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silvana — Boa tarde! Vamos dar início ao ciclo de debates do Fotojornalismo 
Brasileiro em Foco. O tema de hoje é Fotojornalismo e Revista. Estamos aqui com a pro-
fessora Helouise Costa, do MAC-USP, e o professor Joaquim Marçal Ferreira de Andrade, 
da PUC-Rio e da Biblioteca Nacional. Quero começar agradecendo o Centro Cultural 
dos Correios por ter acolhido esse debate e também ao patrocínio dos Correios para 
mais um evento do FotoRio, que é superimportante para que tenhamos mais um mo-
mento de reflexão. Hoje estamos com uma mesa bastante importante nas discussões 
do FotoRio: a professora Helouise Costa é coordenadora da divisão de pesquisas em 
Arte, Teoria e Crítica do Museu de Arte Contemporânea da USP. É professora associada 
e mestre e doutora pela USP. Tem dois livros publicados, “As Origens do Fotojornalismo 
no Brasil: um Olhar sobre a Revista O Cruzeiro” (1940-1960) e “A Fotografia Moderna 
no Brasil”. São dois clássicos. Também autor de um clássico da História do Fotojornalis-
mo é o professor Joaquim Marçal Ferreira de Andrade, pesquisador da divisão de ico-
nografia da Biblioteca Nacional, mestre em design pela PUC, doutor em História Social 
pela UFRJ e professor de Fotografia na PUC-Rio. É autor do livro “A Fotorreportagem no 
Brasil: a Fotografia na Imprensa do Rio de Janeiro (1839-1900)”. 

O debate hoje, como o título diz, vai girar em torno das revistas e nesse período. 
Como o período que o Joaquim Marçal pesquisa é anterior ao da Heloise, cronologica-
mente, não vamos obedecer ao ladies first hoje, mas...

joaquim marçal — Obrigado, Silvana. Boa tarde, quase noite, a todos os presentes. 
Em primeiro lugar, quero agradecer o convite e parabenizar a Silvana. Eu sei como é um 
ato heroico organizar um evento assim! “Ah não, é um evento de três dias apenas, com 
seis pessoas.” Experimenta fazer! [Risos] Não é tão simples! E também parabenizar o 
Milton Guran, claro, que segue firme com o FotoRio — e sei que na presente edição do 
festival, o Pedro Vasquez deu uma contribuição importante. Então, parabéns a todos e 
vamos lá! 

Nosso tema hoje é ”A fotografia em Revista”, e eu falo antes da Helouise porque 
acho que minha função aqui pode ser pavimentar o terreno para a Helouise, que vai 
passar em revista a fotografia nas revistas; é o que vou tentar fazer, no que se refere às 
origens e à demarcação desse território, suas regras e tudo mais que se seguiu. Ou seja, 
para tratar desse tema, o ideal é começar um pouco antes do período que a Helouise 
estuda, em que a reportagem fotográfica se constitui, realmente. 

Falar de fotografia na imprensa, no jornal e na revista do século XIX é falar de um 
período que antecede a verdadeira reportagem fotográfica. Para que isso acontecesse, 
foram necessários uma série de desenvolvimentos, de avanços, uma conjunção de fa-
tores que só vão se efetivar, digamos assim, nas duas primeiras décadas do século XX; 
momento esse em que, creio eu (e não sei se a Helouise concorda), na passagem da 
segunda para a terceira décadas, por aí, realmente nasce a revista de fotorreportagem. 
É quando a reportagem fotográfica se constitui como tal, quando a fotografia na revis-
ta consegue desenvolver uma linguagem autônoma, é capaz de narrar um fato, ideias, 
ideologias, conceitos, etc.
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Eu começo um pouco antes, no século XIX, e gostaria de lembrar das origens, dos 
primeiros usos da fotografia nos impressos, e em nosso caso específico, nos jornais e 
nas revistas. O uso da fotografia é antecedido pelo uso de imagens não fotográficas, cla-
ro — as chamadas estampas, as imagens estampadas, produzidas pela mão do homem. 
E quanto à história dessas imagens e da linguagem dessas imagens, é bom lembrar, há 
também um momento inicial em que elas ocorrem. 

É sempre bom a gente lembrar como eram as imagens, como era a linguagem das 
imagens, como se faziam as imagens até o período que a gente costuma chamar de Re-
nascimento. E o que ocorre, nesse período, no campo da representação visual — fruto 
de uma série de desenvolvimentos técnicos e culturais. Há um momento no qual ocorre 
uma espécie de revolução, tanto nos processos e métodos de produção de imagens, na 
maneira de pensar as imagens e também no que se refere aos dispositivos auxiliares 
para a produção dessas imagens. A câmera obscura, inclusive, vai se constituir como 
tal, com o uso de lentes e tudo mais, nesse período. Claro que isso representa uma re-
volução na produção de imagens e a partir daí, cada vez mais, o homem tende a se valer 
desses aparatos para produzir imagens. 

Quando a imprensa ilustrada começa a tomar corpo e surgem as primeiras revistas 
com imagens, no início do século XIX, a fotografia ainda não existia; as imagens eram 
entalhadas ou desenhadas e depois estampadas — e havia muita dificuldade para se 
produzir isso, estampá-las junto ao texto. O advento da fotografia irá proporcionar mais 
à frente uma solução para isso. Mas é bom lembrar que antes mesmo de o homem con-
seguir tirar fotos com a câmera, muitos dos que atuavam nesse campo já tentavam usar 
o conhecimento da fotossensibilidade da prata e de outras substâncias, para multipli-
car imagens. É importante a gente lembrar esse fato. O Hercule Florence, autor de uma 
invenção isolada da fotografia no Brasil, fez isso; reproduziu rótulos, por exemplo, por 
processos fotográficos. O Nicéphore Nièpce, o sujeito que registra a primeira imagem 
de câmera, na França, e vai colaborar com o Daguerre na invenção do daguerreótipo, 
também pesquisou algumas possibilidades para multiplicar estampas. 

Ou seja, muitos desses pioneiros que já estavam investigando a questão da repro-
dutibilidade da imagem é que vieram a ser os primeiros a inventar os processos foto-
gráficos. O que eles fizeram foi apenas — depois de já dominar o processo fotográfico 
— transpor essa ideia, esse processo, para uma câmera, começando, então, a fazer fo-
tografias. Claro que a fotografia, no seu início, surpreendeu e foi necessário um tempo 
para que as pessoas se acostumassem àquela linguagem, entendessem o que aquelas 
imagens mostravam ou não. Um exemplo bem banal: um daguerreótipo de uma rua não 
mostrava as pessoas, mas todos sabiam que naquelas ruas havia gente, e em movimen-
to. Então, isso tudo envolvia um aprendizado. E quando a imagem de um daguerreótipo 
era copiada, para ser reproduzida na página de uma revista, o copista arrogava a si o 
direito à licença poética de acrescentar pessoas nas ruas, como ele imaginava que elas 
teriam estado, na hora da feitura do daguerreótipo, embora elas não aparecessem ali. 

Temos aí toda uma história que vai se desenvolvendo. E ao mesmo tempo, a evo-
lução tecnológica da fotografia faz com que as imagens adquiram novas aparências, 
novos estados, que novas coisas se revelem de outra maneira — a imagem tremida, 
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borrada, a imagem que tem um plano desfocado, etc. Nós também fomos nos acostu-
mando e aprendendo com tudo isso. Agora: transpor tudo isso para a página de uma 
revista era complicado porque não havia tecnologia para tanto. Essa foi uma longa luta, 
só resolvida no final do século XIX — e aí, entrando no século XX, inicia-se o período do 
qual a Helouise vai tratar. 

Eu vou me deter no século XIX; e começaria aqui com a leitura de um texto do 
William M. Ivins, Jr., um grande historiador das estampas, fundador e curador do Depar-
tamento de Estampas do Metropolitan Museum. Ele escreveu muitos livros interessan-
tes que nos ensinam como olhar as estampas — observem que eu estou empregando, 
aqui, a palavra ‘estampa’. É aquilo que a gente costuma chamar de ‘gravura’. Me parece 
que ‘gravura’ estaria mais relacionado às técnicas de produção de certas matrizes, mas 
não seria um termo adequado quando tratamos do resultado final, ou seja, das imagens 
impressas em papel. Ademais, o universo das estampas envolve processos em que não 
se grava uma matriz. Você não precisa ‘gravar’ uma pedra litográfica, por exemplo; você 
simplesmente desenha com o crayon litográfico ou lápis dermatográfico, direto na pe-
dra litográfica. Depois de tratar a pedra, você ‘estampa’ (= imprime) a litogravura. E as 
imagens impressas em serigrafia? Aquilo não é gravura tampouco; mas você estampa, 
imprime — isto sim. O termo ‘estampa’, eu vou usá-lo como um termo genérico, que 
abrange as imagens impressas, estampadas, por todos os processos e que a gente cos-
tuma chamar, erroneamente, de ‘gravura’. 

O Ivins, Jr., dizia eu, trabalhou no Metropolitan Museum e dedicou-se ao mundo 
das estampas — que inclui o século XIX, onde muitas estampas já eram, na verdade, 
‘traduções’ de fotografias. Como você não podia imprimir a foto, você copiava aquela 
imagem da foto, produzindo uma matriz de um processo qualquer (na maior parte dos 
casos, em xilografia ou litografia) e estampava na revista. Ele também estudava isso. Na 

Joaquim Marçal Ferreira de Andrade, Helouise Costa e Silvana Louzada
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verdade, ele estudava o universo das estampas até o século XIX e início do século XX. E 
ele tem este texto que acho muito bacana para pensarmos, nos conscientizarmos e não 
desprezarmos essa produção de estampas do nosso passado, mesmo quando estuda-
mos exclusivamente a fotografia. 

O texto diz: ”A qualquer momento, o relato recebido de um evento é mais impor-
tante que o evento, pois nosso pensamento e ação decorrem do relato simbólico e não 
do evento propriamente dito.” Mais à frente, diz: “Embora o número de pinturas e dese-
nhos impressos que foram produzidos como obras de arte seja muito grande, o número 
daqueles produzidos para transmitir informação visual é muitas vezes superior. Assim, 
a história das estampas não é, como muitos parecem pensar, a história de uma arte me-
nor, mas sim a do mais poderoso método de comunicação entre os homens e dos seus 
efeitos sobre o pensamento e a civilização da Europa Ocidental.” (William M. Ivins, Jr., 
1953, tradução minha)

Observem que ele fala de estampas e do “mais poderoso método de comunicação 
entre os homens” e fala de “efeitos sobre o pensamento e a civilização da Europa Oci-
dental.” Eu acho importante lembrarmos disso quando a gente olha para as publicações 
seriadas ilustradas, os jornais e revistas — vou aqui misturar um pouco os jornais e as 
revistas porque acho que estas reflexões valem para ambos. 

Nessa imprensa do século XIX, a gente só vê estampas. Você não vai pegar um jor-
nal do século XIX aqui do Rio e encontrar fotografias, mas sim estampas litogravadas (a 
maioria), xilogravadas e gravadas no metal. Isto quer dizer que não havia uma fotogra-
fia dos fatos, ainda no Século XIX? Claro que havia, inclusive no Brasil. Eu mostro aqui, 
rapidamente, uns exemplos que colhi nas paginas de nossa imprensa ilustrada a partir 
da década de 1860. Esta década corresponde à época do primeiro grande ‘boom’ da fo-
tografia no mundo — no Brasil inclusive — de produção e consumo. Aqui, por exemplo, 
vemos uma foto do Terragno, de um evento qualquer, em Porto Alegre. Isto, muito antes 
da era do instantâneo, da câmera portátil, da câmera na mão, o que só iria acontecer 
a partir do final da década de 1880. Apenas nos anos 1890 surgiu a possibilidade de 
qualquer um virar fotógrafo, de produzir os instantâneos, mas a gente vê que nesta 
foto, mesmo com uma certa falta de mobilidade, usando chapas de vidro sensibilizadas 
quase na hora da foto, e tendo a câmera afixada no tripé, como era o caso, já era possível 
registrar alguns fatos, certos acontecimentos, ali, no ato, narrando-os visualmente — e 
fotograficamente. 

Esta outra foto aqui já é de 1894, tirada durante a Revolta da Armada, no Rio de 
Janeiro. A gente vê que ainda no XIX já era possível registrar um fato assim. Mas isto 
não quer dizer que já fosse possível estampar esta narrativa em um jornal ou em uma 
revista. Estávamos, ainda, um pouco longe disso. Eu gostaria de dar uma passada rápi-
da em algumas questões técnicas — tento aqui falar do Brasil — para ver como é que 
a fotografia entrou em nossa imprensa. No Brasil, a xilogravura, o processo usado para 
reprodução de imagens em países mais avançados, não vingou. O bom da xilogravura, 
para o nosso caso, é que ao entalhar a madeira, o que fica em relevo é que constitui a 
imagem — o que vai receber a tinta e proporcionar a impressão. A xilogravura é um 
processo similar à tipografia, igual ao carimbo, do alto relevo. Lá fora, as fotos eram co-
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piadas na madeira, montadas com o texto composto manualmente e impressas. Mas no 
Brasil, como a prática da xilografia não vingou no século XIX, as imagens eram desenha-
das com um crayon litográfico, como esse que está espetando as letras, nesta imagem 
que vocês estão vendo. Esta imagem (do crayon) está sempre presente nas páginas de 
nossa imprensa ilustrada desse período. Com esse lápis, o sujeito desenhava na pedra 
a imagem que sairia impressa na revista. Nossa imprensa ilustrada era toda litográfica 
— um processo de impressão planográfico. 

Mas a grande questão era a incompatibilidade com a tipografia, pois os tipos de 
letra não são impressos dessa maneira — trata-se de um processo de impressão em 
relevo. Então todos os nossos periódicos ilustrados eram impressos por dois processos. 
O texto era composto manualmente e depois impresso em uma impressora tipográfica. 
As imagens eram desenhadas e depois impressas em uma prensa litográfica. Tinha que 
haver um planejamento gráfico para que no mesmo papel, passado em uma máquina 
e na outra, o resultado fosse satisfatório. O modelo comumente adotado era o seguin-
te: um lado da folha (textos) era impresso em tipografia e o outro lado (imagens), em 
litografia. Em seguida, a folha era dobrada (em cruz) e o caderno era refilado — assim, 
tínhamos um jornal de oito páginas, algumas textuais e outras com as imagens. A página 
1 era litográfica, a 2 e a 3, tipográficas, 4 e 5, litográficas, 6 e 7, tipográficas, 8, litográfica. 
Era imagem, texto, texto, imagem, imagem, texto, texto, imagem. Deu para imaginar, não?

A meu ver, o único periódico que encarou esta dificuldade com seriedade por aqui 
foi a “Semana Illustrada”. E se digo “a meu ver”, é porque a gente está tratando de um 
campo ainda não completamente historiado, estudado, explorado, e não é impossível 
que amanhã eu mesmo, ou um colega, apresentemos novos fatos ou constatações. Mas 
eu diria, em princípio, que a “Semana Illustrada” — esse jornal iniciado em 1860, publi-
cado aqui no Rio de Janeiro pelo Henrique Fleiuss e mais dois sócios — foi o primeiro 
que encarou com seriedade o desafio de narrar certos fatos com imagens originalmen-
te fotográficas; de usar imagens feitas ‘a partir’ de fotografias no jornal. Ele não teve 
muito sucesso, mas foi ousado, tentou muito. É importante relembrar que na segunda 
metade do século XIX, como eu falei, começa o ‘boom’ da fotografia, e por isso, toda a vi-
sualidade de boa parte da humanidade passa por uma grande revolução. Este processo, 
claro, já havia se iniciado na primeira metade do século XIX. Eu selecionei no jornal do 
Fleiuss alguns exemplos de como ele lidava com a questão desta nova visualidade, das 
imagens fotográficas, daquilo que mencionei no início — afinal, as imagens fotográficas 
traziam novas configurações, novas conformações, novas aparências, novas maneiras 
de representar que o homem nunca antes tinha visto. 

Vejamos como é que Fleiuss tentava traduzir isso, desenhando na pedra litográfica. 
Aqui, por exemplo, vemos um retrato fotográfico dos vinte presidentes das províncias 
do Brasil, onde ele escreveu que “a rápida mudança de suas excelências não deixou 
tempo de bem os apanhar...”. Aquela ideia da dupla exposição, da pessoa que aparece 
em duas posições ligeiramente distintas, algo próximo do ‘borrão’ ou ‘blur’, está bem 
representada. Será que os leitores desse jornal entendiam isso com clareza? Certamen-
te não. Isso provocava uma certa confusão ou tinha ares de mistério para muitas pes-
soas. Algumas talvez nunca tenham percebido a que exatamente ele se referia. E ou-
tras, certamente, já sabiam ou tiveram ali a oportunidade de aprender. É interessante a 
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gente pensar sobre isto... Não devemos desconsiderar este detalhe, achá-lo irrelevante. 
Tais imagens, na época — eu arrisco afirmá-lo — provocavam certo estranhamento em 
muitos leitores. Provocavam dúvidas. Eu mesmo, confesso, quando comecei a estudar 
este jornal, dava uma importância relativa a isto. Mas com o passar dos anos, cada vez 
que voltava a essas imagens, elas me colocavam novas questões. E esse exercício de 
se transpor para aquele tempo e tentar olhar as imagens como uma pessoa daqueles 
tempos não é tão simples. Essa imersão no passado — com olhos e sensibilidade do 
passado — é muito difícil. Claro que a gente tem que olhar para o passado com os olhos 
de hoje; mas às vezes é importante experimentar isso para perceber melhor. 

Outro exemplo interessante é a questão do ponto de vista. Esta imagem embaixo, 
à direita — vou ampliar aqui — observem! Isso não é uma representação comum em 
1864. Na época das revistas que a Helouise vai abordar, fazer um plongé radical era 
bem mais tranquilo! [Risos] Mas em 1864 o sujeito desenhar essa vista, assim... eu acho 
muito curioso! Isso é bem característico do Fleiuss. E o sujeito está usando uma luneta! 
É certo que ele adorava isso. Olha essa aqui, “nova invenção, uns óculos para viagem, 
muito prático e engenhoso. Vende-se na rua do Hospício, número sete, na casa do se-
nhor...”. Enfim, está lá o casal com seu sistema. É muito bacana pensar sobre tudo isto. 
E até quando o Fleiuss produz imagens pensadas, idealizadas por ele — como essa aí, 
narrando um incêndio, onde o herói está salvando uma pessoa — ele não declara que 
copiou algo de uma foto. Mas certamente esse rostinho do herói que ele homenageia 
aqui, “o súdito português Manoel Ribeiro de Miranda Murga”, ele pegou de um carte- 
de-visite, um retrato fotográfico desse cara, com certeza. Olhando para o retrato, vê-se 
que ele desenhou o rosto dele com veracidade, digamos assim. De alguma maneira, a 
fotografia está presente. 

Olhem essa: “fomos obsequiados por uma fotografia das mãos do senhor Gottschalk, 
tirada pelo senhor Pacheco no momento da execução do tremolo”. Não é demais?! Exa-
tamente como as cronofotografias que, um pouco depois, seria realizadas pelo Étienne-
Jules Marey. E pensar que havia um alemão aqui no Rio que nos anos 1860 já sacava 
isso tudo, já tentava reproduzir e aplicar à sua crítica social, com muito humor. Claro 
que ele ansiava poder estampar fotografias, mas não tinha como fazê-lo. Ainda não ha-
via a reprodução fotomecânica, não tinha uma maneira de você transpor a imagem 
fotográfica para uma matriz, entintar e imprimir. Então o cara ‘dava tratos à bola’. Estou 
preocupado porque, certamente, haverá pessoas aqui pensando “já vi isso no livro do 
Joaquim” ou “já o ouvi falando isso”, pois estou aqui, na verdade, reprocessando, revi-
sitando, de maneira diferente e mais livre, informal, uma história que já é conhecida. 
Tenho certeza de que hoje todo mundo consegue compreender estas questões e apre-
ender essas informações, que já circularam bastante. Enfim, é muito interessante ver 
como ele abordava tudo isso. 

Ainda com relação à questão da tecnologia e das técnicas para a reprodução das 
fotografias na imprensa ilustrada, e ainda me atento, aqui, à “Semana Illustrada”, faltou 
dizer que esse jornal foi publicado ininterruptamente entre 1860 e 1876, tendo sido 
o jornal ilustrado que durou mais tempo durante todo o Segundo Reinado — 16 anos. 
Muitos perguntam: “e a ‘Revista Illustrada’, de Angelo Agostini?”. Bom, ele a fundou em 
1876 e dirigiu sua publicação até 1888, quando se afastou da revista e do país. Ao re-
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tornar, em 1894, encontrou-a em profunda crise, fora de circulação. Depois, a “Revista 
Illustrada” ainda voltou a ser publicada, até 1898. Mas Agostini, desde o seu retorno, 
passou a dedicar-se à “Dom Quixote”, publicada entre 1895 e 1903.

Desde o número um da “Semana Illustrada”, Henrique Fleiuss tinha a ambição de 
poder usar a fotografia no semanário, tanto para documentar e narrar quanto para 
criticar. E ele tentou até mesmo manter uma Escola de Xilografia, uma vez que nem 
a Academia Imperial de Belas Artes e nem o Liceu de Artes e Ofícios jamais ministra-
ram estes cursos. Criou então uma escola e tentou seguir o modelo desenvolvido por 
Thomas Bewick, o inglês que havia desenvolvido essa técnica de fazer xilogravura de 
topo em madeira muito dura, utilizando os instrumentos de gravura em metal, para 
obter uma imagem muito precisa, detalhada — e em relevo. Fleiuss tentou implantar 
esse modelo aqui, ensinando crianças que depois de formadas iriam trabalhar em seu 
estabelecimento — e por isso, não precisavam pagar pelo ensino. Ele queria fazer um 
jornal nos moldes do parisiense “L’ Illustration”, que desde a sua fundação, em 1843, 
adotava a xilografia para a impressão das imagens e usava algumas fotografias. 

