma barreira, mas não se buscava transpô-la, já que as gravuras xito ou lito-
grafadas supriam a necessidade de ilustração da imprensa. A fotografia era, na 
verdade, utilizada indiretamente como referência imagética por quem a produ-
zia. Segundo Helouise Costa (apud LOPES, 2014), embora a fotografia possa 
ser vista por alguns como melhor ou mais realista, nem por isso tornou-se um 
objetivo incluí-la nas publicações impressas: este “progresso” não foi contínuo, 
como uma meta a ser conquistada.

Em meio ao processo de industrialização, descobriu-se no impresso que 
circulava com fim informativo – de certo para pessoas pertencentes a um círculo 
social específico – um tipo de capitalização de mercado por meio da função 
publicitária, transformando os jornais e correlatos em negócios (LOPES, 2014). 
Não é de hoje que a imprensa é fomentada pela iniciativa privada: isto implica 
o manejo do conteúdo publicado, realizado de acordo com [1] os compradores, 
leitores em seus atributos e reivindicações como público-alvo a despeito das re-
lações de gênero, classe, faixa etária, ocupação etc.; e [2] os investidores, anun-
ciantes que buscam sua contrapartida no raio de influência dos jornais.

Assim sendo, ainda de acordo com Marcos Lopes, essas duas correntes 
se divergem em relação à periodização do fotojornalismo. A primeira, represen-
tada por Joaquim M. F. de Andrade (apud LOPES, 2014), considera que foto-
grafias feitas fora dos estúdios já no século XIX possuem caráter documental, 
aspirando o “germe” do que viria a se tornar o fotojornalismo. A segunda vin-
cula-o à industrialização da imprensa, ao crescimento urbano e ao despontar do 
fotógrafo enquanto figura pública: fatores que surgem a partir da década de 1920 
com as revistas ilustradas, ligadas ao modo de vida burguês. Nisto se encontra o 
resultado da articulação dos dois pontos abordados anteriormente:

O mercado brasileiro de revistas ilustradas já possuía [em 1920] quase 
três décadas de desenvolvimento. Desde inícios do século XX, ele servira 
como uma representação da sociedade burguesa, que por sua vez, lançava 
mão da fotografia para delimitar os círculos sociais e seus protocolos de 
comportamentos, costumes e modo de vida (LOPES, 2014, p. 81).

Há uma elite determinando o que deve ser visto e de que forma as histó-
rias serão contadas: é imprescindível não perder esse ponto de vista. Em Relações 
raciais, gênero e memória, de Júlio Cláudio Silva, Ruth de Souza recorda uma 
situação em que, quando criança, ao externalizar o seu sonho de ser artista, 
recebia em troca palavras de desestímulo como “Não tem artista preto”. Para além 
da violência simbólica direcionada às nossas crianças negras, tal levantamento 
é permeado por uma série de questionamentos: como se categoriza o “ser artis-
ta”? Em qual espaço social a população toma conhecimento da existência e da 
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imagem daqueles que exercem o ofício da arte? 
Para uma sociedade numerosa como a brasileira, o contato físico com 

uma pessoa dentro de um grupo seleto é certamente muito improvável e se sujei-
ta ao círculo social no qual está inserido. A alternativa, então, para a ampla di-
vulgação de uma figura artística é a imprensa, que coloca nome e imagem num 
papel ou televisor que os projeta para milhares de indivíduos. Assim, a questão 
aqui apresentada trata-se da função dessa imprensa e da circulação do corpo 
negro na perspectiva de trajetórias possíveis para a população negra.

Nessa chave, durante a década de 1980, teóricos como Susan Sontag, 
Allan Sekula, Stuart Hall e Walter Benjamin questionam o caráter apenas 
informativo da fotografia, colocando em pauta, também, o seu valor dentro 
da cultura, das ideologias e na manutenção dos mitos, apontando para o seu 
uso social e o papel político dos fotógrafos e outros atuantes nessa esfera, 
incluindo organizações. Assim, alguns autores influenciados pela ideia de 
Foucault, enfatizam ativamente como “[...] a visão pode impor um controle 
social, [explorando] a construção de sentido da fotografia no seio da cultura” 
(SOUSA, 1998, p. 10). 

Deste modo, a migração de figuras para fotografias na ilustração das re-
portagens não foi uma prioridade em seu surgimento e popularização no final 
do século XIX. Na verdade, os motivos para isso recaem principalmente sob 
o padrão jornalístico da época. Após as fotografias se infiltrarem nas páginas, 
os modelos de estandardização jornalística se transfiguravam para abordar os 
acontecimentos. Nele, “[...] qualquer reportagem deveria apresentar um plano 
geral para localizar a acção, vários planos médios para mostrar a acção, um ou 
dois grandes planos para dramatizar e emocionar, etc” (SOUSA, 1998, p. 16). 
Exemplos desse padrão podem ser encontrados no acervo de Ruth, a exemplo 
das Figuras 6, 7 e 10.  

Seguindo essa abordagem, para Kevin G. Barnhurst (apud SOUSA, 1998), 
o jornalista pode produzir, mesmo que inconscientemente, uma narrativa dos fa-
tos em que predomina certa parcialidade na compreensão do leitor a depender 
do momento em que o acontecimento foi promovido à notícia. De igual forma, 
esse momento pode definir o que será colocado na atualização da imprensa. À 
vista disso, reafirmamos a relevância do fotojornalismo e de seus atores no espa-
ço coletivo e no seu papel social para além do informativo, na construção e rei-
teração das relações históricas dos sujeitos: “O fotojornalista não apenas reporta 
as notícias, como também as cria: as (foto)notícias são um artefacto construído 
por força de mecanismos pessoais, sociais (incluindo económicos), ideológicos, 
históricos, culturais e tecnológicos” (SOUSA, 1998, p. 17).
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Corporalidade, racialização e mulheres negras: entre a autodefinição e a 
subalternidade

A presença do negro na dramaturgia brasileira é marcada constantemente 
por dois elementos, para Daniela Rosa (2010): a atuação estereotipada e secun-
dária ou a ausência completa na trama. Uma ausência que conta com a par-
ticipação de personagens negros, mas frequentemente desprovidos de relações 
sociais ou familiares. Sujeitos, sem Identidades.

Dona Ruth, inúmeras vezes, ressaltou em seus discursos as ambiguida-
des possíveis sobre sua relação ao ser racializada – uma mulher preta brasileira 
não seria estrela, a qualquer momento e em qualquer tempo que vivesse. Nesse 
sentido, em um dos trechos da biografia feita por Maria Ângela de Jesus, re-
colhidos por Susilene Oliveira, é possível perceber ao longo dos relatos de 
si os incômodos diretamente conectados com a necessidade de reivindicar a 
categoria da autodefinição:

[Eles] Não têm coragem de falar negro. E sempre nos confundem. Parece 
que negro é tudo igual. Por exemplo, às vezes me confundem com outras 
atrizes negras. Fico furiosa! Não gosto de ser comparada, nunca gostei 
(JESUS, 2004, p. 89, grifos nossos).

Ouvir o corpo é essencial para a prática teatral. Corpo é instrumento de 
trabalho e define experiências. Ao mesmo passo, limita possibilidades e é histori-
camente utilizado para inserir e reafirmar mulheres negras nos lugares de subal-
ternidade. Uma das nossas intenções neste ensaio é refletir sobre as fotografias 
– que capturam o corpo, mas consolidam inúmeras narrativas – e dizer sobre o 
que elas poderiam ter dito.

Para compreender os olhares e expectativas de gênero direcionadas para 
Ruth, é importante refinar análises sobre como a construção eurocêntrica in-
terfere na dinâmica de vida de mulheres negras. Nesse caminho, a teórica ni-
geriana Oyèrónkẹ́ Oyewùmí (1997) em The Invention of  Women, afirma como 
uma das razões pela qual o corpo tem tanta presença no Ocidente é que o mun-
do ocidental é percebido principalmente pela visão. Assim, a diferenciação dos 
corpos humanos em termos e critérios eugênicos compõe poderes atribuídos 
ao “ver”. Nesse sentido, refletimos internamente sobre o potencial positivo e 
igualmente destrutivo que a fotografia pode ter na construção de narrativas, 
quando a visão é uma percepção sensorial muito valorizada. Oyewùmí (1997) 
sugere o estabelecimento de uma cosmopercepção, abarcando todas as possi-
bilidades sensoriais que constituem a corporalidade das sujeitas: uma perspec-
tiva essencialmente teatral.
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O olhar é um convite para diferenciar

Diferentes abordagens no modo de experienciar a vida geram diferen-
ças epistemológicas fundamentais na compreensão social. Para Oyèrónkẹ́ 
Oyewùmí (1997), até recentemente, a história das sociedades ocidentais foi 
apresentada como uma documentação do pensamento racional em que as 
ideias são enquadradas como agentes da história. “Se os corpos aparecem, eles 
são articulados como o lado degradado da natureza humana”, evidenciando 
assim a oposição binária entre corpo e mente na lógica e discurso ocidental. 
(OYEWÙMÍ, 1997, p. 3. trad. nossa)

Nesse mesmo caminho, a socióloga Patricia Hill Collins (2019) em seu 
clássico Pensamento Feminista Negro desenvolve a categoria analítica “imagens 
de controle”. Winnie Bueno (2020), analista do pensamento de Collins, eluci-
da em sua dissertação que as imagens de controle são a justificativa ideológica 
que sustenta a continuidade dos sistemas de dominação racistas e sexistas que 
buscam manter as mulheres negras em situação de injustiça social. São uma 
forma potente de atacar a assertividade e a resistência de mulheres negras à 
sua objetificação enquanto o “outro” da sociedade. Sendo assim, as imagens de 
poder estão necessariamente entrelaçadas com a criação de uma identidade, que 
diz respeito sobre as formas com que você se identifica e como é identificada. 
Logo, o processo de desumanização está justamente nesse método de barrar a 
autoidentificação dos sujeitos. 

Até que ponto, então, conseguimos destrinchar as análises historiográfi-
cas que semeavam o pensamento histórico ainda arraigado nessas imagens de 
controle sobre os comportamentos das mulheres negras ao longo da história? 
Eis o desafio proposto neste trabalho de visualidades: ao observar atentamente 
quais eram as construções discursivas prenunciadas nesses jornais, conseguimos 
traçar as expectativas comportamentais sobre Ruth de Souza. 

Na primeira imagem4, de fevereiro de 1959, Ruth de Souza está ocupando 
toda a capa da revista Iapixaim. Em letras miúdas no canto superior esquerdo 
vem a chamada: “Homenagem a Ruth de Souza, pelas suas interpretações artís-
ticas tanto no cinema quanto no Teatro Nacional”. Entretanto, podemos induzir 
pelas poses com olhares semicerrados, lábios levemente abertos e pelo tamanho 
da fotografia escolhida, que possibilita ver as entradas para os seios do decote, 
uma sexualização da atriz. Uma das imagens de controle possíveis a serem mo-
bilizadas nesse ponto é a de “Jezebel” como a mulher negra insaciável.

4 Todas as fotografias mobilizadas neste ensaio encontram-se disponíveis no Acervo Ruth 
de Souza do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense 
(LABHOI-UFF). A edição aplicada foi de corte e luminosidade com fins de aprimorar a 
visibilidade das figuras.
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Figura 1 - Homenagem a Ruth de Souza, pelas suas interpretações artísticas tanto no 
cinema quanto no Teatro Nacional.

Fonte: Arquivo Ruth de Souza/LABHOI-UFF. Livro I, nº 141. Editada pelas autoras.

Importante lembrar que as imagens de controle são dinâmicas, podendo 
ser apropriadas, ressignificadas e restabelecidas em seu tempo-espaço – e mes-
mo quando vistas e apropriadas de uma forma dita “positiva”, são sempre um 
ataque assertivo para a autonomia das sujeitas e acabam corroborando para o 
funcionamento das matrizes de dominação, por serem essencialmente generali-
zantes (BUENO, 2020).

Ruth relatava também as situações em que precisou “negociar” a cons-
trução de suas personagens: “O Abílio [Pereira de Almeida] me viu e disse que 
eu era muito magra para fazer uma colona! ‘Eu pensei que você fosse uma mu-
lher gorda’. Respondi de imediato: ‘Mas você já viu colona gorda? Você está 
me confundindo com a Mammy de ‘...E o vento levou’” (JESUS, 2004. p. 32). 
Cabe dizer que “mammy” é uma das imagens de controle caracterizadas por 
mulheres negras solitárias, que não possuem história própria, sem família, sem 
companheiras ou companheiros e sem afeto. Facilitando narrativas mitificadas 
onde “sobra tempo” para cuidar da casa e das crianças dos brancos, em troca 
do afeto limitado dessas crianças em migalhas de atenção, devidamente centra-
lizada no mito da aceitação da subordinação. Angela Davis, inclusive, explica 
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como esse mito está conectado ao da escrava doméstica que obtinha benefícios 
em se “manter na casa branca”, lógica que visava a essencialização de mulheres 
negras no período da escravização. Em conversas com esse mesmo autor, a atriz 
relata que na ocasião discutia e foi contestada por ele: “‘Toda negra se chama 
Bastiana!’ Retruquei com calma, mas firme: ‘Toda negra não, eu me chamo 
Ruth!’” (JESUS, 2004, p. 33).

A segunda e terceira figuras fazem menção à peça “Oração para uma ne-
gra”. Ambas apresentam uma representação de Ruth contracenando com Nidia 
Licia, entretanto, na primeira reportagem, é possível perceber uma fotografia 
onde o olhar e a expressão facial da personagem de Ruth de Souza estão mo-
bilizados em torno de um sentimento de desdém, como quem serve sem nutrir 
afeições. Não há nada benéfico, tampouco harmônico: é uma relação de servi-
dão. Entretanto, na Figura 3 sobre a mesma cena, encontramos uma represen-
tação em charge que coloca Ruth enquanto uma “legítima selvagem”, referindo 
à mulher negra raivosa em tons animalizantes e evidenciando a ausência de 
dentes em sua boca, de forma completamente pejorativa. Nidia, na charge, é 
igualmente representada de acordo com as expectativas de gênero ocidentais, 
devidamente confortável ao ser servida. 

Figura 2 - “Orando por uma negra”.

Fonte: Arquivo Ruth de Souza/LABHOI-UFF. Livro II, nº 164. Editada pelas autoras.
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Figura 3 - “‘Oração para uma negra’ no TBV - Ruth de Souza e Nidia Licia”.

Fonte: Arquivo Ruth de Souza/LABHOI-UFF. Livro II, nº 155. Editada pelas autoras.

 Já nas Figuras 4 e 5, Ruth aparece integrada à elite. Nesse momento, 
a primeira fotografia no topo da manchete enuncia que “Ruth de Souza é a 
maior”, nas palavras da atriz argentina Isabel Sarli. Logo abaixo, os registros do 
arquivo incluem uma fotografia recortada em que Ruth sorri e outra, ao final da 
página e também na Figura 5, em que ela é a única pessoa negra presente – cena 
comum em seu cotidiano de ser a primeira mulher negra em tudo que fez. Na 
Figura 5, ressaltamos o título que acompanha a reportagem do jornal: “Gente 
famosa faz planos para 1959”, onde Ruth é representada com sua fotografia po-
sicionada de forma efetivamente próxima das outras três mulheres artistas que 
compõem a cena. Reconhecida, naquele momento, como uma atriz de relevân-
cia para representar sua arte-ofício.

Em um de seus relatos na biografia coletada por Maria Ângela de Jesus 
fica evidente esta posição de “primogênita” entre os irmãos da comunidade ne-
gra, o que Ruth chama de “milagre” e que ousamos perceber como estratégias 
de sobrevivência:
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Digo que minha carreira foi um milagre por várias coisas que enfrentei e 
por tudo o que vivi. Adoro música, sempre gostei. Ficava de olho grande, 
vendo as outras meninas estudando piano, pois queria muito aprender a 
tocar. E as pessoas riam quando eu dizia isso e faziam comentários maldo-
sos: “Imagina! Olha, o que ela quer! Ela quer ser artista! Não tem artista 
negra, como é que ela quer ser artista?!” (JESUS, 2004. p. 210).

Figura 4 - “Fã de Ruth”.

Fonte: Arquivo Ruth de Souza/LABHOI-UFF. Livro II, nº 170. Editada pelas autoras.
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Figura 5 - “Atriz. Ruth de Souza”.

Fonte: Arquivo Ruth de Souza/LABHOI-UFF. Livro II, nº 151. Editada pelas autoras.

Em alguns momentos na sua narrativa de si, a ambiguidade sobre evocar 
ou não a perspectiva racial – ou se evocá-la é uma perspectiva positiva ou negativa 
– era tensionada. Inclusive, por estar imersa na elite, mas ciente de onde saiu e das 
trajetórias de Dona Alayde, sua mãe, lavadeira de roupas e incentivadora dos estu-
dos da filha por ser parte essencial do projeto familiar em consolidação, cada pas-
so ali era traçado na sagacidade do cuidado. Importante frisar que o contexto his-
tórico é de disputa de narrativas, onde Abdias Nascimento, um dos idealizadores 
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do TEN, é protagonista na denúncia do mito da democracia racial no Brasil.
Decerto, a imagem da “negra coitada” rodeada pelo discurso da salvação 

branca ao “ascender socialmente”, perseguiu manchetes e capas de jornal ao 
longo de sua carreira. As Figuras 6 e 7 demonstram a marcação racial presente. 
Na Figura 6, a manchete que ocupa duas folhas é “Injustiçada a Escrava Isaura” 
e a fotografia central que ilustra a matéria é Ruth observando exatamente um 
dos livros que compõe acervo que temos acesso a essa fotografia: “Este álbum 
tem tudo que já foi escrito a seu respeito”, evidenciando uma hipérbole. Já na 
Figura 7, o título diz “Ruth de Souza: de modesta costureira transformou-se em 
atriz consagrada” e segue “A história da moça do Engenho de Dentro que lutou 
para vencer na vida”, expressão meritocrática tão presente nas dinâmicas raciais 
brasileiras. E ressaltam que a “[...] simpatia e simplicidade fazem-na nossa ‘es-
trela’ querida e aplaudida do grande público”, porque imagine só se seria pos-
sível uma “negra metida” ocupar o lugar de Estrela. Vestindo roupas elegantes, 
com olhar de mulher segura de si, aparece com cabelos soltos – pouco comum 
em outras representações – e posa para uma coluna dita de “celebridades” do 
jornal A Gazeta Esportiva, datando 10 de janeiro de 1960. 

Figura 6 - “Injustiçada a Escrava Isaura”.

Fonte: Arquivo Ruth de Souza/LABHOI-UFF. Livro I, nº 006. Editada pelas autoras.

Ao mesmo passo, em outros momentos, Dona Ruth percebia como a 
afirmação racial poderia ser um problema. Eis as armadilhas do racismo: nem 
sempre é possível identificar que os “incômodos brancos” na verdade se baseiam 
unicamente pela sua existência nesses espaços costumeiramente “reservados a 
eles”. É fácil se perder e localizar o discurso da democracia racial, presente em 
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algumas de suas reportagens, com o esvaziamento dos discursos da população 
negra em afirmações meritocráticas de que talento não tem cor. Ao mesmo passo, 
Ruth denuncia o que hoje entendemos como as imagens de controle dentro dos 
estereótipos que são mobilizados nos papéis destinados às atrizes e atores negras 
e negros. Não é que o sujeito negro não exista, ele está ali. O que não existe é a 
sua história, sua trajetória de vida, suas perspectivas, sua voz.

Eu tinha uma vontade muito grande de conhecer tudo aquilo, mas aí havia 
aquela velha história de ouvir: “Como é que você vai ser artista, você é 
negra!” Não tinha negro nem no próprio cinema americano, ou melhor, o 
negro era muito maltratado, mal-representado. A presença negra era sem-
pre de criadas e criados ou caricaturas. (JESUS, 2004, p.27.)

Talvez por isso Ruth tenha se empenhado nessa busca em contar suas 
histórias, falar amplamente sobre a trajetória de sua carreira e se entender afir-
mativamente enquanto um “ser que abre caminhos”.

Figura 7 - “Ruth de Sousa: de modesta costureira transformou-se em atriz consagrada”.

Fonte: Arquivo Ruth de Souza/LABHOI-UFF. Livro II, nº 165. Editada pelas autoras.
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Seguida, enfim, da oitava e última imagem dessa análise, com a seguinte 
manchete, dita por Ruth de Souza para o Jornal do Brasil: “Se não fosse artista, 
eu seria muito infeliz” acompanhada por uma fotografia que ocupa praticamen-
te uma página completa em que Ruth toca violão. Do outro lado da página, 
ocupando verticalmente todo o comprimento, Ruth está elegantemente vestida 
e com um olhar soberano, de uma mulher que sabe que é dona de si. Deixamos, 
assim, uma mensagem essencial sobre a trajetória de Ruth, novamente descrita 
por ela mesma: “Muitos riram de mim. Não acreditavam que eu fosse conseguir 
e faziam chacota, se divertiam às minhas custas. Mas isso não me incomodava, 
porque tinha uma certeza: eu ia ser artista” (JESUS, 2004, p. 27)

Através de olhares críticos e sensíveis a essas dinâmicas de gênero, torna-
-se possível contribuir com novos horizontes epistêmicos na valorização adequa-
da de histórias negras anticoloniais. Patricia Hill Collins (2019) elabora, como 
estratégia de enfrentamento e mudança desse paradigma dicotômico, a prática 
constante da autodefinição. Collins sustenta que os alicerces das opressões inter-
seccionais se apoiam em conceitos interdependentes do pensamento binário, em 
diferenças formadas por oposição, na objetificação e na hierarquia social. Dado 
que a dominação baseada na diferença forma um substrato essencial para todo 
esse sistema de pensamento, esses conceitos implicam invariavelmente relações 
de superioridade e inferioridade, vínculos hierárquicos que se misturam a econo-
mias políticas de opressão de raça, gênero e classe. 

Figura 8 -“Ruth de Souza: se não fosse artista eu seria muito infeliz”.

Fonte: Arquivo Ruth de Souza/LABHOI-UFF. Livro II, nº 145. Editada pelas autoras.



Mariana Dias antonio | Fabiane taís MuzarDo - organizaDoras

56

Sonhos no Teatro Experimental do Negro: representar e ser representada

Para amarrar essa breve análise sobre a trajetória quase centenária, relem-
bramos o começo: Ruth de Souza era jovem na década de 1940 quando ingres-
sou na cena teatral pelo TEN. Além de uma companhia de teatro, o TEN era, 
naquele momento, uma Associação Negra cujo teatro seria um braço cultural. 
O pesquisador Júlio Silva traz uma indagação determinante para entendermos o 
que estava acontecendo no país: “Como sabemos que nenhum ator nasce pron-
to, nos perguntamos: como os outros nomes do teatro iniciaram a sua carreira 
nos anos quarenta?” (SILVA, p.83, 2011). Ao questionar os critérios de admis-
são de grupos de teatro, torna-se nítido como as ações afirmativas são políticas 
fundamentais para o desenvolvimento artístico e social da nossa gente. Ruth 
entrou para o TEN sem a dimensão e a consciência do que aquele movimento 
representava para a época, mas chegou até ali pela ausência de escolas de teatro 
que acolhessem seu desejo de ser atriz (JESUS, 2004, p. 35). 

Desejamos ressaltar, através deste capítulo, que para existirem Ruths, mui-
tas articulações históricas foram traçadas em corpos-tela pelas encruzilhadas 
de polissêmicos saberes de luta. Abdias Nascimento expõe a proposta do TEN 
como uma reação contra o embranquecimento em O Genocídio do Negro Brasileiro 
e tece O Quilombismo como guia-inspiração na construção de um novo projeto 
político afrocêntrico para a sociedade brasileira. Leda Maria Martins (2021) de-
monstra o teatro como espaço para se experimentar o corpo-pensamento, reple-
to de memórias, afetos e ações para ecoar vozes de denúncia cotidiana e respirar 
processos de cura. Idealizadora e incondicionalmente responsável pela alteração 
na lógica teatral, na representação fotojornalística e na perspectiva de vida de, 
para e por tantas atrizes negras brasileiras, Ruth de Souza se permitiu sonhar. O 
caminho que foi aberto cada vez que a dama saia das coxias é, enfim, consolida-
do como um fato histórico: as mulheres negras brasileiras estão, cada dia mais, 
contando suas próprias histórias através de múltiplas corporeidades; ocupando 
os tablados epistêmicos na afrodiáspora. Viva Ruth!
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ARTE E POLÍTICA NAS PÁGINAS DE EL MACHETE: 
A CONSOLIDAÇÃO DE UM DISCURSO COMUNISTA 

NO MÉXICO NOS ANOS 1920

Fabiane Tais Muzardo1

Introdução

El Machete2 foi o principal periódico comunista publicado no México nas 
décadas de 1920 e 19303. O Partido Comunista Mexicano – PCM – foi o segundo 
a ser fundado na América, no ano de 1919, logo após o término da fase armada da 
Revolução Mexicana. El Machete, a partir de 1925, tornou-se periódico oficial do 
PCM. Fabio Sousa, em artigo intitulado “El Machete. Prensa obrera e comunis-
mo en México” (2014), destaca a importância da criação do PCM devido à proxi-
midade com os Estados Unidos. Para Sousa, a publicação do El Machete pode ser 
organizada em cinco fases. A primeira fase, entre os anos de 1924 e 1925, em sua 
visão, destaca-se pela publicação de artigos e desenhos que criticavam a situação 
social do México. A segunda fase, entre os anos de 1925 e 1929, quando El Machete 
tornou-se um periódico oficialmente ligado ao PCM, por sua vez, seria marcada 
pelo crescimento de assuntos ligados ao comunismo, como a celebração do ani-
versário da Revolução Russa. Da terceira fase, entre os anos de 1930 e 1934, des-
tacam-se as edições que foram publicadas de modo clandestino, conhecido como 
o período ilegal de El Machete. A quarta fase, entre 1934 e 1936, seria o retorno do 
periódico à legalidade, e a última fase, entre os anos de 1936 e 1938, seria marcada 
pelo momento em que o PCM se ligou a outras organizações camponesas e ope-
rárias, criando a Confederação Mexicana de Trabalho - CMT. 

Tina Modotti nasceu na Itália, em 1896, e se mudou para os EUA em 
1913, onde viveu por aproximadamente dez anos. Em 1915, Tina teve seu pri-
meiro contato com a fotografia, numa exposição de Edward Weston, que a 

1 Doutora em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
 E-mail: fabianemuzardo@yahoo.com.br.

2 Este capítulo faz parte da discussão realizada em tese de doutorado: MUZARDO, Fabiane 
Tais. Pelo direito à beleza: as lutas políticas e a mexicanidade nas fotografias de Tina Mo-
dotti (1920-1930). 2019. Tese. (Doutorado em História), Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 2019. 314f.