Voltando ainda à “Semana Illustrada”, o máximo que Fleiuss conseguiu é o que a 
gente vê aí, nessas imagens: isto se passou por volta de abril, maio, junho de 1867. Ob-
servem que embora o jornal dele fosse litográfico, nas páginas das imagens, este número 
é inteiramente xilográfico. Esta imagem, da qual estou apresentando alguns detalhes, 
mostra um ambiente de aprendizagem. Esse sujeito com a cabeça grande e a cabeleira 
é o Dr. Semana — o alter-ego do próprio Henrique Fleiuss que figurava em todos os 
fascículos de seu jornal. Outro personagem do jornal era o Moleque, misto de criado e 
assistente editorial do Dr. Semana — aquele que está à direita dele; nesse período, o Mo-
leque já estava namorando (ou tinha se casado, não me recordo bem) com essa que está 
do lado dele. Ao longo da publicação do jornal, os personagens iam tocando a vida. O que 
precisamos observar é isso, embora o jornal não narre tais fatos verbalmente. Constata-
mos, fazendo uma leitura das imagens, que os alunos que Fleiuss conseguiu para a sua 
escola eram filhos de escravos ou libertos — todos afrodescendentes. Fica evidente que 
a elite que vivia aqui, aquela minoria composta por pessoas letradas que compravam o 
jornal dele, não incentivou a proposta para seus filhos irem estudar xilogravura na tal 
escola, para depois virem a trabalhar no seu jornal. É interessante constatar que o único 
lugar onde ele registrou, narrou isso, foi nas imagens que estão estampadas no jornal — 
em xilogravura! Ele nunca fala disso no texto. A gente vê que também havia meninas ali. 
E naqueles fascículos, há xilos que são assinadas por nomes femininos. A assinatura de 
algumas xilos do período é um pouco rudimentar. O desenho, o traço, também. O mestre 
não conseguiu formar pessoas com habilidade manual, ou com talento, para produzir 
cópias mais fotorrealistas, algo que se aproximasse daquele padrão europeu que Fleiuss 
com certeza buscava. O fato é que depois de algum tempo ele colocou um anúncio no 
jornal declarando que também passaria a ensinar litografia. E mais à frente, ele desis-
tiu, fechou a escola e voltou a desenhar em litografia, como dantes. Ou seja, a “Semana 
Illustrada”, de Fleiuss, Irmão & Linde, não teve sucesso nessa tentativa de implantar o 
modelo editorial europeu e estadunidense, aqui. Na Guerra do Paraguai, ele foi um pou-
co mais além, tentando narrar aquele conflito com fotografias, como tinha sido feito nos 
periódicos ilustrados dos Estados Unidos durante a Guerra de Secessão ou Guerra Civil, 
que estava terminando quando começou a nossa Guerra da Tríplice Aliança. Natural-
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mente, não conseguiu — mas estampou muitas litogravuras nas páginas do jornal e em 
suplementos, como esse aqui. Ele declarava “cópia fiel das fotos que me foram remetidas 
por...”. Isto aí, por exemplo, foi depois da tomada de Paissandu (no Uruguai) pelas forças 
brasileiras; vemos a parte da cidade que foi destruída. Ele recebeu as fotos e copiou tudo 
na pedra litográfica; estampou em um suplemento, encartado no jornal. Era uma tenta-
tiva, um pouco frustrada, de narrar visualmente essa história. 

Gostaria de mencionar mais um ponto apenas, antes de avançarmos: ele ensinou 
fotografia ao Visconde de Taunay, Alfredo d’Escragnolle Taunay, filho de Félix Émile 
Taunay, que dirigiu a Academia Imperial de Belas Artes e sobrinho do Aimé-Adrien 
Taunay, que acompanhou Hercule Florence na expedição Langsdorff, e morreu afogado. 
O Visconde de Taunay integrava a Comissão de Engenheiros da expedição do Exército 
Brasileiro que partiu para o Mato Grosso em 1865, com o objetivo de expulsar os para-
guaios que haviam invadido aquela província. Em atendimento ao pedido e às orienta-
ções de Henrique Fleiuss, alguns destes engenheiros tinham a missão de, chegando ao 
Mato Grosso, enviar fotos do evento para a “Semana Illustrada” estampar. Essa missão 
fracassou em seus objetivos militares (vide “A retirada da Laguna”) e também em seus 
objetivos fotográficos — e teve até uma parada em Campinas, no demorado percurso 
de ida, que rendeu uma estadia de Taunay com Florence, que ele narra nas cartas en-
viadas ao seu pai.

Mas o Henrique Fleiuss fez muitas coisas interessantes em relação ao uso da fo-
tografia, ao longo de sua narrativa da Guerra do Paraguai, na “Semana Illustrada”. Por 
exemplo, ele estampou isso aqui; é o momento em que as tropas paraguaias, em Uru-
guaiana, no Rio Grande do Sul, se rendem aos argentinos, aos brasileiros e aos uru-
guaios. D. Pedro II foi assistir à rendição. Também foram o Mitre e o Flores; estavam lá 
todos os dirigentes. Ele aqui está acompanhado dos genros, o duque de Saxe e o conde 
d’Eu. Fleiuss estampou isto aqui: “Sua Majestade o Imperador e Sua Alteza o sr. Duque 
de Saxe em traje de campanha. Copiados das fotografias enviadas de Porto Alegre.” Tem 
um truque aqui. Imagino que ao ver isso o leitor achava que tratava-se da cópia de uma 
foto, “ah, então foi assim que aconteceu; ele recebeu a foto e a copiou”. Mas, na verdade, 
ele não estava dizendo isso na legenda... ele estava dizendo que as figuras daqueles per-
sonagens haviam sido copiadas de fotografias, enviadas de Porto Alegre, e não de Uru-
guaiana! Realmente, é possível encontrar essas fotos na Coleção D. Thereza Christina 
Maria, guardada na Biblioteca Nacional. Foram feitas — todos em trajes de campanha 
— no estúdio do Terragno, em Porto Alegre. Fleiuss as recebeu e idealizou esta cena, 
que saiu assim no jornal. 

Tem outras imagens, como esta aqui, mostrando feridos de guerra que estavam no 
hospital. Ele estampa com a seguinte legenda: “três bravos de Paissandu feridos na ação 
do ataque.” A gente imagina “ih, ele fotografou os caras lá na enfermaria, um retrato de 
grupo”. Mas a gente olha e vê que uma cama está se fundindo com a outra... tem uma coisa 
meio estranha ali. Realmente, ele fez isso a partir de três cartes-de-visite distintas, vejam! 
Ele brincava muito com isso. Naqueles tempos, não havia essa paranoia da “manipulação 
do Photoshop”. Aliás, essa história da manipulação vai ficar quente é lá pelos anos 1920-
30. A partir das ditaduras de então, quando a reprodução fotomecânica e as publicações 
ilustradas com fotografias já haviam atingido a sua maturidade, o uso das fotografias 
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manipuladas torna-se uma prática corriqueira, visando iludir certos grupos sociais. Há 
casos, como aquele que eu mostrei lá atrás, do sujeito salvando o outro em um incêndio, 
lembram? Pois bem, neste aqui, também, ele usou a mesma estratégia, dizendo: “Sua 
Majestade [...], não obstante o intenso frio que fazia, tira dos ombros a capa e cobre com 
ela um soldado, que estava inteiriçado.” Acho que o leitor do jornal já imaginava isso aí 
como uma foto, mas na verdade isso não era uma fotografia. O Fleiuss ‘brincava’ um pou-
co com esta situação, transitando entre as imagens originalmente fotográficas e aquelas 
puramente idealizadas, imaginadas, não fotográficas. Fazia de um jeito que funcionava. 

Claro que esse modelo repercutiu pelo Brasil. Temos vários casos. Cito um exemplo 
aqui: a “Sentinela do Sul”, de Porto Alegre, que teve uma vida mais curta, de dois anos 
e pouco, e em 1867 também estava lá, tentando cobrir a guerra com as suas próprias 
fontes fotográficas, e fez coisas muito parecidas com as do Fleiuss. Aqui, por exemplo, 
vemos litogravuras copiadas das fotos declaradamente recebidas de um fotógrafo — 
identificado no texto — de cenas também da Guerra do Paraguai. Vê-se que esse mode-
lo da Corte repercutiu no Sul. Mais à frente, vou mostrar, repercutiu no Nordeste; enfim, 
os grandes centros faziam, todos, algo mais ou menos igual. 

O ano de 1876, avançando um pouco, é o que eu costumo chamar de “o ano heroi-
co” da nossa imprensa ilustrada. É o ano em que todos os editores do ramo, por aqui, 
tentam fazer uma reformulação — mais uma vez, na maioria dos casos, a tentativa de 
produzir uma imprensa ilustrada que se assemelhasse, que chegasse mais perto do 
padrão, do modelo que era adotado nos Estados Unidos e na Europa. A “Revista Illus-
trada”, do Ângelo Agostini, começa neste ano. É verdade que Ângelo Agostini já tinha 
editado anteriormente a “Revista Fluminense”, que era muito próxima de uma cópia da 
“Semana Illustrada”, do Henrique Fleiuss. E Agostini era muito combativo, ele polemi-
zou, provocou muito o Fleiuss, contribuindo sobremaneira para enfraquecê-lo — e em 
1876, quando a “Semana Illustrada” chegou ao fim, o Agostini começava a sua “Revista 
Illustrada”. Não é à toa que as coisas aconteceram desse jeito. Nesse momento, Hen-
rique Fleiuss tentou uma nova publicação, a “Illustração Brasileira”. E o empresário 
Charles de Vivaldi lançou a “Illustração do Brasil” e a “Illustração Popular”. Interessante 
observar que Vivaldi estava tentando implantar aqui o modelo que existe até hoje no 
Brasil: da empresa jornalística que oferece um jornal com mais conteúdo, custando 
mais caro, e outro de conteúdo simplificado, custando mais baratinho.

Na verdade, Agostini manteve seu modelo e estratégia, onde a fotografia não tinha 
maior importância; ele continuou fazendo um jornal com as imagens desenhadas em 
litografia. Mas os outros dois (Fleiuss e Vivaldi) tentariam ainda implantar o modelo 
europeu, de um jornal xilográfico quanto à reprodução das imagens. Naquela altura, 
nos principais centros do hemisfério norte, onde as tiragens eram crescentes, já estava 
implantado o modelo onde as matrizes de xilogravura eram entalhadas na madeira 
e delas se tirava um molde metálico que aguentava imprimir tiragens maiores. Mas 
poucas são as imagens que esses jornais ilustrados brasileiros mostram, e que são in-
terpretações xilográficas de fotos feitas em nosso país. Elas são muito raras. A maioria 
absoluta das imagens que vai ocorrer nesse tipo de jornal são imagens estrangeiras 
— como o exemplo que eu mostro aqui, extraído do “Correio do Recife”, desta mesma 
época. São jornais ilustrados onde toda notícia, toda matéria ilustrada, vai ter algo as-
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sim. Olhem isso aqui no “Correio do Recife”: é um incêndio na Inglaterra, um templo 
no Oriente, um naufrágio em mares distantes... ou seja, o que ocorria era um reapro-
veitamento de matrizes produzidas no exterior. A gente vai ter nesse período o que a 
gente pode chamar de “primeiro ciclo da colonização por imagens” da nossa imprensa 
ilustrada. A notícia saía lá, a matéria saía lá, e as imagens eram produzidas com muita 
sofisticação. Uma vez que depois da impressão não havia mais uso para aquilo, esses 
jornais e essas matrizes eram importados por empresários que traduziam o texto, pe-
gavam as mesmas matrizes, montavam tudo e imprimiam. A gente consumia uma coisa 
requentada. É verdade que esse modelo também existia lá, dentro da própria realidade 
local — por exemplo, em Paris, um jornal ilustrado sofisticado lançava em uma semana 
a edição original com todas as imagens e textos. Uma semana depois, em outro jornal, 
mais ‘popular’ e mais barato, eram republicadas algumas daquelas imagens, com um 
texto pequenininho, visando atingir um outro extrato do público. Isso existia dentro de 
alguns países e o mesmo modelo ocorreu aqui. 

Nesta época acontecem algumas coisas interessantes. Por exemplo, por ocasião 
da seca do Ceará de 1877-78, “O Besouro” — que era um jornal publicado no Rio de 
Janeiro por Rafael Bordallo Pinheiro, um editor e artista português que viveu aqui por 
um tempo — estampou duas imagens que representam um marco, quanto ao uso da 
fotografia para narrar a notícia, para comprovar alguma coisa que se relata. Esse jornal, 
“O Besouro”, traz na primeira página a manchete: “Páginas tristes. Cenas e aspectos do 
Ceará.” E prossegue: “Para Sua Majestade, o Sr. Governo e os Senhores Fornecedores 
verem”. Ele mostra ali duas imagens que são cópias fiéis de cartes-de-visite de vítimas 
da seca do Ceará. O editorial do jornal explica que era um colega dele, José do Patro-
cínio, quem tinha ido em missão jornalística a Fortaleza, como repórter da “Gazeta de 
Notícias”, para conferir se a seca era tão grave quanto diziam alguns — e de lá, teria 
enviado uma série de fotografias no formato carte-de-visite, feitas por um fotógrafo de 
Fortaleza, Joaquim Alves Correia, de vítimas da seca que ele levava ao seu estúdio para 
serem fotografadas. Eram cartes-de-visite panfletárias, alardeando a trágica situação 
e criticando o governo; isto, estampado na revista do Bordallo e acompanhado de um 
texto, da notícia, é um marco. A ideia por trás daquela página era mais ou menos assim: 
“já que Sua Majestade e os membros da Corte não acreditam que a seca do Ceará é tão 
terrível, então vejam essas cópias fiéis que eu estampei aqui, das cartes-de-visite que o 
Patrocínio enviou-me, para que não tenham mais dúvidas do que acontece lá.” E isto me 
faz perguntar se eles não teriam sido a primeira dupla da fotorreportagem brasileira! 
[Risos] Um ficou aqui, o outro foi lá; não tirou as fotos, mas conseguiu obtê-las e enviou; 
o daqui copiou-as e as estampou. Enfim, temos um ‘embrião’, aí, do que veio a ser um 
modelo do qual a Helouise vai falar. 

E aí, pessoal, já caminhando para o final — acho que vai dar certinho, aqui, no meu 
tempo — mais para o final do século, aí sim, a gente começa a desfrutar dos desenvol-
vimentos que foram inicialmente aplicados na Europa e nos Estados Unidos e depois 
chegaram ao Brasil — os processos de reprodução fotomecânica, que possibilitavam a 
produção de um clichê metálico, onde a imagem fotográfica estava decomposta em pon-
tinhos minúsculos, que a gente chama de ‘retícula’; e tem toda uma história para ser 
contada, aí... A partir de então, tornou-se possível pegar esse clichê, juntar com o texto 
tipográfico, imprimir tudo junto, na mesma máquina, em grandes tiragens — e as ima-
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gens fotográficas impressas passam a ter uma aparência de fotografia! Ou seja, as ima-
gens impressas (reproduções fotomecânicas) assemelham-se aos originais fotográficos. 

Aí, então, já na última década do século XIX, começam a aparecer revistas e jornais, 
que conseguem usar melhor a fotografia — e o tempo gasto entre a chegada da foto à 
redação e o momento em que ela já está impressa encurta sobremaneira; a imagem 
passa a ter uma qualidade acentuadamente maior, tem “cara de foto”, parece foto, so-
freu pouquíssimas intervenções da mão humana — mas não sejamos ingênuos, pois 
a imagem é também submetida a um processo, a uma filtragem, se comparada à foto 
original, enfim. Começamos a ter os primeiros experimentos no Brasil de pegar uma fo-
tografia, decompô-la em pontos (a retícula), gravar um clichê, juntar com o texto e im-
primir. Aqui, por exemplo, vemos que “A Cigarra”, em 1895, fez um experimento, publi-
cando um retrato do Assis Brazil, e depois voltou ao antigo modelo. Este outro exemplo 
foi extraído de “A Illustração”, do Recife, lançado em 1895. Sua capa era inteiramente 
litográfica e desenhada à mão. Poucos meses à frente, seu texto já era composto, em ti-
pografia e já conseguia encaixar uma imagem, que ainda não era uma reprodução foto-
mecânica de uma foto original. Mas ali, eles já anunciam que “no intuito de bem servir 
aos nossos leitores, vamos inaugurar brevemente um novo processo para os retratos 
d’A Illustração — a photo-gravura. Será um serviço completo e inteiramente novo em 
Pernambuco, trabalho de um hábil artista brasileiro.” 

Isto vale para todo o Brasil, pessoal — porque a minha pesquisa começou abordan-
do a imprensa do Rio de Janeiro; o livro que foi publicado a partir da minha dissertação 
de mestrado é sobre este universo específico, e claro que isso me incomodava, me frus-
trava, pois eu desejava olhar para o país, como um todo. De lá para cá, eu tenho, pouco a 
pouco, investigado as origens da imprensa ilustrada em distintas localidades de nosso 
país; já fiz algumas investigações no Sul, no Nordeste e no Norte, para tentar compor 
o que, um dia, possa vir a se constituir em uma história dos primórdios da fotorrepor-
tagem no Brasil do século XIX, realmente. Não nos esqueçamos que muitos navios que 
vinham da Europa passavam por Recife antes de chegar ao Rio. Belém tinha linhas dire-
tas com a Europa. Isto, entre outros casos. É uma ingenuidade achar que tudo acontecia 
por aqui, primeiro; que o Rio era sempre o centro irradiador para o país. O Sul também 
impressiona; cidades como Pelotas, no Rio Grande do Sul, por exemplo, eram igualmen-
te autossuficientes, no campo cultural.

Ainda temos muita coisa para pesquisar neste país, neste campo da fotografia na 
imprensa. Há muito por resgatar. E ainda quanto ao advento da reprodução fotomecâ-
nica, que vai se desenvolver nas primeiras décadas do século XX, viabilizando tecnica-
mente as célebres revistas de fotorreportagem, não nos esqueçamos de que este é o 
momento em que a fotografia se desmaterializa e se torna ubíqua. A gente costuma di-
zer “hoje, com a internet, as imagens estão pelo mundo; todo mundo tira e espalha atra-
vés das redes sociais, a fotografia está em todo lugar”. Não sejamos ingênuos. É quando 
surge reprodução fotomecânica e a fotorreportagem, é quando a fotografia entra na 
imprensa, é então que uma imagem se transforma em mil, dez mil, cem mil — e que 
cem ou duzentas mil pessoas, ou mais, podem estar olhando ao mesmo tempo para as 
mesmas fotografias, em bares e restaurantes, vagões de trem, lares, locais de trabalho, 
salas de espera... e a fotografia se liberta daquela coisa do artefato, do objeto, da foto-
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grafia original. A imagem se liberta, enfim; e pode ser estampada, igualzinha e perfeita, 
em mil e um lugares! Então, essa ubiquidade da imagem fotográfica, essa coisa toda, vai 
rolar na virada do século XIX para o XX — e vai se resolver por completo, justamente, 
no período que a Helouise vai abordar! [Risos] 

Hoje, o que a gente vive é uma nova fase disso aí. Porque falam: “o pixel...” Olhem, 
a retícula é a base, a origem disso tudo. A imagem foi fragmentada aqui, na autotipia, 
neste processo da retícula, encaixando-se em uma matriz de coordenadas e abcissas, 
matemática, preto e branca, bitonal, valendo-se de uma ilusão de ótica; enfim, tem toda 
essa coisa genial que a gente às vezes esquece um pouco, fascinados pelas tecnologias 
do momento. Mas não podemos esquecer que tudo isto começou lá atrás — e era tão 
louco e fascinante e revolucionário quanto o que a gente vive hoje, penso eu. 

O ano de 1900, para terminar, é um ano emblemático. A Silvana também abordou 
este assunto, no livro dela, que começa por aí, não é Silvana? A sua narrativa da “Úl-
tima Hora” começou por aqui, na do “JB”, você também usou e eu também acho que 
essa é uma imagem emblemática, porque era um suplemento do “Jornal do Brasil” 
que começa (em 1900) a publicar semanalmente narrativas ou notícias que usam às 
vezes uma, duas, três, várias imagens para narrar um fato. E essa fotografia, da capa 
de um dos primeiros números, é engraçadíssima:  “Tentativa de assassinato. O Coronel 
Horacio de Lemos atacado em pleno dia na rua dos Ourives”. Parece familiar, não é, 
pessoal? Não parece o Rio atual? “Fotografia instantânea apanhada casualmente por 
um dos nossos fotógrafos”. Agora, alguém acredita que isso aí é ‘casual’? Francamen-
te... mas isso é um marco. Aqui, o jornal já estava usando a autotipia, aquele processo 
de reprodução fotomecânica. A foto foi ‘armada’ e está muito retocada — mas, enfim, 
isso é um marco. 

Então, pessoal, é isso que eu queria dizer a vocês. Mas antes de terminar [risos] eu 
queria só fazer uma propaganda aqui — caso algum de vocês ainda não saiba. Eu traba-
lho em nossa Biblioteca Nacional. Além do portal da Biblioteca — http://www.bn.br/ 
— temos ainda o site da Biblioteca Nacional Digital — http://bndigital.bn.br/. Nos-
sa instituição passa por uma grave crise — a biblioteca física, acumuladora de papel, 
cujas instalações estão defasadas. Mas a biblioteca digital está evoluindo e caminhando 
muito bem. Seu conteúdo cresce diariamente. E ali, caso vocês ainda não conheçam, 
recomendo uma visita à Hemeroteca Digital, em: http://bndigital.bn.br/hemeroteca-
digital/ para terem acesso ao acervo, já digitalizado, de jornais e revistas do nosso país. 
Está tudo indexado, de modo que tornou-se possível localizar qualquer informação em 
segundos. Uma pesquisa que antes levaria meses, ou anos, agora pode ser feita em al-
gumas horas, ou dias. Até mesmo importantes periódicos que, embora extintos, ainda 
têm os seus direitos autorais protegidos — como o “Jornal do Brasil” e a revista “O Cru-
zeiro” — já estão disponíveis para consulta. Ademais, qualquer cidadão do Brasil cujo 
município tem um antigo jornal que não figura na Hemeroteca pode solicitar através do 
site que a BN põe na fila e providencia. A gente já vivenciou várias situações assim — o 
cidadão que mora lá no interior do Mato Grosso, por exemplo, e agora tem o antigo jor-
nal da cidade disponível na Hemeroteca. Uma emoção! Acho muito bonito esse projeto, 
que contempla o acervo de jornais e revistas. 



15

FotoRio 2015 – Fotojornalismo Brasileiro em Foco

E agora, a gente tem um portal que se chama Brasiliana Fotográfica, dedicado à 
fotografia brasileira (acervos históricos, livres de direitos autorais) e também às ques-
tões de preservação digital; dêem uma olhada. Ele começou com Biblioteca Nacional e 
o Instituto Moreira Salles, instituições fundadoras — mas logo vai se abrir, pois é um 
portal colaborativo que vai incorporar acervos de instituições de todo o mundo, que 
desejem vincular-se ao portal. Publicamos novos posts semanalmente, com galerias de 
imagens, e pretendemos ter curadores convidados, para escolher imagens ou construir 
suas próprias galerias e comentá-las.

Bom... mas tudo isso é parte de uma outra história! Então, eu agradeço a vocês 
e deixo aqui o meu email, caso alguém deseje entrar em contato: joaquim.marcal.
andrade@gmail.com. Obrigado. 

Helouise — Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Silvana pelo 
convite para participar da mesa e parabenizá-la, assim como ao Milton Guran, pela rea-
lização do evento. Queria deixar registrada também a minha satisfação em dividir essa 
mesa com o Joaquim Marçal, que, assim como a Silvana, é um interlocutor importante 
do meu trabalho de pesquisa sobre a imprensa. Antes de começar, queria dizer que a 
minha relação com “O Cruzeiro” já dura mais de duas décadas. Fiz o meu mestrado e o 
meu doutorado sobre a revista entre 1993 e 1998, na Universidade de São Paulo. Mais 
recentemente, entre 2010 e 2012, retomei esse tema para a realização da exposição e 
da (...) publicação “As Origens do Fotojornalismo no Brasil”, já citada aqui pela Silvana. 
Essa retomada me fez atualizar uma série de questões, principalmente devido a dois 
fatores. Primeiro, pelo aumento da bibliografia nessa área tanto no Brasil quanto no 
exterior. O trabalho do Joaquim Marçal, por exemplo, que é um trabalho importante de 
referência, não existia no momento em que eu fiz o meu primeiro estudo. Para mim, 
esse livro se constituiu numa fonte importante para essa revisão. No exterior, a gente 
tem um aumento de bibliografia nesse período muito relevante em relação às revistas 
ilustradas, especialmente na França. Segundo, pelo acesso a fontes, via web, que tornou 
a pesquisa muito mais ágil e aprofundada. A possibilidade de aprofundar e de ampliar 
as pesquisas sobre as revistas a partir do acesso às hemerotecas digitais, aos sebos 
virtuais e aos leilões permitiu colocar a revista “O Cruzeiro” em uma perspectiva inter-
nacional, ou seja, entendê-la e situá-la em relação a um sistema midiático globalizado, 
algo que a gente não tinha enquanto panorama pela própria limitação de acesso às 
fontes até então. 