3 Outros periódicos, como Vida Nueva e El Comunista, não tiveram a mesma visibilidade e 
duração que El Machete.
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introduziu no universo fotográfico. No início da década de 1920, Tina e Weston 
se mudaram para o México, onde foram convidados a participar de inúmeros 
projetos, logo que chegaram à Cidade do México. O trabalho de Tina, contudo, 
tem o elemento humano e uma latinidade como centrais. Tal característica foi 
identificada pelo próprio Diego Rivera em texto intitulado “Edward Weston y 
Tina Modotti”4 (Mexican Folkways, abr/mai 1926, p. 27-28).

Neste capítulo, se analisará as primeiras edições do El Machete, o uso das 
imagens e o trabalho de Tina Modotti nesse periódico. Ainda que exista uma deli-
mitação temporal, não se objetiva organizar as fases de produção, nem entender as 
possíveis mudanças ocorridas em cada uma delas, como feito por Sousa. O discur-
so imagético e o diálogo entre imagem e texto assumem, aqui, papel de destaque.

El Machete: criação e circulação

El Machete foi o principal periódico comunista do México, tanto pela dis-
seminação de suas ideias quanto pelo tempo em que foi publicado. A primeira 
edição data de 1924 e a última de 1938. A primeira edição, publicada na primeira 
quinzena de março de 1924, teve Xavier Guerrero, Rivera e Siqueiros entre os 
editores. Guerrero foi o responsável editorial até a edição de número 18, quando 
foi substituído por Jose Rojas. O logotipo do periódico consistia em uma mão se-
gurando um machete, uma espécie de faca, no qual se encontravam os dizeres “El 
Machete”. Tal imagem é atribuída a Guerrero. O lema, “El Machete sirve para 
cortar la caña, para abrir las veredas en los bosques umbríos, decapitar culebras, 
tronchar toda cizaña y humillarla soberbia de los ricos impíos”, por sua vez, é de 
autoria de Graciela Amador, segundo Leticia López Orozco (2010). Esse lema 
foi substituído, ainda em 1924, por uma frase de Lenin: “El proletariado necesita 
la verdad, y no hay nada que prejudique mas su causa que la mentira benévola e 
enmascarada”. Em nova alteração, ocorrida em meados de 1927, além dessa frase 
de Lenin, o logotipo de El Machete passou a ter uma frase de Marx: “La emancipa-
ción de los trabajadores solo podrá ser obra de los trabajadores mismos”.

A projeção e circulação de El Machete cresceu significativamente. Enquanto 
a edição de número 65, publicada em junho de 1927, vendeu 3.361 cópias, a de nú-
mero 82, datada de outubro do mesmo ano, vendeu 7.613. O objetivo era alcançar 
a marca de 10.000 cópias. Para isso, os integrantes de El Machete contavam com a 
participação do povo mexicano, convocando “Todos al trabajo”. Essa marca foi 
atingida na edição de outubro de 1928, quando foram vendidas 11.410 cópias. A 
venda de 10.000 exemplares pode ser entendida, a princípio, como algo diminuto 
no contexto de uma cidade populosa, como a Cidade do México, que já contava, 

4 Mexican Folkways foi uma revista de arte que visou projetar a cultura mexicana para o povo 
mexicano e para o exterior. A revista foi publicada entre os anos de 1925 e 1937.
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em 1910, com 471.066 habitantes (RENDON, 2006). Contudo, ao compararmos 
a tiragem de El Machete com a de El Universal e Excelsior, dois dos principais jornais 
mexicanos do período, percebemos que a projeção do periódico comunista era 
significativa.  Ainda que El Universal tenha sido publicado com uma tiragem inicial 
de 60 mil cópias (EFE, México, jun. 2016), Excelsior, entre os anos de 1923 e 1924, 
o melhor período do jornal, como afirmava sua própria propaganda, teve uma 
tiragem diária que não atingia 5 mil exemplares (ROSA, 2009).

Figura 1 - Logotipos de El Machete.

Fonte: El Machete. Acervo: CEMOS/México [elaborado pela autora].
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Quanto às imagens, nota-se que seu uso foi ganhando cada vez mais es-
paço. Na primeira edição, apenas uma imagem foi publicada: uma mão fecha-
da com bastante força, simbolizando o poder do povo. Isso é possível de ser 
afirmado uma vez que a imagem é acompanhada dos dizeres “Director: La del 
pueblo”, em que a mão preenche como que uma lacuna, significando a força, 
o poder do povo mexicano. Essa concepção de poder do povo é defendida por 
Guerrero, em texto intitulado “Propositos”, em que afirma que “este periódico 
es del Pueblo y para el Pueblo”.

Ainda que as fotografias, nosso objeto de análise, não tivessem sido uti-
lizadas nas edições dos dois primeiros anos de El Machete, é marcante o quanto 
os editores desse periódico comunista, assim como os de periódicos comunistas 
de outros países, construíram um discurso e uma maneira de divulgar ações e 
convocar o povo a participar delas se valendo do diálogo entre escrita e imagem. 
Vale lembrar que parte muito significativa dos mexicanos era analfabeta naquele 
contexto. As imagens, portanto, serviam como uma porta de acesso desse povo 
às reportagens e posicionamentos de El Machete.

Arte e Revolução em El Machete

A noção de revolução foi problematizada em “Que es la Revolución?”, 
publicado em março de 1924. Nesse texto, Alfonso Goldschmidt ironiza a forma 
como a burguesia via a revolução, afirmando que “la revolucion és el espanto de 
los burgueses”. Segundo Goldschmidt, existe vida porque existe revolução, pois 
sem ela “no habría goce ni padecimiento, aspiración ni decadencia, ni avanzo ni 
tropiezo. La muerte es la vida, el gran desorden es el orden”. A revolução seria 
a potência, o que gera e possibilita a vida. Mas falar em Revolução no México 
naquele período extrapolava, e muito, a revolução armada, abrangendo a revo-
lução na arte, na educação, no trabalho e na sociedade. A revolução é, portanto, 
aliada do povo. Para Goldschmidt, com a revolução a multidão perde o caráter 
de massa e atinge a fraternidade, por isso, defende que a revolução “es la con-
fluencia de los luchadores instintivos, para que del instinto de la masa surja la 
alianza consciente en una voluntad colectiva consciente, por la federación de 
las liberdades humanas”. A revolução seria mais do que aquilo que gera um 
sentimento de pertencimento, portanto, seria o ultrapassar desse estágio que ele 
chamou de “instintivo” para o estágio da compreensão e percepção da realida-
de, do desejo consciente das liberdades humanas.

Em texto intitulado “Al margen el manifiesto del Sindicato de Pintores 
y Escultores”, também de 1924, Siqueiros escreveu sobre o trabalho dos artis-
tas, destacando sua função social. Para ele, os artistas deveriam ser, “artesanos 
al servicio del Pueblo”, cuja atuação “es de importância primaria, pues tienen 
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que cobrir precisamente la necesidad humana colectiva de beleza que es el sen-
timiento más alto de la civilizacion”. Siqueiros ainda afirma que, do mesmo 
modo que os primitivos artesãos italianos que colocaram sua arte a serviço da 
propaganda cristã de sua época, os verdadeiros artistas mexicanos tem usa-
do sua arte a serviço da redenção social, o que gerou o ódio dos burgueses. 
Defendendo esse engajamento, Siqueiros convida, ou melhor, convoca os “in-
telectuales revolucionários de México ‘para que olvidando su sentimentalismo 
y sanganería proverbiales por más de un siglo se unieron a nosotros en la lucha 
estético-social que realizamos’”. Os artistas intelectuais mexicanos contavam, 
portanto, com o apoio de artistas anônimos para garantir ao povo mexicano o 
direito à beleza. A arte ligava-se diretamente à luta social. Isso reitera a ideia de 
que a Revolução ultrapassava as dimensões da luta armada, atingindo, de modo 
pleno, a luta pela estética e a arte. Esse ativismo estético e político somente seria 
possível, na percepção de Siqueiros, quando os artistas não mais se vissem como 
seres privilegiados pela “ARISTOCRACIA DE SU TALENTO”, enaltecendo a 
urgência dessa ação. Mariana Figarella (2002) afirma que, para os artistas fun-
dadores desse Sindicato, era importante que seus horários de trabalho e salários 
fossem definidos. Era preciso que os artistas se vissem como pessoas comuns, 
que, como todos os outros, têm obrigações para com sua comunidade. 

No manifesto do “Sindicato de Obreros Tecnicos Pintores y Escultores”, 
esses mesmos artistas defenderam a arte do povo mexicano como “LA 
MANIFESTACIÓN ESPIRITUAL MAS GRANDE Y MAS SANA DEL 
MUNDO y su tradición indigena es la mejor de todas” (El Machete, jun. 1924, 
p. 4). A partir dessa perspectiva, defendeu-se uma arte popular e pública, que 
repudiava o que denominaram de “arte de cavalete” ou “arte burguesa”.

Tina Modotti nas páginas de El Machete

Em julho de 1927 publicou-se a primeira fotografia em El Machete. A fo-
tografia integra a reportagem intitulada “La inaguración del nuevo Local del 
Partido Comunista” e foi acompanhada pela breve legenda “Un aspecto del sa-
lón durante el festival”. Jorge Pedro Sousa, analisando a história do fotojornalis-
mo ocidental, afirma que o uso da fotografia no início do jornalismo tinha um 
caráter de prova, visto que dava credibilidade aos “[...] enunciados verbais e as 
representações da realidade que esses enunciados criavam” (SOUSA, 1998, p. 
74). A primeira fotografia publicada em El Machete é, nesse sentido, uma ima-
gem ilustrativa, bem diferente dos usos das várias fotografias publicadas poste-
riormente no periódico. Essa fotografia não foi assinada.

A segunda fotografia de El Machete foi publicada na edição de 10 de setem-
bro de 1927 (Figura 2). Dessa vez a imagem não apenas ilustrou uma reportagem.
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Figura 2 - Segunda fotografia publicada em El Machete.
 

Fonte: El Machete, 10 de setembro de 1927, p. 2. Acervo: CEMOS/México.

Essa fotografia foi publicada em um quadro que a separava das demais 
colunas, acompanhada de uma breve legenda, em que se lê: “Una sesion en 
la VI Convencion de la Confederacion Social Campesina ‘Domingo Arenas’. 
(A la derecha, en la mesa y marcada con una x, el general Montes)”. Apesar 
de também não ser assinada, tal fotografia provavelmente é de autoria de Tina 
Modotti, uma vez que ela foi contratada para fotografar as ações ligadas às es-
colas agrícolas, sob direção de Pandurang5. Além disso, o ângulo de tomada da 
imagem coincide com as fotografias das escolas agrícolas que contém sua assi-
natura e que foram produzidas nesse mesmo ano. Na imagem, a câmera ocupa 
uma posição igual à dos alunos, como se fosse um deles. Sua presença, contudo, 
é denunciada por meio do olhar de um dos alunos, que, ao invés de olhar para 
os líderes da convenção, localizados à sua frente, se voltou para a câmera. Na 

5 Em artigo intitulado “A fotografia para além do registro histórico: o trabalho social, peda-
gógico e artístico de Tina Modotti nas ‘Escuelas Libres de Agricultura’”, analiso a criação e 
expansão das escolas agrícolas camponesas no México, na década de 1920 e o trabalho de Tina 
nesse projeto. Para mais informações, Cf.: MUZARDO, Fabiane Tais. A fotografia para além 
do registro histórico: o trabalho social, pedagógico e artístico de Tina Modotti nas “Escuelas 
Libres de Agricultura”. Topoi. Rio de Janeiro. v. 22, n. 47, p. 544-569. mai-ago. 2021.
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fotografia, a foice, símbolo comunista, ocupa o centro da imagem, evidenciando 
sua importância. Uma única fotografia que condensa, desse modo, diversos ele-
mentos. Essa característica, segundo Sousa (1998), é uma das convenções mais 
perenes do fotojornalismo.

No que diz respeito aos murais, três fotografias foram publicadas em El 
Machete (Figuras 3 e 4), em três edições: 24 de setembro de 1927, 27 de outubro 
de 1927 e 16 de fevereiro de 1929. Apesar de o nome do fotógrafo não ser men-
cionado, provavelmente as três são de Tina, devido ao enquadramento das ima-
gens, recorrente em suas fotografias; o ângulo de tomada e o fato de, em 1927, 
ela ter se transformado em “fotógrafa oficial” dos muralistas, tendo fotografado 
os murais centenas de vezes.

Figura 3- À esquerda, fotografia “Los Obreros y Campesinos Pondrán Fin a la Orgía 
Burguesa”. À direita, “En la hora del Triunfo”.

Fonte: El Machete, 24 set. 1927, p. 1 e El Machete, 27 out. 1928, respectivamente. Acervo: 
CEMOS/México.
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Figura 4 - Fotografias de mural de Rivera.

Fonte: El Machete, 16 fev. 1929. Acervo: CEMOS/México.

Seguindo o mesmo padrão, as imagens foram publicadas com uma espécie 
de borda, que as separava das outras colunas, na primeira página, logo abaixo da 
manchete principal. “Los Obreros y Campesinos Pondrán fin a la Orgia Burguesa” 
(Figura 3) dialoga com a manchete – “Otros cinco campesinos asesinados por los 
hacendados y la justicia burguesa ni siquiera apunta los nombres!”– pois a pintura 
de Rivera, reinterpretada pela fotografia, trata justamente da ação dos trabalhado-
res, tanto camponeses quanto operários, para acabar com “la orgía burguesa”. A 
fotografia, aqui, cria um discurso imagético, em articulação com os textos.

Por meio da análise do ângulo de tomada e do recorte escolhido na foto-
grafia “Em la hora del Triunfo” (Figura 3) pode-se afirmar que se trata da mes-
ma imagem publicada em Mexican Folkways, na edição de outubro/dezembro de 
1929. Portanto, a fotografia é de Tina. O original dessa fotografia se encontra 
no acervo Tina Modotti do “Instituto de Investigaciones Estéticas”, da UNAM 
- Universidad Nacional Autónoma de México. O mesmo pode ser dito quanto 
a fotografia do afresco de Rivera (Figura 4). O recorte da imagem, o ângulo de 
tomada e o fato de ser uma pintura de Rivera localizada na SEP – Secretaría de 
Educación Pública – da Cidade do México, local que ela fotografou inúmeras 
vezes entre os anos de 1927 e 1929, permitem afirmar se tratar de uma fotografia 
de Tina. A fotografia também foi publicada de modo isolado, sem integrar uma 
reportagem, todavia, ela dialoga com os textos “Manifiesto del Bloque Obrero 
y Campesino Nacional” e “Parece que Huele a Pólvora...”, que criticam a “re-
volução burguesa”, afirmando que esta não acabou com o latifúndio nem re-
solveu o problema dos operários e dos indígenas. Os trabalhadores de modo 
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geral, portanto, não deveriam continuar sendo instrumento de seus opressores. 
A relação entre texto e imagem, nesse caso, se dá a partir do momento em que 
exalta os trabalhadores, todos os trabalhadores – como o manifesto clama – a 
decidirem sobre suas ações, ao invés de seguir ordens. 

Nesse mural de Rivera é possível identificar trabalhadores das mais va-
riadas áreas, indo desde pintores, como Frida Kahlo, representada no centro 
da pintura; fotógrafos – a própria Tina foi representada nesse mural, no canto 
inferior esquerdo; a líderes políticos, como Julio Antonio Mella – na imagem, o 
homem para quem Tina entrega a cartucheira. Texto e imagem criam um discur-
so que entende a revolução e o renascimento como algo contínuo.

Em abril de 1929 publicou-se uma das fotografias em que Tina, por meio 
da junção de diferentes elementos, compôs uma imagem de intensa carga sim-
bólica6 (Figura 5). Essas fotografias se caracterizavam pela composição de ele-
mentos que, reunidos, assumiam outro significado. Nas palavras de Figarella,

Como há señalado el crítico brasileño Ferreira Gullar, una de las caracterís-
ticas de la vanguardia latinoamericana de los años veinte y treinta (y México 
es ejemplo de ello) es esa capacidad para devorarlo todo y, al cabo de un 
tiempo, reapropiárselo, descontextualizándolo y reformulándolo, para dar 
lugar a un producto ‘outro’, lleno de referencias locales que responden y re-
flejan necesidades particulares propias. En la obra de Tina Modotti esta ope-
ración de transmutación ocurre al momento de confrontarse con el mundo 
de los objectos, con una frescura de visión inédita [...] contrariamente a su 
maestro Weston, Tina se valdrá de los objectos para metamorfosear la reali-
dad; estós en sus fotos se transforman y adquieren un significado ‘outro’, a 
veces simbólico o emblemático. Nada más lejos que buscar en ellos su pro-
pia esencia y pureza, más bien son manipulados para expresar la idea que la 
fotógrafa precisa: significaciones ideológicas (FIGARELLA, 2002, p. 143).

Nessa fotografia em específico, um violão, uma cartucheira e uma foice fo-
ram articulados de modo a se criar um discurso imagético que reunia a arte, por 
meio da presença do violão; a luta armada, representada pela cartucheira; e o comu-
nismo, pela presença de um de seus principais símbolos, a foice. Nessas fotografias 
se percebe outra faceta de Tina, relacionada diretamente à produção de símbolos.

Uma dessas fotografias de Tina foi utilizada como símbolo das Escolas 
Livres de Agricultura do México, anteriormente mencionadas.

6 Essa fotografia foi novamente publicada na edição de 13 junho de 1929.
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Figura 5 - Fotografia “Canciones Revolucionarias”

Fonte: El Machete, 6 abr. 1929, p. 4. Acervo: CEMOS/México.

A fotomontagem e a crítica social de Tina em El Machete

No único texto que escreveu, Tina destacou a impressão desagradável 
que sentia todas as vezes em que seu trabalho era adjetivado como “arte o artís-
tico” (Mexican Folkways, out./dez. 1929, p. 196), pontuando o valor documental 
das fotografias, de modo geral. Rompendo com esse caráter objetivo e neutro, 
contudo, ainda que sem assumir, ou, talvez, sem perceber isso, Tina produziu 
uma fotomontagem para El Machete, intitulada “Los de Arriba y los de Abajo”, 
publicada na edição de 28 de julho de 1928 (Figura 6).

Figura 6 - Fotografia “Los de Arriba y los de Abajo”.

Fonte: El Machete, 28 jul. 1928. Acervo: CEMOS/México.
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Nessa fotomontagem, Tina critica a desigualdade social existente no 
México. Na imagem, um homem sentado na sarjeta representa “os de abajo”, 
ou seja, personifica o povo mexicano. O homem, portanto, não representa um 
caso isolado, não se trata de “um homem”, de um rosto, um indivíduo; ele sim-
boliza o coletivo. Acima dele encontra-se um outdoor. A posição do outdoor e sua 
mensagem, de venda de elegantes roupas, reforçam a existência de uma hierar-
quia social. O engajamento político de Tina se tornava cada vez mais evidente, 
principalmente após sua filiação ao PCM, ocorrida em 1927. 

Figarella, analisando essa produção de Tina, afirma que,

En pos del compromiso ideológico altera las premisas aprendidas de su maes-
tro y realiza fotomontajes, corta las imágenes e imprime sólo partes del nega-
tivo. Puede decirse que Tina es la iniciadora solitária de toda una corriente 
de fotografía documental que luego imperará en Latinoamérica, aunque su 
influencia no se refleje de manera directa (FIGARELLA, 2002, p. 139).

Ainda que Figarella ressalte essa alteração da produção fotográfica de Tina, 
comparando-a, novamente, com a obra de Weston; uma contradição precisa ser 
ressalta em sua análise. O recorte das imagens e a impressão de partes dos negati-
vos são utilizados por Figarella para colocar Tina na posição de iniciadora de uma 
corrente de fotografia documental. A fotomontagem, contudo, não é documental, 
no sentido posto por Rivera e Bazin, por exemplo. É, antes disso, a construção de 
um discurso intencional. No caso dessa fotomontagem, em específico, a intenção 
declarada é estabelecer comparação entre as classes, não apenas “documentar” o 
“real”, como se o real pudesse ser “capturado” pela foto. 

Analisando o conceito de fotomontagem, Fabris afirma que

A fotomontagem só apareceu na frente da arte de esquerda quando a abs-
tração já tinha feito seu curso [...]. A fotomontagem veio à luz através do 
aspecto de agitação da arte moderna. Mas o artista a usou de um modo dife-
rente do naturalista. O fotomontador não vê a arte representativa como um 
fim, como o naturalista, mas apenas como um meio (FABRIS, 2005, p. 103).

Diferentemente do “quadro feito em ateliê”, segundo Fabris, a fotomon-
tagem se caracteriza como uma arte que expressa as ideias das massas. O papel 
do artista, portanto, “modifica-se substancialmente: cabe-lhe produzir ‘objetos 
justificados socialmente por sua forma e utilidade’” (FABRIS, 2005, p. 104). 

Fabris (2005) afirma que a fotomontagem foi amplamente utilizada na 
Rússia pós-revolucionária, enquanto uma forma de arte militante e política. A 
fotomontagem estaria diretamente ligada, portanto, às tendências artísticas de 
esquerda e às novas demandas de arte, resultantes das exigências de um novo 
público, que surgiu da revolução. Segundo Sousa, a revista La Vie au Grand Air 
foi a primeira a utilizar uma fotomontagem, no ano de 1898. El Machete, desse 
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modo, e Tina em específico, se valeram desse recurso visual poucos anos após 
sua primeira utilização em um veículo de informação. 

Considerações finais

A presença e as finalidades das imagens publicadas em El Machete pas-
saram, claramente, por mudanças: no lugar das ilustrações das primeiras foto-
grafias, tem-se, agora, principalmente com as fotografias de Tina, a criação de 
discursos imagéticos. Discursos que abrangiam desde críticas a medidas auto-
ritárias e descabidas, até críticas maiores, ligadas à desigualdade social. As fo-
tografias de Tina, ainda que sejam conceitualmente diferentes, podem ser en-
tendidas como “cartazes políticos de derivação fotográfica” (FABRIS, 2005, p. 
115), como algo que poderia modificar pedagógica e socialmente a mentalidade 
coletiva por meio de uma linguagem simbólica, criada com essa intenção. Tina 
mostrava nova faceta de sua arte política.
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A MÍDIA EM CENA: AS MORTES DE JOVENS DAS 
PERIFERIAS NO JORNAL FOLHA DE LONDRINA

Ruth Tainá Aparecida Piveta1

Neste capítulo apresento algumas considerações derivadas de pesquisa 
realizada durante o mestrado2, a qual tinha como objetivo investigar os modos 
como as mortes de adolescentes e jovens de quinze a vinte e nove anos3, das pe-
riferias, são enunciadas na mídia impressa a partir das notícias veiculadas pelo 
jornal Folha de Londrina, editado na cidade de Londrina-PR, utilizando como 
recorte o ano de 2012. O jornal Folha de Londrina entrou em circulação na cidade 
em novembro de 1948 e tem se mantido como principal equipamento de mídia 
impressa na cidade e região desde então (GRUPO FOLHA, s/d). Tendo em vis-
ta a amplitude da disseminação das notícias da Folha de Londrina no município 
e na região, entendemos que ela é um importante instrumento formador de opi-
nião. No que diz respeito ao recorte temporal das notícias analisadas, foi selecio-
nado especificamente o ano de 2012, tendo em vista que em tal período as taxas 
de assassinatos de jovens cresceram de maneira significativa na referida cidade.

Na referida pesquisa buscamos formular algumas respostas, ou ao menos 
pistas, que possam auxiliar na compreensão de algumas perguntas que me po-
voavam e povoam, como psicóloga social e trabalhadora da Assistência Social, 
no fazer cotidiano do atendimento a adolescentes e jovens: “Por que algumas 
mortes violentas são sofridas e alardeadas enquanto outras caem no esqueci-
mento?” ou “Como pode a gente achar comum, já quase como um destino, 
morrer tantos jovens pobres e negros no Brasil?” 

E foi a partir do discurso que escolhemos pensar essa questão, tendo a mí-
dia como campo discursivo analisado e meio de produção dessa naturalização 
e silenciamento, com o auxílio de dois conceitos principais, enunciado e histori-
cidade, que demarcam e costuram este trabalho, considerando que é no seio da 
História que se produzem as problemáticas sociais, bem como os discursos que 

1 Mestra e doutoranda em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Uni-
versidade Estadual Paulista (UNESP), Campus Assis. E-mail: ruthpiveta@yahoo.com.br.

2 PIVETA, Ruth Tainá Aparecida. Enunciados da mídia sobre as mortes de jovens da perife-
ria: uma análise a partir do jornalismo impresso. 2018. Dissertação (Mestrado em Psicologia). 
Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Assis, 2018. 143f.

3 Trabalharemos com o recorte de 15 a 29 anos por se tratar da faixa etária compreendida 
como juventude a partir da Lei nº 12.852 de 2013, que institui o Estatuto da Juventude no 
Brasil e delimita qual a população a ser considerada jovem no território nacional.
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se disseminam em relação a essas problemáticas. 
O enunciado pode ser definido como “uma função que cruza um domínio 

de estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteú-
dos concretos, no tempo e no espaço” (FOUCAULT, 2012a, p. 105). Parte-se 
de uma perspectiva que vai considerar a construção histórico-social dos discur-
sos, tomando como pressuposto que o campo discursivo participa efetivamente 
da produção de saberes e práticas sociais disseminadas em determinado tempo 
histórico. Neste sentido, em relação aos enunciados que circulam sobre determi-
nado tema, há que se levar em consideração as formas como eles se conectam 
aos campos discursivos, como são construídos e imbuídos de significados a de-
pender das relações estabelecidas no espaço-tempo. 

Deleuze, em seu livro chamado “Foucault”, afirma que o enunciado “é 
o “Diz- SE” como murmúrio anônimo” (DELEUZE, 1991, p. 28-29). Para 
além de quem diz, faz-se necessário pensar como essas práticas discursivas se 
atualizam, se produzem e reproduzem na vida social, e quais os efeitos sociais 
advindos dessas formas de dizer. Nesta pesquisa, apoiados por esses autores, 
tomamos a mídia impressa como campo discursivo de análise, tendo em vista 
que, na atualidade, essa participa efetivamente na produção de saberes e verda-
des que circulam socialmente, junto a outros campos discursivos, como o saber 
científico. Nesse sentido

[...] mais do que “colocar no ar” uma série de enunciados de várias for-
mações discursivas diferentes – formações que disputam, na sociedade, 
uma espécie de “hegemonia das significações – a mídia, suponho, cons-
trói, reforça e multiplica enunciados seus, em sintonia ou não com outras 
instâncias de poder (FISCHER, 1996, p.123).