Minha ideia hoje é focar exatamente nesse aspecto: falar um pouco desse processo 
de globalização, do uso das imagens em um sistema midiático global do qual a revista “O 
Cruzeiro” faz parte e que, a meu ver, redimensiona sua importância no nosso universo 
cultural. Eu acho que o tema da mesa favorece esse tipo de abordagem, permitindo tanto 
analisar a fotografia na revista, como colocar em revisão esse tema. Ou seja: olhar com 
mais cuidado, com um pouco mais de atenção para esse fenômeno, focada em um de-
terminado aspecto específico. Foi nesse sentido, enfim, que pensei em trazer esse tema 
aqui. E antes de começar a mostrar as imagens, queria falar um pouco sobre o conceito 
de fotojornalismo com o qual eu trabalhei e que venho trabalhando ao longo desse tem-
po, porque a bibliografia é muito vaga, pouco precisa em relação a uma definição do que 
seria fotojornalismo. De uma maneira geral, o que a gente vê são autores que falam do 
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fotojornalismo como uma relação entre texto e imagem pensada para dar conta dos acon-
tecimentos da atualidade, o que na verdade não chega a ser exatamente uma definição. 
E o que eu passei a adotar, ao longo desses anos todos trabalhando com esse tema, foi a 
ideia de que o fotojornalismo é um fenômeno historicamente determinado, em constante 
transformação, e que explicita as relações de poder de uma determinada sociedade. Ele 
se coloca como um fenômeno ativo da vida social. Não é um reflexo da vida social, mas 
é um fenômeno integrante das relações de poder e das lutas dos diferentes segmentos 
que fazem parte de uma sociedade. Isso para mim é bastante importante e foi algo que 
eu tentei explicitar ao longo dos meus estudos. Cada sociedade teria, então, um entendi-
mento próprio do que seria fotojornalismo, assim como os vários segmentos sociais tem 
diferentes perspectivas do que seria o fotojornalismo. É um conceito que vai sendo inven-
tado, reinventado e ressignificado a partir das condições materiais de um determinado 
momento e do entendimento do papel social desse tipo de fotografia. 

Acho que isso fica muito claro hoje quando a gente está passando por um momen-
to de grandes transformações no campo da fotografia e colocando em cheque, justa-
mente, se esse conceito de fotojornalismo herdado desse passado heroico dos anos 
1940-1950, se aplicaria ao que a vivemos hoje. Ao mesmo tempo, podemos ter uma 
perspectiva muito clara dessa ideia do fotojornalismo como um fenômeno historica-
mente determinado quando a gente vê, por exemplo, as fotos de um fotógrafo como o 
Jean Manzon. Ele produzia um fotojornalismo totalmente posado, com fotos encenadas 
que naquele momento eram entendidas de fato como fotojornalismo. E ele não era úni-
co a fazer isso naquele momento. A grande matriz na qual ele vai se basear é a revista 
“Match”, que depois da guerra é reinaugurada com o nome de “Paris Match”. Então, 
naquele momento, aquela sociedade aceitava aquele tipo de fotografia como fotojor-
nalismo. Eram fotos verossímeis. Não eram fotos que estavam buscando o real, como 
depois se veio a entender essa prática. E, do ponto de vista da linguagem fotográfica, 
optei por considerar o fotojornalismo como sendo um determinado tipo de fotografia 
que apresenta uma interpretação visual sobre os acontecimentos e que não se limita 
somente a ilustrar ou a descrever os acontecimentos dando suporte para o texto como 
ilustração. É nesse sentido que eu considerei “O Cruzeiro” como momento inaugural do 
fotojornalismo no Brasil. Quer dizer, a gente pode ver já no século XIX ou no início do 
século XX, como o Joaquim muito bem mostrou, que haviam indícios, certas caracterís-
ticas que já apontavam para uma ideia de fotojornalismo. Mas eu assumi “O Cruzeiro” 
como sendo o momento da origem porque ali me parece que há a confluência de uma 
série de fatores que vão desde as condições materiais de produção daquelas imagens, 
passando pela profissionalização do trabalho, tanto do repórter quanto do fotógrafo, 
pela adoção do modelo internacional da fotorreportagem, até o amadurecimento do 
meio e das condições materiais de produção, de uma tal forma que me parece ser esse 
o primeiro momento em que o fotojornalismo realmente se firma no Brasil. Talvez esse 
termo, origem, possa colocar algumas discussões hoje, eu reconheço  isso. Mas o que eu 
quis ao falar da origem foi pensar esse como um momento, realmente, de amadureci-
mento, quando se tem condições plenas de realização daquele potencial que o Joaquim 
mostrou aqui para nós que já estava presente no século XIX. 

Queria então começar mostrando as imagens. Minha proposta de revisão é jus-
tamente essa, entender “O Cruzeiro” em um sistema de comunicação globalizado, ex-
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tremamente dinâmico e 
bem estruturado, bus-
cando levantar os tipos 
de trocas que ela [a re-
vista “O Cruzeiro”] esta-
beleceu com os modelos 
internacionais das gran-
des revistas ilustradas. 
Uma primeira caracte-
rística que eu queria le-
vantar é a autorreferen-
cialidade que aparece 
em diversos momentos e 
me parece muito signifi-
cativa da consciência de 
um momento de ruptura, 
a consciência de que é 
preciso pensar sobre os 
próprios meios para se-

guir. E essa autorreferencialidade vai se dar, a meu ver, em três frentes: na exibição dos 
bastidores das técnicas de editoração e manipulação, nas discussões sobre autonomia 
da câmera e na explicitação da presença do fotógrafo. Eu queria mostrar como isso co-
meça a aparecer e, não por acaso, quando essas revistas passam a mostrar nas técnicas 
de edição as técnicas de manipulação das imagens. 

Quando falo em manipulação, não estou me referindo a um valor moral, do bem ou 
do mal em relação à manipulação, mas à manipulação no seu sentido físico, material. 
Havia a possibilidade de se mexer nas imagens e fazer delas uma matéria maleável 
como até então não tinha sido possível. As imagens que o Joaquim mostrou dão conta 
de uma existência muito estanque em meio à tipografia. E o que a gente vai ver a partir 
da criação das técnicas de reprodução fotomecânica, como a rotogravura, é justamente 
isso. É o que permite que se tenha a possibilidade agora de fazer dessa fotografia, que 
até então era matéria, algo manipulável, algo que vai poder assumir diferentes suportes 
e que vai circular de um modo até então inédito. Essas reportagens não são isoladas, 
aqui a gente tem a “Vu”, que era extremamente importante no âmbito da imprensa fran-
cesa. É uma matéria de 1929: Como se faz a “Vu”? Aí você tem os bastidores. Nesse tipo 
de reportagem, a revista também se coloca diante de suas concorrentes para mostrar o 
quanto ela estava, enfim, à frente do seu tempo. Quando eu falo em uma fotografia que 
agora é maleável, em uma matéria maleável, eu estou me referindo a esse tipo de uso. 
Essa imagem é a capa da “BIZ”, uma revista alemã do período da República de Weimar, 
em que já se tinha essa possibilidade de uso. É uma revista extremamente criativa. 

A gente não vai entrar na questão da fotomontagem porque o objetivo aqui é falar 
do fotojornalismo, mas a fotomontagem permite materializar um pouco melhor o que 
eu quero dizer com a ideia da maleabilidade das imagens. Temos outra vez aqui a autor-
referencialidade que vai aparecer nas revistas de maneira recorrente. Esta é a “Picture 
Post”, uma revista ilustrada muito importante na Inglaterra. Stefan Lorant, o editor da 
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“Picture Post” nos primeiros anos, foi alguém que teve um papel muito importante na 
implantação de certas soluções editoriais. Aqui é uma matéria dessas autorreferen-
ciais, em que ele mostra como a “Picture Post” é produzida. Reitero que não se tratam 
de matérias esporádicas. Esse discurso, essa explicitação dos modos de produção e a 
colocação das revistas em relação ao circuito, uma em relação às outras, é algo impor-
tante nesse momento. Esta é uma matéria do Jean Manzon, “Sete dias de O Cruzeiro”, 
de 1943, em que ele explicita os bastidores da mesma forma, as fotos que fazem parte 
dessa reportagem mostram exatamente isso. Agora os profissionais trabalham as ima-
gens em uma mesa de luz, com régua e tesoura, com a possibilidade de fazer as imagens 
crescerem ou diminuírem, de se poder recortar, fundir texto e imagem, esse processo 
cria agora uma dinâmica que a transforma a página, ela própria, em imagem. A página 
deixa de ser algo estanque. 

Essa nova possibilidade de manipulação das imagens faz com que a revista, a 
meu ver, se constitua agora como uma mídia própria, com características específi-
cas. Muito embora a gente tenha algumas dessas características já presentes no sé-
culo XIX, me parece que a dinâmica que a revista estabelece a partir do diálogo que 
ela assume com o cinema, por meio da montagem cinematográfica, faz com a página 
dupla se transforme num campo ampliado, abstrato, e não seja mais aquele espaço 
quadrangular em que se tinham limites muito claros para a colocação da imagem. 
Isso me parece uma mudança muito radical. A ideia de que se pode folhear a revista e 
começar a ler de onde seja mais interessante para nós se cria nesse momento. Perde-
se a obrigatoriedade da linearidade, que era própria do livro e também fazia parte da 
leitura do jornal, para esse espaço abstrato em que o leitor, a meu ver, se transforma 
em espectador de imagens impactantes que ganham uma dimensão realmente es-
petacular. Talvez para nós hoje isso seja difícil de recuperar. Mas é como o Joaquim 
falou: temos sempre tem que tentar se remeter aos discursos de época para entender 
essas transformações. 

Hoje, para nós, essas imagens talvez sejam muito banais. Mas naquele momento, 
elas marcavam rupturas muito significativas. Eu sempre lembro, quando falo para os 
meus alunos, do período do Impressionismo, em que se tem vários relatos de pessoas 
fazendo viagens de trem a 20 km por hora e sentindo vertigem por conta da velocidade. 
Essas mudanças da percepção causadas pelas mudanças das tecnologias modernas já 
foram totalmente assimiladas por nós e às vezes temos dificuldade de perceber essas 
rupturas. Aqui, mais uma matéria autorreferente publicada em “O Cruzeiro”, “Viagem 
através de ‘O Cruzeiro’”, de 1953, já mostrando a impressão em cores e exibindo a sua 
potência gráfica, como algo que a faz se situar nesse circuito. 

Aqui também uma outra ação de autorreferencialidade: a “Life”, ao completar 10 
anos, reproduz uma menina que tem 10 anos lendo o número 1 da revista. Essas ima-
gens são recorrentes e vão se autoalimentando. Uma outra ação de autorreferenciali-
dade, que vejo nessas revistas, e me parece importante também nesse momento, é a 
autonomia da câmera. A câmera aparece muitas vezes como uma entidade quase au-
tônoma, como se ela realmente pudesse fotografar sozinha. Esse anúncio, embora seja 
uma publicidade da revista “Life”, me parece muito significativo, porque materializa 
uma câmera com um chapéu de formatura, ou seja, a ideia de um olho com cérebro, 
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segundo a legenda. É a constatação de que a fotografia agora assumiu um papel rele-
vante. Ela foi formada pela academia, já conseguiu legitimidade social para dar conta 
dos acontecimentos do mundo. E um trecho do texto desse anúncio que eu acho muito 
interessante diz o seguinte: “a moderna câmera fotográfica de notícias é um olho mais 
potente e perscrutador, e da forma como é usada pela ‘Life’, ela é um olho que pensa, 
um olho com cérebro. Isso porque a ‘Life’ casou imagens e palavras em um novo tipo de 
jornalismo de imagem, um novo jornalismo em que as imagens formam texto e as pala-
vras ilustram as imagens. ‘Life’ procura não apenas registrar, mas explicar tendências, 
movimentos e fenômenos. Está claro que apesar de a ‘Life’ ser um grande show, ela não 
promove apenas o entretenimento”. É muito significativo esse discurso que mostra ago-
ra o texto ilustrando a fotografia; quer dizer, assume-se uma inversão em função desse 
novo papel que ela assume. 

Mais um dos exemplos que eu trouxe dessa autorreferencialidade é uma capa da 
“Vu”, com uma foto do André Kertész que brinca um pouco com essa ideia da auto-
nomia da câmera e da possibilidade de qualquer um poder fotografar, até mesmo um 
chipanzé, o que é muito contraditório e bem irônico, já que a “Vu” é uma revista que 
investe na autonomia da fotografia. Pode-se dizer que tem um humor um pouco ácido 
com seus próprios profissionais. Essa aqui é a “Match”, que eu tinha comentado, uma 
das revistas na qual o Jean Manzon trabalhou antes de vir para o Brasil. Tem-se aqui a 
problematização do próprio olhar, o que significa o olhar, e podemos ver uma relação 
que se estabelece com aquelas imagens que o Joaquim mostrou. Já esta aqui é uma 
reportagem sobre fotografia aérea. É sempre a ideia de problematizar o olhar e como 
esse olhar se constrói. Parece uma certa pedagogia mesmo, em relação a esses novos 
modos de ver. Aqui também é uma edição especial de “O Cruzeiro” com um concurso 
fotográfico aberto para qualquer amador, e esta edição da revista traz 32 páginas com 
as fotografias premiadas. Aqui esse recurso aparece no meio das fotorreportagens. O 
Plínio Salgado é mostrado como sendo alguém que está retornando à cena política. 
“Plínio Salgado está vivo”, e ele com esse olho aumentado por uma lente de aumento, 
indicando aí que na verdade ele continua ativo, continua olhando para a realidade po-
lítica daquele momento. 

Essa ideia da pedagogia aparece de várias formas. Não só no interior das repor-
tagens, mas também em colunas, matérias mais lúdicas, como é o caso dessa, denomi-
nada “Aprenda a ver as coisas”. É uma matéria de “O Cruzeiro” de 1949. É importante 
pensarmos que é esse momento em que a revista está se renovando, e a matéria mostra 
fotografias tomadas de tal ângulo, ou tal proximidade, que impede o observador de 
reconhecer o que está sendo ali retratado. Ele é desafiado a adivinhar o que está sendo 
representado como uma forma de a revista colocar o seu leitor a par das transforma-
ções que a fotografia estava trazendo naquele momento para a imprensa. “Você sabe 
ver as coisas?”, a revista fica o tempo todo perguntando; “sabe mesmo?”. A explicita-
ção da presença do fotógrafo é também algo que me parece importante de pensarmos 
nesse momento de constituição da identidade dessas revistas. É ele que dá ao público 
a possibilidade de acesso a estas imagens espetaculares. Desde o texto de 1931 de um 
fotógrafo alemão, Erich Salomon, em que ele se coloca como caçador de imagens e des-
creve o trabalho de um fotógrafo de imprensa, que este termo passou a fazer parte do 
vocabulário das revistas ilustradas.
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Vemos a capa de “Voilá”. Essa era uma revista bem sensacionalista, concorrente da 
“Vu” na França nesse período, e ela traz na capa a imagem desse fotógrafo que coloca a 
vida em risco para trazer as fotografias para o público. Neste caso, a presença do fotó-
grafo que muitas vezes é omitida em grande parte das reportagens é explicitada como 
uma forma de valorizar as fotografias. Essa é uma cena política, da eleição naquele 
momento na França, só que na verdade, os fotógrafos que estão em segundo plano são 
mais importantes do que o elemento central. Essas imagens são muito recorrentes, vão 
ressignificando determinadas soluções de acordo com as necessidades locais. 

Aqui são alguns fragmentos de imagens mostrando fotógrafos da revista “O Cru-
zeiro”. Ali à esquerda, acima, a gente tem o Jean Manzon, que é o próprio colonizador 
branco, com o revólver na cintura, ao lado dos índios. À direita, a gente tem o José Me-
deiros, que, ao contrário, está sempre acolhendo, abraçando e tocando os índios com 
essa empatia que lhe era característica. Embaixo, a gente tem o Henry Ballot, cujas 
fotos dos índios tem realmente uma dureza muito grande, e é interessante porque 
aqui é o próprio fotógrafo que está sendo objeto de observação dessa criança índia. 
A presença da fotografia, assim como a presença do fotógrafo, aparece também de 
maneira indireta, em reportagens como essa que problematizam o próprio ponto de 
vista do fotógrafo. Esses cortes abruptos são absolutamente inusitados para aquele 
momento. A mudança de escala, essa perna que aparece maior que as figuras do fun-
do, é a própria fotografia e a presença do fotógrafo sendo colocadas em questão de 
maneira indireta. 

As legendas brincam um pouco com isso também. Dentro desse sistema globaliza-
do, a gente vê também a reutilização de imagens, como nesses dois exemplos de uma 
capa da “BIZ” de 1931 e da “Vu” de 1930. Quase um ano depois, essas mesmas imagens 
são usadas na capa destas duas revistas. Isso era muito recorrente, e era pouco prová-
vel que o público tivesse acesso às duas publicações naquele momento e pudesse iden-
tificar a cópia. Na verdade, essas reutilizações não eram entendidas como cópia, nesse 
sistema. Eu já vi muitas críticas ao Cruzeiro falando “ah, mas ‘O Cruzeiro’ copiava as 
revistas estrangeiras...”. Não é bem isso. “O Cruzeiro” estava inserido no circuito dessa 
mídia globalizada, que é um sistema industrial em que vale muito mais a eficácia dos 
recursos utilizados do que a originalidade. Não está em discussão a originalidade. Uma 
solução bem sucedida nessas revistas vai ser replicada infinitamente, até que ela se es-
gote, de acordo com as necessidades locais. Nesse sentido, acho que rever “O Cruzeiro” 
dentro desse circuito faz com que a gente o valorize ainda mais. 

Aqui, retomando, voltando um pouco atrás para ver como isso acontecia até com 
outros tipos de suporte: a ideia de maleabilidade das imagens vai acontecer também 
com as novas tecnologias. Temos a fotografia de capa de um semanário ilustrado, norte
-americano, que ao mesmo tempo também circulou no formato de vista estereoscópica. 
Aqui a mesma coisa, dando conta do início desse processo de circulação: neste exem-
plo, uma capa da revista “Photoplay” de janeiro de 1952 e de “O Cruzeiro” de alguns 
meses depois. Vemos como as imagens vão sendo ressignificadas, circulando de acordo 
com as necessidades de cada circuito, algo que de certa forma já acontecia desde o iní-
cio. As capas da “Photoplay”, uma revista de cinema, eram feitas a partir de fotografias 
de atrizes. As fotos eram então copiadas como ilustração e a gente vê claramente a capa 
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do número 1 da revista “O Cruzeiro” redefinindo o original e trabalhando em cima des-
sa mesma imagem. Há uma série de imagens do mesmo período, de origem fotográfica 
ou não, que vão sendo ressignificadas e trabalhadas pelo circuito. Aqui é a capa de um 
exemplar da revista “Life” da década de 1920. Pouca gente sabe que o título “Life” já 
existia antes dessa revista “Life” que a gente conhece, fundada em 1936. Era uma re-
vista de variedades, criada no final do século XIX nos Estados Unidos, que depois teve 
o titulo comprado. A partir daí se funda a “Life”, essa revista ilustrada que a gente veio 
a conhecer. Esse tipo de reutilização muitas vezes vinha acompanhada de uma ressig-
nificação das imagens, como nesse caso em que temos a mesma imagem utilizada na 
“Life” e na “Match”, com poucos meses de distância. É curioso é a gente ver a legenda 
que acompanhava cada uma delas. Na “Match”, a imagem foi usada para ilustrar uma 
matéria sobre a Exposição Internacional de 1939 em Nova York, ao passo que a mesma 
imagem na capa da “Life” foi utilizada para falar sobre apliques de cabelo, que, segundo 
consta, estavam na moda naquele momento. Nesse sentido, essas imagens vão circulan-
do e ganhando outras camadas de significado. 

O emprego das mesmas soluções formais, que a gente vê aqui, é um dos muitos 
exemplos que podemos apontar. Nesse caso, o Jean Manzon, quando ainda estava na 
França, vai se inspirar naqueles trabalhos de distorções do André Kertész, que também 
atuava na revista “Vu”. Aqui, ele fotografou o editor da “Vu” para a capa, em 1930. Este 
tipo de recurso vai ser retomado por Jean Manzon, e ele inclusive vai trazer isso para “O 
Cruzeiro”. Ele é um elemento importante nessa circulação de soluções, sejam temáticas, 
sejam formais, entre a imprensa francesa e a imprensa brasileira. Eu vou tentar correr 
aqui um pouquinho para a gente ter mais tempo para o debate. Outro elemento dessa 
globalização é o emprego das mesmas estruturas narrativas nas fotorreportagens. Esse 
é um detalhe daquela reportagem, “Como se faz a ‘Picture Post?’”, que eu já mostrei. São 
essas grades que dão corpo ao desenho das páginas, e são soluções que vão sendo ado-
tadas nos mais diversos países. Esse modelo narrativo, muito característico deste perí-
odo, vai sendo amadurecido aos poucos, e se estabelece uma estrutura narrativa muito 
forte, muito bem articulada, em que as imagens todas se encadeiam — cada tipo de 
imagem assumindo uma função dentro dessa narrativa. Existem essas imagens sangra-
das, que dão conta de uma espécie de manchete visual; as imagens de médio formato, 
que vão fazendo passagens entre elementos dessa narrativa; as imagens pequenas, que 
vão ilustrando determinadas situações específicas; e essas variações que dão o ritmo 
da narrativa, o que é uma característica muito própria desse momento, até se chegar 
ao ápice, na finalização. Como é o caso dessa imagem do José Medeiros do índio com 
o avião, que hoje já se tornou emblemática e ganhou uma certa autonomia em relação 
ao lugar e ao momento em que ela foi publicada. Então, temos esse modelo de fotorre-
portagem que é um modelo narrativo flexível, baseado em grande parte na montagem 
cinematográfica e adaptável aos mais diversos contextos. 

Tem também diversas chaves temáticas que vão sendo reutilizadas infinitamente. 
Esses grandes editores das revistas ilustradas das décadas de 1930 a 1950 são pro-
fissionais que conseguem estabelecer essas chaves temáticas e que são depois assi-
miladas pelas mais diversas revistas. Por exemplo, Stefan Lorant foi quem pautou os 
fotógrafos da “Picture Post” para fotografarem as grandes metrópoles à noite. Aquela 
série que a gente conhece do Brassaï, da cidade de Paris à noite, que depois se tornou 
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independente da revista e hoje é muito conhecida, foi uma pauta. Essas relações ainda 
são pouco esclarecidas. Outra pauta recorrente é a vida nas pequenas vilas, que vai se 
reproduzindo em diversas publicações. Outra temática muito recorrente é a vida pri-
vada das personalidades públicas, que era uma forma de tentar garantir a idoneidade 
moral dessas pessoas para assumirem os cargos políticos. Aqui há uma imagem muito 
peculiar e surpreendente do Hitler, em casa, atendendo telefone, e depois em situações 
da sua vida doméstica. Esse é um esquema que a gente vê até hoje, na revista “Caras” 
e várias outras. O Jean Manzon trabalha nessa linha com Getúlio Vargas, fotografando 
Getúlio em família. Mas ao mesmo tempo, nessas outras fotos, ele é esse homem que 
enxerga longe e pode pegar nas armas se necessário. Outra temática é a natureza e seus 
mistérios, aqui uma matéria do José Oiticica Filho, de 1952, que rebate na “Life”, nessa 
matéria sobre insetos do Andreas Feininger. 