Ademais, a mídia pode ser tomada como um dos dispositivos que par-
ticipa da formação de opiniões públicas nos distintos grupos sociais, pois dis-
semina, por meio de recursos discursivos e imagens, enunciados imbuídos de 
uma representação da “verdade”, sustentando e construindo sentidos e signifi-
cações sociais. Para tanto, lança mão de diversas estratégias, “processa discur-
sos produzidos em múltiplos campos e reutiliza saberes de outras autoridades” 
(HENNIGEN, 2006, p. 48). A mídia, por seu papel de mediação, oferece aos 
seus leitores e consumidores versões de uma realidade produzidas a partir de 
intencionalidades marcadas por posicionamentos políticos específicos de uma 
classe socioeconômica. Dessa forma, “[...] o que os textos da mídia oferecem não 
é a realidade, mas uma construção que permite ao leitor produzir formas simbó-
licas de representação da sua relação com a realidade concreta” (GREGOLIN, 
2007, p. 16). No caso da enunciação das mortes de jovens, as análises produzi-
das neste trabalho apontam que no campo midiático, mesmo quando se noticia 
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a morte de jovens das periferias, são marcados elementos específicos que fazem 
a vinculação dessa juventude a signos de risco, perigo e anormalidade, ligando 
suas mortes a uma violência que seria própria de sua natureza e de seu entorno.

Cabe ressaltar que a associação entre a juventude das classes populares e 
violência vem ocorrendo desde longa data no país, mantendo-se como condição 
de possibilidade para a emergência de enunciados que vinculam a morte des-
sa parcela da juventude à criminalidade e à anormalidade como algo natural. 
Ademais, de acordo com as estatísticas (WAISELFISZ, 2016; CERQUEIRA 
et al., 2017), homens jovens negros e pobres têm sido os principais alvos dessa 
prática. Tal fato demonstra que essa violência não é aleatória, mas pautada por 
uma série de preconceitos e estigmatizações perpetuadas histórica e socialmente 
e que se produzem, inclusive, a partir dos enunciados midiáticos, articulados a 
imagens e elementos textuais que vão participar da construção desses marcado-
res do estigma e do preconceito. A mídia tem contribuído significativamente na 
produção de silêncios, invisibilidades e indiferença social frente à morte de jo-
vens a partir da utilização de estratégias discursivas que produzem, reproduzem 
e disseminam enunciados que reforçam imagens de periculosidade atribuídas 
aos jovens das periferias, apresentados como inimigos sociais que devem ser 
combatidos, controlados e, em última instância, eliminados.

Os efeitos de naturalização e aceitação social da violência são operados 
por estratégias de territorialização da violência e do uso reiterado da justificativa 
sobre o envolvimento com a criminalidade como causa e consequência princi-
pal da morte, operados por uma narrativa que lança mão de uma linguagem 
impessoal e descritiva, imprimem ao texto jornalístico efeitos de imparcialidade, 
veracidade e fidelidade ao fato ocorrido. Gregolin afirma que “[...] as vozes que 
falam na mídia fazem eco a outros dizeres que vêm de outros lugares da socieda-
de” (GREGOLIN, 2007, p. 22). Neste sentido, ao articular envolvimento com o 
crime e a consequente morte, a mídia reitera discursos que legitimam a execução 
de pessoas em nome de uma ideia de justiça frente à criminalidade, compreendi-
da não em sua complexidade de fenômeno social, mas como aspecto individual 
localizado no sujeito considerado criminoso. A juventude, nesse caso, se torna 
o inimigo social que deve ser combatido pela população “do bem”. O que no-
tamos são efeitos de banalização e impessoalidade, produzidos por imagens e 
textos que, ao anunciar as mortes, se valem de elementos que objetificam e espe-
tacularizam os corpos e as vidas dos jovens mortos noticiados. 

Tal espetacularização se materializa também no uso recorrente da ima-
gem dos jovens mortos, na maioria das vezes, com o enquadramento de mãos 
ou pés no local do assassinato. Suas mortes são profanadas, tratadas desrespei-
tosamente e reduzidas ao estatuto de fato banal, no sentido de que, ao fim de 
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suas vidas, se tornam corpos estendidos no chão, pequenas notas em jornais e, 
posteriormente, números em índices estatísticos de violência.

A violência disseminada no tecido social: a sociedade do medo

As notícias, ao narrar ocorrências de crimes de homicídios de jovens, evi-
denciam regimes de verdade que apresentam um cenário de periculosidade e 
violência constantes vinculado à juventude pobre e a territórios periféricos. A 
violência é um fenômeno bastante complexo que atinge a vida de diversas for-
mas. Em relação à violência cometida contra a juventude no país, e mais especi-
ficamente a violência fatal, as estatísticas (WAISELFISZ, 2016; CERQUEIRA 
et al., 2017) evidenciam, de forma contundente, que há em cena um genocídio 
perpetrado contra a juventude pobre, negra e periférica no Brasil. No entanto, 
ainda que as estatísticas apontem para essa problemática, está disseminada, de 
maneira geral, a noção de que esses jovens seriam os principais causadores de 
violência. Tal noção é ampliada pela superexploração e espetacularização dos 
atos de violência pelos meios de comunicação, que acabam por disseminar uma 
lógica de medo e suspeição constantes em relação a essa população. Assim, “[...] 
a imprensa tem nos problemas de violência e criminalidade um dos maiores 
interesses de seus leitores, ouvintes e telespectadores” (BEATO, 2007, p. 32). 
Pode-se dizer que há um paradoxo em cena: a sensação de medo e insegurança 
constante ao mesmo tempo assusta e desperta a atenção do público leitor. E, se 
esse tipo de notícia interessa, sob o ponto de vista econômico, ela é rentável à 
máquina midiática e, portanto, se torna pauta constante.

Em que pese o uso de imagens nessa relação, trazemos aqui algumas fo-
tografias4 que compõem as notícias, e que podem nos auxiliar na compreensão 
do uso de certas lógicas de enunciação quando se trata de certas vidas ceifadas.

A Figura 1 dá visibilidade a diversos elementos que localizam a questão 
da violência em um campo circunscrito à pobreza e a uma vida que, apesar de 
lembrada, é uma vida banalizada: os pés calçando chinelos, cercado por paredes 
sem reboco, remetendo à ideia da pobreza.

4 As imagens aqui apresentadas dizem respeito a notícias do referido jornal, disponíveis 
para consulta no acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação Histórica (NPDH) da 
Universidade Estadual de Londrina, coletadas no período de dezembro de 2016 a fevereiro 
de 2017, fotografadas pela autora do capítulo. 
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Figura 1 - Fotografia de homicídio.

Fonte: Folha de Londrina, 04/10/12. Fotografia de Marcos Zanutto. (Acervo NPDH/UEL).

Figura 2 - Fotografia de Homicídio nº 2.

Fonte: Arquivo FOLHA, 04/04/12. (Acervo NPDH/UEL).

Em outra imagem (Figura 2) que compõe uma notícia, podemos observar 
que, mais uma vez, temos a presença da imagem enunciando a violência e, junto 
com ela, outros aspectos que conformam uma imagem dos sujeitos violentos. 
Nessa fotografia, aparece a mão de um corpo estendido no chão e à esquerda a 
marca do sangue, expondo a violência cometida.

Esses elementos estão em relação com aspectos da mídia impressa brasilei-
ra. O jornalismo brasileiro nasce e se consolida no país como veículo de dissemi-
nação e produção de informações e notícias direcionadas a um público específico: 
leitores de classe média e alta. Em função disso, ele assume um viés conservador 
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e contribui com a disseminação e fortalecimento de discursos hegemônicos 
(AZEVEDO, 2006). Nesta perspectiva, o que se torna notícia e, consequentemen-
te, adquire maior visibilidade midiática é aquilo que interessa e afeta essa parcela 
da população. A esse respeito, Ramos e Paiva (2007) descrevem:

Jozino cita como exemplo o parricídio. Segundo ele, a tragédia de uma 
jovem pobre que matou os pais será considerada mundo cão e renderá, no 
máximo, uma nota; mas se a criminosa pertence à classe alta, como a jo-
vem paulistana Suzana Richthofen, o crime é objeto de extensa cobertura. 
“Não adianta brigar com a notícia, a notícia é o rico. Tem até briga para 
cobrir o caso da Suzana. A vida tem mais valor de acordo com as posses. 
A imprensa é isso”, constata (RAMOS; PAIVA, 2007, p. 79-80).

Essa característica aparece, em larga medida, nas explicações ofertadas 
pelo jornal aqui analisado para essas mortes violentas, por meio das quais se 
cria uma circularidade na qual a violência é apresentada como causa e fim de 
si própria, em que aspectos socioeconômicos, políticos e históricos são pouco 
abordados. O envolvimento com o tráfico, o uso de drogas e o confronto com 
a polícia aparecem como os principais motivos, utilizados reiteradamente pelas 
notícias, como explicação e justificativa das causas dos assassinatos.

No entanto, ainda que ofereçam essas explicações, elas aparecem de forma 
sucinta e descontextualizada, como se o fato de acrescentar à notícia essa infor-
mação bastasse para que o leitor tivesse um entendimento da situação. Quando 
se anuncia no jornal a questão do aumento da violência, esta notícia raramente 
vem acompanhada de contextos ou análises críticas mais apuradas, dado que o 
que se observa, de forma geral, é que tanto as notícias sobre homicídios quanto 
as pautas que tratam de segurança pública normalmente apresentam visões uni-
laterais sobre os temas, sem explorar outras fontes ou pontos de vista, gerando 
uma cobertura com pouca diversidade

[...] na qual temas como direitos humanos, violência enquanto fenômeno 
social, raça e etnia, gênero e violência doméstica, por exemplo, são pouco 
frequentes. O resultado é um conjunto de matérias em que predomina a 
pouca contextualização e a pluralidade, muito dependente da perspectiva 
de delegados e oficiais de Polícia Militar (RAMOS; PAIVA, 2007, p. 39).

Além disso, há excessiva atenção dada à questão da comercialização e uso 
abusivo de substâncias psicoativas ilícitas como questão social que se vincula à 
violência desenfreada na cidade. Tal discurso, vinculado à política repressiva 
de drogas no Brasil, acaba justificando a ideia de guerra às drogas perpetrada 
pelo Estado nas periferias, executada por agentes de segurança pública. Esses, 
respaldados por uma justificativa repressiva, produzem inúmeras violações e 
violências contra a população moradora desses espaços, inclusive sendo causa-
dores de agressões e mortes (CERQUEIRA et al., 2017). Dada a forma como 
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se apresenta a questão das drogas no Brasil, essas práticas violentas e mortíferas 
acabam por ser legitimadas e até mesmo aclamadas socialmente, fortalecendo o 
discurso de morte àqueles considerados criminosos ou suspeitos.

Desde a perspectiva aqui adotada, de que enunciados produzem regimes 
de verdade, o fato de o anúncio do aumento da violência ser frequente produz 
alguns efeitos sobre o tecido social urbano. De que forma tais elementos nos 
auxiliam a pensar a questão da banalização das mortes de jovens? Como esses 
enunciados colaboram na produção, disseminação e perpetuação da imagem de 
uma juventude violenta e perigosa? 

Uma das possibilidades de resposta a essas questões seria que tais enun-
ciados constroem uma imagem específica da violência na cidade, referindo aos 
causadores localidade e características bem delimitadas. Como efeito disso, se 
retira de outros atores sociais a responsabilização na produção e manutenção da 
violência enquanto um fenômeno social amplo e complexo. A violência, nesse 
caso, se torna “coisa de pobre”, “coisa de periferia”, “coisa de gente perigosa”, 
que está bem distante do “cidadão de bem”. 

Há uma série de estratégias que se entrelaçam na construção de uma ima-
gem da juventude das classes populares como camada perigosa (FELTRAN, 
2011; ALMEIDA, 2004). Por meio da culpabilização de alguns grupos sociais, 
busca-se encobrir as tensões próprias do tecido social, criando a imagem de um 
país cordial, hospitaleiro e gentil. Uma vez que não se pode esconder a vio-
lência, que escapa por todos os lados, cria-se culpados que devem, de alguma 
forma, ser punidos. Além disso, a partir da discussão exposta por Misse (2014), 
que apresenta a ideia da sujeição criminal5, essa imagem da periculosidade se 
vincula historicamente no país à população pobre e à população negra. 

Tendo em vista que, por uma série de movimentos excludentes, os negros 
acabaram por se caracterizar como maioria nos territórios periféricos, é comum 
a associação desses territórios a esse recorte da população. Isso cria uma ima-
gem de perigo que deve ser combatido, que em muito se assemelha à figura dos 
principais alvos da mortalidade violenta na atualidade: jovens negros e pobres 
moradores das periferias. 

Texto jornalístico – linguagem policial: crime e castigo

Um dado que aparece de forma expressiva nas notícias selecionadas é a utiliza-
ção de termos bastante vinculados à linguagem policial, por exemplo: “antecedentes 

5 De acordo com o autor, a Sujeição Criminal implica em uma construção social na qual 
“se dissemina uma expectativa negativa sobre indivíduos e grupos, fazendo-os crer que 
essa expectativa não só é verdadeira como constitui parte integrante de sua subjetividade” 
(MISSE, 2014, p. 205). A sujeição criminal parte da crença, compartilhada socialmente, 
de que o crime habita o sujeito, é parte constitutiva do seu “ser” (PIVETA, 2018).
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criminais”, “tinha passagens, o menor”, “confronto com a polícia”, “suspeitos”, 
“assaltante”, ‘ex-presidiário”, “bandidos”, “acerto de contas”. A utilização de uma 
linguagem marcada por termos policialescos torna-se elemento importante que cha-
ma a atenção em diversos aspectos. Ao lançar mão desses enunciados, essas notícias 
produzem efeitos de verdade em relação a esses jovens que morrem: ao menos nos 
aspectos discursivos, eles são popularmente julgados como criminosos. 

Além do uso recorrente desses termos policiais, nos dados analisados, é bas-
tante comum a disponibilização da informação sobre o sujeito possuir envolvimen-
to com a criminalidade, que aparecem de forma descontextualizada e quase como 
informação adicional à notícia. Essa vinculação da morte ao crime (cometido ou 
suspeito) parece funcionar como uma estratégia de neutralização da violência ocor-
rida. Isso se opera a partir de um método de segregação entre “cidadão de bem” 
e criminoso, sendo que em relação a este último, toda culpa será castigada. Dessa 
forma, a mídia reforça a ideia, de que a violência está localizada em determinados 
locais ou grupos sociais, deixando em segundo plano as discussões críticas acerca 
das desigualdades sociais, bem como as questões éticas e políticas relacionadas às 
práticas de violência. Essas questões acabam não sendo consideradas formas de vio-
lência, “[...] mas elementos que demonstram a fragilidade das instituições para o 
enfrentamento da mesma” (FREIRE; CARVALHO, 2008, p. 160-161).

A esse respeito, Sudbrack afirma que, em nosso país, existe uma cultura 
política que defende a “[...] eliminação física dos ‘inimigos internos’. Comprova-
se tal afirmativa pela existência dos esquadrões da morte dos anos 70 e dos no-
vos grupos de extermínio, surgidos nos anos 80” (SUDBRACK, 2004, p. 27), 
cultura essa agravada pelo autoritarismo de Estado, bem como pelas questões 
socioeconômicas que acabam por marginalizar algumas parcelas sociais da po-
pulação. O autor acrescenta ainda que “[...] os membros desses grupos excluídos 
se tornam o alvo preferido da polícia e das redes sociais que aplicam a vingança 
privada como tática de eliminação dessas pessoas” (SUDBRACK, 2004, p. 27).

Nesta perspectiva, o alvo da violência se torna uma questão individual, 
vinculada ao sujeito considerado criminoso e, por consequência, perigoso e des-
viante, que merece ser castigado, com o apoio populacional. Para aprofundar 
essa discussão, Foucault (2010) propõe a noção de “anormalidade”, constituída 
como signo de risco/perigo, sendo esta fundamental para a legitimação de no-
ções de normalidade que, historicamente, se materializam em discursos e ima-
gens. Neste sentido, a referência aos “anormais” impõe uma separação daquilo 
que supostamente não condiz com a norma que, ao segregar, punir e/ou ex-
terminar, busca garantir, pela via da coerção ou do exemplo, a manutenção da 
ordem social vigente. Há, portanto, um movimento de naturalização das classi-
ficações sociais, baseadas e afirmadas por discursos diversos de poder-saber, que 
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implicam em formas de olhar os sujeitos a partir de valores conservadores sobre 
como deve ser gerida a vida. 

A mídia, na atualidade, participa desse processo de conformação dos ditos 
anormais, por meio de estratégias discursivas nas quais a criminalidade e a violên-
cia aparecem como questões vinculadas a sujeitos individuais que, desde o lugar 
de anormais, praticam atos considerados desviantes em relação às normas vigen-
tes. Por tais supostas práticas, eles se tornam inimigos perigosos, contra os quais 
se deve travar uma guerra. E nessa guerra, atos repreensíveis e violentos se tornam 
legítimos quando cometidos em nome da manutenção da ordem social vigente. 

A vinculação feita entre esses três elementos – jovens, crime e anormali-
dade (que participa da disseminação de uma ideia de insegurança das quais se-
ríamos vítimas, localizando a figura do inimigo interno que deve ser combatido 
à juventude) – auxilia na problematização de outro elemento discursivo muito 
presente nas notícias de mortes de jovens: a morte por suposto confronto com a 
polícia. A chamada de capa do dia 20 de outubro (Figura 3), por exemplo, cha-
ma a atenção para o aumento dos homicídios cometidos por policiais:

Figura 3 - Chamada de capa sobre violência policial.

Fonte: Folha de Londrina, 20/10/2012, p. 1. (Acervo NPDH/UEL).
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Tanto os elementos textuais quanto a fotografia escolhida para a manche-
te chamam a atenção pelo enfoque que dão à questão desse aumento percentual 
tão elevado de mortes empreendidas por policiais militares na cidade: a defesa 
de um aumento circunstancial, sem uma intencionalidade, vinculado à morte de 
criminosos que teriam reagido às operações. A fotografia indica e aponta quem 
são esses criminosos que reagem e resistem à manutenção da ordem social pre-
tendida pelos agentes da segurança pública: mostra uma mão negra, em um con-
texto vinculado à pobreza (novamente as paredes sem reboco e o chão bruto), 
segurando uma arma, sendo, supostamente, de uma pessoa atingida e já morta. 

Há que se considerar que a violência e a letalidade policial não são fatos 
isolados. Elas fazem parte de uma construção social na qual se legitimam prá-
ticas violentas cometidas contra algumas parcelas sociais. Construção essa na 
qual a mídia também está fortemente presente, tendo em vista que ela “[...] con-
tribui, mais do que qualquer outra instituição, para a consolidação e a difusão 
de conceitos estereotipados” (SOUZA E SILVA, 2007, p. 95) no tecido social, 
contribuindo com a disseminação de enunciados que apresentam a desordem 
social e que levam a população a clamar por mais segurança e pacificação. Nesta 
perspectiva, a ação repressiva dos agentes de segurança pública no Brasil encon-
tra ecos sociais, que a autorizam e incentivam, em uma política de morte na 
qual “[...] a tarefa da ordem do dia parece ser a de controlar à força os territórios 
para os quais já não existe futuro promissor” (HILARIO, 2016, p. 208). A segu-
rança pública torna-se, muitas vezes, sinônimo de combate à criminalidade tão 
somente, o que acaba por conformar práticas de governo que reforçam práticas 
de classificação social. Dessa forma,

[...] quando falamos em segurança pública, não estamos falando somente 
de criminalidade, mas de determinado projeto de sociedade. O que quer 
dizer que podemos continuar olhando para essa mesma categoria popu-
lacional em um esforço contínuo de manutenção e de estabilização dessa 
noção de um inimigo interno (Foucault, 2005), ou podemos partir para 
uma análise sobre os modos como cotidianamente todos nós – enquanto 
campos de saber, instituições, sociedade civil ou nas relações que estabele-
cemos uns com os outros – nos envolvemos na construção desses sujeitos 
perigosos (GUARESCHI et al., 2012, p. 25).

Estes elementos auxiliam na análise de estratégias discursivas alinhavadas 
no discurso midiático apropriado de uma linguagem policial que caracteriza o 
crime como causa para as mortes. Tais estratégias buscam amenizar o fato de 
que jovens tem sido exterminados, sob práticas extremamente violentas, natu-
ralizando-as sob a justificativa de que seria uma questão que não pertence à 
sociedade civilizada e de “cidadãos de bem”, mas de uma parcela de sujeitos que 
compõem a imagem da anormalidade e, portanto, do risco e do perigo. 
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A banalização da vida e da morte

A partir das questões identificadas anteriormente, que acabam por justifi-
car atos violentos contra jovens das periferias, chegamos, neste momento, à for-
ma como são enunciadas suas mortes. Observamos que está em curso uma série 
de estratégias discursivas que banalizam essas mortes ou as tornam impessoais e 
distantes, isso a partir de diversas nuances textuais e imagéticas.

Outra imagem disponibilizada no jornal analisado apresenta aos leitores, 
a partir de alguns recursos, os corpos matáveis e as vidas banais, referentes a 
jovens assassinados. A Figura 4 diz respeito a uma fotografia que compõe uma 
matéria na qual se noticia a morte supostamente acidental de um jovem:

Figura 4 - Fotografia de um jovem morto.

Fonte: Folha de Londrina, 17/10/2012. Fotografia de Marcos Zanutto. (Acervo NPDH/UEL).

No que se refere à questão da banalização das mortes de jovens, a imagem 
é exemplar, pois apresenta novamente o enquadramento dos pés negros do jo-
vem morto. Há uma recorrência desse tipo de imagem quando aparece nas pági-
nas dos jornais enunciando mortes de pessoas pobres, produzindo uma forma de 
ver e perceber esses corpos supostamente menos qualificados. A respeito dessa 
forma de dar visibilidade que a mídia corriqueiramente adota, Souza e Silva 
(2007) afirma que ela contribui grandemente na produção de versões e estigmas 
socialmente disseminados e citam o exemplo das fotografias,

[...] quando apresenta os pobres sempre nas piores condições. Para dar 
entrevista, o intelectual se arruma e tira a foto ao lado da biblioteca. Não 
se tira fotografia do professor sem camisa, de barriga à mostra. Mas, ao re-
tratar os pobres, prefere-se mostrá-los malvestidos, despenteados, cercados 
por crianças sujas, com aspecto de malcuidadas. A mídia não tem pudor 
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de apresentar o pobre na sua pior condição, mas o teria com um indivíduo 
de classe média (SOUZA E SILVA, 2007, p. 95).

Assim, da mesma forma que se retrata os pobres vivos, como exemplifi-
cado pelo autor, ao se retratar esses mesmos pobres em ocasião de suas mortes, 
eles se tornam pés descalços ou corpos cobertos e, ao mesmo tempo, expostos 
em vias públicas, fato que não ocorre quando as vítimas pertencem a outras clas-
ses sociais, casos nos quais a privacidade é preservada, sacralizando essa vida 
que é perdida. No caso de pessoas pobres, essa mesma vida é profanada. São, 
portanto, corpos objetificados, com vidas e mortes banais.

Partimos do pressuposto, portanto, de que existe uma hierarquização so-
cial das vidas, que legitima algumas vidas como sendo dignas de serem vividas 
e outras enquanto vidas que não merecem perdurar. A trajetória desse trabalho 
se construiu na tentativa de compreender como, nas tramas dos discursos e das 
práticas sociais, a juventude pobre e periférica vai sendo encurralada como um 
dos grupos que orbita sob o signo de vida indigna ou de vida banal. 

Deste modo, a mídia, e aqui mais especificamente o jornalismo impresso, 
faz parte de uma complexa rede de interpretação, representação e disseminação de 
opiniões hegemônicas a respeito desse recorte da juventude, inclusive contribuin-
do para a construção e perpetuação de noções classistas e racistas. A morte desses 
adolescentes e jovens, portanto, só adquire visibilidade midiática à medida que é 
possível localizá-la dentro dessa rede interpretativa e representativa, que corrobora a 
produção da imagem de periculosidade vinculada à juventude das classes populares. 

Tal construção se articula por meio de elementos discursivos que conformam 
uma imagem em relação a este jovem que morre. A ideia da delinquência vinculada 
à juventude pobre, nos termos jurídicos, e os estudos médicos, que circunscreviam 
características biológicas relacionando juventude, pobreza e violência, são exemplos 
que podemos retomar e que permanecem atuais nos campos discursivos dissemina-
dos na contemporaneidade, vinculando essa parcela da juventude à violência.

Pouco ou quase nada se lê, nessas páginas de jornal, que auxilie na apro-
ximação desse humano que morre a um cidadão. São antes os criminosos, os 
bandidos ou os usuários de drogas. Pouco ou quase nada se diz da história, das 
dificuldades e das belezas existentes em suas trajetórias de vida e, por conse-
quência, suas mortes tornam-se fatos corriqueiros e/ou naturais, em grande me-
dida pela sujeição criminal, que atribui ao indivíduo expectativas quanto à sua 
irrecuperabilidade, sendo “natural” este resultado [de sua morte]. Nas notícias, 
tornam-se números, estatísticas, mais um corpo para compor o índice de vio-
lência na cidade. Não possuem rosto, história, contexto, já que são percebidos 
enquanto vidas condenadas a um destino fatídico, tendo em vista que

A fragilidade dos laços de pertencimento a esferas sociais consideradas 
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legítimas, pelo ocultamento que a intensidade da vida criminal – ou vida 
loka – lança sobre eles, cria uma espécie de inexistência do indivíduo no 
mundo percebido como legítimo. Isso faz sentir que, em última instância, 
sua morte seria apenas a confirmação dessa ausência e, a partir dessa hora, 
ninguém o reclama (FELTRAN, 2011, p. 78).

A partir das análises produzidas, é possível observar que a mídia tem con-
tribuído de forma significativa na produção do silenciamento e da indiferença 
social frente às mortes de jovens no Brasil, isso a partir de uma série de estra-
tégias. Considerando a importância dos aparatos midiáticos na construção de 
regimes de verdade na atualidade, dada sua extensão e amplitude de alcance, há 
que se pensar os efeitos sociais de suas práticas discursivas. Junto a outros cam-
pos discursivos, a mídia produz, reproduz e dissemina enunciados que reforçam 
imagens de periculosidade e de anormalidade atribuídas a jovens das periferias.

Diante deste cenário, ao concluir este capítulo, fica o convite à abertura 
de algumas questões, que nos permitam seguir interrogando, seguir em movi-
mento: Como produzir olhares outros que abalem as formas hegemônicas por 
meio das quais tais jovens são vistos? Como produzir saberes e discursos sobre a 
juventude e as periferias, a partir do lugar das Ciências Humanas que ocupamos, 
articulando um compromisso ético e político em relação aos saberes que produ-
zimos e aos efeitos desses enunciados no tecido social?
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UMA VIOLÊNCIA NÃO ANTES VISTA: O 
ESQUADRÃO DA MORTE E AS FOTOGRAFIAS DO 

FUNDO ULTIMA HORA (RIO DE JANEIRO, 1968-1969)

Mariana Dias Antonio1

Introdução

O presente capítulo revisita pesquisas anteriores para apresentar as poten-
cialidades de um acervo fotográfico para a História do crime e da violência no 
Brasil contemporâneo. O acervo em questão faz parte do fundo Ultima Hora, sob 
guarda do Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), e conta com 275 
volumes do periódico, 166.000 fotografias, 500.000 negativos, 2.233 ilustrações 
e 88 rolos de microfilme. As 166.000 fotografias encontram-se higienizadas e 
separadas em 5 catálogos temáticos: Futebol, Geral, Polícia, Política e Nominal. 
Parte desse material encontra-se digitalizado e disponível para consulta junto ao 
sítio do APESP, mas os temas mais sensíveis ainda dependem de visitas in loco.

É possível que o leitor se lembre de outro acervo, de acesso mais popular e 
facilitado, sobretudo pela disponibilidade de buscas por reconhecimento óptico 
de caracteres: a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional (BN). Embora a BN 
possua uma coleção mais ampla de edições do diário carioca e mecanismos de 
busca que muito auxiliam o pesquisador, a disponibilidade de acervos distintos 
quanto aos seus objetos de guarda traz uma constatação de complementaridade. 
Foi exatamente por esta via que desenvolvi pesquisas sobre dois fenômenos na 
História do crime e da violência no Rio de Janeiro: o “Esquadrão da Morte” e a 
“Operação mata-mendigos”.

Para evitar que o texto se alongue, revisitamos apenas as fontes sobre o 
Esquadrão da Morte. Partimos de novas perspectivas e questionamentos que sur-
giram em pesquisas posteriores, e tal exercício nos permite interessantes conside-
rações e notas de uma pesquisa já defendida, mas muito longe de estar concluída.

Revisitando o Esquadrão da Morte sob as lentes do Ultima Hora carioca

A pesquisa de mestrado realizada entre os anos de 2015 e 2017 (ANTONIO, 

1 Doutora em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
 E-mail: mariana.diasant@gmail.com
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2017) junto à Universidade Federal do Paraná (UFPR) surge diretamente do con-
tato com as fotografias sob guarda do APESP. Em tempos de Instagram, as boas 
fotografias persistem e são compartilhadas milhares de vezes, mas muitas outras 
são prontamente deletadas, sem deixar rastros. Essa fugacidade das fotografias di-
gitais nos segundos que sucedem à captura talvez dificulte a percepção de que, em 
tempos passados, a captura trazia implícita a revelação; e os custos da revelação 
não tendiam a zero, nem em tempo e nem em dinheiro. O contato com as fotogra-
fias originais de um veículo de imprensa levanta alguns questionamentos: Quanto 
uma fotografia é modificada até estampar as páginas de jornal? Quais fotografias 
podem ou não podem ser publicadas?

Antes de nos atermos ao material fotográfico, alguns esclarecimentos se 
fazem necessários. A pesquisa foi gestada concomitantemente a outras sobre 
a temática do “Esquadrão da Morte”, levando a alguns problemas de percur-
so. Apenas entre pesquisas realizadas ou defendidas entre 2015 e 2017, temos 
aquelas de Vanessa de Mattos (2016), Frederico de Oliveira (2016), Alexandre 
Enrique Leitão (2017), Luan Fernando Leal Ferreira (2018) e Márcia Gomes 
Fernandes (2018). Desse modo, num momento inicial, as contribuições deri-
varam majoritariamente do trabalho pioneiro de David Maciel de Mello Neto 
(2014) sobre o Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro. Cientes dos acidentes de 
percurso que nos impediram uma visão mais global sobre o assunto e evitando 
reduzir o presente capítulo a uma repetição desnecessária da pesquisa inicial, 
cumpre-nos sintetizar o que sabemos hoje sobre o Esquadrão da Morte carioca, 
agregando contribuições de diversos trabalhos sobre o tema.

Grupos policiais supostamente autorizados às práticas de extermínio e 
com uma forte repercussão midiática podem ser rastreados já na década de 1950, 
com a Turma Volante de Repressão aos Assaltos à Mão Armada (TVRAMA), 
primeiro referente carioca do termo “Esquadrão da Morte” (MELLO NETO, 
2014). Essa designação para grupos de extermínio no seio da polícia carioca foi 
amplamente utilizada no noticiário policial, levando a um efeito de fantasmago-
rização e pluralização de referentes. Genericamente, todos se referem a grupos 
policiais que eliminam “bandidos”, mas ninguém consegue situar nominalmen-
te quais agentes seriam os perpetradores de tais práticas. Soma-se, no processo 
de fantasmagorização, uma espécie de “assinatura” ou modus operandi que per-
mitiria reconhecer os crimes do Esquadrão:

[...] vítimas com unhas sujas, pele encardida, barba por fazer, sem tomar 
banho, pouca roupa; marcas de tortura, espancamento, estrangulamento 
por corda, marcas de algemas nos pulsos; disparos realizados por mais de 
um calibre, disparos de calibres utilizados pela polícia, disparos realizados 
após a morte da vítima (ferimentos que não fecham), tiro de misericórdia na 
cabeça da vítima; corpo deixado em lugar isolado, remoto, bairro de classe 



A HISTÓRIA ATRAVÉS DAS CÂMERAS

87

trabalhadora; corpo encontrado com outras vítimas, pouco sangue no local 
do crime (execução realizada em outro local), descartado à noite, marcas de 
pneus nas proximidades, moradores locais relataram não ouvir tiros; sím-
bolo ou aviso com a autoria da execução; as vítimas são majoritariamente 
marginais; chamadas telefônicas para as redações de jornais apontando a 
localização do cadáver, normalmente efetuadas por uma espécie de “por-
ta-voz” (Rosa Vermelha no Rio de Janeiro e Lírio Branco em São Paulo); 
e casos encerrados por falta de evidência (ANTONIO, 2018, p. 174-175).

Se o simples conjunto de sinais era suficiente para reconhecer um crime 
do Esquadrão, é evidente que diversos homicidas recorreriam a sinais forjados 
para se eximir de possíveis investigações, e a crônica policial contempla algumas 
narrativas reais e ficcionais sobre tais práticas (ANTONIO, 2017).

Para além de um referente abstrato no imaginário e no noticiário carioca, 
o Esquadrão da Morte pode ser compreendido como uma entre várias inicia-
tivas incrementais, improvisadas, discricionárias e autoritárias da polícia para 
resolver problemas de segurança pública no Rio de Janeiro (OLIVEIRA, 2016). 
Também é possível identificar cerca coesão e articulação entre Esquadrões da 
Morte em diferentes estados brasileiros, ainda que consequencial ou por imi-
tação, bem como uma reorganização das formas de repressão no contexto da 
Ditadura Militar (1964-1985) (MATTOS, 2016). Uma vez que a imprensa de-
sempenhou grande papel na consolidação e sedimentação do Esquadrão da 
Morte, também é possível pensarmos numa espécie de “consórcio comunica-
cional” entre as práticas de extermínio e sua difusão midiática através do jornal 
Ultima Hora: o Esquadrão da Morte enquanto construção narrativa capaz de 
definir heróis, vilões, um paradigma punitivo e a normalização da violência po-
licial no Rio de Janeiro (LEITÃO, 2018). Ademais, como infelizmente notamos 
ainda hoje, a construção narrativa do sujeito exterminável se condicionava por 
recortes de raça e classe (FERREIRA, 2018; MATTOS 2016).

Em nossa pesquisa (ANTONIO, 2017), foram levantadas e sistematiza-
das 115 imagens, entre fotografias, fac-símiles e ilustrações, arquivadas em quatro 
pastas distintas, respectivamente ICO-UH-1033, ICO-UH-1034, ICO-UH-1035 
e ICO-UH-1038. A amostra central, referente aos anos de 1968 e 1969, contou 
com 95 fotografias que permitiram rastrear as matérias às quais se referiam e 
eventuais datas de publicação, assim como possíveis critérios para a não-publi-
cação. A Tabela 1 fornece uma sistematização dos dados.

Embora tal sistematização permitisse uma visualização simplificada e in-
tuitiva quanto à identificação de conteúdos não publicados, outros dados rele-
vantes para o andamento da pesquisa foram mascarados, levando à necessidade 
de elaboração da Tabela 2, onde identificamos repórteres e fotógrafos envolvi-
dos na confecção dos materiais, bem como a explicitação de uma via inversa 
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para eventuais conteúdos ocultos: a existência de fotografias publicadas, mas 
indisponíveis para consulta junto ao fundo Ultima Hora.

Tabela 1 - Imagens conforme matérias de referência, datas de publicação e possíveis critérios 
de não-publicação

Imagem Matéria de 
referência

Primeira 
publicação

Segunda 
publicação Possível critério de não-publicação

ICO-UH-1035-008 28/06/1968 - - Redundância
ICO-UH-1035-009 28/06/1968 28/06/1968 -
ICO-UH-1034-037 01/07/1968 - - Redundância
ICO-UH-1035-068 01/07/1968 01/07/1968 -
ICO-UH-1034-075 02/07/1968 - - Redundância
ICO-UH-1034-088 02/07/1968 02/07/1968 -
ICO-UH-1035-072 22/07/1968 22/07/1968 -
ICO-UH-1035-096 22/07/1968 - - Redundância/Pouco informativa
ICO-UH-1034-013 28/09/1968 28/09/1968 -
ICO-UH-1034-071 28/09/1968 01/08/1969 - Pouco informativa
ICO-UH-1034-095 28/09/1968 - - Assunto tangencial
ICO-UH-1034-039 02/10/1968 02/10/1968 -
ICO-UH-1034-045 02/10/1968 - - Redundância/Pouco informativa
ICO-UH-1034-052 02/10/1968 02/10/1968 -
ICO-UH-1034-029 03/10/1968 - - Redundância
ICO-UH-1034-077 03/10/1968 03/10/1968 -
ICO-UH-1034-079 03/10/1968 03/10/1968 -
ICO-UH-1034-093 03/10/1968 03/10/1968 03/03/1969
ICO-UH-1035-074 07/10/1968 07/10/1968 -
ICO-UH-1035-075 07/10/1968 07/10/1968 -
ICO-UH-1035-027 08/10/1968 08/10/1968 -
ICO-UH-1035-054 08/10/1968 08/10/1968 -
ICO-UH-1035-057 09/10/1968 09/10/1968 -
ICO-UH-1034-076 10/10/1968 - - Redundância
ICO-UH-1034-097 11/10/1968 - - Assunto tangencial
ICO-UH-1035-064 11/10/1968 11/10/1968 22/02/1969
ICO-UH-1035-067 11/10/1968 - - Redundância
ICO-UH-1035-089(1) 11/10/1968 - - Redundância
ICO-UH-1034-078 14/10/1968 14/10/1968 -
ICO-UH-1034-090 14/10/1968 14/10/1968 -
ICO-UH-1034-091 14/10/1968 14/10/1968 -
ICO-UH-1034-092 14/10/1968 14/10/1968 -
ICO-UH-1034-096 14/10/1968 14/10/1968 -
ICO-UH-1034-010 15/10/1968 - - Redundância
ICO-UH-1034-011 15/10/1968 - - Redundância
ICO-UH-1034-046 15/10/1968 - - Redundância
ICO-UH-1034-094 15/10/1968 15/10/1968 -
ICO-UH-1038-096 19/10/1968 19/10/1968 -
ICO-UH-1035-065 07/11/1968 - - Choque
ICO-UH-1035-078 07/11/1968 07/11/1968 -
ICO-UH-1035-089(2) 07/11/1968 - - Redundância

(continua...)
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(Continuação)

Imagem Matéria de 
referência

Primeira 
publicação

Segunda 
publicação Possível critério de não-publicação

ICO-UH-1035-071 08/11/1968 08/11/1968 -
ICO-UH-1035-052 21/11/1968 - - Ruído
ICO-UH-1035-077 21/11/1968 21/11/1968 -
ICO-UH-1035-056 25/11/1968 - - Redundância
ICO-UH-1035-063 25/11/1968 - - Redundância
ICO-UH-1034-074 10/01/1969 10/01/1969 -
ICO-UH-1034-031 15/01/1969 - - Pouco informativa
ICO-UH-1034-033 15/01/1969 15/01/1969 -
ICO-UH-1034-104 15/01/1969 - - Pouco informativa
ICO-UH-1035-081 22/02/1969 22/02/1969 -
ICO-UH-1034-043 03/03/1969 03/03/1969 -
ICO-UH-1035-038 03/03/1969 03/03/1969 -
ICO-UH-1034-019 10/03/1969 - - Choque / Fora da cena do crime
ICO-UH-1034-080 10/03/1969 - - Choque / Fora da cena do crime
ICO-UH-1034-087 10/03/1969 - - Choque / Fora da cena do crime
ICO-UH-1034-047 12/04/1969 - - Matéria de baixa saliência
ICO-UH-1034-063 17/04/1969 17/04/1969 -
ICO-UH-1038-097 17/04/1969 17/04/1969 -
ICO-UH-1034-030 19/04/1969 - - Redundância / Pouco informativa
ICO-UH-1034-041 19/04/1969 - - Redundância / Pouco informativa
ICO-UH-1034-058 19/04/1969 19/04/1969 -
ICO-UH-1035-012 09/05/1969 - - Redundância
ICO-UH-1035-042 09/05/1969 09/05/1969 -
ICO-UH-1034-014 15/05/1969 - - Nudez feminina
ICO-UH-1034-083 15/05/1969 - - Fora da cena do crime
ICO-UH-1034-089 15/05/1969 - - Nudez feminina
ICO-UH-1034-105 15/05/1969 15/05/1969 -
ICO-UH-1035-013 08/07/1969 08/07/1969 -
ICO-UH-1038-042 08/07/1969 08/07/1969 -
ICO-UH-1038-094 08/07/1969 08/07/1969 -
ICO-UH-1038-152 08/07/1969 08/07/1969 -
ICO-UH-1038-093 11/07/1969 11/07/1969 -
ICO-UH-1038-095 11/07/1969 11/07/1969 -
ICO-UH-1038-154 11/07/1969 - - Redundância
ICO-UH-1034-040 23/07/1969 - - Redundância / Pouco informativa
ICO-UH-1034-059 23/07/1969 23/07/1969 -
ICO-UH-1034-081 23/07/1969 23/07/1969 -
ICO-UH-1034-027 04/08/1969 04/08/1969 -
ICO-UH-1034-028 21/08/1969 21/08/1969 -
ICO-UH-1034-032 21/08/1969 - - Redundância
ICO-UH-1033-s.i.(1) 23/08/1969 23/08/1969 -
ICO-UH-1034-065 23/08/1969 23/08/1969 -
ICO-UH-1034-062 01/10/1969 01/10/1969 -
ICO-UH-1034-082 01/10/1969 01/10/1969 -
ICO-UH-1034-048 22/10/1969 - - Matéria de baixa saliência
ICO-UH-1034-060 05/12/1969 05/12/1969 -
ICO-UH-1034-084 05/12/1969 - - Pouco informativa
ICO-UH-1033-s.i.(2) 06/12/1969 06/12/1969 -
ICO-UH-1034-042 06/12/1969 06/12/1969 -
ICO-UH-1034-067 06/12/1969 - - Redundância
ICO-UH-1034-103 06/12/1969 06/12/1969 -
ICO-UH-1035-094 08/12/1969 08/12/1969 -
ICO-UH-1034-034 13/12/1969 13/12/1969 -
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Tabela 2 - Relação entre matérias publicadas e fotografias disponíveis ou indisponíveis

Data da 
matéria

Repórter(es) 
envolvido(s) conforme 
o verso das fotografias

Fotógrafo(s) 
envolvido(s) conforme 
o verso das fotografias

Imagens 
arquivadas

Imagens 
publicadas

Imagens 
publicadas e 
arquivadas

28/06/1968 Amado Ribeiro Diniz 2 4 1
01/07/1968 Tarcísio ilegível 2 1 1
02/07/1968 Amado Ribeiro Diniz 2 1 1
22/07/1968 não cita não cita 2 5 1
28/09/1968 Gilberto Lívio Joel Maia 3 5 1
02/10/1968 Amado Ribeiro Ferreira 3 4 2
03/10/1968 Amado Ribeiro Ferreira 4 6 3
07/10/1968 C. Alberto Ferreira 2 5 2
08/10/1968 Amado Ribeiro Adir Mera/ilegível 2 6 2
09/10/1968 Amado Ribeiro não cita 1 4 1
10/10/1968 Gilberto Lívio Joel Maia 1 7 0
11/10/1968 Amado Ribeiro/Reinaldo Diniz/Ferreira 4 2 1
14/10/1968 Amado Ribeiro Joaquim Ribeiro 6 5 5
15/10/1968 Amado Ribeiro Joel Maia 4 4 1
19/10/1968 não cita não cita 1 1 1
07/11/1968 Amado Ribeiro Joel Maia 3 6 1
08/11/1968 Amado Ribeiro Joel Maia 1 2 1
21/11/1968 Alberto Ferreira 2 2 1
25/11/1968 Amado Ribeiro Joaquim Ribeiro 2 2 0
10/01/1969 Amado Ribeiro Edgar Moura 1 * 0
15/01/1969 Dilson Alaor/Diniz 3 2 1
22/02/1969 Amado Ribeiro Ferreira 2 3 2

03/03/1969 Ferreira Adir Mera/Joaquim 
Ribeiro 3 3 3

10/03/1969 Amado Ribeiro Joaquim Ribeiro 3 2 0
12/04/1969 ilegível Ferreira 1 0 0
17/04/1969 Gilberto Lívio Adalberto 2 2 2
19/04/1969 Dilson Alaor Barreto 3 1 1
09/05/1969 não cita Alaor Barreto 2 1 1

15/05/1969 Gilberto Lívio/Amado 
Ribeiro

Joaquim Ribeiro/Joel 
Maia 4 3 1

08/07/1969 não cita não cita 4 4 4
11/07/1969 não cita não cita 3 3 2
23/07/1969 Gilberto Lívio Ferreira 3 2 2
01/08/1969 Zsu Zsu Vieira Joel Maia 1 1 1
04/08/1969 Dilson Almeida 1 1 1
21/08/1969 ilegível Ferreira 2 2 1
23/08/1969 Gilberto Lívio Joel Maia 2 3 2
01/10/1969 Gilberto Lívio Joaquim Ribeiro 2 4 2
22/10/1969 Gilberto Lívio Ferreira 1 0 0
05/12/1969 não cita Joaquim Ribeiro 2 5 1
06/12/1969 não cita Joaquim Ribeiro 4 4 3
08/12/1969 Gilberto Lívio Joaquim Ribeiro 1 1 1
13/12/1969 ilegível Joel Maia 1 3 1

* Página com publicação indisponível para consulta na hemeroteca do APESP ou indicação 
equivocada da data de publicação no verso da fotografia.
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Entre as duas tabelas, nota-se a atuação prioritária dos repórteres Amado 
Ribeiro e Gilberto Lívio, bem como dos fotógrafos Ferreira e Joaquim Ribeiro. 
Quanto ao primeiro, Amado Ribeiro iniciou sua carreira aos 18 anos na capi-
tal mineira, Belo Horizonte, escrevendo para colunas com temáticas diversifi-
cadas. O jornalista passa a integrar a equipe do Ultima Hora em fins da década 
de 1950, inicialmente como repórter, mas chegou a ser chefe da seção policial 
e cobriu casos de grande repercussão, como a “Operação mata-mendigos” e o 
julgamento dos perpetradores (1962-1963), denúncias de abusos nos presídios 
cariocas (1960-1964) e a perseguição e morte de Manoel Moreira, vulgo “Cara-
de-cavalo” (1964) (ANTONIO, 2017; 2021). O Ultima Hora usualmente não cre-
ditava os fotógrafos em suas matérias, de modo que nosso levantamento tomou 
por base as anotações nos versos das fotografias arquivadas.

A posição social de Amado Ribeiro nos permite questionar seu papel 
na construção e consolidação de um imaginário sobre o Esquadrão da Morte. 
Figura de destaque em local de destaque, uma vez que o Ultima Hora noticiava 
ostensivamente o assunto (ANTONIO, 2017; LEITÃO, 2017; MELLO NETO, 
2014), problematizar seu papel na produção da fonte histórica é um interessante 
exercício historiográfico. Conforme Benício Medeiros (2009), o repórter encar-
nava uma visão maniqueísta de policiais sempre bons e bandidos sempre maus, 
o que parece coerente com o romance publicado por Amado Ribeiro e José 
Alves Pinheiro Júnior (1969) sobre o Esquadrão da Morte. Todavia, pesquisa 
posterior nos revelou sua plena ciência de que policiais não apenas podem ser 
bandidos, mas muitas vezes o são (ANTONIO, 2021). Desse modo, é necessário 
separar a visão de mundo do indivíduo e os recursos estilísticos usados em sua 
escrita, muitas vezes condicionados por questões políticas e mercadológicas.

Conforme as tabelas, notamos que 37 entre as 95 imagens nunca foram 
publicadas, permitindo-nos questionar eventuais critérios para sua não-publica-
ção. Partimos de exemplos pontuais para ilustrar as principais hipóteses.

A fotografia não publicada em 28/06/1968 traz o rosto de um homem 
branco assassinado em plano próximo. O rosto de um homem negro, nas mes-
mas condições, foi objeto de publicação. Poderíamos ventilar hipóteses associa-
das a questões raciais, plausíveis frente ao elevado número de vítimas pretas e 
pardas. Todavia, outra fotografia indisponível no acervo traz o homem branco 
assassinado estampando não apenas a matéria, mas também a capa do jornal. 
Desse modo, é mais plausível que a exclusão vise evitar redundâncias de com-
posição. A mesma lógica parece ter guiado diversas outras escolhas de exclusão 
sinalizadas como “Redundância” na Tabela 1.

Por vezes, a eliminação de redundância leva à adoção de um crité-
rio adicional em busca da imagem com maior valor informativo. Temos um 
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exemplo na edição de 22/07/1968, quando, entre uma imagem do cadáver jun-
to a um cartaz do Esquadrão e outra imagem somente do cartaz, opta-se pela 
primeira. Ocorrências como esta constam na Tabela 1 simultaneamente como 
“Redundância” e “Pouco informativa”.

Além de servir como critério complementar de exclusão, o baixo valor infor-
mativo pode figurar como critério autônomo. Na matéria de 15/01/1969, por exem-
plo, o registro do cadáver na cena do crime é mais valorizado que detalhes do corpo 
em plano próximo ou objetos encontrados em veículo abandonado nas redondezas. 
Ocorrências como esta constam na Tabela 1 como “Pouco informativa”.

Situação mais ou menos inconclusiva paira sobre a matéria de 21/11/1968, 
única ocorrência na Tabela 1 identificada como “Ruído”. Supomos que a ex-
clusão derive de elementos que atrapalham a visualização do assunto, como 
outros indivíduos transitando no local e passando em frente ao fotógrafo no 
momento da captura. Todavia, a constatação é inconclusiva pelo fato de que 
outras fotografias com ruídos semelhantes foram publicadas ao longo dos dois 
anos analisados, como ocorre na edição de 11/10/1968. Ademais, certos ruídos 
podem ser propositais, criando situações de subenquadramento, quando, além 
do enquadramento fotográfico, recorre-se a outros elementos contidos na com-
posição fotográfica para subenquadrar o assunto de interesse.

O valor informativo da imagem também pode estar relacionado à centrali-
dade do assunto, e essa centralidade oscila entre a ênfase visual e a ênfase textual 
escolhidas na confecção da matéria. Em 28/09/1968, uma fotografia da tia da 
vítima é excluída, priorizando-se o registro do cadáver. Já em 11/10/1968, en-
tre dois cadáveres encontrados, valoriza-se aquele que mais facilmente pode ser 
atribuído ao Esquadrão da Morte. Ocorrências como estas constam na Tabela 1 
como “Assunto tangencial”.

Entre as fotos de cadáveres seviciados, nota-se uma espécie de ética que 
delimita o publicável e o não publicável. Seios femininos à mostra não são pu-
blicáveis, conforme a matéria de 15/05/1969, sinalizada na Tabela 1 como 
“Nudez feminina”. Também parece haver um limite para o choque, não sen-
do publicáveis imagens em plano próximo do cadáver severamente desfigurado 
e ensanguentado na matéria de 07/11/1968, e nem o cadáver autopsiado em 
10/03/1969, ambos sinalizados como “Choque” na Tabela 1. Ademais, o caso 
de 10/03/1969 soma-se ao de 15/05/1969, demonstrando que não são publi-
cáveis imagens de cadáveres fora da cena do crime, em ocorrências sinalizadas 
como “Fora da cena do crime” na Tabela 1. Todavia, essa espécie de ética sobre 
os cadáveres deslocados parece ser exclusiva para os corpos das vítimas no re-
corte temporal escolhido. Observe-se que, em 1964, o cadáver do detetive Milton 
Le Cocq de Oliveira fora fotografado tanto em seu funeral quanto no necrotério; 
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e o cadáver de Manoel Moreira (“Cara-de-cavalo”) também fora fotografado 
durante seu funeral. Nos dois casos, as fotografias geraram publicações em pri-
meira página (ANTONIO, 2017). E se podemos falar de uma ética que delimita 
o publicável e o não publicável no que se refere aos cadáveres, é possível falar 
também de uma estética que busca composições específicas para o registro foto-
gráfico. Em entrevista com o fotógrafo Edgar Moura, que atuara no Ultima Hora 
e fora responsável pela captura de uma fotografia referente a 10/01/1969 (ver 
Tabela 2), foi-nos apontado que:

O que fazia mais sucesso eram os pés e as mãos. Sapatos furados em pri-
meiro plano da foto em grande angular, com o corpo do morto ao fundo. 
Bota do policial perto da mão do morto. Um pé calçado outro descalço. 
Uma boneca, ou um crucifixo, na mão do morto. Note que isso não é coisa 
de “fotógrafo de polícia carioca”, este tipo de estetização é universal entre 
fotógrafos de ação [...] (MOURA apud ANTONIO, 2017, p. 123).

Não apenas a própria fotografia de Edgar Moura traz esse padrão de com-
posição visual (ICO-UH-1034-074), mas diversas outras que obtiveram lugar de 
destaque na mancha gráfica do jornal (Figuras 1 e 2, como exemplos).

Ao abordarmos a composição visual, é imprescindível comentar sobre 
um critério adicional de análise. A atenção às questões gráficas nos leva a fa-
lar de “saliência”, entendida como um conjunto de recursos visuais utilizados 
para capturar a atenção do leitor e estabelecer uma hierarquia de leitura para a 
página do jornal (ANTONIO, 2017; MCCOMBS, 2009). Podemos citar, entre 
esses recursos, as escalas, os contrastes e as convenções culturais (como a ordem 
de leitura ocidental). Matérias de alta saliência causam uma rápida orientação 
exógena da atenção visual do leitor, geralmente por ocupar espaço considerável 
na mancha gráfica com fotografias, ilustrações, textos em caixa alta, elementos 
em grandes escalas e enfáticos contrastes tonais. Matérias de baixa saliência ne-
cessitam de uma orientação endógena da atenção visual do leitor, um interesse 
guiado em busca de algo, pois se apresentam de maneira sutil e usualmente em 
regiões periféricas da mancha gráfica. A orientação exógena (bottom-up ou auto-
mática) depende mais das características físicas do estímulo ou seu valor afetivo, 
enquanto a orientação endógena (top-down ou voluntária) depende de um dire-
cionamento deliberado (BANICH; COMPTON, 2018; BEAR et al., 2017). Há 
certa equivalência com os conceitos de Punctum (orientação exógena, afetiva) e 
Studium (orientação endógena, cognitiva) fornecidos por Roland Barthes (1984), 
que passamos a evitar em trabalhos mais recentes devido à imprecisão e falta de 
consenso entre estudiosos de sua obra (ANTONIO, 2021).
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Figura 1 - Ultima Hora, 08 dez. 1968, p.1.