Só para finalizar, eu queria mostrar alguns exemplos da reedição de reportagens 
marcantes em outras revistas. Essa é uma reportagem muito conhecida do Jean Manzon, 
em que ele fotografa os índios atirando contra o avião em que está. Inclusive existe toda 
uma polêmica sobre a autoria dessas fotos ser dele mesmo ou não, mas eu queria só 
mostrar como essa fotorreportagem vai sendo republicada em outros contextos. Agora 
mais recentemente eu descobri — porque a gente sempre lê os depoimentos do Medei-
ros, de muitos desses fotógrafos falando que essas imagens circularam o mundo todo 
e durante muito tempo estive atrás disso — por exemplo, que a “Illustrated London 
News”, na década de 1940, vai republicar uma série de fotos de reportagens da revista 
“O Cruzeiro”. Eu achei bastante curioso - aqui também, na “Paris Match” — o modo 
como essas matérias vão se replicando. Nessas reportagens, temos Cartier-Bresson, 
Robert Capa, todos presentes na revista “O Cruzeiro”. São imagens que vão tanto daqui 
para lá quanto de lá para cá, nesse circuito que vai se retroalimentando. Para fechar, 
queria mostrar a mudança que vai acontecer a partir dos anos 1960, em que essa es-
trutura narrativa deixa de fazer sentido para aquela sociedade. Ela se esgota com o ad-
vento da televisão e com uma série de outras mudanças. Aqui a gente tem uma matéria 
da revista “Realidade” em que a estrutura narrativa não é mais tão fechada, tão binária, 
é uma narrativa mais aberta, que vai se transformar no que a gente hoje conhece como 
ensaios autorais. Era isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Trazer a proposta de a 
gente começar a pensar nessas revistas num contexto mais ampliado de uma produção 
industrial de fato. Eu acho que esse é um caminho de pesquisa que pode trazer ainda 
muitas outras descobertas importantes. Obrigada.

silvana — Bom, a gente tem ainda 15 minutos e acho que poderíamos abrir direto 
para perguntas, comentários. Alguém se habilita?  Então eu vou fazer: você trabalha 
com o material da Biblioteca Nacional, Joaquim?

joaquim — A minha pesquisa original, referente ao século XIX, foi toda feita com 
as fontes da Biblioteca Nacional. Por um lado, como eu trabalho lá, tive o privilégio de 
ver muita coisa no original. Mas foi quando fiz o meu mestrado que me aprofundei por 
três anos neste assunto, trabalhando a partir dos microfilmes das publicações. 

A gente partiu do catálogo de periódicos microfilmados. O nosso recorte era o Rio 
de Janeiro entre 1839 e 1900. Examinamos milhares de publicações, de periódicos. Se-
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lecionamos trezentos e poucos jornais que tinham imagens, depois filtramos para cento 
e poucos e aí desenvolvi o meu estudo. De lá para cá, depois do meu doutorado, nesses 
últimos anos em que passei a envolver-me um pouquinho com o ensino no campo da 
pós-graduação, pude realizar algumas viagens e pesquisar in loco, em outros lugares, 
examinando os originais, inclusive. Fiz isso em Porto Alegre, em Belém, no Recife. Exa-
minei muitas coisas que, em princípio, a Biblioteca Nacional não tem. Estamos fazendo 
novas descobertas, e isso é fantástico. 

Minha última pesquisa foi no Arquivo Público e na Biblioteca Pública de Pernambuco, 
no Recife. São acervos cujo acesso ainda é difícil, devido ao estado de conservação, mas 
já há projetos de digitalização nestas instituições em andamento. Há diversas iniciati-
vas, no campo de pesquisa ora denominado “Memória Gráfica Brasileira” — tem mui-
tas coisas acontecendo, pessoal! Acho que este é um campo que tem tudo para evoluir 
muito em nosso país. Tem muita coisa para a gente investigar. Não sei se eu respondi. 

silvana — Ainda mais agora com essa hemeroteca que é um espetáculo! E a 
Helouise trabalha com “O Cruzeiro” há tanto tempo. Essa perspectiva do acervo é de “O 
Cruzeiro” ou dos Diários Associados? Só O Cruzeiro a ser digitalizado?

joaquim — Ah não. Muitos outros jornais dos Diários Associados. É uma coisa 
maior. Mas “O Cruzeiro”...

silvana — Claro, é a joia da coroa. O que você acha que serão as perspectivas de 
pesquisa a partir dessa digitalização e essa publicização?

Helouise — Eu acho que vai ser um marco nos estudos sobre fotojornalismo desse 
período do moderno. Nesse período em que eu fiz a revisão para a exposição realizada 
lá no Instituo Moreira Salles eu acabei me tornando colecionadora, para o bem e para o 
mal. Para você ter acesso às revistas, você acaba tendo que adquirir, porque as coleções 
são falhas nas bibliotecas. No caso dessas revistas estrangeiras, não era fácil ter acesso 
a determinadas coleções. Eventualmente, você consegue viajar e tal, mas não é sempre. 
E uma coisa que me chamou muito a atenção, e acho que é um dado interessante para 
os jovens pesquisadores, é a possibilidade de estes leilões virtuais se tornarem fontes 
também de pesquisa. Mesmo que você não compre, a disponibilização de certas revis-
tas e de certos materiais te abrem outras perspectivas. Fontes que você não imaginaria 
como fontes tradicionais de pesquisa e você transforma a partir dessas ferramentas. E 
eu acho que a digitalização de “O Cruzeiro” vai ser muito importante, assim como foi 
muito importante, a meu ver, a possibilidade de cotejar as revistas com os arquivos dos 
fotógrafos, que era algo que nunca tinha sido feito e foi possível a partir da aquisição 
de acervos como de José Medeiros, de Henri Ballot e de vários outros, pelo Instituto 
Moreira Salles. A possibilidade de você comparar o que foi produzido com o que foi 
publicado também me parece uma abertura que hoje se torna possível, e me permite 
vários outros tipos de abordagem.

ana mendes — Joaquim, eu não sei se eu perdi o início da tua fala, mas queria 
saber mais sobre o trabalho da Brasiliana. Vi uma notícia, não sei se é recente também, 
na “Folha de S. Paulo”, de que eles descobriram Machado de Assis em uma imagem da 
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época da abolição da escravatura. Queria saber se tu tens notícias complementares a 
essa reportagem e coisas semelhantes que estejam acontecendo, e explicar o trabalho 
da Brasiliana.

joaquim — Esse portal está começando. Além dos curadores (eu e o Sergio Burgi, 
do IMS) temos uma estrutura básica (equipes das duas instituições) e ainda, uma su-
beditora, a Andréa Wanderley. É uma pesquisadora experiente, trabalhou no Centro de 
Documentação da Rede Globo. A gente tem publicado uns posts assim, em função de 
efemérides. Então, no dia 1º de maio a gente publicou um texto, junto a uma  galeria de 
fotos, sobre o trabalho. No Dia da Abolição, 13 de maio, subiu outra galeria de imagens, 
e aí tinha essa foto da Missa Campal ocorrida em 17 de maio de 1888, no Campo de São 
Cristóvão, que integra a coleção do Dom João de Orleans e Bragança, hoje sob a guarda 
do Instituto Moreira Salles. Eu já usei essa foto em uma exposição no Banco Santos, que 
solicitou o empréstimo. Sei que há uma outra cópia da mesma no IHGB, mas eu nunca 
examinei-a. A Andréa, olhando essa foto, falou: “Esse aqui é o Machado de Assis!”. Aí, co-
meçou o debate e a investigação; ela levou a questão para a Elvia Bezerra, que coordena 
a área de literatura do IMS. Elvia sugeriu que o Ubiratan Machado opinasse e depois eu 
sugeri o Eduardo Assis Duarte. Todos se interessaram e houve unanimidade — era o 
Machado. E este fato passou despercebido por todos desde 1888; ninguém sabia que 
ele teria comparecido àquela missa! Quanto ao Antonio Luiz Ferreira, o fotógrafo, pode 
ser considerado um dos pioneiros da reportagem fotográfica em nosso país, pois ele 
fotografou diversas manifestações que aconteceram por ocasião da Abolição. Entre ou-
tras, fotografou o movimento na frente dos prédios dos jornais. Há, em Portugal, um 
acervo fotográfico que teria pertencido à princesa Isabel, onde constam todas essas 
fotos. Mas não as encontramos publicadas na imprensa, uma pena... voltando ao post 
da foto da Missa Campal com a presença do Machado de Assis, isto causou uma enor-
me repercussão na imprensa escrita, falada e televisionada; tudo muito interessante. 
É bacana ver como uma fotografia pode constituir-se em fonte primária para a escrita 
da história! Uma foto que existe há 120, 130 anos, que a gente se cansou de ver, que eu 
mesmo já expus, publiquei, que está multiplicada... e ninguém jamais havia reparado 
nisso. E segue a polêmica, sobre o engajamento — ou não — do Machado na campanha 
abolicionista...

ricardo de Holanda — Joaquim, eu queria complementar só o que você falou. 
Esse inglês tem um trabalho maravilhoso, publicado em um dos anais da Academia 
Brasileira de Letras, e ele faz um trabalho monumental sobre o Machado, vinculando a 
fotografia. E ele afirma que o Henrique Fleiuss era um grande amigo dele e ele frequen-
tava lá os estúdios do Henrique Fleiuss. Eu não sei, cabe a você aí...

joaquim — Sim — ele colaborava na “Semana Illustrada”; o Machado realmente 
escreveu naquele periódico, que sempre o prestigiou.

ricardo Holanda — Pois é. Quero aproveitar e parabenizá-lo. Como sempre, bri-
lhante. Mas à Helouise eu queria fazer uma pergunta. Gostei muito da sua explanação. 
Você usa o termo fotorreportagem em relação a “O Cruzeiro”. Evidentemente, naquela 
época a linguagem da fotorreportagem era distinta dessa linguagem que nós vemos na 
“Realidade” que tem e que trouxe todo um conhecimento que veio da “Harper’s Bazaar”. 
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Eu queria perguntar para você o seguinte, o fundamento da minha pergunta: a estrutu-
ra da fotorreportagem em que o texto e a imagem, que me parecem que na “Realidade” 
estão estruturalmente distintos para se complementarem, em termos de informação, 
você veria isso também em “O Cruzeiro” ou não há ainda essa distinção, essa identifica-
ção texto-imagem em termos de informação? Seria uma massa só?

Helouise — O modelo de “O Cruzeiro” foi o modelo estabelecido, inicialmente, 
pela “Match”, depois pela “Picture Post”, e todas essas revistas que surgiram no final dos 
anos 1930. Era esse o modelo — enfim, a gente não teria tempo para se aprofundar nis-
so — e a “Life” veio amarrar toda uma série de soluções nessa relação texto-imagem que 
já vinham sendo desenvolvidas, a meu ver, desde a República de Weimar pela imprensa 
alemã. E esse modelo vai sendo amadurecido ao longo desse período e se transforma, 
realmente, em uma camisa de força, vamos dizer assim. Se em um primeiro momento 
ele é super inovador, no final dos anos 1950 ele se transformou em algo extremamente 
estereotipado. Mas me parece que, em um primeiro momento, ele veio dar à fotografia 
uma relevância que ela nunca teve, porque o texto assume uma posição um pouco mais 
discreta em relação às imagens. Só que aquela estrutura era muito bem articulada, mas 
muito fechada. Aqui não. Aqui [na revista “Realidade”] me parece que texto e imagem 
se relacionam de um modo um pouco mais suave, talvez. Porque são ensaios fotográ-
ficos que vão se interpondo às massas de texto, o que também garante uma certa au-
tonomia ao discurso do repórter. Só voltando muito rapidamente no exemplo de um 
modelo muito bem estruturado que é o da “Life”, com o Eugene Smith. Nos anos 1950, 
essa estrutura está muito bem definida, então você tem essa primeira imagem que eu 
considero uma imagem-manchete. Ela funciona do mesmo modo que a manchete es-
crita, que é uma manchete visual. É um convite para o leitor abrir essa porta e entrar 
nessa realidade. E aí, essa narrativa vai sendo construída basicamente pelas imagens. 
Parece que o texto vai só dando as pistas para você seguir essa narrativa. E ao mesmo 
tempo, parece que o fotógrafo transita pela própria história da fotografia, a partir do 
momento em que ele assume um tipo de linguagem variada dentro da fotorreportagem. 
Essas imagens lembram, muito claramente, algumas fotografias pictorialistas, que va-
lorizam o trabalhador e que têm esse desfocado como característica principal. Já aqui é 
cinema puro, ainda mais com esse fechamento. Então, é um exemplo em que a relação 
texto-imagem é totalmente diferente do que a gente vê na revista “Realidade”. Não sei 
se eu respondi sua pergunta. Mas obrigada por ter a oportunidade de falar sobre isso. 

silvana — Ninguém se anima? Então eu queria agradecer a Helouise, ao Joaquim, 
nessa tarde propícia para essa discussão, acredito que todos aprendemos muito. Que-
ria agradecer mais uma vez aos Correios pelo patrocínio e pela acolhida aqui, no Centro 
Cultural dos Correios. Também à equipe, a Danielle, a Ana, todo mundo envolvido no 
FotoRio, se desdobrando para que desse tudo certo. Deu tudo certo. E queria convidar 
todo mundo para os dois próximos dias de debates. Amanhã é a Maria Carmo Rainho e 
eu, com mediação da Ana Paula Goulart, e na quinta-feira o Ratão Diniz e Ana Carolina 
Fernandes, que está com a exposição, encerrando esse ciclo de debates. Muito obrigada 
a todos e até amanhã.
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silvana — Boa tarde, a gente vai dar continuidade ao segundo dia de ciclo de deba-
tes sobre fotojornalismo. Infelizmente, a mediadora, Ana Paula Goulart, está atrasada. 
Ficou presa no trânsito, o que não chega a ser novidade para ninguém. Virou cotidiano 
da cidade. 

Ontem a gente teve um debate muito profícuo, muito interessante, com Joaquim 
Marçal Ferreira de Andrade e Helouise Costa. Joaquim Marçal falou sobre a fotografia 
na segunda metade do século XIX, e Helouise Costa, sobre as revistas ilustradas que 
têm o seu momento mais forte na metade do século XX. Hoje, vamos eu e a Maria do 
Carmo Rainho trabalhar com jornais, com periódicos diários também no Rio de Janei-
ro. A gente vai dar início para não atrasar, e quando a Ana Paula chegar, ela assume a 
coordenação. Quero agradecer mais uma vez ao Centro Cultural dos Correios por estar 
nos abrigando aqui e também aos Correios pelo patrocínio de mais uma promoção do 
FotoRio. Esse espaço de debate é um espaço muito importante para que a gente troque 
informações, exponha as pesquisas. Então vamos dar início com a Carmô! A palavra é 
toda sua.

maria do carmo rainho (carmô) — Boa tarde. Queria começar agradecendo à 
Silvana pelo convite, pela oportunidade de estar mais uma vez trabalhando com você e 
atuando no FotoRio. Agradecer também ao Guran, que é uma pessoa de coragem, como 
a gente sabe, porque tem uma disposição e uma persistência para fazer esse evento 
como poucas pessoas têm. A prova disso não é só isso aqui, mas as exposições que estão 
aqui e em outros espaços culturais da cidade. Acho que a gente tem que lembrar e, en-
fim, vou fazer essa dobradinha com a Silvana, como ela falou, e nós duas, basicamente, 
trabalhamos com jornais. Eu, com o “Correio da Manhã”. É o jornal que eu vou enfocar 
aqui e com que eu tenho trabalhado, trabalhei no doutorado. Acho que a gente vai ter 
um diálogo interessante, explorando a fotografia do jornal, o fotojornalismo. 

Há mais de 20 anos, para falar a verdade, eu venho trabalhando com a história da 
moda no Brasil. Não propriamente sobre a história das roupas e dos estilos, tendências. 
Isso me interessa também. O que me interessa sobretudo é tomar a produção, difusão 
e consumo da moda como um elemento para examinar temas como distinção social, 
gênero, identidade de grupo, juventude, entre outros. Nessas pesquisas, meu locus pri-
vilegiado tem sido o Rio de Janeiro, que é o lugar por excelência dos novos parâmetros 
vestimentários, a partir do século XIX, com a chegada da Corte, e há décadas espaço pri-
vilegiado da difusão daquilo que a gente associa à moda brasileira. Em outras palavras, 
o que define para o mundo o jeito brasileiro de se vestir, e a moda praia é só um exem-
plo disso, é aquilo que se vê nas ruas, em especial na orla carioca. Como a cidade e seus 
habitantes têm estado sempre presentes nessas pesquisas e a fotografia, o fotojorna-
lismo e a fotografia de moda são fontes que tenho privilegiado ativamente, considerei 
que seria importante, interessante para essa apresentação, examinar o Rio de Janeiro 
tal como ele se dá, via fotografias de moda. Os modos como esse gênero fotográfico ex-
plora ruas, praças, praias, parques, as regiões da cidade consideradas potencialmente 
interessantes para esses registros. 
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Eu pretendo tomar o Rio meramente como um cenário para essas fotografias, in-
vestigar como e por que, nos anos 1960, as fotografias de moda saem dos estúdios 
‘fotográficos, abandonam os registros dos desfiles de passarela e vão para as ruas da 
cidade. Para isso, vou trabalhar, como disse, com as fotografias de moda produzidas 
pelo jornal “Correio da Manhã” nesse período. Não as imagens impressas, mas os ori-
ginais fotográficos que se encontram disponíveis para consulta no Arquivo Nacional. A 
escolha dessa cronologia e desse conjunto de imagens se explica por diversas razões. É 
um resumo o que vou trabalhar aqui. A mudança no sistema da moda nos anos 60, as 
transformações no campo do comportamento, a fotografia frente uma nova política do 
corpo, um outro item dedicado às ruas que é o espaço por excelência dessa fotografia 
de moda e, para fechar, trabalhar com essa ideia de que as imagens tornam a moda e a 
vida na cidade inteligíveis: são estes itens e tópicos que eu vou abordar. 

Em primeiro lugar, uma coisa que é importante falar sobre os anos 60 é a mudan-
ça no sistema da moda, com a passagem, nesse período, do modelo de moda de classe 
para moda de consumo. O que seria moda de classe? Bom, isso que vocês estão vendo 
aí. Na moda de classe, os padrões de vestimenta eram criados exclusivamente para as 
camadas mais altas, e a partir daí, disseminados para os outros grupos que, em busca 
de distinção, buscavam imitar as classes superiores. São registros clássicos nos jornais 
dos anos 50 e ainda comuns na primeira metade dos anos 60, por exemplo, do público 
frequentador do Grande Prêmio Brasil no Jóquei Clube, um dos grandes eventos que 
marcavam a vida na cidade e a vida social, impondo roupas apropriadas, um investi-
mento nessa produção da cultura das aparências e, como vocês podem ver, no final dos 
anos 50, no uso de peles, que também é uma demonstração dessa... O chapéu, o uso de 
luvas, o salto... enfim. A gente consegue identificar bem a quem essa moda se destina 
e onde ela usa, onde esses grupos vão exibir esse tipo de vestimenta. Na moda do con-
sumo, os padrões de vestimenta são multifacetados, originam-se de diferentes grupos 
e obrigatoriamente de grupos etários mais baixos. O que importa não é a classe social, 
mas principalmente a juventude, esse grupo como uma força criadora. Em termos ge-
rais, isso significa apontar para uma ruptura com a alta costura e com os costureiros 
que, até então, ditavam a moda. E a valorização da roupa produzida por jovens comer-
cializada entre outros espaços pelas boutiques. A idade vai substituir o status como 
elemento definidor do que é moda. 

Soma-se a isso o fato de as casas comerciais consolidadas no espaço da alta-cos-
tura, no Rio de Janeiro, como é o caso da Casa Canadá e da Maison Jacques Hime (que 
funcionavam onde depois era a Mesbla, no Passeio), fecharem suas portas em 66 e 67, 
respectivamente. No Rio de Janeiro, há essa ruptura, essa disrupção: as casas comer-
ciais também associadas à alta-costura vão fechar. No caso do Jacques Hime porque ele 
morre, e é fechada a loja aqui, era um costureiro francês importante. A Casa Canadá vai 
passar por um problema financeiro, tem que entregar o imóvel que ocupa e isso acaba 
fazendo com que a empresa feche, mas eu acho que não é só isso. É a própria mudança. 
É o fato do Rio não ser mais capital, dessa vida social também ter se alterado e do fato 
de a própria roupa estar mudando, a forma de vestir, essas referências que vêm de ou-
tros lugares. Essa própria decadência da alta-costura, digamos assim. 
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Essa mudança vai se fazer notar geograficamente no Rio de Janeiro. O Centro co-
meça a entrar em decadência como espaço privilegiado para a difusão da moda e as bu-
tiques e lojas comerciais começam mais vivamente a funcionar em Copacabana. Desde 
o final dos anos 40, a gente já começa a ter butiques em Copacabana. Mas isso vai se 
intensificar ao longo dos anos 60. E também em Ipanema. Sendo que Ipanema é uma 
opção barata para aqueles que não conseguem se estabelecer em Copacabana, ainda 
nesse momento, curiosamente. Associado a esse primeiro aspecto, estão as mudanças 
comportamentais que marcam os anos 60 e envolvem a ocupação do espaço pelas mu-
lheres no mundo do trabalho e das universidades, o advento da pílula anticoncepcional 
e o início de uma autonomia feminina em relação às práticas sexuais, um relaxamento 
dos costumes, com relação de gêneros menos assimétricas. São novas técnicas do corpo 
que correspondem a novas roupas. 

Como afirma Marcel Moss, “o corpo, mesmo minimamente, sempre visa satisfazer 
o olhar dos outros. Posto que a partir dele são estabelecidos julgamentos”. As noções 
de técnicas do corpo se aplicam a gestos codificados em vista de uma eficácia prática 
ou simbólica. Modelando conforme hábitos culturais, o corpo produz efeitos práticos. 
Em vista disso, cabe perguntar: como os fotógrafos reagem a essas novas técnicas do 
corpo? De que modo eles são instados a mudar, no criar, novas formas de exibir esse 
corpo? Achei interessante fazer este contraponto entre um padrão de representação 
muito comum na fotografia de moda que é o registro puro e simples dos desfiles nas 
casas comerciais. Esta primeira imagem é um desfile na Casa Canadá em 1960, e este 
era o tipo de registro comum na imprensa, pelo menos até meados dos anos 60. E, como 
contraponto lá no início dos anos 70, esta imagem deste editorial, “Maiôs ao Mar”, não 
sei se vocês conseguem ver, inclusive o vendedor de mate ali encostado na pedra, enfim, 
um padrão de representação que mostra bem essa diferença entre essa moda de classe 
e essa moda de consumo, e como os fotógrafos vão se ver obrigados a mudar a direcio-
nar seu olhar na hora de representar essas modelos, essas mulheres. 