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Figura 2 - Ultima Hora, 08 nov.1968, p.6

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

É interessante notar que algumas fotografias nunca foram publicadas ape-
nas porque suas matérias não cumpriam certos critérios de noticiabilidade para 
garantir alta saliência, e tais ocorrências constam na Tabela 1 como “Matéria de 
baixa saliência”. Mas a equação é complexa, já que uma boa fotografia pode car-
regar suficiente força comunicacional e publicitária para garantir uma matéria 
de alta saliência. Mas, para além da composição fotográfica, quais são as regras 
e critérios para a composição da mancha gráfica? Lorenzo Vilches (1997) divide 
os aspectos visuais da fotografia de imprensa entre cromáticos (contraste, cor, 
nitidez, luminosidade) e espaciais (planos, formatos, profundidade). Quanto aos 
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aspectos espaciais, a profundidade permite-nos tratar tanto da escala de planos 
(primeiro e segundo plano) quanto das angulações de câmera em relação ao 
assunto. Para o autor, a organização do conteúdo fotojornalístico depende tam-
bém de códigos ópticos (escolha da lente, iluminação), códigos de tratamento 
(fator de corte, rotação da imagem, retoques) e códigos de compaginação (onde 
e junto a quê a imagem é inserida na mancha gráfica).

As fotografias consultadas junto ao fundo Ultima Hora nos permitem iden-
tificar diversas intervenções sobre as imagens: uso de tinta hidrossolúvel ou ca-
neta esferográfica para reforçar contrastes e contornos; dobras para delimitar no-
vas formas de enquadramento que se acomodem à compaginação; colagem de 
elementos externos sobre a imagem antes da reprodução. Desse modo, nota-se 
a ciência de que o potencial comunicacional e publicitário da fotografia não se 
esgotava em si, havendo sempre a possibilidade de intervenções adicionais para 
a conquista do público leitor. Essa foi a principal via de investigação no terceiro 
capítulo da dissertação defendida em 2017.

A partir de noções advindas das Ciências da Informação, Semiologia e 
Comunicação, e uma pitada de vocabulário de Cinema, propomos um quadro 
capaz de sistematizar as intervenções sofridas pela fotografia após sua publicação. 
Posteriormente, escolhemos 5 casos capazes de mostrar a diversidade de interven-
ções. Selecionamos a matéria de 11/10/1968 por apresentar um grande número de 
fotografias disponíveis e não publicadas; a de 14/10/1968 por apresentar o maior 
número de fotografias tanto disponíveis quanto publicadas; a de 22/02/1969 por 
reaproveitar fotografias obtidas em contextos anteriores; a de 23/07/1969 por 
apresentar alterações distintas de fator de corte de uma mesma fotografia entre 
edições matutina e vespertina; e a de 04/08/1969 por apresentar tanto interven-
ções ópticas (uso de flash) quanto de tratamento e compaginação. É notável como 
códigos de tratamento (alterações de fator de corte e rotação) se desenvolviam em 
função das necessidades de compaginação, reduzindo o espaço ocupado e elimi-
nando áreas de menor valor informativo, por vezes até deturpando a percepção 
visual da cena do crime, que precisava ser compreendida a partir do conteúdo 
textual. Os usos e reusos de imagens parecem indicar a formação de uma espécie 
de iconografia do Esquadrão da Morte pelo Ultima Hora, possivelmente motivada 
pela valorização da temática perante o público leitor (ANTONIO, 2017).

Pensando-se especificamente no Rio de Janeiro na década de 1950, quan-
do surgem as primeiras referências a um Esquadrão da Morte, nota-se uma 
progressiva mudança do jornalismo político-literário para um jornalismo em-
presarial, sem perder de vista que o processo de autonomização do campo jor-
nalístico carioca acomodava em si relações de dependência com o campo polí-
tico. Essa lógica da difusão ampara adequadamente tanto a lógica empresarial 
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(conquista de público leitor) quanto a lógica política democrática (conquista do 
público eleitor), sendo instrumental ao periódico seu marcado posicionamento 
político (ANTONIO, 2021). A ebulição do mercado jornalístico na década de 
1950 também conta com a reforma do Diário Carioca e fundação de O Dia e Luta 
Democrática, igualmente usados para fins políticos. Ademais, uma imprensa re-
cém-emancipada da censura estadonovista podia enfim experimentar e colher os 
frutos de novas estratégias para conquistar leitores, que prontamente aprende-
ram a identificar as páginas e colunas associadas à crônica policial e notícias de 
crimes (OLIVEIRA, 2016). Mas nosso recorte escolhido não diz respeito a um 
período democrático. A censura era novamente notada, mas como ela influen-
ciou o noticiário do Ultima Hora sobre o Esquadrão da Morte? Tomando o total 
de matérias publicadas e estabelecendo a outorga do Ato Institucional nº 5 como 
linha divisória para fins comparativos, em vista do enrijecimento do Regime 
Militar e das medidas censórias, pudemos confeccionar a Tabela 3.

Tabela 3 - Matérias sobre o Esquadrão da Morte antes e depois do AI-5.

 
Pré AI-5

(50 jornais 
analisados)

Pós AI-5
(71 jornais 
analisados)

Presença de chamada em primeira página 56,00% 28 25,35% 18

Matérias com alta saliência 76,00% 38 57,75% 41

Presença de fotografia em primeira página 36,00% 18 8,45% 6

Presença de fotografia em primeira página 78,00% 39 49,30% 35

Fotografia de corpo ou local de crime 46,00% 23 23,94% 17

Matéria em nota curta ou coluna lateral 0,00% 0 38,03% 27

Total de jornais consultados do período 100% 50 100% 71

Fonte: Dados levantados entre março de 1968 e dezembro de 1969. A contagem toma 
por referência a data, não contando duas vezes para repetições entre a edição matutina e 
a vespertina. As incidências são contadas mesmo quando presentes em apenas uma das 

edições. Brevemente adaptado de Antonio, 2017.

É notável redução quantitativa nas chamadas de sobre o Esquadrão da 
Morte em primeira página após a outorga do Ato Institucional. É também neste 
período que surgem matérias em notas curtas, situadas em trechos periféricos 
da folha policial. Os dados parecem reafirmar, até certo ponto, uma realidade 
vivida pelo jornal paulista Notícias Populares quando, em 10 de março de 1969, 
a redação recebe uma mensagem segundo a qual a expressão “Esquadrão da 
Morte”  não mais poderia figurar nas manchetes dos jornais, nas primeiras ou 
últimas páginas (CAMPOS JÚNIOR, 2011). As notas curtas do Ultima Hora 
traziam apenas “Esquadrão”, mas o termo “Esquadrão da Morte”não precisou 
ser substituído por outro. Questionado sobre a censura no Ultima Hora durante 
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o período abordado, o ex-fotógrafo Edgar Moura respondeu com: “Censura? 
No limite o repórter era amigo de algum policial e sabia mais do que publicava” 
(MOURA apud, ANTONIO, 2017, p. 131). Podemos levantar hipóteses de boa 
vizinhança entre as equipes do Ultima Hora e as forças policiais, mas isso não 
descarta hipóteses distintas. É possível que a banalização do assunto tenha leva-
do à redução da saliência, uma hipótese fraca diante do aumento quantitativo de 
matérias publicadas. Também é possível que o progressivo distanciamento entre 
Amado Ribeiro e as matérias sobre o Esquadrão (ver Tabela 2) tenha resultado 
em menor priorização do assunto na mancha gráfica. Tal distanciamento, se 
ocorrido, pode derivar de fenômenos que vão desde perseguições ao jornalista 
até uma simples perda do interesse no tema. Qualquer tenha sida a causa desse 
distanciamento, a consequência direta pode ser considerada uma espécie de au-
tocensura por parte do jornal (ANTONIO, 2017).

Quanto ao apoio ou repúdio às ações do grupo, o jornal é ambivalente entre 
os anos de 1968 e 1969. Para esta questão, as imagens permanecem dependentes 
das legendas e matérias que as parasitam. Conforme Alexandre Enrique Leitão:

A existência e modus operandi do Esquadrão atestaria assim para um deter-
minado fenômeno de construção semântica da realidade, sustentado pela 
dinâmica da oposição entre protagonista e antagonista, iniciada a partir 
da ruptura de uma ordem encarada como natural (ponto em que se daria 
início a uma trama). Esta é reconstruída unicamente pela neutralização 
do antagonista e pela ação redentora do protagonista, reproduzindo assim 
o esquema narrativo identificado com o gênero do romance, consolidado 
em fins do século XVIII [...]. Este esquema narrativo teria sido reproduzi-
do, entre outros meios, através do cinema norte-americano e das estórias 
em quadrinhos, mas também, em certa medida, no jornalismo, em sua 
busca por identificar “responsáveis” e “culpados” (LEITÃO, 2017, p.7).

Para o pesquisador, a presença de literatos nos circuitos jornalísticos e de 
jornalistas nos circuitos literários do período reforça trânsitos e influências ideoló-
gicas e narratológicas que se refletiam no conteúdo noticiado. Todavia, a percep-
ção de protagonista e antagonista se borra quando o próprio Estado busca inves-
tigar os crimes do Esquadrão, possível origem da ambivalência notada entre 1968 
e 1969. Se retornarmos ao papel de destaque de Amado Ribeiro, novamente é 
contestável a acusação de que ele consideraria o policial sempre bom e o bandido 
sempre mau, como se não fosse possível qualquer trânsito entre as duas categorias.

Diante das câmeras, mas nem sempre para ser visto

Quando iniciamos a pesquisa, a possibilidade de confrontar as fotografias 
pré- e pós-publicação ainda era algo inexplorado, o que nos obriga a questio-
nar: quanto do não escrito e não publicado sobre nossa História pode estar nos 



Mariana Dias antonio | Fabiane taís MuzarDo - organizaDoras

98

esperando em algum acervo fotográfico? Em tempos de notícias falsas e pós-ver-
dade, esse questionamento nos pressiona de maneira brutal. Hoje nos parece ób-
vio que as imagens podem ser manipuladas ou descontextualizadas, sobretudo 
pela frequência com que as redes sociais nos apresentam tais questões.

No caso particular do Esquadrão da Morte, a eventual deturpação (ou 
falsa atribuição) de um crime ocorreria ainda antes da difusão midiática, a partir 
da cooptação de um modus operandi que a imprensa ajudou a construir, para um 
novo crime que essa mesma imprensa ajudaria a tornar público. Desse modo, 
não há muito o que comparar com o contexto hodierno para além das motiva-
ções de buscarmos novos acervos com fotografias originais. Ainda assim, o con-
fronto das imagens em diferentes contextos revela motivações éticas, estéticas e 
instrumentais na construção do conteúdo noticiado.

O grande questionamento aqui não repousa sobre as fotografias do 
Esquadrão da Morte durante 1968 e 1969, afinal, o que são 95 imagens em um 
fundo com 166.000 fotografias, 500.000 negativos, 2.233 ilustrações e 88 rolos 
de microfilme? Se esses números assustam, o que era o Ultima Hora dentro do 
ecossistema de jornalismo impresso no Brasil do século XX? O que nos inquieta, 
nessas considerações, é a quantidade de casos, situações, fatos e visões de mun-
do que, em algum momento, já estiveram diante das câmeras, mas permanecem 
sem ser vistos. Uma “violência não antes vista” se revela em cada documento 
ou fonte histórica que elude um profissional da memória, criando sombras e 
silêncios em nossa compreensão do passado.
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FOTOJORNALISMO PARA ALÉM DA NOTÍCIA: 
OUTRAS FORMAS DE OLHAR PARA 

EVENTOS E PESSOAS1

Bruna Trautwein Barbosa2

Introdução

No presente artigo procuramos analisar o processo de musealização de 
fotografias documentais, mais especificamente do fotojornalismo que, de ilus-
tração do jornal, passa a ser uma arte autoral exposta em museus de diversas 
tipologias, galerias e também vendido em livros. Na segunda metade do século 
XX, esse processo se consolida criando um novo mercado e essas imagens pas-
sam a ser expostas para além dos fatos que retratam, nas formas de retrospectiva 
do autor, exposição museal, entre outras.

Uma filósofa que se dedica a olhar para essa questão é Judith Butler, au-
tora do livro Quadros de guerra. A autora chama atenção para o crescimento do 
alcance dessas imagens, uma vez que elas passam a ser reproduzidas em diferen-
tes espaços e ficam disponíveis para o olhar por mais tempo. Ademais, os modos 
de ver e de significar mudam de acordo com a forma e local de exposição mas 
também conforme a narrativa associada e o tempo decorrido do acontecimen-
to. Entre outras coisas, Butler analisa fotografias de prisioneiros iraquianos do 
exército estadunidense em situações vexatórias. A autora debate a construção de 
uma relação entre quem vê a imagem, o retratado e os espaços de visibilidade:

Quando fotografar esses atos de tortura se torna um tema de debate público, 
a cena da fotografia é ampliada. A cena passa a ser não apenas a localização 
espacial e o cenário social da própria prisão, mas a esfera social na qual 
a fotografia é mostrada, vista, censurada, publicada, discutida e debatida 
como um todo. Podemos então afirmar que a cena da fotografia mudou no decorrer 
do tempo […] Observemos algumas coisas sobre essa cena ampliada, na qual 
a prova visual e a interpretação discursiva atuam uma contra a outra. Havia 
“notícias“ porque havia fotos, as fotos reivindicavam um estatuto de repre-
sentação e viajaram para além do local onde foram originalmente tiradas, 

1 Este texto é um recorte da dissertação de mestrado: BARBOSA, Bruna Trautwein. A Áfri-
ca de Sebastião Salgado: o evento fotográfico e a colonialidade. 2019. Dissertação. (Mes-
trado em História), Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2022. 100f.

2 Graduada e mestra em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
 E-mail: brutbarbosa@gmail.com.
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o local mostrado nas próprias fotos. Por um lado são referenciais; por outro, mu-
dam de significado dependendo do contexto em que são mostradas e do propósito com 
a qual são invocadas (BUTLER, 2018, p. 122; grifo nosso).

Para a autora, a fotografia documental não é um simples retrato do acon-
tecimento. Ela o constrói e o amplia dado seu próprio estatuto de realidade. 
Tendo em mente esses aspectos, é importante retomarmos o processo no qual 
a fotografia que documenta eventos ao redor do globo muda de lugar, sai dos 
jornais e ocupa livros, museus e galerias.

Fotojornalismo dos jornais para a parede dos museus: processos e questões 

A reprodução de imagens e seu contexto, tanto o de exposição quanto 
do momento em que a fotografia é feita, merecem atenção principalmente pela 
responsabilidade de se dar a ver realidades e contextos. De acordo com Mariana 
Dias Antonio, quando publicadas em um meio de comunicação, há duas formas 
de se perceber a imagem: uma em que a conexão das imagens com textos é me-
ramente ilustrativa e outra que é o fotojornalismo em si, aquele cuja fotografia é 
a mensagem e possui um caráter informativo (ANTONIO, 2017). Sendo assim, 
há uma responsabilidade sobre o que é informado. Cartier-Bresson, importante 
e reconhecido fotojornalista, fala sobre um cuidado na difusão dessas imagens 
em veículos de comunicação:

A câmera permite fazer uma espécie de crônica visual [do presente]. Nós 
repórteres fotográficos somos pessoas que fornecem informações para um 
mundo apressado, oprimido por preocupações, propenso à cacofonia, cheio 
de seres que precisam da companhia das imagens. O atalho do pensamento 
que é a linguagem fotográfica tem um grande poder, mas nós realizamos um 
julgamento sobre o que vemos e isso implica uma grande responsabilidade. 
Entre o público e nós, há a imprensa, que é o meio de distribuição de nosso 
pensamento; nós somos os artesãos que entregamos às revistas ilustradas sua 
matéria-prima. (CARTIER-BRESSON apud MONTEIRO, 2016, p. 72).

Tal responsabilidade gera um conflito entre o que o fotógrafo entende 
sobre o que produz e o uso de suas fotos em jornais e revistas. Cartier-Bresson, 
juntamente com George Rodger e Robert Capa, fundou, ainda como cooperati-
va nos anos 1940, a Magnum, uma das mais importantes agências de fotografia 
e fotojornalismo. O interesse em abrir um lugar exclusivamente dedicado ao 
fotojornalismo e à fotografia documental aparece no site da empresa, onde se 
destacam dois movimentos objetivados pelos fotógrafos: o apoio mútuo de clas-
se; e direitos autorais mantidos com os produtores da imagem, e não com os jor-
nais. O que isso mudava na circulação das imagens é que as fotografias vendidas 
pelo fotógrafo a um jornal poderiam ser vendidas a outros veículos de imprensa 
em outros países através da agência. Esse movimento deu maior liberdade de 
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produção aos fotógrafos, pois abriu uma porta para que pudessem trabalhar em 
projetos sem uma designação, ou seja, uma liberdade maior na escolha de pauta. 
A Magnum, como uma das pioneiras, acabou sendo grande influenciadora dos 
rumos que a fotografia tomaria ao longo dos anos 1950, 1960 e 1970:

A Magnum produziu e vendeu um grande número de fotos de todo o mun-
do, e também vendeu ideias sobre o que essas fotos poderiam fazer. Entre 
o final dos anos 1940 e os anos 1960, a agência trouxe a estética e o modo 
de produção da fotografia jornalística para novos mercados. Muitas de 
suas fotografias, das clássicas às agora esquecidas, foram produzidas como 
promoção de ajuda humanitária ou para campanhas de viagens, relações 
públicas corporativas e como publicidade. [...] A Magnum abriu suas por-
tas em um momento em que a escala e a interconexão do mundo cativa-
ram tanto os produtores quanto os consumidores da cultura popular: de 
guerreiros da Guerra Fria investidos na ascensão do século americano, a 
pacifistas comprometidos em ver um corpo internacional governar “One 
World” na era atômica. Essas visões concorrentes do pós-guerra ocupa-
ram as histórias intelectuais do século XX. No entanto, tais ideias sobre o 
globo não podem ser entendidas sem considerar o trabalho da fotografia 
- e especificamente, o trabalho produzido pelos fotógrafos cosmopolitas e 
peripatéticos da Magnum moldando a consciência global por uma década 
inteira [...] (BAIR, 2020, p. 4-5).

A agência precisou de um tempo para conseguir se organizar, afinal, o 
ritmo de trabalho e necessidades de clientes e fotógrafos passaram a operar em 
outra lógica. Havia uma grande quantidade de negativos que deveria ser admi-
nistrada, a administração da própria agência, edição de imagens, venda de foto-
grafias – a lógica profissional começava a mudar e a Magnum passou os primei-
ros anos tentando lidar com essa situação. Os anos 1950 foram particularmente 
conturbados para a agência. Dois de seus fundadores morreram: Robert Capa, 
em 1954, e David Seymour, em 1956. Quem liderou e manteve a continuidade 
da Magnum foi John Morris, antigo editor da revista Life que, em 1953, assumiu 
o cargo de editor executivo na agência.

Neste ponto, dois aspectos interligados merecem destaque: os rumos da 
Magnum e o crescimento de uma vertente fotográfica humanista, e ambos po-
dem ser compreendidos através da figura de John Morris. Enquanto editor da re-
vista Ladies’ Home Journal, Moris, em conjunto com Robert Capa, que conhecera 
enquanto trabalhava na revista Life, desenvolveu um projeto intitulado People 
are People the world over (Pessoas são pessoas no mundo todo) no qual, a partir 
de maio de 1948, passou a publicar séries de fotografias de famílias ao redor do 
mundo. Para esse projeto, outros seis fotógrafos da Magnum, ainda no início das 
atividades, foram contratados para desenvolver a série de reportagens. Famílias 
do Egito, Paquistão, França, Alemanha, entre outros países, passaram a compor 
as publicações que foram organizadas por tema e não região: como comem, 
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como se locomovem, como trabalham a terra. Durante praticamente um ano, 
até abril de 1949, a revista trouxe mensalmente imagens dessas famílias. De 
acordo com Erika Zerwes:

No conjunto, as imagens das reportagens se unem em uma grande nar-
rativa, quase como uma fotonovela. Já as legendas e os textos de autoria 
de John Morris, com a exceção deste pequeno encerramento, são sempre 
descritivos e diretos. Por exemplo, na reportagem sobre o trabalho na agri-
cultura são levantadas as maiores dificuldades de cada lugar, como a seca 
no México, o calor no Paquistão, as pragas no algodão do Egito e a geada 
na Eslováquia. Em seguida, o texto informa que o pai da família do Japão 
se levanta às 5hs, o norte- americano as 6hs e o italiano trabalha muitas 
vezes até as 22hs (Ladies’ Home Journal, v. LXV, n. 7, 1948). Assim como 
no texto que acompanhou a primeira reportagem, sobre a cozinha, em 
todas elas existe um tom de comparação com a vida e os costumes dos 
EUA: a família norte-americana se apresentava como medida ou parâme-
tro, ao mesmo tempo em que é ressaltada sua condição privilegiada frente 
à pobreza da Ásia e África, e, em especial, dos efeitos da Segunda Guerra 
Mundial, ainda fortemente sentidos na Europa. [...] Por outro lado, a men-
sagem que a reportagem declarou querer passar para os seus leitores, de 
fraternidade e união, estava em perfeita sintonia com a cultura política 
do pós-guerra que estava sendo trabalhada pelos EUA, voltada para um 
ideário político não apenas de reconstrução, mas também de reconciliação 
de certos países e povos que faria um papel importante durante a Guerra 
Fria e os processos de neocolonialismo. [...] Fotograficamente, como se 
verá, esta cultura política se assentaria na centralidade da família burguesa 
e na noção de fotografia como uma linguagem universal. Sendo assim, 
People are people the world over estaria localizada em um momento inicial da 
vertente fotográfica do humanismo, que viveu seu auge durante a década 
de 1950 e 1960 (ZERWES, 2018, p. 155).

Também em 1948, o fotógrafo de guerra Edward Steichen assumiu o 
cargo de diretor de fotografia do Museu de Arte Moderna de Nova York, o 
MoMA. No mesmo ano, uma vitrine fotográfica em comemoração ao aniversá-
rio da ONU foi montada usando imagens do projeto de Morris na Ladies’ Home 
Journal. Em 1955, com apoio do agora editor da Magnum, outra grande exposi-
ção fotográfica intitulada Family of  Man foi montada no museu utilizando diver-
sas imagens das reportagens. De acordo com Zerwes, tanto a narrativa quanto 
as temáticas da exposição têm correspondência com a série People are people the 
world over (ZERWES, 2018, p. 156). De acordo com Nadya Bair:

Concomitantemente com o trabalho de Steichen, a Magnum estava inten-
sificando seus esforços de promoção. A agência precisava demonstrar à 
comunidade fotográfica que a Magnum manteria seu papel de liderança 
no fornecimento de imagens, apesar da perda de seu fundador empresarial 
Robert Capa. Em exposições e artigos promocionais colocados na impren-
sa do setor, a Magnum adaptou a retórica do humanismo, sugerindo que os 
fundadores da agência eram movidos pelo espírito compassivo e universal 
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de The Family of  Man. John Morris explicou que os “repórteres-fotógra-
fos” da Magnum têm um “ponto de vista peculiarmente humano”, que 
satisfez editores e leitores que desejavam “entender seu mundo confuso 
em termos de pessoas em vez de propaganda ou estatísticas”. – Morris 
constantemente usava essa formulação para sugerir que os ensaios foto-
gráficos de Magnum ofereciam um corretivo para a manipulação da mí-
dia pelo fascismo nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial3. 
(BAIR, 2020, p. 213).

A Magnum, desde sua fundação, esteve ligada a uma fotografia com temá-
ticas universais humanistas (ZERWES, 2016, p. 316). No pós-guerra, a recons-
trução de países usou como base esses valores. Instituições como ONU, Unesco, 
OMS e Unicef  foram criadas nesse período, assim como a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. De acordo com Martina Caruso, a exposição The Family 
of  Man buscava trazer uma ideia de irmandade entre os povos em um período 
de dúvidas existenciais e medo. A perda da crença em um futuro possível gerada 
pela guerra acabou sendo preenchida pela utopia estadunidense de que a família 
(dentro do seu molde cristão) e a democracia eram um denominador comum entre 
todos (CARUSO, 2016, p. 121-122). A exposição também recebeu críticas, como 
sobre a criação de um falso parâmetro de igualdade entre os povos, com critérios 
zoológicos4 carregados de moralismo e sentimentalismo (BARTHES, 1952, p. 162) 
e por reprimir narrativas que tratam de imperialismo, nacionalismo, colonialismo 
a fim de promover uma versão heróica dos eventos (CARUSO, 2016, p. 122). Mas 
a noção de um humanismo ligado à fotografia conseguiu se manter em pauta. 
Marie de Thézy se dedicou ao tema, como discorre Erika Zerwes:

A francesa Marie de Thézy, em uma monografia sobre o Grupo dos XV 

3 Tradução livre: “Concurrently with Steichen’s work, Magnum was stepping up its own 
promotional efforts. The agency needed to demonstrate to the photographic community 
that Magnum would maintain its leading role in picture supply despite the loss of  its en-
trepreneurial founder Robert Capa. In exhibitions and promotional articles placed in the 
industry press, Magnum adapted the rhetoric of  humanism, suggesting that the agency’s 
founders were driven by the compassionate and universal spirit of  The Family of  Man. 
John Morris explained that Magnum’s ‘reporter-photographers’ have a ‘peculiarly human 
point of  view,’ which satisfied editors and readers who wished to ‘understand their con-
fusing world in terms of  people rather than propaganda or statistics.’ Morris often used 
such formulations to suggest that Magnum’s photo essays offered a corrective to fascism’s 
manipulation of  the media in the years leading up to World War II”.

4 “Assim, o que, a princípio, poderia passar por uma expressão de ordem zoológica, man-
tendo simplesmente a semelhança de comportamento, a unidade de uma espécie, é aqui 
amplamente moralizado, sentimentalizado. Aqui somos imediatamente remetidos a esse 
mito ambíguo da “comunidade” humana, cujo álibi alimenta toda uma parte do nosso 
humanismo.” Tradução livre de: “Ainsi, ce qui, au départ, pouvait passer pour une expres-
sion d’ordre zoologique, retenant simplement de la similitude des comportements, l’unité 
d’une espèce, est ici largement moralisé, sentimentalisé. Nous voici tout de suite renvoyés 
à ce mythe ambigu de la «communauté» humaine, dont l’alibi alimente toute une partie de 
notre humanisme.” (BARTHES, 1952, p. 162).
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francês, tratou, também em 1983, sobre a internacionalização dessa foto-
grafia, que trazia em si os ideais do discurso de De Gaulle ao final da guer-
ra. Segundo ela, “essa necessidade calorosa de reencontrar o homem em 
sua dignidade profunda é um fenômeno internacional” (1983, p. 43, grifo 
nosso). Já em 1992, como chefe de conservação da Biblioteca da Cidade 
de Paris, ela publicou, em uma das primeiras tentativas de historicizar 
como um todo a fotografia humanista em sua manifes- tação francesa, o 
livro La photographie humaniste: 1930-1960, histoire d’un mouvement en France. 
Ela abre o livro com uma nota ao leitor, uma espécie de esclarecimento 
sobre a noção de humanismo utilizada na obra. Segundo ela, haveria duas 
concepções diferentes, uma referente a uma tradição greco-latina e cristã, 
bastante ampla, em que o homem é a medida de todas as coisas, e uma se-
gunda concepção, mais restrita às imagens, que dizia respeito à fotografia 
que “tem por assunto o ser humano, e a marca que ele deixa na natureza e 
sobre as coisas”, bem como que chamaria atenção “para a pessoa, a todos 
os seres que, ao redor do mundo, possuam em comum este bem inestimá-
vel, a natureza humana [...]” (1992, p. 14) (ZERWES, 2016, p. 317).

Essa internacionalização do termo também foi acompanhada pela am-
pliação dos meios de divulgação dessas imagens. Nos anos que se seguiram, 
outras exposições foram organizadas, inclusive de fotógrafos da Magnum, tais 
como Chim’s Children, exibida no Instituto de Arte de Chicago em 1956, e War 
Photographs - Robert Capa, organizada de forma póstuma por seu irmão Cornell 
Capa, em 1961. A exposição circulou nos EUA e foi um sucesso de público. 
Esse movimento veio acompanhado do declínio das mídias escritas com a po-
pularização dos aparelhos de televisão. Diversas revistas fecharam as portas a 
partir de 1956: Collier’s (1956); Pictures Post (1957); Saturday Evening Post (1969) ; 
Look (1971); Life (1972) (BAIR, 2020). Por mais que ainda houvesse revistas para 
publicar, os fotojornalistas tiveram que buscar novos meios de se manter em 
circulação. As estratégias envolveram exposições, livros e venda de fotografias 
para coleções. Essa mudança gerou uma alteração no campo fotográfico que se 
tornou evidente nos anos 1970:

Por volta dos anos 1970, na França e no mundo ocidental, produziu-se 
uma forte mudança de tendência. Criaram-se numerosos festivais, revis-
tas, galerias; publicaram-se obras; abriram-se escolas especializadas e de-
partamentos universitários; realizaram-se estudos e pesquisas, históricos e 
teóricos; constituíram-se coleções privadas e públicas; obras ingressaram 
em museus, e houve uso crescente de procedimentos fotográficos pelos ar-
tistas, nascendo, assim, um mercado. Em resumo, a prática e as produções 
fotográficas migraram do restrito território do útil para o da cultura e da 
arte (ROUILLÉ, 2009, p. 15).

E a imagem fotojornalística se tornou um produto cultural:

Dos anos 70 à virada do milênio, do analógico ao digital, da hegemonia 
absoluta do fotojornalismo e da documentação à quase onipresença da 
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fotografia no campo da arte contemporânea, a fotografia invade a cena cul-
tural. Vimos a fotografia entrar nos museus e galerias pela porta da frente e 
se transformar em bem cultural de consumo de massa em grandes festivais, 
cujo maior exemplo ainda é o Mois de la Photo, de Paris, referência em todo 
o mundo, inclusive entre nós (GURAN apud ROUILLÉ, 2009, p. 10).

Esse movimento vem acompanhado da reflexão já introduzida aqui e rea-
lizada por Judith Butler sobre o local de divulgação, o contexto e o propósito 
como componentes para a significação de uma imagem. Essa questão pode ser 
percebida pela mudança de estatuto dessas imagens. Sobre essa mudança ocorri-
da entre os anos 1970 e 1980, o historiador Charles Monteiro escreve:

Ocorre uma mudança no estatuto das imagens fotojornalísticas a partir de 
sua publicação em livro, exibição em museus, festivais, feiras de fotografia 
e galerias de arte. De testemunho de um contexto histórico elas passaram 
a ser objeto de deleite visual, abrem-se outras possibilidades de interpreta-
ção das imagens para além de sua vinculação com o acontecimento. Elas 
passam também a ser avaliadas pelo domínio técnico (luz, enquadramen-
to, abertura, tons, cor etc.) e pelo olhar singular do fotógrafo sobre o assun-
to abordado [...] (MONTEIRO, 2016, p. 83).

O autor também coloca como essa aproximação do fotojornalismo com 
o campo da arte acabou por afirmar uma linguagem pessoal para o fotógrafo, 
permitindo uma maior exploração da sua criatividade e estética das imagens. 
Tal fato também está colocado no site da Magnum:

Assim, enquanto os fotógrafos estavam tendo sucesso publicando foto-
grafias em revistas, como as fotografias de Susan Meiselas da revolução 
sandinista na Nicarágua, ou as fotografias de Gilles Peress na Irlanda do 
Norte e a revolta no Irã, muitos fotógrafos da Magnum estavam cada vez 
mais voltando para livros e exposições para se expressar. A “Nicarágua” 
de Meiselas, o “Telex: Irã” de Peress, o “L’Homme en Detresse” de 
Salgado foram tentativas de dar uma explicação sofisticada e visionária 
dos eventos mundiais. Quando os fotógrafos da Magnum começaram a 
experimentar o texto e o design de livros e exposições, sua linguagem foto-
gráfica começou a evoluir também. Para muitos, o testemunho direto em 
que os fundadores da Magnum acreditavam não era mais suficiente em 
um mundo saturado pela mídia, onde a fotografia era cada vez mais usada 
para ilustrar os pontos de vista de editores e diretores de arte, políticos e 
estrelas de cinema, às custas dos fotógrafos5 (MAGNUM, s.d.).

5 Tradução livre: “So while photographers were having success publishing photographs in 
magazines, such as Susan Meiselas’s photographs of  the Sandinista revolution in Nicara-
gua, or Gilles Peress’s photographs of  Northern Ireland and the upheaval in Iran, many 
Magnum photographers were increasingly turning to books and exhibitions to express 
themselves. Meiselas’s ‘Nicaragua’, Peress’s ‘Telex: Iran’, Salgado’s ‘L’Homme en Detres-
se’ were attempts to give a more sophisticated and visionary explication of  world events. 
As Magnum’s photographers began to experiment with text and with book and exhibition 
design, their photographic language began to evolve as well. For many the direct testimony 
that Magnum’s founders believed in no longer was sufficient in a media-saturated world 
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Desta forma, vemos que houve uma busca por uma forma pessoal de nar-
rar os eventos. Um aspecto que se desenvolveu a partir desse momento foi a 
exploração estética. Diferente de um banco de imagens, onde estão organizadas 
por tema, ou de uma matéria de jornal, onde muitas vezes apenas se ilustra o 
ocorrido, sendo a escrita mais importante, nessa nova forma de fazer fotojorna-
lismo, a imagem surge ligada ao autor e tem o estilo pessoal como característica 
fundamental na forma de narrar os eventos. 

 A exploração estética dentro do fotojornalismo levantou debates sobre vo-
yeurismo, espetacularização do sofrimento e a passividade das audiências ociden-
tais. Por mais que se argumentasse que o caráter humanista das imagens, que bus-
cam uma natureza humana comum mesmo na adversidade, justificava a exposição 
e reprodução dessas imagens, sua estética e sua beleza passaram a ser questionadas.

Sanna Nissinen, no artigo Dilemmas of  ethical practice in the production of  con-
temporary humanitarian photography, discorre sobre as imagens da fome na Etiópia 
durante os anos 1980. O debate acerca dessas imagens trouxe questões sobre o 
direito das pessoas fotografadas – pensando o consentimento, o direito de escolha 
e o protesto do uso e difusão do retrato na situação de vulnerabilidade em que 
se encontravam física e emocionalmente. Também se pautou as obrigações dos 
fotógrafos e daqueles que compravam as imagens e os graus de dano ou benefício 
gerados pelas fotografias. Dona Schwartz aponta para uma consequência dessa 
exploração estética, a criação de uma elite do fotojornalismo e um novo mercado:

Visto como imagens únicas dignas de nota, abstraídas da realidade contí-
nua que lhes dá origem, o fotojornalismo tornou-se comodificado. A aura 
do mundo do coração foi aproveitada como uma estratégia de marketing, 
e as exposições fornecem uma avenida para a publicidade que traz fama 
às agências de fotografia e seus membros e atribuições melhores e mais 
lucrativas. Fotos feitas por fotojornalistas, desprovidas de seu contexto mi-
diático, tornam-se objetos colecionáveis6 (SCHWARTZ, 1990, p. 27).

A autora evidencia como os fotojornalistas não conquistaram somente a 
possibilidade de negociar com outros jornais quando criaram cooperativas, mas 
adentraram ao mercado de arte, dotando a si mesmos e as imagens de um novo 
status. Judith Butler levanta outro problema ligado ao uso dessas fotografias:

A eficácia da câmera, porém, funciona ao longo de uma trajetória tempo-
ral distinta da cronologia que registra. O arquivo visual circula. A função 

where photography was increasingly used to illustrate the points of  view of  editors and art 
directors, of  politicians and movie stars, at the expense of  the photographers”.

6 Tradução livre: “Seen as single noteworthy images, abstracted from the ongoing reality that 
gives rise to them, photojournalism has become commodified. The aura of  the art world has 
been seized upon as a marketing strategy, and exhibitions provide an avenue for publicity 
that brings photo agencies and their members fame and better, more lucrative assignments. 
Pictures made by photojournalists, bereft of  their media context, become collectible objects”.
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“data” da câmera pode especificar precisamente quando se deu o acon-
tecimento, mas a circulação indefinida da imagem permite que o acon-
tecimento continue a suceder, que, na verdade, graças a essas imagens, o 
acontecimento nunca parou de ocorrer (BUTLER, 2009, p. 130).

Enquanto produtos de arte, as imagens ganham novos espaços de exposi-
ção. Com isso, estão ao alcance do olhar com mais frequência, tornando o even-
to retratado um presente mais constante. Esse aspecto é criticado pelo fotógrafo 
ruandês Jacques Nkinzingabo. O artista nasceu em 1994, ano do genocídio. Seu 
pai for morto pelos tutsi quando o fotógrafo tinha apenas 10 dias de idade. Já 
adulto e desenvolvendo seus trabalhos, Nkinzingabo criou um projeto intitulado 
I am a survivor e fundou a Kwanda Art Foundation. Segundo ele:

Muitas vezes, Ruanda é retratada exclusivamente através das lentes do geno-
cídio. As histórias dos ruandeses e da história ruandesa orientam-se apenas 
em torno da violência e do genocídio, e não da riqueza cultural e do passado 
complexo do país. A maioria das mídias, especialmente fotográficas, em 
Ruanda retratam atrocidades ou imagens legais, que servem apenas para 
enfatizar a imagem de Ruanda como um país profundamente problemático 
com pessoas igualmente problemáticas7 (NKINZINGABO, s.d.).

Nesta introdução, Nikinzingabo reconhece o papel da fotografia na es-
crita da história de seu país, principalmente quando se trata de um evento tão 
traumático como o genocídio. Essa reprodução de imagens problemáticas afeta 
a própria população. As imagens do genocídio são constantemente reproduzi-
das em retrospectivas de fotojornalistas, livros autorais (como África (2007) e 
Êxodos (2000), ambos de Sebastião Salgado), e compõem acervos e exposições 
de museus (como do Museu Municipal de Caxias do Sul, que possuí fotografias 
do projeto Êxodos de Salgado em seu acervo e empresta a outros museus para 
exposição). Através desses exemplos vemos a reprodução das imagens de 1994 
perdurar ao longo dos anos. Em seu projeto, Nikinzingabo retrata pessoas nas-
cidas no ano do genocídio:

As fotografias retratam adultos nascidos em 1994 e os mostram passando 
de suas histórias de sobrevivência para forjar suas próprias identidades. 
São pessoas que estão comemorando suas conquistas apesar das atrocida-
des, e eu me incluo entre eles – não só eu também nasci em 1994, meu pai 
foi morto no genocídio contra os tutsis quando eu tinha apenas 10 dias de 
idade8 (NKINZINGABO, s.d.).

7 Tradução livre: “Too often, Rwanda is portrayed exclusively through the lens of  genocide. 
The stories of  Rwandans, and of  Rwandan history, orient only around violence and geno-
cide rather than around the country’s cultural richness and complex past. The majority of  
the media, especially photographic, on Rwanda is atrocity or legal footage, which serves 
only to underscore the image of  Rwanda as deeply troubled country and people”.

8 Tradução livre: “The photographs depict adults born in 1994, and show them moving on 
from their survival stories to forge their own identities. They are people who are celebrat-
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E complementa em divulgação de exposição:

  De certa forma, todos os membros da geração de 1994 são sobreviventes, 
todos nós crescemos após a violência que destruiu nosso país. Hoje, através 
do meu trabalho e da fundação do Kigali Center for Photography, estou 
contribuindo para a forma como contamos nossas próprias histórias, por 
meio da criatividade, brincadeira, reinvenção e resistência9 (DIFFUSION 
FESTIVAL, s.d.).

O artista busca uma saída para lidar com o trauma sofrido e que a fotogra-
fia hegemônica em sua constante reprodução não tem auxiliado, pelo contrário. 
Aqui, ele não é um observador externo, uma testemunha ocular. Ele está falando 
de uma vivência compartilhada pelos jovens do país que buscam lidar com o 
passado para que se possa buscar outra narrativa sobre Ruanda sem esconder o 
passado, mas elaborando histórias plurais existentes no país com toda sua po-
tência criativa. O trabalho de Nkinzingabo busca mostrar que a história do país 
não está congelada naquele evento. O tempo passou e houve e há futuro possível 
após o trauma. O que está por trás do projeto é a capacidade de sonhar com 
outra Ruanda, e se manter preso ao passado não colabora para essa construção.

Considerações finais

Procuramos mostrar como a vida pública da fotografia se transformou ao 
longo dos anos. A retomada de fotografias documentais e fotojornalísticas fora 
do seu contexto de produção mostra os diferentes usos que elas passaram a ter, 
e que estão longe de serem neutros.

Para além do já apresentado, temos um exemplo emblemático com o início 
da Guerra do Golfo, quando muitos estadunidenses ouviram falar pela primeira 
vez sobre os curdos, uma das etnias residente em solo iraniano e iraquiano com rei-
vindicações de zonas autônomas. Em 1991, Susan Meiselas viajou para o Irã para 
cobrir o pedido de ajuda humanitária vindo dessa população. O governo iraniano 
havia cedido um visto de cinco dias que dava acesso aos campos de refugiados cur-
dos. Meiselas viajou pelo Irã e norte do Iraque nesse período devido a denúncias 
de que o governo iraquiano de Saddam Hussein havia matado mais de 100.000 
curdos, enterrados em grandes valas coletivas. No processo, ela pode visitar vilas 
curdas completa e sistematicamente destruídas. O grupo Middle East Watch, após a 

ing their accomplishments despite the atrocities, and I count myself  among their number 
– I too was born in that year and my father died during the genocide against the Tutsi when 
I was just 10 days old”.

9 Tradução livre: “In a sense, all members of  the generation of  1994 are survivors, we all 
grew in the aftermath of  violence that tore our country apart. Today, through my work and 
the foundation of  the Kigali Center for Photography, I am contributing to how we tell our 
own stories, through creativity, play, reinvention and resistance”.
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confecção de relatório próprio, enviou uma equipe para investigar o território e os 
corpos daqueles assassinados e enterrados. Finda essa experiência, cabe chamar-
mos atenção para o projeto que é desenvolvido a partir de um descontentamento 
que Meiselas traz em seu livro Susan Meiselas in History. Esse sentimento foi res-
ponsável por uma transição na sua prática e teve início, em parte, nas conversas 
que a fotógrafa tivera com moradores locais que relatavam as passagens de outros 
viajantes e produtores de imagens na região (MEISELAS apud AZOULAY, 2019). 
Tal relato levantou questionamentos sobre essa produção de fotografias, o que e a 
quem elas representam, o que está sendo amplamente posto em circulação e, prin-
cipalmente, que relação o fotógrafo cria com aqueles que retrata.

Nos anos seguintes, o projeto se desenvolveu de outra maneira. Ao invés 
de produzir mais imagens, Meiselas criou um arquivo de memórias curdas di-
vidido nas seguintes partes: fotografia de rua; arquivos ocidentais; repatriação; 
e julgamento de Saddam. Todas reunidas no livro Kurdistan: in the Shadow of  
History e também expostas em museus e galerias. 

É interessante pensar para qual memória coletiva a fotografia contribuiu. 
Se a fotografia é produtora de conhecimento, quem o está produzindo, consu-
mindo e a quem está servindo? Meiselas, ao reconhecer o momento de baixar a 
câmera e repensar a relação com o objeto, desenvolveu um trabalho que não é 
apenas para o consumo incessante do olhar ocidental; o fez pensando naquele 
retratado e no lado afetivo que essas imagens adquirem ao estarem ligadas às 
suas vivências e memórias. Ao invés de trazer sua narrativa, sua experiência e 
seu olhar, Meiselas procurou produzir uma ponte entre os curdos e os ociden-
tais que pouco os conhecem. De fato, a fotógrafa foi uma interlocutora entre 
comunidades, produzindo um canal de escuta de falas subalternas ao invés de 
reproduzir uma imagem de desgraça e destruição no Oriente Médio.

Os exemplos de Meiselas e Nkizingabo se somam a tantos outros que colo-
cam em cheque as demandas do que se pode ou se deve dar a ver em determinados 
momentos e contextos. Embora a pretensa neutralidade e objetividade da imagem 
fotográfica já não se sustentem, os usos e reusos do fotojornalismo e da fotografia 
documental podem, ao menos, servir a outros interesses e garantir uma maior 
pluralidade dos pontos de vista, ainda que não isenta de condicionantes.
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ENSINO EXPLÍCITO E IMAGEM FOTOGRÁFICA: 
UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE HISTÓRIA

Fábio Luiz da Silva1

Introdução

Lembro-me dos trabalhos escolares que realizei em minha época de in-
fância e adolescência, no final da década de 1970. Feitos em papel almaço pau-
tado, manuscritos com a melhor versão possível de minha letra ou em cartolina 
colorida para expor na parede da escola. Qualquer que fosse o tema, uma coisa 
não podia faltar: uma bonita ilustração. Podia ser um desenho de próprio pu-
nho ou retirado, por meio de decalque, de alguma revista ou livro. Havia ainda 
figuras que podiam ser compradas na papelaria, produzidas especialmente para 
esse fim: personagens históricos, animais ou plantas. Certa vez, publicou-se uma 
enciclopédia que trazia em suas últimas páginas imagens destinadas a serem 
recortadas e coladas nos trabalhos que todo estudante daquele tempo tinha de 
fazer. O uso de imagens na educação escolar, com certeza, não é novidade algu-
ma. No entanto, elas serviam apenas para deixar nossas pesquisas mais bonitas 
e conquistar uma boa nota. Ninguém jamais ensinou-me a ler as imagens.

O uso de imagens na educação é tão antigo que podemos encontrá-lo na 
obra do reformador educacional tcheco Iohannes Amos Comenius, que publi-
cou um livro chamado Orbis Sensualium Pictus (“Mundo Sensível Ilustrado”), 
provavelmente foi o primeiro livro didático da história. Segundo Chalmel (2004), 
o objetivo de Comenius era ajudar o professor a ensinar seus alunos por meio 
de imagens que acompanhavam os diversos verbetes que constavam do livro. 
Assim, os estudantes poderiam ter acesso àquilo que não era possível ser mos-
trado diretamente pelo professor. As imagens, no entanto, não ficaram apenas 
nos livros.A partir de meados do século XIX, as chamadas lanternas mágicas 
começaram a ser utilizadas na educação. Inicialmente desenvolvidas pelo cien-
tista holandês Christiaan Huygens, na passagem do século XVI para o XVII, tais 
lanternas eram equipamentos de projeção que utilizavam uma fonte de luz e len-
tes para mostrar imagens em tamanho maior (STAINFORTH; WHITE, 2013). 
O educador estadunidense Henry Barnard (1811-1900), descrevendo as escolas 

1 Doutor em História, professor do Colégio de Aplicação Pedagógica da UEL. E-mail: fls.
londrina@yahoo.com.br. 
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por ele visitadas nos Estados Unidos, revela a presença de inúmeros recursos 
didáticos: livros, mapas, globos terrestres, ilustrações de anatomia, telescópios e 
“[...] uma lanterna mágica com um conjunto de trinta slides com imagens astro-
nômicas precisas” (BARNARD, 1849, p. 216) [tradução nossa].

O uso de imagens como meio para o aperfeiçoamento do ensino e da 
aprendizagem também tem longa tradição no Brasil. Podemos citar como 
exemplo ilustrativo o caso do Ginásio Paranaense, atual Colégio Estadual do 
Paraná, localizado na cidade de Curitiba. Originalmente chamado de Liceu de 
Curitiba, sua fundação remonta ao ano de 1846, quando o estado do Paraná 
ainda não existia e esta região compunha a 5ª Comarca de São Paulo. Em 1876, 
passou a chamar-se Instituto Paranaense e somente em 1892 tornou-se Ginásio 
Paranaense, denominação que manteve até 1942, quando tornou-se Colégio 
Paranaense. Um ano depois, recebeu o atual nome (STRAUBE, 1990). Era, com 
certeza, um estabelecimento educacional de grande importância, pois em 1933, 
um projetor de cinema foi adquirido para o ginásio. Na sessão de inauguração 
do equipamento, foram exibidos filmes sobre “[...] a tuberculose, o álcool, os 
piolhos, física recreativa, limpeza das unhas, guerra às moscas, e lavagem das 
mãos antes das refeições” (STRAUBE, 1990, p. 49). O livro consultado para a 
elaboração deste parágrafo contém uma imagem que nos revela a sala-ambien-
te de História Natural do Ginásio Paranaense: na fotografia, podemos ver as 
carteiras, as estantes e diversos cartazes com ilustrações de animais e plantas 
pendurados nas paredes; semelhante à Figura 1.

No entanto, o que há em comum entre a obra de Comenius, o relatório 
de Barnard e o caso do Ginásio Paranaense é que o uso das imagens tinha por 
objetivo ilustrar, descrever a realidade. Imaginava-se que a visualização pura e 
simplesmente auxiliava na compreensão do conteúdo e que, portanto, as imagens 
representavam de forma completa e inequívoca a própria realidade. Muitos de nós 
acreditou – alguns ainda acreditam – que a obra de Pedro Américo nos mostrava 
os fatos ocorridos às margens do rio Ipiranga de maneira exata. As reproduções 
deste quadro estavam ali para que nós, alunos, pudéssemos melhor recordar as in-
formações relacionadas à independência do Brasil. Ninguém se perguntava sobre 
o contexto de sua confecção, sobre as intenções do pintor ou de quem encomen-
dou a obra ou sobre a disposição dos elementos na tela. Não sabíamos que uma 
imagem deve ser também lida, que ela tem uma espécie de gramática.
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Figura 1 - Sala de História Natural do Ginásio Paranaense - 1941

Fonte: Acervo Centro de Memória do Colégio Estadual do Paraná.

Por isso, o objetivo desse texto é apresentar uma proposta para o ensino 
de História a partir da leitura de imagens. Para tanto, são utilizados dois referen-
ciais teóricos. O primeiro diz respeito ao Ensino Explícito, conforme entendi-
mento de Clermont Gauthier, e que é uma abordagem alternativa à hegemônica 
perspectiva construtivista. O segundo refere-se a uma análise das imagens a par-
tir dos conceitos sugeridos por John B. Thompson. 

Desenvolvendo a proposta

O chamado Ensino Explícito parte do princípio de que o professor tem 
um papel importantíssimo nos processos de ensino e de aprendizagem. Diversas 
pesquisas têm demonstrado a realidade do efeito professor sobre a aprendizagem 
dos alunos (SAMMONS, 2008; GAUTHIER; BISSONNETTE; RICHARD, 
2014). Nesta perspectiva, o professor deixa de ser apenas um animador ou sim-
ples mediador entre os alunos e o conhecimento. O professor que opta pelo 
Ensino Explícito coloca em prática uma série de ações para auxiliar os alunos 
em seu aprendizado: medidas de suporte que variam de acordo com as necessi-
dades dos alunos. Assim, um aluno que esteja começando a aprender um con-
teúdo novo, com o qual não tem familiaridade, deve receber mais apoio do pro-
fessor. À medida que o aluno consegue dominar o conhecimento e as tarefas a 
serem executadas, o suporte do professor poderá ser retirado gradualmente. 
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A expressão Ensino Explícito indica que o professor deve ser claro e pre-
ciso em relação àquilo que deseja que os alunos aprendam. Tudo o que for vago, 
impreciso ou implícito deve ser evitado. A consequência desta perspectiva é que o 
apoio do professor significa explicação, que implica em dizer, mostrar e orientar, 
pois, como afirmaram Gauthier, Bissonnette e Richard (2014), se o professor en-
sinar, os alunos aprendem. Dizer engloba: apresentar com clareza os objetivos da 
aula; tornar preciso os conceitos que os alunos devem aprender. Mostrar significa 
tornar explícito o raciocínio utilizado pelo professor para resolver uma tarefa ou 
problema. Orientar exige que o professor compreenda os raciocínios os alunos 
quando realizam uma tarefa ou resolvem uma questão, permitindo um feedback.

Segundo Gauthier, Bissonnette e Richard (2014), o Ensino Explícito é uma 
estratégia de ensino estruturada em três grandes processos: a preparação e o pla-
nejamento da aula; o ensino do conteúdo propriamente dito; acompanhamento 
e consolidação da aprendizagem. Assim, considerando que o professor realizou 
a primeira fase de preparação e planejamento, uma aula guiada pela proposta do 
Ensino Explícito teria a seguinte estrutura: abertura da aula; condução da aula; 
encerramento da aula. A abertura da aula seria composta pelas seguintes ações: 
obtenção da atenção dos alunos; apresentação dos objetivos de aprendizado; jus-
tificação dos objetivos da aula e ativação dos conhecimentos prévios dos alunos. 
A condução da aula exigiria: a demonstração da aprendizagem a ser realizada; 
o ensino dos conceitos e habilidades; o estudo de problemas já resolvidos; a pro-
posição de perguntas; a correção e o apoio necessário. O encerramento da aula 
consistiria em tornar claro os conhecimentos adquiridos em relação aos objetivos 
apresentados no início das aulas e anunciar a próxima aula. 