Maria do Carmo Rainho

Foto Fabian A
lvarez
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Aqui, dois registros do fotojornalismo já mostrando um pouco quem são essas mu-
lheres que estão nas ruas, que não são fotografias de moda, mas mostram como o olhar 
do fotojornalista também está voltado para essa juventude e esse corpo vai ser repre-
sentado - e isso é uma coisa que eu vou voltar a falar mais no final — como o olhar do 
fotógrafo vai ser seduzido por esse corpo jovem, por esse corpo em exposição e como 
isso vai haver tanto na fotografia de moda quanto no fotojornalismo. A pergunta é essa: 
como registrar esses novos sujeitos da moda, essas mulheres ativas, muitas delas jo-
vens, politicamente engajadas, que se manifestam contra a ditadura, atuam no movi-
mento estudantil, lutam pela igualdade de gênero e pela liberdade sexual, em espaços 
associados às suas mães e avós? Isso vai obrigar a deslocamento em termos espaciais 
em relação a essas mulheres. 

Este é um exemplo que eu acho bastante interessante de registro de fotografia de 
moda, feito já por um fotógrafo de moda já no final dos anos 60, o Jacques Avadir, um 
padrão diferente pelo menos daquele que a gente estava acostumado a ver até 1965-
66. Esses aspectos impõem que as fotografias de moda, embora não apenas elas, regis-
trem as mulheres em espaços diferentes daqueles em que habitualmente eram vistas. 
No lugar dos desfiles em hotéis, como Copacabana Palace, das passarelas interior das 
lojas, elas serão representadas nas ruas, praias, universidades, preferencialmente, em 
movimento. 

Isso é uma coisa interessante: as mulheres estão sempre em uma dinâmica, movi-
mento, andando, correndo. Nunca estão paradas. Na maior parte das vezes, não estão 
paradas. O que é um rompimento muito claro com esse padrão vigente até então. Os 
fotógrafos também vão escolher como locação os novos espaços públicos e privados da 
cidade. Há sempre essa associação entre moda e tempo presente. É o Aterro do Flamen-
go, o autódromo do Rio de Janeiro, ou até mesmo o tobogã instalado na Lagoa Rodrigo 
de Freitas. Esses lugares vão ajudar a conformar a associação entre moda e modernida-
de, e também deixar claro quem são as destinatárias dessas roupas: sempre essas mu-
lheres dinâmicas. Este editorial, “Automoda”, com registros feitos no autódromo do Rio, 
e outros que acho bastante interessantes, são do Erno Schneider, nosso amigo. Neste, 
no Aterro do Flamengo, ele usou um olho de peixe, realmente investiu na coisa da luz, 
da sombra. São imagens interessantes em que ele quis dar esse caráter moderno, expe-
rimental, às fotografias dele, mas curiosamente são roupas feitas pela Mena Fiala, que 
tinha sido costureira da Casa Canadá. Ela tinha toda uma tradição, era um nome ainda 
associado à alta costura, mas o Erno trouxe esse elemento, essa quebra, ao fazer essas 
fotos no Aterro do Flamengo. 

A partir dos anos 60, outra coisa que já falei e acho importante, as ruas se tornam 
lugar por excelência das fotografias de moda, e não estão mais ocupadas simplesmente 
por modelos sofisticadas e glamourosas. Isso nos leva ao terceiro aspecto que torna as 
fotografias de moda daquela década tão interessantes: os editoriais de moda promo-
vem uma quebra ao escolherem como modelos jovens estudantes, artistas, amigas e 
namoradas de fotógrafos, jornalistas e produtores de moda. Quando você entrevista os 
fotógrafos desse período ou as produtoras, jornalistas, e tenta saber quem eram essas 
modelos, as respostas são “ah, ela era namorada do fulano, estudante da PUC ou mi-
nha amiga do Arpoador...”. As escolhas eram assim. Não só porque havia um problema 
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na profissionalização das modelos. As modelos antigas são as modelos de passarela, e 
muitas vezes não vão se adequar a esse padrão novo de registro, mas também por esse 
desejo do fotógrafo de chegar à mulher comum, à mulher jovem. Não dá para trabalhar 
nessas fotografias com modelos associadas à outra época, outro paradigma. Não vamos 
ver mais nenhuma dessas mulheres que estávamos acostumados a ver nas fotos da 
Ledelson, da Casa Canadá, da Maison Jacques Hime, da butique do Rio de Janeiro. Aqui, 
mais uma vez, mostrar a mulher comum, a jovem fotografada na rua em Copacabana, a 
jovem ativa em cima de um carro, é um padrão de fotografia que vai se tornar cada vez 
mais comum. Não existia, como falei, essa demarcação de modelo fotográfico e modelo 
de passarela. E a gente vai ver, portanto, essas mulheres jovens, essas mulheres comuns 
nesse tipo de fotografia.

O quarto aspecto que a gente percebe nessas fotografias de moda produzidas aqui 
é a influência dos fotógrafos ingleses, sob a qual a produção de imagens vai sofrer uma 
forma mais radical. Se era em Londres que a moda mudava de uma forma mais radical, 
na metade dos anos 60, e a alta-costura era confrontada não apenas como estética, mas 
pelos valores a ela associados, entende-se que aquela cidade era o espaço perfeito para 
a emergência de novos fotógrafos de moda. Entre o momento inicial, em que a fotogra-
fia de moda ocupou as ruas nos editoriais publicados pelas revistas europeias e a rua 
era apenas um cenário, um décor, e este momento atual, em que as pessoas comuns nas 
ruas são referências tão ou mais importantes que os editoriais de moda e os blogs, a 
gente acaba seguindo muito mais estas imagens que são feitas nas ruas nesse momen-
to intermediário, essa quebra, promovida pelos fotógrafos ingleses, nomeadamente o 
David Bailey. Quem viu “Blow-up” sabe disso. O fotógrafo é inspirado nele. E esses fo-
tógrafos estabelecem uma ruptura, tomando as ruas como espaço ativo. Além do David 
Bailey, a gente tem que registrar o Terence Donovan e o Brian Duffy. Os três fotógrafos 
são chamados de “Os Três Terríveis”, por várias questões que não cabe aqui enveredar. 
Mas eles vão conformar um novo padrão para as fotografias de moda, produzidas nas 
ruas londrinas, em locais inusitados, como gasômetros, utilizando até mesmo espaços 
destroçados pela segunda guerra. Todos os três têm uma origem de classe média baixa, 
conhecem bastante os subúrbios e vão usar esses espaços também como provocação 
em suas fotografias. 

Finalmente, é importante observar que as fotografias de moda no Brasil não eram 
produzidas por fotógrafos especializados até o começo dos anos 60. O primeiro fotó-
grafo nacional que constitui uma exceção a essa regra é o Otto Stupakoff, que tem um 
acervo todo comprado pelo Instituto Moreira Salles. Sobre esse acervo a gente já tem 
um livro, feito por eles, e já aconteceu uma exposição. O Stupakoff começa a carreira na 
revista “Claudia”. Depois, ele vai trabalhar para a Rhodia, nos editoriais, nos anúncios 
publicitários e nos publieditoriais da Rhodia. Vai para o exterior, e a maior parte do 
tempo ele acaba fotografando nos Estados Unidos, na França e em outros países. Essa 
questão dos fotógrafos não-especializados, que atuam nos jornais, vai nos levar a ob-
servar as imbricações entre o fotojornalismo e a fotografia de moda. A obra de alguns 
fotógrafos... Esta foto das duas moças na praia é o primeiro editorial de moda que o 
“Correio da Manhã” faz fora dos estúdios e fora das butiques. E é interessante porque, 
apesar de ser na praia, há todo um padrão de figuração comum ao que era alta-costura. 
Elas estão inclusive de luvas, posam de uma maneira muito delicada e mostram uma 
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feminilidade muito comum ao padrão anterior. Em 70, esse editorial “Maiôs ao mar”, 
continuação daquele que já vimos, que tem o rapaz vendedor de mate na praia, revela 
uma série de outras questões para a política do corpo, uma outra forma de mostrar 
esse corpo. A praia não é só um cenário, e um cenário deslocado, como está na primeira 
imagem. 

Mas voltando a esta questão do fotojornalismo e da fotografia de moda, é interes-
sante mencionar aquela revista inglesa, “Picture Post”, que a Helouise ontem comentou. 
Na “Picture Post”, a gente tem um exemplo dessa contaminação, dessa imbricação do fo-
tojornalismo e da fotografia de moda. Isso se dá na obra de um fotógrafo chamado Kurt 
Hutton. Ele recebeu a tarefa de resumir em apenas uma imagem que fosse significativa 
o espírito da feira de Southend, em Essex, em 1947. Uma imagem que sintetizasse o que 
era essa feira. Ele fez inúmeras tentativas, todas recusadas pelo editor, incluindo uma 
foto feita com uma modelo que o editor considerou artificial. Para produzir a fotografia 
que foi aceita, que é esta primeira imagem que vocês estão vendo das duas garotas, e foi 
publicada com a legenda “A imagem da Felicidade”, com a moça no carrossel, o Hutton 
apelou para empresas que agenciava figurantes para filmes. Na imagem em questão, ao 
fazer o movimento de saída do carrossel, a moça tem a saia levantada, como vocês es-
tão vendo, deixando aparente a lingerie e as meias usadas com cinta-liga. Sem dúvida, 
era a imagem de um fotojornalista que documentava a alegria da vida cotidiana. Mas é 
uma foto tão artificial como qualquer fotografia de moda. Não tem nada de espontâneo. 
Quando ele publicou o livro “Speaking Likeness”, reapresentou a foto com a legenda 
“Duas na Feira”, acompanhada de uma outra que havia produzido no mesmo local e 
não havia sido aceita, chamada “Uma na Feira”, que é dessa menina, sozinha, sentada 
casualmente, usando um vestido que também deixa as pernas de fora, que parece estar 
assobiando e com uma expressão meio entediada, desinteressada. 

Essas duas fotografias que são da era clássica do fotojornalismo apagam comple-
tamente qualquer distinção entre fotografia documental e fotografia de moda. Ambas 
usam a forma feminina para mostrar aspectos do que é ser inglês, da vida cotidiana e 
do desejo. Ambas são tomadas pelo mesmo fotojornalista. “Uma na feira” utiliza as téc-
nicas do “verdadeiro” fotojornalismo, o registro de um momento que ocorreu indepen-
dente de sua observação. Mas só foi capturado porque esse momento estava de acordo 
com o olhar do fotógrafo. Em contraste, a imagem “Duas da Feira” foi publicada em uma 
revista de notícias, mas usou artifícios técnicos associados à moda e à publicidade. E, 
vista novamente, com a passagem dos anos, é a imagem da menina, apropriação jorna-
lística do real, que talvez fale mais claramente de uma estética de moda contemporâ-
nea. Muito mais do que a primeira imagem. 

Ao longo dos anos 60, após a contratação do fotógrafo Erno Schneider e da sua 
equipe no “Correio da Manhã”, o jornal vai investir no fotojornalismo. A imagem vai 
ganhar força, e muitas vezes o texto vai ficar a reboque da fotografia, dos ensaios fo-
tográficos. Com o olhar acurado para o cotidiano, tudo o que é registrado por esses 
fotógrafos torna-se esteticamente instigante. Exemplar são as imagens dos protestos, 
manifestações e passeatas contra a ditadura. Nelas, os estudantes são protagonistas, 
sujeitos a serem destacados. Mas para a equipe do “Correio”, não se trata simplesmente 
de registrar os eventos. A produção de sentido envolve a forma de contemplar o cor-
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po, as roupas, os gestos, o comportamento da juventude. Nada do que está presente 
na cena pública passa despercebido por esses fotógrafos. A trama da vida cotidiana é 
construída, não apenas registrada nesse processo de mediação. 

Escolhi algumas dessas imagens feitas pelo Erno e pela equipe dele em que a 
gente vê realmente essa juventude em ação. E em muitas dessas imagens, percebemos 
características que poderiam ser de fotos de moda, que hoje em dia passaria facilmente 
como fotografia de moda. Esta eu acho que é exemplar, parece que as meninas estão 
posando para um editorial, vendo um rapaz que na verdade está fugindo na UFRJ de 
alguma situação dentro dessas manifestações de 68, neste caso. O aspecto político das 
roupas dos jovens não escapa aos fotógrafos: o uso de minissaia, calças compridas, as 
onipresentes calças jeans, as bolsas de couro usadas pelos homens e os cabelos longos 
são alguns aspectos da cultura da aparência valorizados por eles. Em muitos registros 
dos fotojornalistas nota-se vivamente a presença marcante das roupas como um 
statement, uma ação de conjunto de valores e práticas comportamentais. 

A fotografia de moda desse período também está a cargo dos fotojornalistas. É 
importante ressaltar que os mesmos fotógrafos que atuavam nos outros cadernos do 
“Correio” trabalhavam para o feminino. Isso não é exclusivo do “Correio da Manhã”. 
Quando a gente vê o “JB”, a Silvana sabe, o Evandro Teixeira cobria tudo, de fotos de 
moda a esportes, política, enfim. É uma prática comum nos jornais brasileiros nesse pe-
ríodo. Esse quadro vai ser alterado no final dos anos 60, com a contratação de fotógra-
fos freelancers para os editoriais de moda dos jornais. São profissionais como Antônio 
Guerreiro que surgem nesse período, e o Jacques [Avadir], que eu já comentei e que vai 
trabalhar para o “Ela”, em “O Globo”, que era uma página do “Segundo Caderno” ainda, e 
o suplemento feminino do “Correio”. No “JB” como eu falei, o Evandro continua fazendo 
essas fotografias de moda. O que é interessante nesse momento é que você tem a foto-
grafia de moda, mas ela ainda convive com as ilustrações, com os moldes. É um momen-
to de muita mistura dessa informação de moda. A fotografia não ocupou de uma hora 
para outra esse espaço que outras formas de difusão possuíam no jornal. Na fotografia 
de moda publicada pelo “Correio”, havia liberdade para experimentar. Diferentemente 
da revista de moda, onde o compromisso comercial é mais forte, o jornal podia escolher 
as lojas e criadores que desejavam contemplar aqueles que, àquela altura, estavam an-
tenados com os anseios e desejos dos consumidores, leitores. 

Isso parece meio estranho para a gente, achar que não há nenhum interesse co-
mercial nessas fotografias, mas isso foi dito por jornalistas e por produtores de moda: 
no “Correio” havia essa liberdade e essa possibilidade de escolher sem a conotação 
comercial que a gente vê nos jornais de hoje. E essa liberdade de expressão a gente 
percebe, por exemplo, nesta foto da Vera Barreto, um tipo de fotografia que você não 
vê em revista de moda. Em nenhum número da revista “Claudia”, nenhuma revista de 
moda ou feminina dessa época a gente vai ver esse tipo de registro mais ousado, como 
vários outros que a gente possui no jornal. Isso é típico também desse momento do 
“Correio”, dessa liberdade que foi ficando mais restrita ao caderno feminino, a partir do 
momento em que o próprio jornal foi entrando em uma decadência e essa equipe de 
fotojornalistas acabou saindo. 
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Vou terminar agora, mas antes queria só retomar esse tema da imbricação - a título 
de conclusão — entre fotojornalismo e fotografia de moda, apontando que isso não se 
dá apenas pelo fato de os produtores das imagens serem os mesmos nos jornais. Em-
bora muitos estudos não reconheçam o investimento em estética do fotojornalismo e 
fazem dessa característica uma qualidade, em oposição à fotografia de moda, o fato é 
que esses gêneros não devem ser compreendidos como formas distintas ou opostas de 
ver o mundo. Eu me lembrei muito da Ana Mauad, eu queria trabalhar com essa ideia 
de estetização da vida cotidiana para trabalhar fotografia de moda e um dia ela falou: 
“olha, eu não gosto dessa expressão, não gosto dessa ideia porque para mim, todo fo-
tógrafo visa a estética”. Não existe uma estetização da vida porque é uma fotografia de 
moda. Acho que isso dá a medida deste momento, deste trabalho. Porque a tendência é 
esta, para você contrapor uma fotografia de moda, diz que o fotojornalista não se pre-
ocupa com a estética ou com estetização. Conforme a Helouise Costa lembrou ontem, 
as imagens do fotojornalismo são muitas vezes encenadas, como a gente viu no caso do 
Hutton, e aqui se aproximam das fotos de moda. Mas isso não as tornam menos veros-
símeis. O que importa é que o fotojornalismo apresenta uma interpretação visual sobre 
os acontecimentos, ele não é suporte ou apoio ao texto, ele possui autonomia. 

As fotografias de moda também são criticadas, muitas vezes, vistas como anta-
gônicas às fotografias artísticas, em função do seu aspecto comercial. Isto, a despeito 
dos grandes fotógrafos que vêm trabalhando no meio. Uma das razões do preconceito 
estaria relacionada ao fato de ser uma imagem encomendada e é medida em função do 
sucesso comercial do produto que representa. Nesse sentido, a fotografia de moda não 
pertenceria a uma experiência estética, mas a uma troca de commodities. Sem esquecer 
desse aspecto comercial que as caracteriza, é importante lembrar que, nos anos 60, as 
fotografias de moda se tornam cada vez mais autônomas, ganham mais espaços nos jor-
nais e revistas femininas, no momento em que acontece a produção em séries de rou-
pas, sua massificação. Conforme lembra Lipovetsky, a retórica do chique é minimizada 
nas fotografias de moda com o advento do prêt-à-porter. Isso apontaria já nos anos 60 
para uma quebra de ouro de uma fotografia de moda, sobretudo em jornais. Trabalhos 
que começam, por exemplo, com Bob Richardson, e na atualidade, a gente percebe nas 
fotos da Corinne Day. Essa quebra dessa imagem sofisticada, dessa imagem glamorosa, 
isso se instaura nos anos 60. 

Nos anos 60, a fotografia de moda não se limita a registrar a moda, mas instituí-la, 
ao representar as modelos nas ruas. Torna a moda inteligível, concreta, pois evidencia 
os seus usos, os modos de portar a roupa em ação. Os editoriais de moda nas ruas sim-
plificam a complexidade da vida nas cidades, tornando-a acessível à imaginação dos 
leitores através da visualização de séries de estilos de moda. Esses editoriais de moda 
também seriam didáticos por traduzir a interação entre os sujeitos e as ruas, como as 
roupas contribuem para essas interações. É interessante pensar no espaço público do 
Rio de Janeiro no período do regime militar como algo libertador, quando se trata da 
roupa e do corpo como mídia. É interessante também pensar que a fotografia de moda 
dava uma liberdade corporal, como a gente viu nessas últimas fotos, inclusive essa em 
que os seios ficam à mostra como um espaço de exceção, nesse momento que a gente 
está vivendo sob a ditadura militar. Finalmente, cabe lembrar que as fotos de moda nas 
ruas do Rio também servem para mostrar seus lugares-chave, seus espaços modernos, 
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vendendo para o resto do país uma imagem de modernidade que a moda fotografada 
aqui colabora para reforçar. A moda se mescla com as fotografias na cidade, nas fotogra-
fias de moda, tornando as ruas inteligíveis. Obrigada. [Aplausos]

silvana — A Maria do Carmo vai ter que sair um pouco mais cedo. São quinze para 
as seis, a gente está com um tempo legal. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ela 
vai assistir à primeira parte da minha fala, mas vai ter que sair um pouco mais cedo.  
Quando fizer a pergunta, por favor fale o nome.

marina [inaudível] — Minha pergunta é sobre a diferença entre o fotojornalismo e 
as fotos de moda. Acho que a grande diferença para mim é a representação da mulher. 
Em todas as fotos, parece que as mulheres são mais sensualizadas. Acho que no fotojor-
nalismo tem um aspecto mais natural, mais da vida. E a fotografia de moda não parece 
tão natural. Isso foi um comentário, não uma pergunta.

maria do carmo — Acho que foi isso o que a gente falou. No fotojornalismo, mui-
tas vezes, a imagem também é encenada. Essa “naturalidade”, “espontaneidade”, não 
propriamente está em todas as fotos. Mas eu concordo com você e acho que quem tem 
um trabalho interessante sobre isso é o Erving Goffman. Ele fala que a fotografia publi-
citária hiperritualiza os comportamentos, gestos e os padrões associados a cada gêne-
ro. Isso a gente percebe porque, principalmente, as fotografias de moda são produzidas, 
em sua maioria, por homens. Então, nos anos 60 o que percebemos é “vocês são donas 
do corpo, vocês são ativas e dinâmicas, mas esse olhar nos pertence, nós é que vamos 
registrar vocês”. É o que a gente percebe mesmo quando você vê a minissaia, a calça 
comprida. É muito claro — isso eu trabalhei no meu livro, na tese: na maior parte das 
fotos de calça comprida elas estão de pernas abertas. Por quê? Qual o sentido de você 
exibir as mulheres nessa posição e não, simplesmente, de calça comprida? Porque esse 
aspecto sexual, essa erotização, tem de estar presente. Acho que você tem razão nisso 
que você apontou e acho que o Goffman fala disso muito bem.

silvana — Eu ia comentar aqui uma coisa que tem um pouco a ver com o que eu 
vou falar também. Essa escolha do espaço da cidade que você fala, para os editoriais de 
moda e tal — eu vou mostrar isso quando eu for falar — isso está presente em vários 
aspectos do fotojornalismo, especialmente, eu acredito, após a transferência da capital. 
Parece uma afirmação de que esse aqui é o espaço privilegiado, o Rio de Janeiro é lindo, 
aqui tem mar... E isso no “Jornal do Brasil” é muito claro. 

maria do carmo — Tem o fato de os jornais estarem aqui. Eu estou trabalhan-
do com um jornal carioca e na maior parte as fotos são todas produzidas aqui ou em 
Brasília, quando se trata de algum evento político e tal. Mas você tem razão nisso. É 
afirmar uma centralidade do Rio de Janeiro, a despeito da mudança para Brasília, por-
que de qualquer forma a vida cultural continuava aqui. Se a gente pensar na música, 
nas artes plásticas, no cinema, a mudança não criou esse rompimento. E no caso da 
moda, embora em São Paulo a gente tenha algumas coisas muito fortes nesse período. 
Butiques muito fortes no mercado, a Rhodia, a própria realização da Fenit, a Feira Na-
cional de Indústria Têxtil que é a origem das semanas de moda que temos. De qualquer 
forma, o Rio era o lugar onde as coisas aconteciam em termos de moda, de costume, 
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comportamento e, em certa medida, ainda é. Pelo menos, é o que é vendido para fora 
do Brasil. Quando a gente fala estilo brasileiro de se vestir, está falando do estilo carioca 
de se vestir. É isso que vende e a moda praia mostra muito isso. Acho que a Silvana tem 
razão: é reforçar essa centralidade a despeito da mudança.