Considerando que o objetivo deste texto é apresentar uma proposta de 
leitura de imagem no ensino de História, é necessário a escolha de uma metodo-
logia de análise do texto imagético. Para isto, optou-se pela abordagem proposta 
por John B. Thompson em seu livro “Ideologia e Cultura Moderna”. Para este 
autor, uma imagem pode ser compreendida como um elemento constituinte da 
cultura, uma forma simbólica. Podemos afirmar que a imagem é estruturada so-
cialmente e que, portanto, pode ser estudada em relação a contextos e processos 
históricos determinados – por meio dos quais a imagem é produzida, transmiti-
da e recebida (THOMPSON, 1995).

A partir disto, é possível compreender cinco características das formas 
simbólicas e que podem ser utilizadas como ferramentas para a análise da ima-
gem. O primeiro aspecto a ser considerado é o intencional. Toda forma simbólica 
é produzida por um sujeito que tem uma intenção qualquer, ou seja, alguém quer 
dizer algo para alguém por um motivo. Assim, uma imagem “[...] pressupõe que 
ela seja produzida, construída ou empregada por um sujeito para um sujeito ou 
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sujeitos e/ou que ela seja percebida como sendo produzida dessa forma [...]” 
(THOMPSON, 1995, p.184). O segundo aspecto é o convencional. A imagem so-
mente existe por meio de convenções que permitem que elas sejam reconhecidas 
como formas simbólicas, em outras palavras, devem garantir a comunicação. 
Este, inclusive, é o motivo pelo qual a leitura da imagem deve ser ensinada e 
aprendida na escola. O terceiro aspecto é o estrutural e está relacionado ao modo 
como os elementos da imagem estão colocados, pois, segundo Thompson (1995, 
p.190), “[...] as formas simbólicas são construções que exibem uma estrutura 
articulada”. O quarto aspecto proposto é o referencial. Uma imagem sempre se 
refere a alguma ideia ou princípio, que nem sempre é fácil de perceber. O quinto 
e último aspecto é o contextual. A imagem sempre é confeccionada em determi-
nado contexto social e histórico que lhe dá sentido, possibilitando sua leitura e 
fixando os limites interpretativos. Neste caso, porém, deve-se ter em mente não 
apenas o contexto da produção, mas também o contexto da leitura da imagem. 

Utilizando-se do Ensino Explícito como abordagem pedagógica e a leitura 
das formas simbólicas como ferramenta, foi selecionada uma imagem da revista 
Realidade para fundamentar a proposta de ensino de História. Esta revista era uma 
publicação mensal da editora Abril e que circulou entre 1966 e 1976. Seu lança-
mento foi considerado “revolucionário”, em especial por abordar temas polêmi-
cos em relação à política e ao comportamento, postura que acarretou problemas 
com a censura, especialmente após 1968 (BRASIL, 2021). Os temas abordados e 
as peças publicitárias veiculadas pela revista indicam com clareza que ela se desti-
nava à classe média urbana, letrada e instruída. Assim, consideramos uma publi-
cação apropriada para o estudo do período dos governos militares no Brasil, mas 
também de grandes transformações culturais e sociais. A juventude emergia como 
agente social poderoso e a estrutura familiar se alterava. As cidades cresciam e os 
efeitos do progresso no meio ambiente começam a preocupar com mais intensi-
dade. Diante disso, foi escolhida a edição de junho de 1967. Para que se possa ter 
uma breve noção do tipo de revista que será utilizada, podemos citar as matérias 
que estão na capa: há uma imagem de um bebê recém-nascido e cascas de ovo 
quebradas, como se a criança tivesse saído deste ovo; a principal reportagem é 
sobre o parto sem dor; outras matérias são sobre o médium Arigó: santo ou charla-
tão?, sobre a péssima qualidade da televisão brasileira (por que nossa televisão não 
funciona?), sobre a censura aos meios de comunicação (o que você não pode ver) 
e uma reportagem sobre o Haiti: viagem ao país do medo (REALIDADE, 1967).

Gauthier, Bissonnette e Richard (2014) apresentam alguns exemplos de 
aulas que utilizam Ensino Explícito, mas nenhum a respeito de uma aula de 
História. Assim, o modelo sugerido será adaptado aos interesses deste compo-
nente curricular. A aula foi planejada para uma turma de nono ano do Ensino 
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Fundamental, e apresenta uma linguagem direta, tal como se constitui o cotidia-
no em sala de aula.

Abertura da aula

- Apresentar o objetivo de aprendizado:
Hoje, vamos aprender como podemos ler imagens para compreender os aspectos 
históricos de uma sociedade.
- Apresentar os resultados esperados:
Ao final da aula, tenho a expectativa de que vocês sejam capazes de ler e com-
preender imagens utilizando o modelo teórico sugerido.

Corpo da aula

- Modelagem:
As imagens podem ser consideradas textos que devem ser lidos. A leitura de ima-
gens também no permite conhecer o passado. Para isso, no entanto, precisamos 
aprender a ler imagens, tal qual aprendemos a ler textos escritos. Uma vez que 
adquirimos esta habilidade, deixamos de enxergar as imagens de forma ingênua e 
somos capazes de compreender significados que antes nos eram ocultos.
Para isto, apresentarei um exemplo de imagem que retirei da revista Realidade, 
uma publicação das décadas de 1960 de 1970, lançada pela editora Abril e de 
circulação mensal. Escolhi o volume 15, de junho de 1967. Explicarei os princi-
pais conceitos que utilizaremos para esta tarefa e, depois, demonstrarei, com um 
exemplo de imagem publicitária presente nesta revista, como podemos lê-la. A 
fotografia mostra uma mulher amarrada e colocada dentro do porta-malas de um 
automóvel Ford Galaxie (REALIDADE, 1967, p. 24). Então, a primeira coisa 
que devemos procurar é a intenção, pois todo texto é produzido com um motivo. 
Neste caso, a imagem é parte de uma propaganda e a intenção é, evidentemente, 
vender o automóvel com o argumento de que o porta-malas é tão grande que cabe 
até uma pessoa sequestrada. Feito isso, percebemos os aspectos convencionais que 
foram utilizados na imagem. Neste caso, a utilização de uma mulher bem-vestida 
e sem sinais de agressão tornam mais suave uma imagem que a rigor demonstra 
um ato de violência: ela foi amarrada e está sendo levada contra sua vontade. No 
entanto, os autores da imagem queriam um efeito de humor e tiveram de minimi-
zar os elementos visuais que poderiam causar repulsa aos possíveis consumidores. 
O terceiro aspecto da imagem que devemos ter em mente é a estrutura da ima-
gem, ou seja, como os elementos que a compõem estão colocados. Neste caso, a 
imagem nos mostra o porta-malas aberto e em “mergulho”. A imagem ocupa a 
maior parte da página da revista. A intenção era dar a sensação de amplitude: um 
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porta-malas tão grande que cabe uma pessoa e o estepe! O quatro elemento a ser 
identificado está relacionado ao referencial. A imagem refere-se primeiro ao con-
sumo de um automóvel de luxo, mas também à posição da mulher na sociedade, 
pois o efeito de humor desejado não seria o mesmo caso fosse um homem deitado 
no porta-malas. Esta imagem somente foi possível como elemento de propaganda 
porque refere-se a uma sociedade na qual a violência contra a mulher é naturaliza-
da. Por fim, o quinto e último aspecto a ser compreendido é o contextual. As ima-
gens devem ser compreendidas dentro dos contextos em que foram produzidas e 
nos quais estão sendo lidas. Neste caso, devemos perceber que a imagem se insere 
em um contexto que tem diversas dimensões. Em um sentido mais amplo, temos 
a Guerra Fria: a frase que acompanha a imagem afirma que os agentes secretos 
achariam bastante razoável o espaço do porta-malas do automóvel que está sendo 
vendido. O leitor da imagem, provavelmente, assistiu diversos filmes sobre agentes 
secretos no contexto do conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Outra 
dimensão possível de contribuir para a leitura é a mudança do papel e da repre-
sentação da mulher na sociedade. As mulheres estavam conseguindo mais espaço 
social, mas isso não foi realizado de forma homogênea, linear e sem conflitos. 
Poderíamos interpretar o fato de a mulher estar amarrada e calada com um lenço 
como uma referência inconsciente ao desejo da sociedade patriarcal de controlar 
as mulheres? 
- Prática guiada:
Agora, eu apresentarei outra imagem da mesma edição para que vocês façam 
uma leitura semelhante àquele que acabei de demonstrar. Façam a leitura e ano-
tem no caderno aquilo que forem descobrindo. Caso tenham dúvida, levantem 
o braço que eu ajudarei. Fornecerei informações adicionais se for preciso. A 
imagem em questão ocupa uma página inteira da revista. Também é uma pro-
paganda, mas de roupas de tecido sintético da marca Beslon (REALIDADE, 
1967, p. 13). Há dois grupos de pessoas, oito jovens e uma mais velha, que estão 
dançando e vestindo roupas coloridas (para esta atividade, foi utilizada uma 
edição física da revista, mas existe um exemplar digitalizado em p&b disponível 
na Biblioteca Nacional). A interação texto e imagem indica que são feitas para 
jovens e para quem se sente jovem. Os alunos devem ser capazes de identificar a 
intenção da imagem, que é vender roupa apelando para a ideia de juventude. As 
convenções utilizadas estão nas cores alegres e divertidas, nos modelos jovens 
utilizados, nos sorrisos e no comportamento descontraído, inclusive do perso-
nagem mais velho. Há de se destacar que algumas peças do vestuário repetem 
as cores do símbolo da empresa anunciante. A imagem é estruturada em dois 
grupos de pessoas de maneira a destacar o dinamismo da juventude por meio da 
disposição dos modelos. A imagem refere-se ao consumo de moda jovem, algo 



A HISTÓRIA ATRAVÉS DAS CÂMERAS

119

que somente se iniciou após a Segunda Guerra Mundial, com o nascimento da 
juventude (SAVAGE, 2009). Ideia que deixou de ser apenas uma etapa da vida 
das pessoas para se tornar o objetivo da existência humana, por isso o acréscimo 
do modelo mais idoso na imagem. Em relação ao contexto, o uso de jovens e a 
ênfase neste aspecto nos leva a compreender a imagem em um mundo em trans-
formação, que caracteriza a revolução cultural dos anos 1950 e 1960.
- Prática autônoma:
Pedir para que os alunos realizem de forma autônoma a leitura de imagens, 
inclusive reforçando os conceitos aprendidos. Isto deve ser realizado nesta aula 
e nas seguintes.

Encerramento da aula

- Objetivação:
Questionar os alunos sobre os principais conceitos aprendidos, em relação à 
metodologia e em relação ao conteúdo apresentado.

Considerações Finais

Todos nós, mas especialmente os jovens, temos acesso a uma quantidade 
imensa de informações, que está disponível por meios de comunicação cada 
vez mais rápidos. No entanto, até que ponto a escola tem contribuído para que 
esses jovens tenham uma postura crítica em relação aos conteúdos que lhes são 
disponibilizados? Considerando o caso das imagens, é muito provável que a res-
posta a esta questão seja: pouco. As redes sociais vivem da exposição e mudança 
constante de imagens, que ficam poucos segundos diante do olhar e logo são 
substituídas por outras. Mesmo que uma determinada imagem, transformada 
em meme, viralize, ela não terá mais que alguns minutos de fama. É neste sen-
tido que o ensino da História deve ser considerado um importante recurso para 
que a escola ensine como ler imagens e, por extensão, o mundo de maneira 
crítica e autônoma.

Espera-se que a metodologia utilizada para a leitura de imagens torne-se 
“automática”, ou seja, que os alunos possam identificar com razoável presteza 
os elementos presentes nas formas simbólicas com as quais se deparam o tempo 
todo. Isto sempre foi importante, mas é ainda mais em nosso tempo, no qual as 
imagens estão massivamente presentes no cotidiano. No entanto, acreditamos 
que esta não seja uma habilidade que nasça com os indivíduos, nem que seja 
aprendida por meio da educação informal. É preciso ensiná-la na escola, ao mes-
mo tempo em que transmite o conteúdo a ser assimilado pelos alunos. É, sem 
dúvida, uma tarefa interdisciplinar. A Arte, a Língua Portuguesa, a Filosofia e 
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a Sociologia têm elementos importantes para a constituição deste aspecto da 
formação das crianças e jovens. A História pode valer-se da leitura das imagens 
para levar os alunos a compreender, além do conteúdo, como ela é escrita. 
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PÁTRIA REDIMIDA: O PRIMEIRO CINEMA 
PARANAENSE, A PROPAGANDA GETULISTA DE 

1930 E A REAÇÃO DA FORÇA MILITAR DO PARANÁ

Tairon Villi1

 

Introdução

A entrada da década de 1930 foi marcada por eventos de grande magnitu-
de e impacto socioeconômico que abalaram profundamente as estruturas nacio-
nais. No âmbito internacional, o país sentia a força da crise econômica gerada 
pela quebra da bolsa de valores de Nova Iorque, ocorrida em 1929; já na esfera 
interna, depois de um conturbado processo eleitoral, Getúlio Vargas marcha 
com suas tropas do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro – então capital fede-
ral – para tomar o poder e derrubar o presidente eleito Washington Luiz. Esse 
processo beligerante foi narrado por diferentes vozes e em diferentes linguagens, 
e algumas delas o fizeram concomitante ao evento. 

Duas destas são as fontes de análise dessa pesquisa. A primeira é Pátria 
Redimida (1930), película filmada por João Batista Groff, um dos primeiros e 
mais importantes realizadores do chamado primeiro cinema paranaense. No 
filme, Groff  captura as imagens das tropas getulistas a partir da chegada em 
Curitiba e segue com elas até a capital federal, criando uma narrativa favorável 
às forças insurgentes – a começar pelo título – que logo foi assimilada ao dis-
curso oficial, trazendo, inclusive, sucesso de bilheteria ao filme. Já a outra fonte 
é o diário pessoal do Tenente-Coronel Pedro Scherer Sobrinho, Assistente do 
Comando da Força Pública do Paraná – corporação equivalente à atual Polícia 
Militar. No diário, Scherer relata a movimentação na cidade de Curitiba com a 
chegada das tropas e o posicionamento da Força Pública, se ofereceria resistên-
cia ou não. Foram dias de apreensão e tensão com a possibilidade de um violen-
to conflito armado na capital paranaense.

1 Doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná. Mestre em História pela 
Universidade Federal do Paraná (2018), na linha de pesquisa Arte, Memória e Narrativa. 
Especialista em História Cultural com ênfase em Antropologia pela Faculdades Integradas 
Espírita (2016). Bacharel em História, Memória e Imagem pela Universidade Federal do 
Paraná (2013). Tem experiência nas áreas de História do Paraná, Cinema Paranaense, 
História e Literatura e Teoria da História. O presente trabalho foi realizado com apoio da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código 
de Financiamento 001. E-mail: tairon.villi@gmail.com.
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O presente trabalho analisa as narrativas elaboradas sobre o evento en-
quanto fontes históricas que falavam sobre seu próprio presente. O fato de esta-
rem inseridas no evento transforma essas vozes em relatos testemunhais, que ti-
nham intencionalidades específicas e estavam envolvidas em implicações éticas, 
sociais e políticas distintas. Tanto o filme quanto o diário foram observados à luz 
da fortuna crítica a respeito do período, buscando aprofundar o debate a partir 
de duas fontes que ainda não tinham sido exploradas – uma delas, o diário, iné-
dita ao público –, articulando o discurso historiográfico com suas possibilidades 
em diferentes linguagens. 

Pátria Redimida

O início do cinema no Paraná, assim como no restante do Brasil, esteve 
amparado fundamentalmente no que se convencionou chamar de “cavação”. A 
cavação consistia na captação de recursos, por parte dos realizadores, com quem 
quer que fosse – comerciantes, personalidades locais, políticos, órgãos oficiais, 
autoridades, etc. –, de modo que sua produção estava altamente atrelada à von-
tade de quem os patrocinava. Os cineastas tinham então que reproduzir ideias 
e/ou imagens que fossem do agrado de quem lhes concedia a verba necessária 
para a realização dos filmes.

Subsídios, estes produtores tinham é que tirar de quem tem dinheiro: pessoas 
ricas que querem promover seu nome, empreendimentos, produtos, atos po-
líticos e mundanos e naturalmente, fazer filmes de agrado aos patrocinado-
res. A produção cinematográfica brasileira assenta-se num documentário 
exclusivamente ligado à elite mundana, financeira, política, militar, eclesiás-
tica, de que os cineastas são dependentes (BERNADET, 1979, p. 25).

Sobre a trajetória cronológica de produção do cinema paranaense, pode-
mos estabelecer o ano de 1907 como seu marco inicial com a fita Desfile Militar de 
15 de Novembro, produzida por Aníbal Requião, pioneiro do cinema no Paraná. 
A referida fase do cinema paranaense foi marcada por três personagens centrais, 
Aníbal Requião, Arthur Rogge (este tentou fazer filmes de enredo, porém não 
foi páreo para a concorrência estadunidense e tampouco conseguiu se adaptar à 
transição do cinema falado) e João Batista Groff.

O personagem de maior destaque dessa fase inicial do cinema paranaense 
é, sem dúvida, João Batista Groff, e isso se deve ao enorme sucesso de sua pe-
lícula Pátria Redimida. O jornal O Dia, na data de 8 de dezembro de 1930 – um 
dia após o lançamento do filme em Curitiba – classificou a produção da seguinte 
forma: “Pátria Redimida que é, sem favor, a melhor película cinematográfica 
produzida no Paraná, pelo conhecido cinematografista J. B. Groff ” (ROCIO; 
KANO, 1980, p. 25).
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A maneira que Groff ingressa no ramo da cinematografia é, mais ou menos, 
“por acaso”. Assim como Requião, ele era fotógrafo. Possuía uma loja de fotogra-
fias em Curitiba e, como os negócios iam bem, resolveu encomendar mais câmeras 
fotográficas. Quando essas câmeras chegaram, veio também, por engano, uma fil-
madora. Groff já dominava o manuseio das máquinas fotográficas, e não teve gran-
des dificuldades em aprender a trabalhar com os mecanismos da filmadora.

O primeiro trabalho no cinema que se conhece de Groff  é a fita Iguassu e 
Guayra, gravado e exibido em 1926, em uma viagem que o cinematografista fez 
a Foz do Iguaçu. Foi a primeira vez que um paranaense registrou as Cataratas 
em imagem e movimento. O sucesso desta fita foi tão grande que ela chegou a 
ser vendida para americanos, que a inseriram em uma produção denominada 
Maravilhas da Natureza (ROCIO; KANO, 1980), um dado bastante raro dentro 
da produção cinematográfica paranaense.

Ainda em 1926, Groff  realizou dois filmes: Manobras Militares e Actualidades 
Paranaenses nº 7, dos quais não há registros de exibições fora do Paraná. A reper-
cussão da imprensa foi bastante positiva, e apontavam ser o cinema um excelen-
te meio de propaganda do Exército.

Após o grande sucesso do filme-reportagem sobre a Revolução de 1930, 
Groff  tentou novamente o mesmo feito com a Revolta de 1932, também cha-
mada de Revolução Constitucionalista de 1932. Porém, dessa vez, não galgou o 
sucesso da fita anterior.

Ainda na década de 1930, Groff  começa a trabalhar efetivamente para o 
governo do estado, na gestão do Interventor Manoel Ribas (1932-1945). Nesse 
período, o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), e seu braço esta-
dual, o DEIP – ambos criados por Getúlio Vargas – absorveram os cinemato-
grafistas de destaque para a produção dos cinejornais oficiais (ALVETTI, 2005). 
Groff  exerceu essa função até 1942, quando, ironicamente, foi impedido de rea-
lizar novos filmes sob a ameaça de ser preso caso filmasse novamente. Aqueles 
eram tempos de guerra, e ele foi detido e acusado de ser simpatizante do Eixo; 
sua condenação foi se afastar da cinematografia.

A produção local foi sobremaneira marcada pelo gênero documental. Em 
todos esses 30 primeiros anos do cinema no estado, não se viu sequer um filme 
ficcional. Aliás, tal produção viria somente em 1966 (ALVETTI, 2005). Toda 
a produção de Requião, Groff  e Rogge dedica-se ao registro das belezas natu-
rais do Paraná, eventos sociais, militares e políticos. Lembrando mais uma vez 
que esse período do cinema foi propiciado apenas pela prática de cavação, que 
permitia a produção e garantia certa frequência das produções. O cinema do 
Paraná, até os anos 1930, pode ser chamado de cinema de documentário.

Havia certo interesse do público por esses filmes, eram temas que, em 
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geral, o espectador estava familiarizado e por vezes ia ao cinema no intento 
de ver sua própria imagem projetada na tela – posto que as películas eram ge-
ralmente gravadas em locais abertos à população e sem a presença de atores, 
lembrando que esse era um cinema de registro, de documentários. No âmbito 
externo ao estado, algumas fitas ganhavam espaço mais pela curiosidade dos es-
pectadores de fora, de saber e/ou ver cenas das belezas do Paraná, por exemplo.

Em 1957, houve um terrível incêndio no prédio da Cinemateca Brasileira, 
em São Paulo, e a cópia de Pátria Redimida que constava lá, foi consumida pelo 
fogo. Após a perda, João Batista passou a conservar seus filmes em um barracão 
próximo a sua casa em Curitiba, mas o mesmo também pegou fogo em 1968. A 
recorrência de incêndios em acervos que guardam filmes se deve ao material das 
próprias fitas (nitrato), que entra em autocombustão sob determinadas condi-
ções ambientes. Em 1974, a família Groff  doou à cinemateca do Museu Guido 
Viaro o que havia sobrado das fitas de João Batista, e ali constava um trecho de 
Pátria Redimida. Em 1975, o cineasta Silvio Back doou um rolo que correspon-
dia a uma parte completa da fita. No mesmo ano, houve uma doação anônima 
à mesma cinemateca de uma cópia constando quatro partes do filme. A partir 
dessas doações, foi possível estabelecer uma montagem do filme semelhante ao 
roteiro original. Porém, ainda assim ficou menor, contando com apenas noventa 
e duas legendas, sendo que no original eram cem; ainda, estima-se que outras 
cenas também foram perdidas (ROCIO; KANO, 1980).

Pátria Redimida estreou em Curitiba no Theatro Palácio em 7 de dezembro 
de 1930. Os custos de produção não eram baratos, e uma filmagem tão extensa de-
mandava um grande número de fitas. No dia 13 de outubro daquele ano, o jornal 
Diário da Tarde fez um anúncio dizendo que o conhecido operador cinematográfi-
co, João Batista Groff, estava rodando um filme-documentário sobre a Revolução 
do Paraná, necessitando de negativos virgens, e quem possuísse e quisesse doar 
poderia fazê-lo na sede da revista Illustração Paranaense, de sua propriedade.

O Diário da Tarde publicou várias críticas positivas ao filme, fazendo tam-
bém grande propaganda da obra. Algo que nem mereceria tanta atenção, haja 
vista a real qualidade da fita, não fosse o fato do jornalista Barros Cassal ser o 
diretor do jornal em questão e colaborador no filme, produzindo as legendas 
(ROCIO; KANO, 1980). O fato fica ainda mais interessante quando se observa 
a afirmação de Franco (2010) dizendo que, com a eclosão do movimento em 
Curitiba, os rebeldes encamparam o jornal Diário da Tarde, retirando o diretor 
titular e instituindo o professor da Universidade do Paraná, Octavio da Silveira 
no cargo. Tais informações mostram a relação entre o filme, o jornal e os rebel-
des de uma maneira, no mínimo, curiosa.

Groff, que tinha sua revista (Illustração Paranaense) com verbas do então 
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Presidente do Estado, mudou seu posicionamento assim que Affonso Camargo 
foi deposto, e fez o seu trabalho em propaganda dos que depuseram seu antigo 
patrocinador. Pátria Redimida possui alto teor propagandístico, apresentando os 
militares rebelados e políticos aliados a Vargas como heróis da nação, “contra os 
fraudadores da fortuna nacional”. 

Na lente de Groff, a cidade de Curitiba aparece como uma grande aliada 
dos aliancistas, sendo um vetor de incentivo e apoio aos revolucionários. Não há 
menção a nenhuma forma de resistência legalista no estado. Há ainda uma com-
paração entre os membros do Partido Republicano Paulista (PRP) a jumentos, em 
uma cena (Figura 1) que estes animais estão empacados, recusando-se a entrar no 
vagão do trem; na legenda destaca-se o seguinte: “Não querem embarcar. Estão 
emperrados. Devem ser membros do PRP” (PÁTRIA REDIMIDA, 1930).

Figura 1 - Jumento empacado recusando-se a entrar no vagão do trem que seguiria para o 
front. Na legenda desta cena há alusão dos jumentos aos membros do PRP.

Fonte: PÁTRIA REDIMIDA. Direção: João Batista Groff. Curitiba: Groff  Film de 
Curytiba, 1930. 35mm, (45 min), legenda, p&b.

Outro aspecto desse “cinema de cavação” presente no trabalho de Groff  é 
demonstrado na explicação de Celina do Rocio e Clara Kano sobre as intenções 
do cinematografista com a filmagem daquela película: 

Groff, homem de visão e destemor, sentiu que aquele momento seria impor-
tante na história de seu povo e foi às ruas, não como combatente ou simpa-
tizante, já que não lhe foi oferecido qualquer auxilio oficial, mas disposto a 
reportar um fato de vital importância, que poderia dar-lhe uma futura com-
pensação financeira. Se vencedora as forças revolucionárias, teria caminho 
aberto para mostra e realizações de novos trabalhos cinematográficos. Se 
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não, seria apenas mais uma tentativa de realizar uma fita com a qual tivesse 
condições de obter maior reconhecimento (ROCIO; KANO, 1980, p. 17).

Segundo as pesquisadoras, ainda que incerto o futuro do país no âmbito 
político e militar, Groff  tentava criar para si próprio uma oportunidade de reco-
nhecimento financeiro e técnico quanto a sua habilidade enquanto cinematogra-
fista, fosse ao lado dos vencedores, ou somente usando a fita como material da 
sua inconteste qualidade na realização de filmes caso os revoltosos perdessem. A 
prática da “cavação”, contudo, não diminui o valor da obra, tendo em vista, sobre-
tudo, o seu valor histórico enquanto único registro fílmico de um fato de grande 
relevância na história brasileira. A cavação era o que permitia a realização de fil-
mes no Brasil e era, também, o que garantia certa frequência quanto à produção e 
exibição desses trabalhos. Porém, é importante entender o contexto e processo de 
produção da obra para que se compreenda os seus resultados depois de finalizada.

Outra questão interessante apresentada por Rocio e Kano (1980) é o fato 
do filme ter sido anunciado tendo mais de um operador de câmera (quando, na 
verdade, apenas Groff  operou a câmera). Esta tática foi usada para que desse 
mais credibilidade de que o filme havia conseguido capturar de melhor maneira 
e em maior número os momentos relevantes da revolução.

Pátria Redimida ainda guarda um aspecto de produção interessante rela-
cionado à colaboração de W. Fisher no filme, pois este foi o responsável pelas 
imagens em Santa Catarina e na Paraíba, porém não filmando tais imagens. Ele, 
que era fotógrafo profissional, entregou a Groff  fotos do movimento armado 
e das consequências dos conflitos nos dois estados referidos e, a partir destas 
fotos, João Batista, usando os recursos que tinha, trabalhou as imagens para 
que parecessem que haviam sido filmadas, quando na verdade foram fotografias 
animadas por ele próprio.