Patrícia Heimer — Eu queira perguntar à Maria do Carmo como você vê essa 
relação da moda com as outras áreas, como design de interior, design de joias, por 
exemplo? A meu ver, é neste momento que surge o termo rústico. Os objetos da cultura 
popular, os indígenas, aparecem como um mercado de consumo para a classe média 
brasileira, o que é uma contradição com a ditadura civil-militar que estava acontecendo 
nesse momento. Qual o papel da moda nesse momento? Como você vê isso, pelo menos, 
apresentado no “Correio da Manhã”?

maria do carmo — Não posso falar muito nem de design de joias — não é a minha 
praia — nem de mobiliário. Mas o que percebo é que a roupa serve para mostrar nesse 
período que as coisas são mais acessíveis. Elas são mais possíveis de serem consumi-
das. A gente vive um processo de massificação e de produção industrial maior, e acho 
que a roupa é um dos aspectos mais visíveis disso, nesse momento, de uma industria-
lização mais forte. Já vinha do pós-guerra, mas nesse momento é muito forte. Mas acho 
que quando saímos desse modelo da alta-costura para o prêt-à-porter, ou dessa moda 
de classe para essa moda de consumo, isso não fica restrito à roupa. Então eu acho que 
a publicidade de moda e os editoriais de moda servem para isso, para mostrar que o 
consumo não é um pecado mortal, não está restrito a uma classe mais alta e as coisas 
também se tornam mais acessíveis, quando a gente pensa nas lojas de departamento 
que já existiam, mas nesse período são muito fortes também, como espaço de aquisição 
dos produtos. Acho que a o que a moda faz é mostrar que essas coisas podem ser con-
sumidas, devem ser consumidas. É um processo mesmo, digamos assim, com muitas 
aspas, de “democratização do consumo” nesse momento. E, ao mesmo tempo, como 
você falou, há a valorização do rústico, valorização do que é nosso e que na moda a Zuzu 
Angel vai fazer muito bem. Trazer os elementos brasileiros, os tecidos, as rendas. Isso 
também só se entende em um contexto em que o prêt-à-porter está vigorando, porque 
em uma cultura em que a alta-costura é um valor primordial, não há espaço para nada 
que seja nacional, brasileiro ou rústico. Então, eu acho que isso também tem a ver com 
essa mudança de paradigma.

silvana — Mais alguém? Pessoal que está em pé tem lugar aqui, quem estiver ani-
mado a sentar no chão [Risos]. Tem um cantinho e pode se encostar na parede. 

Boa noite de novo, agora com outra face [Risos]. Eu tentei usar o verde do FotoRio 
[na apresentação de PowerPoint], mas saiu um verde meio estranho. A ideia desse debate 
de hoje, dessa tarde, é discutir as transformações que acontecem no fotojornalismo de 
jornais na década passada. A gente viu ontem com Joaquim Marçal e Helouise Costa 
que as revistas eram um lugar privilegiado para o fotojornalismo. “O Cruzeiro” era 
uma grande revista, onde estavam os melhores fotógrafos, era o que ditava moda, e os 
jornais sempre estiveram um pouco a reboque. Pela sua própria materialidade: papel 
ruim, dificuldade de reprodução das fotografias. O fotógrafo de jornal trabalhava em 
três jornais ao mesmo tempo, quatro jornais. Isso vai começar a mudar em meados 
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do século XX, da década de 50. O jornal com que a Carmô trabalha, o “Correio da 
Manhã”, é um pouquinho depois desses dois que eu vou apresentar. Não ficou na ordem 
cronológica, mas vocês vão entender. 

No início da década de 50, Getúlio Vargas volta ao poder, depois de ter sido de-
posto. Ele sofre um cerco de silêncio da imprensa. Samuel Wainer, que é o fundador da 
“Última Hora”, conta que Vargas estava no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, no início de 
1951, onde os presidentes iam passar o verão, e não tinha nenhum jornal para cobrir as 
atividades do presidente, porque eles estavam boicotando, simplesmente o ignorando. 
Vargas resolve criar um jornal e chama Samuel Wainer, que já era próximo a ele desde 
seu “exílio voluntário”. Samuel Wainer trabalhava em “O Jornal” e dá um furo de repor-
tagem: entrevista Getúlio alguns anos depois dele ter sido deposto. Já é o anúncio da 
volta do caudilho. 

Este jornal é lançado em 12 de Junho de 1951, e desde o início tem um projeto de 
ser um jornal popular de qualidade. Os jornais populares eram de muito baixa qualida-
de, mais baratos, com papel mais barato, utilizavam pouquíssimo a fotografia, porque 
fotografia era uma coisa cara. O jornal vai se basear no apelo visual, na exploração do 
sensacional, nos crimes de sensação, nos crimes que abalam a cidade. Hoje mesmo hou-
ve um crime que abalou a cidade, todo mundo está comentando. Mas aqueles eram cri-
mes que se tornaram antológicos, como o da Fera da Penha. A “Última Hora” explorava 
o sensacional através de fotografias — não só através de textos. 

Esse aqui é o primeiro número e já começa — a gente já percebe — com uma 
“Nova Tragédia”. No primeiro número já tem a manchete: “Nova Tragédia, a qualquer 
momento desmorona a Central”, a Central do Brasil. É uma montagem de um trem e um 
vagão com os pingentes. Eram chamadas de pingentes as pessoas que viajavam pendu-
radas no trem. A “Última Hora” tinha esse apelo popular na denúncia. Denúncia de más 
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condições, de falta de água. Isso já fica bem claro no primeiro número, como fica clara 
também a questão política: a gente está vendo o retratinho do Getúlio ali no canto e um 
texto dele apresentando o jornal. 

É um tripé política, esporte e o sensacional. E muito centrado na imagem, como 
nenhum outro jornal. A “Última Hora” vai usar cor no logotipo, o azul da cor dos olhos 
do Samuel Wainer, é a escolha da diagramação. Também vai ser o primeiro jornal a 
publicar fotografia a cores na primeira página: uma foto do time do Fluminense. Essas 
fotos estão ruins, eu fiz toda a pesquisa nos microfilmes da Biblioteca Nacional, aqueles 
rolinhos. Ontem a gente viu que já dá para pesquisar na Hemeroteca, mas as imagens 
da Hemeroteca foram feitas a partir daqueles rolinhos de microfilme, então é traço e 
PB, não tem cor. 

O Wainer vai criar esse jornal, como ele relata nas suas memórias que viraram 
livro. Ele gravou suas memórias em fitas, que depois viraram o livro “Minha Razão de 
Viver”, editado pelo Augusto Nunes, um clássico. As fitas são também a base do livro da 
Joëlle Rouchou sobre a identidade judaica do Wainer. 

No “Minha Razão de Viver”, ele vai mencionar a grande foto da primeira página, 
que se tornaria uma das marcas registradas da “Última Hora” - ele já coloca a foto como 
uma das coisas mais importantes. E a publicação, pela primeira vez na imprensa, de 
uma foto colorida de um time de futebol, na primeira página de um jornal. Futebol a 
cores e ao quase ao vivo, graças às famosas sequências fotográficas que são marcantes 
para o sucesso do jornal. Wainer se atribui também o pioneirismo na valorização dos 
fotógrafos - os fotógrafos tinham que trabalhar em três lugares para terem um salário 
mais ou menos, ele pagava um salário que cobria esses vários empregos - e a utilização 
do crédito no jornalismo diário no Brasil. A gente viu ontem que nas revistas tinha o 
crédito de Jean Manzon, José Medeiros... Nos jornais não tinha. Na realidade, nos jor-
nais, só se começou regularmente a ter crédito a partir dos anos 80. Mas, nessas duas 
experiências que a gente vai ver, a “Última Hora” e depois o “Jornal do Brasil”, even-
tualmente tinha o crédito e tinha aquela glamourização do fotógrafo que a Helouise 
também mostrou ontem. 

Aqui temos um exemplar de um jornal vespertino que custava um cruzeiro, eu acho, 
e aqui é o “Esportivo Policial”, o mais popular, que saía nas manhãs de segunda-feira e 
custava cinquenta centavos. Era baratíssimo. E a página inteira, vocês podem ver, só 
tem praticamente fotografia. “Campeão inglês espera para brilhar na Copa Rio”. Mulhe-
res de maiô. Essa foto no centro é um instantâneo de um goleiro agarrando, o momento 
em que ele agarra a bola. também tem automobilismo, Chico Landi era um piloto. E, em 
baixo, o turfe, que, durante muito tempo, foi um esporte de muito prestígio. E aqui, uma 
sequência de um gol. Essas sequências vão ficar cada vez mais sofisticadas. Na segun-
da-feira de manhã, elas estavam na banca, e as pessoas iam ver a sequência e discutir 
os lances do gol, como hoje as pessoas fazem com a televisão. A diferença era que isso 
era mais fortemente feito no espaço público. As pessoas iam para a banca e começavam 
a discutir sobre os lances da partida do dia anterior. E aqui do lado uma sequência de 
fotos do rosto do comediante Oscarito e a manchete “Como eu torci para o Sporting”. 
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A “Última Hora” vai adquirir uma câmera chamada Foton — tinha uma outra tam-
bém que se chamava Robot - e que fazia 16 fotos em sequência. Para as pessoas que 
fotografam hoje com digital, a sequência é muito fácil. Mas nesse momento, muita gente 
trabalhava ainda com a Rolleiflex com seis poses, seis por seis milímetros, e era im-
possível a sequência. Essa câmera trabalhava com filme de 35mm e você dava corda 
— igual a dar corda em caixinha de música — e disparava uma sequência de até 16 
fotos. Eles vão fazer isso na sequência do “Gol que decidiu a Copa Rio”. É uma sequên-
cia mesmo. Se você passasse isso a 24 quadros por segundo, ia ter um cineminha, se 
tivesse tantos quadros assim. Era um sucesso absoluto porque era quase a imagem em 
movimento. Era a “imagem em movimento em papel”, pendurada na banca de jornal. 

Essa é de julho de 1951, já no segundo mês: “Firme o Flamengo na perseguição 
do líder”. Outra sequência e você vê o lance desde a intermediária, todo o caminho 
que o jogador faz. Essas sequências eram usadas para tudo. Tem uma sequência de 
uma olimpíada, tem as ginastas. Aqui está o Carlson Gracie, dessa família que se tornou 
emblemática do Jiu-Jitsu, emblemática não, eles o inventaram, na verdade. “Tática de 
Valdemar Santana anulou a técnica de Carlson”. E aqui: “Foi a maior vitória: proporá o 
Flamengo ao São Cristóvão jogar domingo pela manhã no Maracanã”. Fazer essa pes-
quisa foi interessante porque aparecem o São Cristóvão, o Bangu, como grandes times. 
O Canto do Rio, de Niterói. Times que já desapareceram ou não são tão fortes. 

E o outro lado é a exploração do sensacional. Nessa, a manchete é “Medonha orgia 
de sangue”. É interessante porque nessa foto central, onde está a plaquinha “Desenga-
no”, o texto fala assim: “o jovem de tal idade não teve tempo de ter seu futuro e ele ia 
para ‘Desengano’”, que era a estação para onde eles iam, estação não, a cidade. Essa foto 
é claramente montada, alguém puxou essa placa ou puxou o corpo. Essa era uma prá-
tica desse período. Até mais tarde se fazia isso. Mas é isso: o “chão juncado de mortos 
sem cabeça”. A imagem não é muito boa, mas ali se vê o vagão com as perninhas dos 
cadáveres saindo, eles enfileirados aqui e aqui, e, o que é típico, a multidão que vai ver. 
Típico dessas tragédias. 

E os crimes de sensação. Esse crime é acompanhado durante um tempão: “Assas-
sinado o banqueiro [um cara rico] pela amante de 36 anos”. Tem todo um pecado en-
volvido. A amante que tomou um remédio que matava bem matado [risos], e aqui está 
a cabeça dela em uma poça de sangue e o corpo... Isso é a primeira página do jornal 
vespertino, não é aquele sensacional de 50 centavos. Olha o preço, 1 cruzeiro. E o casal 
todo feliz, e ali uma sequência da filha desesperada. Nos outros números, eles vão de-
senvolvendo essa narrativa, baseada nessas sensações da morte, do sangue. 

Há também as tragédias naturais. No caso, um “tufão” que destruiu a cidade de 
Santos. E ali, naquela fotinha, o corpo de uma criança sendo desenterrada. É um explí-
cito da morte, do sofrimento alheio, do sangue, que é aquela coisa que te dá também o 
alívio da vítima não ser você, que é uma função desse tipo de fotografia. 

A “Última Hora” tinha essa pegada popular: eles montavam pela cidade a “Tendi-
nha de Reclamações da ‘Última Hora’” e as pessoas iam lá reclamar. Reclamavam que 
estava faltando água, que não tinha luz, enfim.  
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Chegou a nossa mediadora. Seja bem-vinda, Ana Paula. Bom, então a Tendinha fun-
cionava dessa forma. As pessoas iam ali, faziam suas reclamações e aí eles mandavam 
um repórter apurar e, quando a coisa era quente, mandavam um fotógrafo para regis-
trar a desgraça que estava sendo reclamada ali. 

Vão fazer também matérias cotidianas. Nesse caso, “O Drama do Cotidiano”, é uma 
página meio satírica, não sei se vocês estão vendo o logo “Penúltima Hora”, que era a 
última página do jornal, onde se fazia uma crítica. Tem o cara no táxi, vão mostrar as 
mazelas do táxi, o preço. O trem, com aqueles pingentes que a gente viu antes. O bonde, 
também cheio de gente pendurada no estribo. A Barca, o Lotação e o carro particular, 
ou seja, toda a mobilidade urbana que é um problema terrível ainda agora, não é, Ana 
Paula? [Risos] Já não é de hoje: 1956. E é também o forte engajamento com o popular. 

Já essa página “Deputados, vereadores e estudantes sob saraivada de socos e pon-
tapés e cassetetes da Polícia Militar no prédio da UNE” é o que eles chamavam de página 
gráfica. O texto é praticamente acessório, vai informar o lugar, mas o que está valendo 
aqui são as fotografias, a sequência de cinco fotos dos PMs de cima para baixo sentando 
o cassetete, literalmente. É bem dentro daquela lógica das sequências dos esportes que 
a gente viu. 

Há também a religiosidade. A gente vai ter uma série, em 1955, sobre os terreiros 
na cidade. E embute uma característica da época. Por exemplo, “A madame de Copaca-
bana também frequenta o centro tal e tal...”, “A madame de Copacabana sobe o morro...” 
são vários registros de Candomblé, que ainda era uma religião perseguida pela polícia. 
Tem fotos de Iaôs com aquelas pinturas, aqueles círculos brancos, levadas para a dele-
gacia. Tem o espírita, que eles chamam de mesa, espiritismo branco. Eles vão percorrer 
todos os centros que conseguem em uma série de reportagens. Com esse apelo sempre 
muito popular. 

Um dos grandes marcos da cobertura da “Última Hora” vai ser a crise de 1954, que 
desemboca no suicídio de Vargas. Eles vão cobrir com fotos, praticamente durante três 
semanas. “O assassino que é encontrado em Caxias”, “O cerco de ferro em torno do as-
sassino...”.  “Missão suicida teria sido confiada ao bárbaro matador major da FAB”, sobre 
o atentado que matou o major Rubens Vaz, na Rua Tonelero. E aqui, no centro da foto, 
é o Carlos Lacerda deitado na cama porque levou um tiro no pé. Vão acompanhar como 
se fosse uma novelinha. Até o desfecho, que é o suicídio do Vargas. Na edição do dia do 
suicídio, eles vão aproveitar um clichê do dia anterior com um pedaço da carta-testa-
mento: “A mensagem que deixou pouco antes de desfechar contra o peito o tiro fatal”, 
“à sanha de meus inimigos deixo o legado de minha morte, apesar de não ter podido 
fazer pelos humildes tudo aquilo que eu desejava”. O clichê “só morto sairei do Catete” 
havia sido usado na edição do dia anterior. Vargas dizia que só sairia morto [do Palácio 
do Catete] e cumpriu a promessa. Wainer descreve esse dia, em que são rodadas várias 
edições da “Última Hora”. Fora a “Última Hora”, praticamente todos os jornais eram de 
oposição cerrada a Vargas, e são depredados pelo povo. As pessoas vão diretamente no 
jornal e quebram tudo. “Naquele 24 de Agosto, multidões exasperadas atacaram, pra-
ticamente, todos os grandes jornais, bloqueando sua saída às ruas. O único a circular 
foi a ‘Última Hora’ que vendeu quase 800 mil exemplares. A oficina não parou de tra-
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balhar. Foram 20 horas rodando edições sucessivas. O povo nem sequer esperava que 
os exemplares chegassem às bancas. Arrancavam dos caminhões distribuidores, ávidos 
por notícias da tragédia” (Samuel Wainer em “Minha Razão de Viver”). Numa outra 
descrição, ele fala da multidão indo para a sede da “Última Hora”, que era na Presidente 
Vargas, no mesmo prédio do “Diário Carioca”, e ele ouvia aquela voz rouca da multidão. 
As pessoas tinham esse hábito - ontem a Helouise comentou isso — de ir para as reda-
ções dos jornais, quando acontecia alguma coisa, para comemorar a Copa do Mundo, 
por exemplo... Era um hábito. 

Na sequência dessa valorização que a imagem tem na “Última Hora”, vem o “Jornal 
do Brasil”. O “Jornal do Brasil” é um jornal de 1891 e vai ter várias fases editoriais dife-
renciadas. Vai funcionar de várias formas. E, a partir da metade do século XX, tem início 
o que a Ana Paula Goulart, aqui do meu lado, chama da fase moderna do “JB”. Em 1956, 
começa o processo de reformas. Antes do processo de reformas, o JB era assim: isso aí 
são anúncios, as pessoas se anunciando “Eu sou cozinheira, cozinho muito bem...” Era 
um balcão. E abaixo do logotipo, vocês podem ver que são notícias internacionais, que 
vinham das agências internacionais, ou seja, não tinha reportagem. Eles recebiam as 
notícias, botavam nessa piramidezinha invertida aí, nesse triangulozinho, e o resto era 
tudo anúncio. Esses anúncios vão perdurar algum tempo, mas de outra forma. Nessa 
edição, de 11 de Março de 1957, pela primeira vez nessa fase, eles publicam uma foto-
grafia, de um navio que está na Antártida. É interessante porque no dia em que o navio 
chega ao Píer Mauá, eles publicam uma foto que tinha sido realizada na Antártida. E 
mantêm sempre essa chargezinha embaixo. O tempo todo a fotografia está alinhada à 
ilustração. A ilustração permanece e permanece bastante forte. 

Essa primeira experiência com a fotografia não tem uma sequência imediata. Eles 
passam onze edições sem publicar fotografias, quando vão publicar essa fotinho no 
mesmo formato. Aquele formato que eles utilizavam do triângulo de notícias, vão usar 
e colocar o que seria a ponta do triângulo de cabeça para baixo. 

 É quando começam a marcar o que o jornal pretendia ser. Esse aqui é o “Caderno 
B” de 22 de Agosto de 1961. É um pouquinho mais prá frente no tempo, mas dá a ideia 
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consolidada do que o JB se pretendia e o que pretendia com a fotografia. O fotógra-
fo é mandado para fazer a foto de uma morte num morro, que é publicada com este 
texto: “Era apenas um assaltante morto durante um duelo com o detetive Perpétuo. 
Fotografar o morto seria coisa corriqueira desde que não fosse para um jornal em que 
fotos chocantes não são publicadas, criando um problema para os registros de crimes 
e desastres. Os elementos ali estavam, o morro, o barraco assaltado e o morto. Ronald 
Theobald — o fotógrafo — eliminando os possíveis ângulos, um a um, alguns porque 
a presença da morte era por demais chocante e outros porque sua ausência tornava 
inútil o trabalho de uma foto. De repente, de um ponto mais baixo, Ronald descobriu 
na posição dos pés unidos e um ângulo ideal para fotografar o cadáver. A morte aí está 
nesses pés, em um arranjo que só ela sabe dar às coisas, na segurança da sua presença 
definitiva”. Quer dizer, isso não é nem de longe um texto de uma reportagem policial. 
E aqui, a própria manchete está dizendo “A morte deve apenas sugerir sua presença”. 
Nesse jornal a morte apenas é sugerida, enquanto na “Última Hora” era explícita.

Já em 1957, a fotografia vai ganhar um espaço enorme. Nessa capa tem a Festa 
da Penha, e embaixo, uma criança plantando uma muda. Muitas vezes são fotografias 
a documentar ou registrar um determinado fato que não são necessariamente para 
registrar um determinado fato. Muitas vezes, a foto é que gerava o texto e ocupada um 
espaço. É uma postura absolutamente contrária à que a gente viu na “Última Hora”. 
Nessa capa, temos um incêndio na favela da Praia do Pinto, no Leblon, onde hoje é a 
Selva de Pedra. A favela sofreu vários incêndios e depois foi removida. E a legenda diz 
dessa menina que está sentada ali “sobre as ruínas do seu barraco. Tranquila, absolu-
tamente tranquila”. Como é que uma pessoa pode ter seu barraco, e o de várias pessoas 
da sua comunidade, incendiado e estar “tranquila, muito tranquila”? Essa é a visão de 
um jornal voltado para a elite. Ele não está a fim de chocar, de denunciar. Pelo contrário, 
quer mostrar que as pessoas perdem seus barracos, mas ficam tranquilas, que não tem 
problema nenhum. 

Essa outra foto é interessante: é uma rebelião de leprosos em Niterói. A “Última 
Hora” dá a foto, o rosto dos leprosos, esse cara assim com essa cara, com essa boca 
aberta. No “Jornal do Brasil”, está todo mundo de costas. No “JB”, o leproso não tem que 
mostrar sua cara também. E, embaixo a foto do Pelé, bem novinho. São posturas bem 
diferentes, as duas utilizando, como nenhum jornal na época, a fotografia. 

Essa é a explosão do Arsenal do Exército em Deodoro, na Zona Oeste do Rio. A 
“Última Hora” vai mostrar as pessoas sendo atendidas no chão, e nessa foto aqui, uma 
mulher sendo carregada. A foto da explosão está pequenininha. Já o “JB” dá a imagem 
da explosão em meia página, mas está lá longe. Porque está lá longe mesmo. O público 
do “JB” não mora em Deodoro e nem por perto. Apesar de haver testemunhos de pes-
soas que moravam no subúrbio, mesmo longe da explosão, como a Marialva [Barbosa], 
que é professora da ECO/UFRJ junto com a Ana Paula, de que o chão tremeu. Ela sentiu 
tremer como se fosse um terremoto e isso passou para o imaginário da cidade. Essa, 
inclusive, é a segunda vez que “voltou a lançar fogo o vulcão de Deodoro”. Eu adoro 
esses títulos. 
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E esse é o dia da transferência da Capital. O “JB” vai publicar essa foto enorme do 
mar de Copacabana, uma foto aérea. O “Rio perde o título de Capital para ser ele mesmo 
e o mar fica com ele”. Então, eles podem ir para lá porque o mar é nosso. O Rio é lindo. 
Toda essa coisa de marcar esse espaço da beleza, como a gente viu na fala da Carmô 
também, os editoriais de moda sempre valorizando esses espaços. Essa foto aqui, por 
exemplo, das misses, poderia estar, ao invés da primeira página do JB, em um daque-
les editoriais que a Carmô mostrou. Essa moça aqui é filha de um fugitivo nazista que 
eu não me lembro. É uma diagramação interessante, com essas misses perfiladas ocu-
pando todo o topo da página e embaixo essa foto de um homem apoiado na passarela, 
olhando as pernas cortadas. Uma foto bastante moderna, bastante ousada. 

E o “JB” tinha ainda essa sessão que é uma página inteira, com quatro repórteres 
escalados para escrever sobre fotos. Os fotógrafos saíam pela cidade sem pauta. Com a 
câmera, um filme, dois filmes, e tinham que voltar com uma foto boa. Nos depoimentos 
os fotógrafos contam: “tinha que voltar com uma foto boa, não interessa!”. E aí, os tex-
tos, muitos de bons escritores, inclusive Carlos Drummond de Andrade e outros, base-
ados nessas fotos, que se chama “Onde o Rio é Mais Carioca”. Em 1961. Tem toda essa 
atitude do “JB” de reforçar essa imagem carioca, Zona Sul, praia, Bossa Nova. 

Em 1961, vão promover a I Exposição de Fotojornalismo do “JB”. Até onde eu sei, é 
a primeira vez que uma exposição de fotografia é anunciada como de fotojornalismo. O 
fotojornalismo avança, tem um espaço ali, inclusive na sua denominação como prática. 
É fotojornalismo, não fotografia de jornal. O que se faz não é apenas a fotorreportagem, 
não é apenas reportar. É jornalismo. 

Essa foto é publicada em uma sequência de matérias em que estão anunciando 
essa exposição, que acontece no saguão do Aeroporto Santos Dumont e depois percor-
re todos os principais aeroportos do Brasil: “Esta é a foto da capa de um dos LP de Louis 
Armstrong, tirada por Faria de Azevedo quando da visita do pistonista americano ao 
Brasil. Foi publicada na primeira página do JORNAL DO BRASIL, com grande destaque, 
e um dia foi parar na Holanda, onde os dirigentes da Philips resolveram aproveitá-la 
sob a promessa de uma carta de agradecimento ao fotógrafo, que nem sequer teve seu 
nome creditado pela gravadora”. (“Jornal do Brasil”, 16/8/1961). Na verdade, ele não 
recebeu carta nenhuma e essa foto circulou muito tempo como capa e é uma foto su-
perincrível. Mas mostra que o jornal tinha já essa preocupação com o crédito. Mesmo 
que ele publicasse o crédito eventualmente, e em algumas coberturas com mais movi-
mentação não publicasse, mas nesses espaços mais nobres como “Onde o Rio é Mais 
Carioca” e, nesse caso aqui, chamando para a Exposição de Fotojornalismo, ele mesmo 
se queixa da falta de crédito. 

Essa foto é do dia da exposição — essa foto aqui em baixo — acompanhada do se-
guinte texto: “Uma foto intitulada Qual o Rumo?, na qual o Presidente Jânio Quadros foi 
fixado pela câmera de Erno Schneider com as pernas traçadas, uma para a direita, outra 
para a esquerda, revelou-se a principal atração da I Exposição Nacional de Fotojorna-
lismo, ontem inaugurada no Aeroporto Santos Dumont, com 78 trabalhos de fotógrafos 
da equipe do JORNAL DO BRASIL [...]” (Jornal do Brasil, 23/8/1961)
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A foto a que o texto se refere foi a grande atração. Na verdade foi mais do que 
atração, ela era constantemente roubada. As pessoas roubavam, aí faziam outra cópia 
e botavam lá na exposição. Nesse momento, um fotógrafo ter uma foto roubada é o cú-
mulo da glória porque as pessoas não davam essa atenção. Essa foto tem uma história 
própria, uma biografia própria. O dia 23 de Agosto de 1961 é a véspera da renúncia de 
Jânio Quadros. E essa foto mostra Jânio com as perninhas trocadas, traçadas, com esse 
título “Decisão nem sempre se toma dos pés à cabeça”. Naquele momento, se fazia mui-
ta brincadeira com esses títulos. Esse momento anterior, em que Jânio tinha proibido o 
lança-perfume, misses de maiô na TV, uma série de atitudes menores, que eram meio 
jocosas. Mas ele também tinha, dias antes, condecorado Che Guevara. Ele tinha uma po-
lítica interna mais conservadora, mas já havia ido à Cuba e condecorou o Che Guevara, 
que vinha de alguma coisa lá no Sul, uma cúpula, e deu uma passada no Rio de Janeiro, 
acho que não foi em Brasília, não tenho certeza. E foi condecorado. Aqui está a conde-
coração do Che Guevara. O que é interessante é que a foto do Erno Schneider foi feita 
quatro meses antes, na fronteira Brasil-Argentina. No momento em que ele fez a foto, 
não tinha como mandá-la imediatamente. Teria que enviar o filme para revelar aqui no 
Rio de Janeiro, para depois ser publicado. Normalmente, mandava-se o filme por um 
passageiro de avião. Na verdade, ele não estava nem em Porto Alegre, estava em Uru-
guaiana. A foto que foi publicada é essa, no cantinho da página, com o Jânio abraçando 
Arturo Frondizi, o presidente da Argentina naquele momento, na ponte que liga o Bra-
sil à Argentina. O Erno estava lá com uma Rolleiflex, com filme de seis poses, quando 
de repente acontece um barulho, o presidente se volta desse jeito estranho. Essa foto 
morreu por aí. Não foi publicada. E depois vai ganhar o Prêmio Esso, mas para ganhar o 
Prêmio Esso tem que ser publicada. Quando preparam a Exposição de Fotojornalismo, 
Erno se lembra de que fez uma boa foto. Aquela coisa que o fotógrafo sabe quando faz 
a boa foto. Na verdade, ele conta que chegou de volta no Rio, revelou o filme que não 
tinha sido revelado e foi direto naquela foto, porque ele sabia que era boa. E a foto ficou 
lá, guardada até a exposição. Quando houve a exposição é essa coisa, as pessoas rou-
bando a foto. Está nesse momento tumultuado e o presidente renuncia no dia seguinte. 
A foto está eternamente vinculada à renúncia, mas também vinculada à condecoração 
do Che Guevara, dois ou três dias antes. Inclusive, se vocês forem ver no site da Esso, 
mencionam a condecoração do Che Guevara. Só que a foto foi feita muito antes. Não 
tinha Che Guevara, não tinha nada disso. O Jânio ficou sete meses no governo, então foi 
quatro meses antes. Ainda não havia se desenhado essa crise. Algumas fotos, às vezes, 
criam uma vida própria. 

Tem uma outra foto do “Jornal do Brasil” que eu não trouxe, do presidente Jus-
celino estendendo as mãos para o secretário de Estado norte-americano John Foster 
Dulles, e as pessoas dizem que o título da foto é “Me dá um dinheiro aí”, uma marchinha 
de sucesso naquele ano, 1958-1957. Em momento nenhum se fala “me dá um dinheiro 
aí” no texto, em lugar nenhum. Mas as pessoas associaram e existem até trabalhos aca-
dêmicos que associam a foto a uma suposta legenda “me dá um dinheiro aí!”. É falta de 
ir à Hemeroteca e ler os jornais. 

Essa foto do Erno vai mudar sua carreira. Depois ele vai para o “Correio da Manhã”, 
ser o chefe, o editor de Fotografia. E vai mudar também a prática do fotojornalismo, 
as atitudes. O Erno, por exemplo, vai instituir que o fotógrafo deve andar no banco da 
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frente do carro. Como o fotógrafo tinha uma importância menor que o repórter, ia no 
carro atrás e não via o que estava acontecendo. Então, como chefe, ele determinou: “O 
fotógrafo tem que viajar na frente, o repórter atrás. Depois o repórter apura”. Erno vai 
ser emblemático para a formação de toda uma geração. Porque se vocês entrevistarem, 
conversarem com essa geração que atua até os anos 80 mais ou menos, mas, basica-
mente, da década de 50 a 70, ouvirão que ele é o grande catalisador, que levantou muito 
do respeito ao fotógrafo. Mas tudo isso foi possível — e, se não possível, potencializado 
— pelo Prêmio Esso. E o Prêmio Esso vem dessa forma que completamente atípica. 

Aqui está a foto da condecoração do Che, de 20-21 de agosto de 1961, porque a edi-
ção de segunda-feira correspondia à de domingo e segunda. E, embaixo, 25 de agosto, 
já anunciando a renúncia. 

Esse percurso é de um período muito importante para a fotografia, e depois con-
tinua no “Correio da Manhã”. Quem não conhece esses jornais não tem a menor ideia 
do valor que era dado à fotografia. Ainda mais vendo o “JB” como ele é hoje, a “Última 
Hora” já extinta, o “Correio da Manhã” extinto. E o fotojornalismo praticado nos jornais 
diários também não tem mais o potencial que teve nesse período. 

Essa foto é quando Erno recebe a notícia da premiação, essa ganhando o prêmio 
e embaixo, ele com a condessa Pereira Carneiro, que era a dona do jornal, recebendo o 
prêmio com ele. Isso dá a importância que esse prêmio tinha. A primeira vez que um 
jornal diário recebe um Prêmio Esso. O Prêmio Esso foi criado em 1955 e sempre havia 
sido dado para revistas, que eram espaços mais nobres. 

E nessa foto está Erno com a foto do Jânio, selando esse grande momento. Existem 
quinhentas mil charges dessa foto: o corpo do Jânio com a cabeça do Sérgio Cabral, com 
cabeça do Collor... Ela ganhou uma vida além da fotografia. É isso.  [Aplausos]

ana Paula — Gente, queria pedir a Silvana e a todos os presentes mil desculpas 
pelo meu atraso. Acabou ficando tumultuado, a Maria do Carmo saiu, eu cheguei. Ficou 
um pouco complicado. Eu não sei como vocês estão fazendo com a dinâmica, se eu faço 
pergunta ou abro para a plateia, como tem sido.

silvana — Se você quiser comentar e depois abrir...

ana Paula — Vou fazer um comentário então, e passo para vocês. Queria que a 
Silvana comentasse uma coisa que me parece muito interessante. Eu peguei o bonde 
andando, mas você faz um contraponto entre dois grandes modelos de fotojornalismo 
e de jornalismo que se consolida nos anos 50-60 e que vai marcar um modelo de jor-
nalismo mais popular e um modelo de jornalismo um pouco mais de referência, como 
se diz, mas voltado para certas elites, no caso do Rio de janeiro mais voltado para a 
Zona Sul, o “Jornal do Brasil” vai se tornar... Um jornal que era popular e que se torna 
um jornal de referência da intelectualidade e tal. E, apesar de serem estilos muito di-
ferentes os dois, como você falou, impactam muito a transformação da linguagem do 
fotojornalismo nesse momento. Eu queria perguntar para você como essas mudanças 
impactam também na transformação de um próprio imaginário, forma de representa-
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ção social e imaginário de uma época. Quando você mostrou o “Jornal do Brasil”, você 
mostrou muito essa representação do político, a representação do faits divers, assuntos 
diários, da própria religião. Você tem uma mudança que é essa coisa baseada mais no 
instantâneo e tal e que eu queria que você comentasse um pouquinho. Me parece que 
na “Última Hora” há uma construção de uma proximidade muito mais com o leitor, acho 
que você falou um pouquinho também disso, é a coisa de você estar próximo do leitor, 
apresentar a realidade como uma realidade próxima do leitor. E no “Jornal do Brasil” 
você tem o uso de uma linguagem quase muitas vezes metafórica, estetizada. Você tem 
uma estetização, mesmo com essa pobreza, com a desgraça, é sempre muito estetiza-
da. Aquela menina que você mostrou ali, além de estar alheia ao drama, tem toda uma 
representação muito estetizada do real. E eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, tem 
a ver e tem alguns impactos políticos. Essa foto do Erno Schneider que você mostrou 
é totalmente metafórica. “Qual é o rumo?” é por causa disso. Cada parte do corpo dele 
está para um lado, não só as pernas estão trocadas, mas o rosto está virado para um 
lado, diz respeito ao Che Guevara, mas também ele reatou relações com a União Sovi-
ética, ele fez vários dados contraditórios. Ora ele parecia ir mais à esquerda, ora mais 
à direita. Ela é simbólica da própria falta de rumo da posição política do Jânio. A outra 
foto — aproveitando o que você citou, também famosa do Foster Dulles com o JK — é 
também metafórica, porque o JK está com a mão estendida, na realidade, o Dulles pa-
rece estar mexendo em uma carteira e parece, realmente, que ele está em uma relação 
subserviente, pedindo dinheiro. Tem a ver também com a construção de um imaginário 
político que coloca o presidente em um determinado lugar, a partir do momento em 
que se tinha oposição ao presidente. Não é à toa que ficou com esse nomezinho de “me 
dá um dinheiro aí”, porque parece que o presidente está lá pedindo, suplicando por di-
nheiro, em uma posição de subserviência. Me parece que temos formas de representar 
isso, se pegarmos sobretudo a questão do imaginário político, do próprio universo po-
pular, que são distintos, no caso do “Última Hora” e do “Jornal do Brasil”, mas também 
são distintos em relação ao período anterior. Como se representava o político, público, 
antes desse momento da revolução do jornalismo, do fotojornalismo brasileiro, e como 
vai se representar de forma diferente nesses dois jornais, quer dizer, esses dois marcam 
uma ruptura com o momento anterior e, também, uma diferença entre os dois. É um 
comentário muito interessante quando se olha estas fotos. Se você quiser comentar...

silvana — Você estava falando e eu estava me lembrando, e também não coloquei 
aqui, da representação que o Samuel Wainer faz do grande inimigo dele, o Lacerda. Ele 
apelida o inimigo dele de Corvo e instrui os fotógrafos para um determinado ângulo. O 
apelido de Corvo é porque ele estava sempre de preto em todo enterro. E aí ele começa 
a buscar uma forma que o rosto, a fisionomia do Lacerda parecesse um Corvo. E aí de-
pois, o Corvo fugiu, o Corvo não sei o que... E, nas memórias dele fala “Eu percebi que eu 
de frente tenho uma cara tristonha, acabada. Mas de lado fico ótimo”. Então, quando os 
fotógrafos concorrentes, inimigos, tentavam o fotografar, ele dava logo um jeito de virar 
de lado. A “Última Hora”, que vem primeiro, cronologicamente, acho que tem muito 
da inteligência visual do Samuel Wainer. Existem alguns fotógrafos que se distinguem 
especialmente no esporte pelo manejo da câmera. Era um só fotógrafo que manejava 
aquela câmera que disparava em sequência e tem essa coisa de representar os dramas 
populares. Agora, fotografia de político, não tem evidentemente nenhuma fotografia 
crítica do Vargas, e, geral é em cima exclusivamente do Lacerda. Já o “JB” permeia mais. 
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Ele vai criticar o Juscelino. Dizem inclusive que ele perdeu a concessão da TV por conta 
daquela foto do Juscelino com o secretário de Estado dos Estados Unidos. O mundo 
hoje seria diferente se o JB tivesse tido uma concessão, naquele momento ali, no final 
dos anos 50. Aí eu acho que já entra mais a inteligência do fotógrafo. Acho que tem a 
ver com equipamento, apesar de essa foto do Jânio ter sido feita de Rolleiflex, mas eles 
começam a trabalhar com câmeras mais portáteis, 35mm, com uma liberdade explícita. 
Em relação ao que representa, eu fico achando que a “Última Hora” é samba, baião e 
xote, e o “Jornal do Brasil” é Bossa Nova, samba do Cartola. Aquela coisa que ele abraça 
em um determinado momento, vai cobrir a Festa da Penha, vai cobrir a homenagem 
ao Catulo da Paixão Cearense, mas sempre de uma forma “não somos nós...”, é aquela 
coisa folclórica. Enquanto a “Última Hora”, não. São eles mesmo, apesar da gente saber 
que não é. Entre muitas aspas. Mas procuram passar como se fosse. Tem inclusive um 
desenhozinho, um logotipo que dizia exatamente isso: “um jornal vigilante. Uma arma 
do povo”. É um mensageirinho correndo e que sai em todos os números. Eu respondi? 
Não? [Risos]

ana Paula — Mais ou menos. Foi o início. Mas, pensando no que você está falando 
também, só um outro comentário: quando você apresentou, fez uma correlação à cari-
catura, no “Jornal do Brasil”, e você estava contando essa história do Corvo. Na verdade, 
o apelido de Corvo para o Lacerda começou com uma caricatura do Lan, que depois a 
fotografia vai incorporar também. Lacerda levou essa alcunha de Corvo para o resto da 
vida. No final, ele mesmo se autoironizava e tal. Dizem que os funcionários da “Tribuna 
da Imprensa” chamavam ele de A Ave. Assim, misticamente. 

silvana — Não podiam falar Corvo! [Risos]

ana Paula — É exatamente isso. Quando tem a morte de um repórter por violên-
cia policial, teve uma repercussão muito grande. O Lacerda nunca o tinha conhecido 
ou tinha qualquer relação com esse repórter, mas ele vai ao enterro. A “Tribuna” fez 

Silvana Louzada e Ana Paula Goulart Ribeiro

Foto Fabian A
lvarez
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toda uma campanha de que o culpado, em última instância, é a República, o presidente 
que era responsável pela repressão policial. E ele vai lá e o Samuel Wainer escreve um 
editorial dizendo que, na verdade, o Lacerda estava se aproveitando — um corvo, como 
um abutre — do cadáver do repórter, para tirar proveitos políticos. E esse editorial 
acompanha uma charge magnífica do Lan, e depois o Lan vai repetir e sempre repre-
sentar o Carlos Lacerda como Corvo. Ele usava uns óculos também, bem pesados, e 
tinha um nariz meio assim, então, ele representa sempre o Corvo. 

Essa historinha começa na caricatura e vai para a fotografia também, se incorpora 
como uma representação imagética do Carlos Lacerda nesse contexto político. Interes-
sante ver como as imagens dialogavam, porque esse é o momento de revolução da cari-
catura também. A fotografia ganha espaço, revoluciona sua linguagem, mas a caricatura 
também. Na “Última Hora”, sobretudo, ela ganha muito espaço e também revoluciona 
sua linguagem. É interessante perceber este diálogo. Enfim, só um comentário. Vamos 
abrir para as perguntas? Vamos passar uma rodadazinha de perguntas e a Silvana res-
ponde?

ana mendes — Tu deu uma pincelada, Silvana, muito rapidamente, sobre a ques-
tão afro-brasileira representada nesses jornais, e meu trabalho profissional é um diálo-
go, uma ponte entre o fotojornalismo e a Antropologia. Eu estava ouvido críticas sobre 
o ensaio fotográfico do José Medeiros, eu acho, que ele fotografa o candomblé, justa-
mente com aquelas bolinhas — eu também não conheço muito bem a religião, não sei...

silvana — As moças são as Iaôs.

ana mendes — E os antropólogos estavam fazendo uma crítica justamente à ex-
posição de segredos do candomblé. Não é exatamente uma pergunta, mas quero saber 
se tu já fez algum estudo um pouco mais... uma análise dessas imagens, dessas narrati-
vas e o sensacionalismo por detrás dessas fotografias. O José Medeiros, acho que ele foi 
muito... gostaram muito do ensaio, foi um ensaio muito famoso, mas, por outro lado, os 
especialistas na área da religião se sentiram ofendidíssimos e talvez as pessoas fotogra-
fadas também, por revelar os seus segredos da religiosidade. 

silvana — Esse ensaio foi uma matéria realizada por “O Cruzeiro” em resposta a 
uma matéria que tinha sido publicada pela revista “Paris Match” sobre o candomblé. O 
Medeiros vai procurar terreiros em Salvador e os terreiros não aceitam serem fotogra-
fados, porque há revelação de segredos rituais. Aí tem toda uma história que depois “O 
Cruzeiro” vai desenvolver, de que elas [as Iaôs] são mortas tragicamente. Uma é assas-
sinada, morre assim, morre assado, e que parece que não é bem assim. Tem um livro 
de Fernando de Tacca onde ele estuda esse episódio com bastante profundidade, “Ima-
gens do Sagrado”. Ele se aprofunda muito nesse assunto. O que acontece muito nessa 
época é aquelas fotos como a gente viu da “Última Hora”, Iaôs bem parecidas com as que 
o Medeiros fotografa, com a cabeça raspada — claro, bem parecidas porque é o mesmo 
ritual — nas delegacias sendo presas e com textos muito irônicos, críticos à religião, 
menosprezando a religião. Tacca foi bem a fundo na história.
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ana Paula - Só dando um palpite, é polêmico: só tachar de sensacionalista o traba-
lho do Medeiros é um pouco complicado. Naquele momento, o ensaio do Medeiros teve 
muito impacto e foi muito importante também. Esses juízos de valor são um pouquinho 
complicados. Dá para você entender o ponto de vista da religião que se sentiu com seus 
rituais e seus segredos sendo postos em praça pública, revelados. Segredos que não são 
para serem revelados. Mas ao mesmo tempo você tem uma representação da religião 
que era muito importante, em uma religião que, como a Silvana falou, ainda era mui-
to perseguida. E aí você dá um destaque para a religião, um destaque para o lugar do 
sagrado ali, do reconhecimento daquela religiosidade. Não é tão simplória a questão. 
Eu não conheço esse livro que a Silvana está mencionando, mas fiquei até curiosa para 
conhecer mais a fundo. 

ana Paula — mais nenhuma pergunta? Nenhum comentário? Vamos sortear o li-
vro?

ana mendes — São 45 inscritos, mas alguns já devem ter isso embora. Então, tu 
tem que falar um número de 1 a 45 e eu vou dizer o nome. 

silvana — Número qualquer?

ana mendes — De 1 a 45. 

silvana — 8.

ana mendes — AC Júnior. AC Júnior foi embora. Perdeu o livro. Fala outro número?

ana Paula — 27.

ana mendes — Ratão Diniz! [Risos] 

silvana — Foi embora! Está difícil! [Risos] 30!

ana mendes — Bruno Bouaia! [Aplausos]

silvana — É bom ficar até o fim!

Bruno — Obrigada! 

ana Paula — Obrigada a todos. Peço desculpas mais uma vez pelo meu atraso aqui 
na mesa. [Aplausos]
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silvana — Boa noite! Boa noite não: Boa tarde! A gente está aqui no escurinho. 
Hoje é o último dia desse ciclo de debates que a gente começou com a fotografia no sé-
culo XIX e na metade do século XX, com Joaquim Marçal e Helouise Costa. Ontem, foi o 
dia da metade do século XX e, finalmente, a gente chega à contemporaneidade, com Ana 
Carolina Fernandes e Ratão Diniz. Quero agradecer mais uma vez ao Centro Cultural 
dos Correios por ter nos acolhido nesse ciclo de debates e nestas exposições que estão 
ocupando todo o centro e ao patrocínio dos Correios. Os fotógrafos que estão aqui, a 
Ana Carolina e o Ratão — a Ana Carolina está com uma grande exposição aqui no ter-
ceiro andar, acredito que a maioria das pessoas já tenha visto e conheça o trabalho dela 
que é em grande parte, das manifestações de 2013 e outras, e outra parte ali relativa ao 
mar, ao surf. São trabalhos documentais em relação a temas. E o Ratão tem um trabalho 
também documental, relativo às favelas, ao grafite. 