O aspecto jornalístico da produção documentária gera no espectador uma 
sensação de proximidade do filme com a realidade dos fatos. Mesmo as pesqui-
sadoras Kano e Rocio, que realizaram importante análise sobre o filme, dizem 
que: “[...] a adesão do Paraná foi imediata devido às condições propícias do povo, 
que já se encontrava motivado” (ROCIO; KANO, 1980, p. 17). Posição que ao 
ser contraposta com outros documentos do período ou mesmo na observação da 
bibliografia a respeito do assunto fica comprometida, pois fica demonstrado que a 
adesão não foi tão imediata assim, como será apresentado mais adiante.

A interpretação de que toda a cidade recebeu as tropas revolucionárias como 
os redentores da pátria, por parte de quem apenas assiste ao filme de Groff e não 
tem acesso a mais nenhuma outra fonte não chega a ser tão incomum assim. Esse 
aspecto toma forma devido ao tom de “verdade factual” que tem o gênero narrativo 
dos documentários. Paulo Menezes aponta que “[...] essa ‘realidade’ foi tomada 
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como verdadeira pela simples existência do filme documental” (MENEZES, 2003, 
p. 88). Ou seja: simplesmente pelo fato de ser um documentário, o filme passa a ser 
entendido como sendo verdadeiro, legítimo e fiel narrador do fato apresentado. 

Menezes vai além em sua crítica a respeito dos documentários serem to-
mados como “verdade” e cita o caso do diretor Albert Smith, que documentan-
do a Guerra dos Bôeres, na falta de bôeres para algumas tomadas, não hesitou 
em pedir para que soldados britânicos se vestissem como os colonos para que 
seu objetivo fosse alcançado (MENEZES, 2003, p. 88). Concernente a esse as-
pecto podemos salientar o fato de que em Pátria Redimida, Groff  utilizou cenas 
de uma fita que ele gravou anteriormente no interior do estado, denominada 
Manobras Militares, e as apresentou como sendo cenas reais dos combates do 
front em 1930.  Menezes é contundente ao afirmar que “[...] o surgimento do do-
cumentário é também o surgimento da falsificação documental” (MENEZES, 
2003, p. 93). Menezes argumenta:

Por mais que os documentaristas possam argumentar que não existem dú-
vidas de que um documentário é uma visão determinada sobre determina-
do assunto, portanto, uma visão sempre parcial, dificilmente o receptor, o 
público, irá ao cinema com esses mesmos pressupostos (...) é ao espectador 
que cabe fazer a diferença entre uma leitura ‘documentarizante’, opondo-a 
a uma leitura ‘ficcionalizante’ (MENEZES, 2003, p. 91).

Um quesito comum aos documentários, que lhes confere um espectro de 
“real” e incute no espectador a sensação de que aquilo que se mostra foi exata-
mente o que aconteceu, é o fato de – em geral, mas não sempre – não serem uti-
lizados atores e, supostamente, não haver roteiro, apenas orientações. É o caso 
de Pátria Redimida, onde as personagens são os próprios oficiais rebelados, bem 
como os demais agentes envolvidos naquele processo beligerante.

A clareza da narrativa constituída por Groff  confere esse aspecto didá-
tico ao filme, um dos pontos que o faz ser compreendido como verdadeiro. As 
animações presentes no filme situando o avanço da marcha revolucionária no 
mapa do Brasil, bem como informando sobre as batalhas nas regiões próximas a 
Itararé conferem à película um ponto de grande agrado do público, que colabo-
rou para o sucesso do filme pelo seu caráter inovador. Para além disso, executam 
um papel didático de grande efeito dentro da narrativa construída por Groff, 
que procura apresentar de maneira sequencial o movimento armado de 1930. 
O enredo consiste em apresentar a necessidade da tomada do poder por parte 
de setores do exército contra os operadores das fraudes eleitorais; o assassinato 
de João Pessoa como estopim do processo; o início da marcha no Rio Grande 
do Sul e a adesão de outros estados; a passagem pelo Paraná e a adesão dos 
curitibanos; supostas cenas de batalha; a chegada e triunfal das tropas no rio de 
Janeiro; e a paz redentora fruto da tomada de poder.
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Diário do Tenente-Coronel da Força Militar do Paraná2

O Coronel Pedro Scherer Sobrinho, nascido em Palmeira a 13 de janeiro 
de 1890, ingressou na Força aos 22 anos como alferes, em 15 de outubro de 
1912. Exerceu funções nos postos de Comando do Corpo de Bombeiros, na 
Chefia da Casa Militar e no Comando Geral da Polícia Militar. Além disso, foi 
prefeito de Antonina e de Ponta Grossa.

Em nenhuma das 92 legendas que foram recuperadas do filme de Groff  
é citada a Força Militar do Paraná ou uma eventual resistência em Curitiba. 
Scherer, que quando escreveu o diário ainda era Tenente-Coronel, não busca 
fazer um relato onisciente dos dias que marcaram a arrancada do movimento 
armado em direção ao Catete. Declara que o que apresenta no diário trata-se 
apenas do “[...] que observei e me diz respeito, com relação ao movimento re-
volucionário de 5 de outubro de 1930” (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.). 
Nesse propósito, expõe somente suas atividades em serviço durante o mês de 
outubro e início de novembro. Em geral, não faz juízo de valor a respeito da 
revolução, e em raros trechos ele explicita sua opinião sobre as mudanças que 
estão acontecendo, sobre o movimento beligerante.

O Tenente-Coronel inicia suas confissões salientando o quanto a Força 
Militar paranaense estava deficitária no tocante ao seu contingente de praças e 
oficiais, e mostra descontentamento. Diz já ter ponderado sobre o aumento do 
efetivo da corporação, mas as tentativas foram sem efeito. Segue dizendo que, 
além de estar super reduzida a Força Militar do Paraná na capital, seu quadro 
funcional estava distribuído em várias diligências por todo o estado. Aqui po-
demos concluir que a Força estava consideravelmente fraca e sem condições de 
oferecer uma resistência efetiva.

“Passado poucos momentos o Chefe de Polícia comunicou que um grupo 
de 200 homens estava além do Portão e que devia seguir para os atrasar uma 
Força de 50 praças de infantaria e umas 18 ou 20 de cavalaria” (SCHERER 
SOBRINHO, 1930, n. p.). Sem saber – ou apenas sem dizer – qual era exata-
mente o inimigo, seriam enviados 50 homens que, segundo Scherer, tinham o 
intuito de apenas atrasar o referido grupo de 200 homens. É digno de nota que 

2 O diário foi escrito em bloco de notas timbrado com o selo da Força Militar da Paraná. Os 
relatos aparentemente foram escritos em dias posteriores aos eventos narrados e tinham o 
intuito de servir como prova do simples cumprimento do dever do então Tenente-Coronel, 
podendo ser utilizado em sua defesa caso o movimento armado saísse derrotado e ele fosse 
questionado sobre a sua atuação durante aqueles dias ou mesmo pelo fato de não colocar 
as tropas estaduais em combate contra os militares em marcha. 

 O diário não apresenta paginação, apenas a marcação dos dias a que se referem os eventos 
narrados; sendo assim, não há menção às páginas em suas referências. Quando tive acesso, 
o diário pertencia ao acervo pessoal de Fernando Fontana, neto de Pedro Scherer Sobrinho. 
Posteriormente, Fontana doou os itens de seu avô para o Museu da Polícia Militar do Paraná.
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uma Força enviada para atrasar é bem diferente de uma Força enviada para barrar 
o avanço ou até mesmo derrotar o inimigo. 

Essas forças (infantaria e cavalaria) estava municiada, pronta para sair, só 
esperando caminhões que devia conduzir a infantaria. Já passava então da 
18:00h e foi então que novamente compareceu ao quartel o Chefe e depois 
de se entender com o Comandante Muricy resolveram não fazer seguir a 
infantaria que ficaria no quartel aguardando ordens, indo só a cavalaria 
fazer uma exploração e reconhecimento, com a recomendação de avisar o 
que fosse observado. Assim foi feito tendo seguido esta sob o comando do 
Ten. Achiles (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.).

Outro ponto a ser observado dentro da narrativa do Tenente-Coronel é 
a questão da comunicação – ou a ausência dela. A carência de informações 
precisas sobre o que acontecia é algo bem presente nos relatos contidos no diá-
rio, diferentemente do apontado por Kano e Rocio (1980) a respeito do Pátria 
Redimida, onde comentam a ênfase que Groff  coloca sobre as comunicações 
realizadas pela armada durante os dias de combate.

Às 22:00h mais ou menos o Ten. Achiles falou com o Cel. Comandante 
pelo telefone, de uma casa adiante do Portão, e comunicou que havia tido 
informações de ter estado aí o grupo que procuravam; que o mesmo tinha 
seguido com direção ao Bariguy [sic]; que não era de 200 homens como 
se dizia, mas sim de 40, mais ou menos. Pediu aquele oficial nessa ocasião 
mais um reforço e licença para perseguir o aludido grupo (SCHERER 
SOBRINHO, 1930, n. p.).

Ainda que o grupo perseguido fosse menor do que se imaginava, há incer-
tezas quanto ao combate. Por mais que fosse possível, numericamente falando, 
interromper a marcha do referido grupo, optou-se por não enviar reforço para 
que tal objetivo fosse sumariamente alcançado. Sendo assim, paira sobre nós 
uma ambiguidade quanto às intenções da Força Militar que aparentemente bus-
cava ir de encontro aos cerca de 40 homens, porém, sem muito afinco.

Consultado o Chefe de Polícia, (não sei quem é que o consultou, é o que 
ouvi dizer no momento) foi julgado não ser acertado mandar a força 
de infantaria, que dispunha para o seu transporte de 3 caminhões, 2 da 
Secretaria e um da Polícia e nem foi mandado mais reforço de cavalaria 
(SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.).

Ainda nesta noite, a força supracitada que havia recebido ordens de vol-
tar da diligência da qual partiram no dia anterior já havia desembarcado em 
Curitiba. Foi uma noite de intensa movimentação dentro do quartel. 

Estiveram no quartel, entre 19:30h e 23:30h, o Secretário do Interior, Dr. 
Rebello, Chefe de Polícia, Desembargador Arthur Leme (este várias ve-
zes, e, em algumas dessas vezes, falou pelo telefone para vários lugares) 
Dr. Cerqueira Lima, Diretor da Saúde Pública. Este saiu e voltou depois 
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trazendo algodão, ataduras, etc. 
[...]
Depois da meia noite chegou ao quartel, trazendo civilmente o cabo 
de esquadra, destacado em Araucária (esse cabo parece-me, chamar-se 
Possidomio) e contou que um grupo havia tomado Araucária, lhe to-
mando o fuzil “Mauser” e munição que estava em poder do citado cabo 
(SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.).

Focos rebeldes começaram a agir, era então uma questão de tempo para que 
a cidade fosse tomada pelas forças varguistas. “O resto da noite foi passada em cla-
ro e na mais rigorosa prontidão. Sentinelas avançadas, patrulhas de cavalaria e em 
serviço de reconhecimento foi organizado para guardar o quartel” (SCHERER 
SOBRINHO, 1930, n. p.). Notadamente, a Força mobilizava-se contra a armada 
gaúcha. Não há nas anotações do Tenente-Coronel menção a uma possível ala 
dissidente dentro da instituição que estivesse em conluio com os rebeldes.

Em seguida, destaca-se um trecho que avalio muito importante dentro do 
diário, no qual Pedro Scherer admite desconhecer quem era o possível inimigo. “Eu 
pelo menos, não sabia quem seria o inimigo provável e que determinava ser tomado 
todas essas precauções” (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.). Fica evidente a falta 
de comunicação entre a oficialidade da Força, de modo que mesmo com os con-
tingentes destacados pela cidade, não se sabia quem era o suposto inimigo. Porém, 
haja vista o caráter das anotações presentes no diário, pode-se levantar a hipótese 
de que Scherer o tenha escrito também como uma espécie de prova de seu compro-
metimento com a Força e lealdade e obediência aos seus superiores. Desta maneira 
tentava, então, se precaver – e mesmo se proteger – de uma eventual derrota da 
revolta e possíveis consequências e retaliações aos que colaboraram com os revolto-
sos. Sendo assim, ele poderia ter escrito tal mensagem no diário premeditadamente 
visando abster-se de qualquer indício de participação no movimento – seja contrária 
ou favorável – para além do simples cumprimento das ordens recebidas.

Nessa noite tivemos notícias de ter sido tomado, por grupos armados, Rio 
do Sul, Marechal Mallet e Jaguariaiva. Falou-se diversas vezes para Ponta 
Grossa com o Ten. Cel. Sarmento e este oficial informava que ali não tinha 
havido anormalidade, porém que pelo que observara a coisa não estava 
nada boa (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p., grifo no original).

“A coisa não estava nada boa”; esta é a única sentença grifada pelo autor 
em todo o diário. Pode-se inferir que Scherer avistava o prenúncio de um possí-
vel combate com apreensão e descontentamento.

O referido Ten. Cel. [Sarmento] pediu a presença de algum fardamento, cal-
çados e de mais um F.M [fuzil metralhadora]. O Cel. Muricy determinou a 
remessa do era pedido e foi encarregado de levar o F.M. o Ten. Epitácio que 
iria a paisana, visto haver reais [chances] de ser o trem atacado pelo grupo 
que estivera em Araucária (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.).
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A Força mostrava-se preocupada com o iminente e decisivo ataque dos 
revolucionários ao Paraná. A primeira patrulha enviada no encalço do grupo 
armado que rondava Curitiba retorna ao quartel, e Scherer então relata:

[...] do Ten. Achiles e de sua força, não tivemos mais notícias. Estavamos 
apreensivos, já com bastante cuidado quando pela manhã de 4 chegou ao 
quartel o Ten. Achiles e os que ele comandava. Este oficial informou que foi 
até Araucária, que o grupo que procuravam ali estivera, viajando em autos 
e caminhões; tinham passado as pontes do Rio Iguaçu e tinham arrancado 
planchões e incendiado o soalho das referidas pontes, impossibilitando a 
passagem de veículos e caminhões (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.).

Diz ainda que a Força já era sabedora da condição da ponte através de 
um casal de civis que ia à Lapa, mas teve que voltar devido à impossibilidade de 
seguir viagem e então comunicou à Polícia. Outro trecho que merece destaque 
devido à insatisfação dos oficiais Scherer e Muricy com a situação deficitária 
do efetivo militar da corporação, dando a entender que intentava-se resistir de 
maneira mais contundente, não fosse o reduzido número do contingente.

Ainda nesta noite o Dr. Cel. Muricy lamentou mais vezes estar a Força 
tão reduzida e quase toda distribuída no interior do Estado, em peque-
nos destacamentos sem importância e nem infantaria. Aliás, sobre isso, 
foi anteriormente, como já disse ponderado ao Dr. Chefe de Polícia, Dr. 
Arthur da Silva Leme, sobre a grande conveniência de manter forte a sede 
do Governo, porém nunca foi atendido. Sobre esse assunto disse várias 
vezes o Cel. Muricy, que também tinha falado com o Presidente Affonso 
Camargo (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.).

Os atritos intensificam – diferentemente do que é mostrado em Pátria 
Redimida, ou melhor, diferentemente do que não é mostrado – e há um relato de 
combate armado dentro do estado, tendo inclusive um oficial ferido da luta. A 
omissão de oficiais feridos e eventualmente mortos nos combates era convenien-
te às forças rebeldes. A divulgação do chamado “fratricídio” causava efeito enor-
memente negativo para a revolução e não era favorável ao estabelecimento de 
uma comunidade de imaginação afeita aos revolucionários, como sugere André 
Luiz do Santos Franco (2010) em seu trabalho As Armas de Outubro.

Novamente, Scherer deixa transparecer sua opinião, ainda que não de 
forma explícita, mas confessa preocupação com o panorama que se apresenta. 
Vale lembrar que nas 80 páginas que o Tenente-Coronel escreveu narrando suas 
atividades em serviço nos meses de outubro e início de novembro, raros são os 
momentos em que ele expõe sua opinião.

Sobre a situação que consideramos grave, troco várias vezes ideias com 
o Cel. Muricy e com o Ten. Adherbal Fortes de Sá, ajudante de ordens 
daquele. O que falávamos a respeito da situação que se apresentava, falá-
vamos de forma confidencial (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.).
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A afirmação de que falava sobre o assunto de maneira confidencial com 
seu superior evidencia sua apreensão em relação ao que acontecia, e mais uma 
vez podemos identificar o possível uso de seu diário de maneira autodefensiva 
contra um futuro que surgia incerto no horizonte, porém com transformações e 
inferências inevitáveis.

Estavam na sede da Força também o Chefe de Polícia, Arthur Leme, bem 
como o Major Adolfo Guimarães, da Casa Militar do Presidente do Estado.  

Aí fui consultado se podíamos fazer seguir com toda segurança, uma força 
de (60) sessenta homens que sob o comando do referido Major Adolfo 
devia seguir para a serra, caminho de Paranaguá, onde estavam procuran-
do dinamitar as obras da ponte. Respondi afirmativamente e tive ordem 
de preparar a citada força com a maior brevidade possível (SCHERER 
SOBRINHO, 1930, n. p.).

Aqui observamos outra prova inconteste da disposição por parte da Força 
Militar do Paraná em oferecer resistência e opor-se a passagens das tropas alian-
cistas pelo estado. “O Chefe de Polícia e Major Adolfo saíram do quartel. Pelas 
suas fisionomias apreensivas, creio que nessa ocasião já eram sabedores de alguma 
coisa de grave” (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.). Apreensão é uma palavra 
que define muito bem a situação da Força nos primeiros dias de outubro de 1930, 
segundo as informações checadas no diário do Assistente de Comando da Força.

A madrugada do dia 5 de outubro avançou noite adentro e a Força ainda 
movimentava-se contra os rebeldes:

Era então, quase duas horas. Imediatamente fiz entrar em forma todo o 
pessoal existente no quartel e das diversas unidades, foi escolhido as 60 
praças pedidas às quais o Comandante Muricy determinou que fosse dis-
tribuídos 50 cartuchos a cada uma. [...] Poucos momentos depois da or-
dem que recebi os 60 homens estavam escolhidos, armados, municiados e 
prontos para seguir (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.).

Feito isto, então o Tenente-Coronel foi avisar seu superior, o Cel. 
Comandante Muricy. Nesse momento o pessoal selecionado e preparado ape-
nas aguardava a ordem para embarcar. Após uma conversa telefônica entre o 
Coronel Muricy e o Chefe de Polícia, este então passa a seguinte informação re-
latada por Scherer, para “[...] que a força não saísse do quartel e que aguardasse 
ordens” (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.). Sendo assim, como não havia 
sido providenciada alimentação para o contingente que partiria devido a pressa, 
estavam-lhes distribuindo pães quando, novamente pelo telefone, chega outra 
ordem, “[...] um telefonema do Chefe de Polícia para o Comandante avisava 
que as praças só embarcariam entre 16:30h e 17:00h” (SCHERER SOBRINHO, 
1930, n. p.). Fica evidente a postura indecisa da Força em combater ou não. 
Pedro Scherer conta que não eram nem 3:00 horas ainda, e estava todo o pessoal 
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que embarcaria tomando café quando ocorre uma nova orientação, via telefo-
ne. Segundo Scherer, “[...] fui avisado que o Chefe havia dito ao Comandante 
pelo telefone que a força aguardasse ordens no quartel e que talvez não seguisse 
mais” (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.).

Nesse momento de cautela e indecisão há o encontro das tropas de cava-
laria da Força com as sentinelas do Exército:

[...] fui informado que as sentinelas do Exército estavam sendo assinaladas 
pelas nossas patrulhas de cavalaria, se alongando com direção ao nosso 
quartel. Para evitar qualquer mal entendido, mandei que as nossas fos-
sem se retirando para mais perto do quartel e disso dei ciência ao Sr. Cel. 
Muricy, tendo este Comandante aprovado perfeitamente a minha determi-
nação (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.).

Estavam no quartel com o Ten. Cel. Scherer os oficiais Cel. Comandante 
Muricy e Ten. Adherbal Fortes de Sá, quando recebem um novo comunicado:

[...] o Ten. Augusto Garrett, secretário do Comandando Geral comuni-
cou em nossa presença ao Cel. Comandante Joel José Cândido da Silva 
Muricy que o Ten. Cel. Euclides Silveira do Valle, Chefe da Casa Militar 
do Presidente do Estado, lhe havia dito pelo telefone, que avisasse o 
Comandante que se uma força do Exército fosse ao quartel, que recebesse 
sem resistência, que deixasse entrar e que era para mandar desarmar a 
força existente no quartel. Que também não era mais preciso a força de 60 
homens que devia seguir para serra, para garantir que não houvesse depre-
dações na via férrea (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.).

Seria essa a derradeira ordem para adesão aos rebeldes. Contudo, ficam 
atônitos com tal comunicado, e o Tenente-Coronel expressa o que pensaram no 
momento e a dúvida em relação ao que foi lhes passado. 

Surpresos por essa comunicação ao qual absolutamente não esperáva-
mos apesar do Ten. Garrett afirmar que tinha reconhecido perfeitamen-
te a voz do Ten. Cel. Euclides pelo telefone, achamos conveniente que 
o Comandante Cel. Muricy, pelo telefone falasse para a casa de residên-
cia do Presidente Affonso Camargo, para com toda prova certificar-se 
(SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.).

Finalmente, então, há a ordem por parte da autoridade máxima do estado 
para que não mais resistissem:

Isso foi feito e o Cel. Muricy, também reconhecendo a voz do Ten. 
Euclides, teve a confiança do que nos havia dito o Ten. Garrett; tendo o 
Comandante Muricy pedido a presença do Presença do Estado a apare-
lho para melhores esclarecimentos, visto tratar-se de um assunto grave, 
após diminuta espera, falou com o Comandante Muricy o Presidente do 
Estado, Affonso Camargo e informou que tendo se revoltado o 9º R.A.M. 
e outras forças do Exército aqui na Capital, não houvesse resistência por 
parte da Força Militar do Estado, pois não era preciso, e, que de toda 
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forma fosse evitado derramamento de sangue. Essa conversa foi rápida e a 
ela assisti com os Ten. Adherbal Forte de Sá e Augusto Garret. Era então 
3:40h da manhã (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.).

Isso posto, começam, então, os preparativos para a adesão e recuo da 
Força. “Em virtude do relatado foi mandado recolher a munição, recolher as 
patrulhas e sentinelas que estavam fora do quartel” (SCHERER SOBRINHO, 
1930, n. p.). O trecho que segue é o ponto crucial da rendição dos militares esta-
duais às forças revolucionárias:

Lembrei então ao Comandante Muricy sobre a conveniência de falarmos 
pelo telefone com o 9º R.A.M. cientificando-os que nós não apoiaríamos 
resistência. Esse alvitre foi aprovado em presença daqueles tenentes aci-
ma citados e fui encarregado de fazer a comunicação. Vacilei para quere 
negar, era arcar com uma responsabilidade tremenda. Eu de nada sabia. 
Sempre tinha sido leal as autoridades constituídas, fiel também cumpridor 
de ordens (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.).

Nas sentenças finais do excerto exposto, Scherer deixa claramente regis-
trado a apreensão que estava e o caráter de defesa do diário, legitimando suas 
ações apenas como o cumprimento de ordens, querendo esquivar-se de eventual 
culpa sobre qualquer medida tomada. “Eu de nada sabia. Sempre tinha sido 
leal as autoridades constituídas, fiel também cumpridor de ordens” (SCHERER 
SOBRINHO, 1930, n. p.).

Scherer relata a derradeira entrega, executada a fim de evitar o derrama-
mento de sangue na capital, a comunicação foi telefônica com o 9º R.A.M.

Atendeu-me um cabo, pedi que chamasse um oficial ao aparelho. Momentos 
depois se apresentava no telefone o Sr. Cap. Amorethy Osório ao qual depois 
de dizer quem falava e de onde estava falando, comuniquei que não oferece-
ríamos resistência.
Essa notícia foi recebida com a mais intensa satisfação e alegria e vivas a re-
volução. Disse-me então que quem chefiava o movimento era o Dr. Major 
Plínio Tourinho que achava-se no quartel do 15º B.C. com quem podia-mos 
nos entender; e, pediu para que mandássemos todos os praças para a praça do 
15º B.C. (Praça Ruy Barbosa) para uma confraternização.
De tudo dei ciência ao Comandante Cel. Muricy. Imediatamente foi mandado 
que o pessoal entrasse em formação para entregar o armamento, as patrulhas 
e sentinelas estavam sendo recolhidas (SCHERER SOBRINHO, 1930, n. p.).

Considerações finais

Robert Rosenstone declarou que o audiovisual iria se sobrepor à narrati-
va historiográfica tradicional, assim, superando-a. Diz isso pautando-se na forma 
mais contundente de fixação de imagens mentais que os discursos históricos pro-
duzidos pelo cinema e outras plataformas audiovisuais carregam em relação ao 
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texto histórico tradicional. Ele sugere, inclusive, que o cinema seja estudado como 
uma fonte equivalente à historiografia (ROSENSTONE, 1995). Se a aposta desse 
autor irá realmente se concretizar, ainda não sabemos. Contudo, é inequívoco 
dizer que o cinema ganha cada vez mais espaço na produção e disseminação dos 
discursos historiográficos, seja na produção de documentários ou na ficção. De 
modo que existe, então, uma relação não apenas dialógica, mas também dialética 
entre a escrita da história e a montagem audiovisual, constituindo um campo do 
saber que tem se ampliado e diversificado, dando voz a novas pesquisas e pesqui-
sadores, colaborando, assim, para a pluralidade da História.

A observação de diferentes fontes sobre o mesmo evento permite a com-
posição de um olhar mais diversificado sobre os acontecimentos. Ao comparar 
as narrativas criadas entre fontes construídas com objetivos distintos, torna-se 
mais claro os posicionamentos de determinados atores dos processos históricos, 
atores esses que, como sujeitos da história, são também agentes preponderantes 
na elaboração dos discursos do e sobre o passado. 

As fontes analisadas neste trabalho diferem não apenas no seu conteúdo, 
mas também em seus formatos de produção e apresentação. E isso, por sua vez, 
tem implicação direta na forma como são lidas e na maneira como chegam ao pre-
sente e tensionam as codificações necessárias para acessar o seu conteúdo, acesso 
este mediado pelas percepções que o presente produz e conforma sobre o passado.

Além disso, as intencionalidades presentes na construção tanto do filme 
como do diário são parte fundamental da análise das fontes, pois interferem 
diretamente nos resultados de cada uma das produções executadas. Essas inten-
cionalidades divergentes representam não apenas parte da miríade de elementos 
que compunham aquele processo histórico, mas, sobretudo, a ocupação de di-
ferentes lugares sociais, com objetivos, aspirações e riscos distintos a cada um.
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