Eu estava me lembrando de um debate que teve na universidade Estácio de Sá e 
que o Ratão participou e em que ele dizia assim “Eu não sou jornalista! Não quero ser 
jornalista, quero documentar as coisas...”. Lembra que você falou? E o debate é sobre fo-
tojornalismo. Porque o próprio nome escolhido pela Ana Carolina para a sua exposição 
é “Ana Carolina Repórter”. São fotógrafos que se dedicam à temáticas mais abrangentes 
do que aquela prática do jornal, que eventualmente todos fazem, de ir e fazer uma, 
duas, três matérias. Então, é o olhar sobre os assuntos com muito mais profundidade 
do que essa fotografia cotidiana. Eu gostaria de convidar a Ana Carolina para falar um 
pouco da sua exposição e todos esses temas que ela tem trabalhado durante todos es-
ses anos. Primeiramente, ladies first, e depois Ratão.

ana carolina — Obrigada, Silvana. Boa noite a todos, obrigada pela presença, pelo 
interesse. Obrigada Silvana pelo convite. É um prazer estar aqui com o Ratão. Primeiro 
eu queria só fazer uma correção que esse nome: Ana Carolina Fernandes é um nome do 
Guran. O Guran é o curador e me convida para participar do FotoRio há uns anos com 
esse nome, e para ele o mais importante era o nome Ana Carolina Fernandes Repórter. 
Nós temos uma boneca feita, em 2006, se não me engano, há nove anos, ou 2008. Na 
época, não foi feito por uma questão de viabilidade, de patrocínio mesmo, de execução, 
porque seria um livro também, mas sempre teve esse nome, “Ana Carolina Fernandes 
Repórter”. É uma coisa que muito me honra. Eu acho que a maior honraria para um 
jornalista é a questão mesma de ser chamado de repórter. 

Eu trabalhei mais de 25 anos em redações de jornais. Nunca fui chefe, nunca fui 
nada. Sempre estive na rua, sempre estive no front. Sou filha de jornalista, sobrinha de 
jornalista. Cresci em uma redação, em uma rotativa de jornal. Peguei época de linotipo 
quando criança, brincando mesmo de montar as palavras, vendo aquele universo todo. 
Mas hoje em dia sou mais assim, até brinco, eu saio do fotojornalismo, mas o fotojorna-
lismo não sai de mim. Estou fora de jornal depois de 11 anos na “Folha de S. Paulo”. Foi 
o último lugar onde eu passei, fixa, e certamente não vou trabalhar em outro veículo 
de imprensa como uma fotógrafa contratada. Isso é uma coisa que já passou na minha 
vida. Não existe mais nada dentro de um jornal que, realmente, no dia a dia, que me 
interesse e que eu não tenha. Na verdade, muito até pelo contrário. Todos os meus edi-
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tores da “Folha” estavam aqui na abertura, maravilhoso, todos os meus chefes, muito 
legal, tive anos maravilhosos, vários prêmios. Mas vejo a fotografia dentro de jornal 
muito pouco valorizada pelo próprio jornal. Todo este trabalho que está aqui, das ma-
nifestações, principalmente, quando começaram as manifestações em São Paulo eu vivi 
um grande momento cívico, digamos assim. Eu era estagiária do jornal “O Globo” nas 
Diretas Já. E aquilo foi uma coisa muito importante para minha geração. Acho que foi a 
maior questão de engajamento, para ficar aqui no tema do debate que eu já passei na 
minha vida, depois disso o Brasil só foi ladeira abaixo. E está indo cada vez mais para 
trás e mais para baixo, e não sei onde vai parar. Mas o movimento Diretas Já foi uma 
coisa muito bonita, muito bonita mesmo. Lembro de 1 milhão de pessoas aqui na Can-
delária, ou mais de um milhão, era de arrepiar. 

Quando começaram essas manifestações, eu imediatamente me remeti às Diretas 
Já, que ia ser assim um movimento — tudo bem, não tinha um propósito muito claro 
como as Diretas Já de derrubar um governo militar, uma ditadura, enfim, mas tinha o 
povo nas ruas, as pessoas reivindicando os seus direitos. Eu tive a ilusão de que ia ser 
aquela coisa assim tão importante e ao mesmo tempo, poética, lúdica que foram as 
Diretas Já. E sem violência, foi um movimento pacífico. Só que eu estava em um outro 
trabalho, por acaso, indicada por uma grande agência de notícias que era a Reuters, 
só que era um jornalismo quase que trabalhando para os patrocinadores da FIFA. Eu 
estava em uma empresa inglesa que se chama Action Image, mas não tem muita ação 
não, na verdade é uma coisa bem mais leve. Fazia torcidas, mas fora de estádio. Então, 
não podia estar lá. Nas duas primeiras manifestações que foram aqui perto — uma 
acabando na prefeitura, a outra na Rio Branco — eu não estava, e fui assim que acabou 
esse trabalho. Eu queria documentar, queria participar do movimento da maneira que 
eu sei, fotografando, documentando. 

A primeira foto que fiz está aqui na exposição. No primeiro dia, fui logo na casa do 
Sérgio Cabral, logo que acabou a Copa das Confederações. Tinha uma manifestação que 
estava lá, pequena, bem pequena, mas estava interessante, porque era uma mistura 
bem grande de pessoas, de vários pontos da cidade. E, tinha aquela coisa interessante 
de guardanapos na cabeça, que ficou muito marcado. Nem sei como dizer o que foi 
aquilo que o Sérgio Cabral e seus amigos fizeram lá em Paris. Não sei nem como nomi-
nar aquele jantar onde se originou esses guardanapos, essa manifestação, assim, muito 
bem-humorada. Nesse dia, passaram por lá vários fotógrafos que não ficaram. E eu fui 
ficando. Fui ficando porque estava muito interessante e eu estava muito a fim. 

Nesse dia estava até de carro, o carro da minha mãe. Parei na Delfim Moreira. Es-
cureceu e tinha tropa de choque ali. Fui absolutamente independente, com a minha 
câmera e tal. Queria fazer uma visão descompromissada e se possível, poética, meio 
lúdica. Eu não fui para fazer aquela coisa hard news de maneira nenhuma. Apesar de as 
outras manifestações terem acabado em violência, minha cabeça estava meio românti-
ca. Tanto que eu fui de carro, parei na Delfim Moreira. Mas, lá pelas tantas, às 10 horas 
da noite, a primeira foto que fiz ilustra bem o que eu queria fazer. É uma foto de detalhe 
de uma major. Não aparecia o rosto dela. Major Fabiana, uma pessoa muito importante 
nas manifestações. Ela estava com um salto 10-12, do lado dos coturnos, e eu fiz aquilo. 
Essa era a linha que eu queria fazer, documentar essas manifestações. 
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Mas, lá pelas 10 horas da noite, a nossa polícia... ela é absolutamente despreparada, 
em todos os sentidos. Eu sempre estive na rua e cobri favelas e ocupações, e a polícia no 
Brasil é triste, para dizer o mínimo. Enfim, é mais uma coisa que nós não conseguimos 
nem ir para um lado nem ir para o outro, é uma polícia absolutamente violenta. Eu já 
vivi isso em favelas e fora, os fotógrafos e os profissionais de imagem são tão odiados 
quanto negros e pobres. A polícia cai matando, esculachando. Já fui esculachada várias 
vezes. Eles não têm nenhum preparo psicológico. Nesse dia, não tinha ninguém tacando 
pedras, não tinha black blocs, tinha pessoas com guardanapos na cabeças, com másca-
ras. E era ali, na Delfim Moreira, o metro quadrado mais caro do Brasil, às dez e meia da 
noite de um dia de semana. E, claro, o manifestante está ali para provocar. E aquilo foi 
minando o psicológico — era visível — até a hora em que começaram a soltar bombas. 
E aí ficou tiros, bombas, pedradas, enfim. Aquilo foi pela Delfim Moreira inteira e até 
em Ipanema tinham pessoas com arma na cabeça na areia da praia. E eu que pensei que 
fosse fazer um documentário lúdico, acabou sendo notícia mesmo. Aí eu fiquei preocu-
pada até com o carro, porque começaram as bombas, fogos, barricadas. 

Aquilo tudo desencadeou ali, 10, 11 horas da noite, em plena praia do Leblon, Ipa-
nema, mas não durou muito. Eram poucos manifestantes. Aí, dispersou, eu voltei, pe-
guei meu carro, estava lá inteiro. Isso é notícia! Tinham dois fotógrafos lá nesse dia, eu 
e o Calé, que não é um fotógrafo mais de jornal, ele também faz uma coisa mais docu-
mental, e aí no carro, do celular eu falei “caramba!”. Aí liguei para o Sérgio Moraes, chefe 
de Reuters, porque eu tinha fotos — várias estão aqui na exposição, acho que tem umas 
cinco fotos. 

Liguei para o Sérgio Moraes, morrendo de vergonha, meu amigo, eu faço alguns 
freelances para a agência Reuters há alguns anos, desde que eu saí da “Folha”, em 2008. 
Fiquei ali muito na dúvida se ligava ou não ligava, mas era notícia. Eu sabia que aquilo 
era notícia. “Sérgio, desculpa te ligar essa hora, é que...”. Aí ele “manda correndo! Manda 
correndo!”. Eu mandei e aquilo foi publicado. E assim foi, essa cobertura toda das ma-
nifestações, algumas poucas vezes fui trabalhando como contratada pela Reuters, um 
dia pela “Folha” e, acho que todos os outros dias fui por minha conta. Eu vi que queria 
documentar e quanto mais eu ia, mais eu queira documentar e saber aonde... Cheguei a 
ir em São Paulo, na abertura da Copa do Mundo, porque eu estava lá por outro projeto 
e “vou ficar aqui mais três dias para fazer...”. 

Foi assim que eu fiz todo esse trabalho e acabou sendo uma coisa interessante por-
que, mesmo trabalhando para uma agência, foi quase de uma maneira independente. 
Mas o que foi mais interessante é que eu tinha a edição na minha mão. Trabalhando 
dessa forma, com total controle sobre o que eu queria mostrar, sobre a edição que eu 
ia fazer. A minha irmã me obrigou, há alguns anos, a entrar no Facebook. Eu não tinha 
o menor interesse por essas coisas. Não tinha, ela me obrigou, mandava convite... Até 
que eu entrei e o Facebook foi uma coisa muito interessante na minha vida. Já estou um 
pouco cansada e na época eu nem percebia, mas hoje está todo o mundo lá, de “New York 
Times” a qualquer pessoa independente, enfim. Tem fotos aqui nesta exposição que são 
muito interessantes, porque trabalhando sozinha, sem computador ali, eu chegava em 
casa... Tem uma foto que ilustra muito isso e é uma foto muito interessante, que mostra 
muito a independência do Guran e do FotoRio, porque eu mesma achei que essa foto não 
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fosse entrar aqui e eu até entenderia, afinal de contas o prefeito ainda é o Eduardo Paes, 
estamos comemorando os 450 anos do Rio e a prefeitura está apoiando. É uma foto de 
uma projeção, no Palácio Guanabara, do Cristo Redentor com dois revólveres na cabeça... 
É um desenho, a projeção de um desenho, do Cristo com duas pistolas na cabeça, uma do 
Eduardo Paes e outra do Sérgio Cabral. Essa foto foi muito difícil de fazer. 

Aliás, essa cobertura toda foi difícil, principalmente, por causa da pouca luz e a po-
lícia vestida de preto e cada vez mais foi ficando mais black blocs, enfim, de noite. Eu até 
prefiro trabalhar de noite. Tem um clima mais interessante. Mas era bem difícil. Nesse 
dia, tinha muita gente no Palácio Guanabara, diferentemente do dia em que fui na casa 
do Sérgio Cabral. Estava toda a imprensa nacional e internacional lá. Essa foto, uma foto 
emblemática do momento que se estava vivendo ali, uma foto forte, quando eu vi... É 
uma foto forte! Assusta! Você fala “caramba, é isso mesmo que está acontecendo?”. Acho 
que, até no dia de hoje, toda comoção, por causa do assassinato do médico na Lagoa e 
não só, o do menino Eduardo e de diversas pessoas. E não é só na Zona Sul do Rio de 
Janeiro. É em toda a cidade, essa violência inacreditável. Enfim, eu falei “essa foto vai 
ser a primeira página de todos os jornais amanhã” e cheguei em casa — mesmo que eu 
chegasse 11 horas da noite — eu editava e postava essas fotos no Facebook e tinham 
pessoas que já ficavam esperando. Postei essa foto e acho que foi a foto mais compar-
tilhada de toda a minha vida no Facebook. Teve mais de 1.500 compartilhamentos. Se 
você pensar que isso é visto... Olha, um amigo meu fez, por baixo, a conta e era muito 
mais visto que a tiragem da “Folha de S. Paulo” ou do jornal “O Globo” no Domingo. E, 
no dia seguinte essa foto não estava em jornal nenhum. Eu falei “Caramba!”. Isso é uma 
coisa que hoje em dia faz com que eu não tenha o menor interesse em ser fotógrafa 
contratada de um jornal, porque é frustrante. É frustrante. 

Eu, por uma falha minha, de entendimento... Como minha exposição já estava aqui... 
Não pensei em trazer, fiquei ligada mais nessa coisa de manifestações, mas eu gostaria 
de ter mostrado aqui a projeção pronta de um trabalho que eu fiz. Foi o primeiro tra-
balho documental realmente engajado, e por uma questão de oportunidade e de um 
universo que me interessava muito, me fascinava: o trabalho que eu fiz com algumas 
travestis da Lapa. Um trabalho que levou três anos e uma oportunidade também. Na 
verdade, eu tinha sido convidada porque tenho uma amiga que é travesti, mas quando 
estava na “Folha”, não tinha a menor capacidade de desenvolver um trabalho paralelo. 
Eu mal tinha a capacidade de ter uma vida paralela, uma vida normal. Trabalhava em 
uma sucursal, por quatro anos eu fiquei sozinha, meus concorrentes tinham quatro fo-
tógrafos e mais o editor. Era muito barra pesada mesmo. Mas esse trabalho foi feito no 
tempo que eu quis, foi tomando forma ao longo do processo e foi todo feito no cotidiano 
de algumas travestis que me permitiram, me deram essa honra e essa confiança, essa 
cumplicidade de fazer esse trabalho comigo, porque eu não tinha o menor interesse em 
fazer esse trabalho na rua, com fotos roubadas. Para mim, foto roubada só mesmo de 
políticos corruptos, tirando alguns, são quase todos, aí sim, quanto pior eles estiverem 
mais prazer dá a foto. Este trabalho foi feito todo com a confiança que elas tiveram em 
mim e jamais foi quebrada, foi uma cumplicidade. 

É um trabalho de certa maneira jornalístico, porque é uma história contada e eu le-
vei três anos e pouco para contar essa história. Não é uma história que a gente vê sem-



55

FotoRio 2015 – Fotojornalismo Brasileiro em Foco

pre, de uma travesti fazendo 
programa, negociando ali na 
janela de um carro. Isso não 
me interessava. Me interes-
sava o cotidiano da vida de-
las. Me interessava a sensua-
lidade que eu via e sabia que 
existia num corpo masculino 
e feminino ao mesmo tempo. 
Esse era o meu interesse, e 
foi um trabalho que me deu 
grande satisfação, porque é 
muito difícil. Se eu não tives-
se vários incentivos... essa 
questão da transição do jor-
nalismo, de fotojornalista de 
um jornal e tal para uma fo-
tógrafa documental, autoral, 
com um projeto que atraves-

sou o Brasil, fora do Brasil... As pessoas viram. David Alan Harvey publicou. Este traba-
lho me deu a certeza de que eu realmente poderia fazer um trabalho documental e, ao 
mesmo tempo, continuar como uma fotojornalista. 

Tem outra foto na exposição que é muito interessante, nem é muito uma mani-
festação, mas não deixa de ser uma manifestação. Eu tinha falado isso para o Guran, 
que foi a ocupação dos prédios abandonados da Oi. Eu fui lá dois dias e vi na televisão 
aquela coisa que fazem em time lapse. Eu vi, tinha três dias e já 5 mil pessoas, e eu fui 
para lá imediatamente. Isso era 1 hora da tarde. Eu vi passando no RJTV, “eu quero 
ver”. Eu fui para lá porque eu tinha visto rapidamente na televisão — eu sempre foto-
grafo pessoas, o ser humano me interessa muito, o que o ser humano tem. Mas, nesse 
caso, eu queria mostrar a ocupação do ponto de vista estético. Eu queria mostrar a 
estética. Tanto é que eu quase nem fotografei pessoas, até hoje não fiz nada com esse 
trabalho, mas ele está lá. E criaram os barracos, as ocupações mínimas, mas tinha 
uma ordem, tinha um dono. Principalmente isso. E tinha o nome das pessoas escrito 
de várias maneiras, de várias cores, e sempre tinha um toque, um pano, um plástico. 
Isso me interessava. 

Fui lá dois dias. Entrei da mesma maneira respeitosa, que eu sempre entro, um 
lugar enorme. Eu não tinha o mérito, a coisa engajada. Ali eu não queria saber. É uma 
questão muito polêmica, as pessoas necessitam de uma moradia, mas ao mesmo tempo 
também existe uma estrutura toda de — não sei nem como dizer isso, mas — invasão. 
Não queria entrar nesse mérito se tinha ou se não tinha. Ah sei lá, metade daquelas 
pessoas não tem onde morar, então, a invasão.... Eu, realmente, não queria entrar nessa 
questão. Fui para fazer mesmo a coisa sem procurar muito as respostas que são muito 
difíceis no Brasil. Fui observar, ver e ficar refletindo. Geralmente é assim até hoje, tem 
muitas coisas que eu continuo refletindo, que eu não sei as respostas e eu fui lá para 
isso. E aí eu queria ir mais um dia, mais um dia. 

Ana Carolina Fernandes

Foto Fabian A
lvarez
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Fiquei horas. Às vezes saia de lá escuro, sentava tomava café, conversava com to-
das as pessoas... E uma menina perguntou se podia ficar comigo. Ela tinha 19 anos, se 
chamava Tábata e andou comigo. Eram dois prédios enormes, mil labirintos, telhados. 
E pula e tudo, lá é um esquema de preparo físico, o dia inteiro. Aí eu deixei o número 
do meu telefone com essa menina, deixei com ela porque já tinha negócio de “a polícia 
vai invadir, vai tirar todo mundo”. E eu deixei meu número de telefone com ela: “olha, se 
alguma coisa acontecer você me liga. Tenho vários amigos que trabalham em jornal!”. 

Eu não estava pensando em mim. Só que ela me ligou, no dia seguinte, às 5 da ma-
nhã! Às 5 da manhã ela me ligou falando assim “tá tudo cercado, a Tropa de Choque 
está aqui!”. Aí eu pulei da cama. Engoli um iogurte no meio do caminho. Moro numa 
ladeira, desci a ladeira para pegar um táxi na rua e fui para lá. Cheguei, estava escuro 
ainda e aí, realmente, estava tudo cercado. A imprensa não era convidada a participar, 
e estavam cercadas três ruas para lá. Três ruas! Aí eu encontrei o Carlos Júnior, fotó-
grafo que eu conheci nas manifestações. Já meio clareando e eu queria chegar no pré-
dio. O que me interessava era chegar no prédio, já que eu já tinha ido dois dias, queria 
saber o que estava acontecendo com aquelas pessoas. Porque é óbvio que a gente se 
envolve, eu me envolvo e a Tábata ficava me ligando lá de dentro e eu falava “Tábata, 
para de me ligar porque eu não consigo fazer nada!”. Porque não tinha como passar! 
Não tinha! E era aquela coisa mesmo, “quando puder vocês vão ser chamados”. Era o 
capitão que falava, o coronel. Quando puder, você já está vendo fogo, já está pegando 
fogo lá. 

Só que aí, umas senhorinhas que já tinham me visto lá dentro “ah você estava aqui 
ontem! Estava aqui outro dia! Eu te vi!”, “era eu mesma!”, “Então espera aí, vou levar 
vocês...”. Aí elas levaram a gente. Eu, Carlos, os dois Carlos. A gente foi por dentro da 
favela do Rato Molhado, essas senhorinhas guiaram a gente e a polícia não entra. Fica-
mos assim de cara para o gol. Mais uma barreira de tropa de choque, mas a gente viu o 
prédio. Há 20 anos eu não teria entrado, eu teria sido presa. Hoje em dia eu espero, eu 
sei que vai dar a hora, eu espero. 

Ficamos esperando a hora em que começassem os conflitos lá fora, que aquela 
linha de tropa de choque ia ter de se mexer, e a gente ia chegando mais para frente, a 
gente ia chegando e aconteceu isso. De repente, a gente estava na frente do prédio e, 
realmente, já estava pegando fogo. E as pessoas estavam saindo já com crianças no colo, 
aquelas imagens que todo mundo deve ter visto. Mas, aí eu queria entrar! Já tinha eu, os 
dois Carlos, já tinha a Silvia Izquierdo, fotógrafa da Associated Press, já tinha a Marcia 
Foletto, de “O Globo”, duas grandes fotógrafas, e a cinegrafista da Associated Press, uma 
mulher também e um fotógrafo que eu não vi que é da France Press. Um japonês sensa-
cional que está aqui há pouco tempo. Não conheço ele, nunca falei com ele. 

Mas tinha uma resistência lá dentro, em cima de um portão, as pessoas estavam 
saindo, digamos assim, pela porta principal do prédio e tinha um portão do lado. Então, 
já tinham umas pessoas do lado de dentro, com o rosto tapado, com enxadas e tal, e eles 
abriram um buraco nesse portão para as pessoas saírem — só que eu queria entrar! 
[Risos]. Eles abriram um buraco para as pessoas saírem por ali também. E ali a polícia 
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também não esculachava, claro. Ali eram os líderes — acho que eu posso dizer assim 
— da ocupação. 

A Silvia falou que o fotógrafo da France Press que era concorrente direto dela tinha 
entrado. Eu nem tinha visto, mas eu queria entrar! Ele entrou por esse buraco. E aí, já 
éramos seis ou sete. E aí é sensacional. São seis ou sete pessoas experientes, eu olhava 
aquele buraco “vou entrar, vou entrar!”. Aí entrei, e quando a gente chegou lá dentro já 
estava... Nossa Senhora! Já tinham posto fogo, já tinham tirado todo mundo, já tinham 
aquelas caçambas que vão tirando tudo, já tinham sei lá quantos funcionários da Secre-
taria de Ação Civil [n. do R.: Ação Social]. Tudo! Já estava tudo derrubado! E a imprensa 
não ia entrar. E isso é uma coisa que me deixa assim...! Ninguém vai dizer que eu não 
vou entrar! Ninguém vai dizer que eu não vou entrar! E se disser, vai ter que ser à força, 
como esse dia quase foi. 

Aí eu entrei. Tem essa foto feita pelo Carlos. O capitão da Polícia Militar pegou meu 
braço, eu estava de máscara, botou a mão assim, aí eu saí. Ele queria me prender. A gen-
te está sempre em... Eles podem tudo, prendem... “Caramba, se eu for presa aqui...” tem 
toda uma questão eu ainda tinha escondido um cartão. Dei a volta e já estava aquela 
cena de algumas pessoas saindo com um colchãozinho debaixo do braço! Dei a volta 
toda, respirei fundo um pouco, aí vim por fora, porque eles já estavam vindo por essa 
parte que já estava todinha, todinha derrubada. E, era enorme! A Cátia está aqui, acho 
que a Cátia estava lá e já tinham derrubado tudo, tudo, tudo! Com extrema violência, 
extrema agressividade, enfim, as pessoas diziam que eles já entravam batendo nos es-
cudos gritando “Cadê o Amarildo?! Cadê o Amarildo?!”, em um claro desprezo, acredito, 
por todo um país e uma população. 

Enfim, dei a volta e fiz uma foto muito boa, que está aqui na exposição, uma foto 
grande e colorida essa, que é a tropa de choque jogando o spray na cara de um senhor, 
negro, pobre. Eu estava ali trabalhando para ninguém, para mim, e fui por uma questão 
assim que, realmente, a menina me ligou, a Tábata me ligou e a coisa fala mais alto e eu 
fui. E essa foto, mais uma vez a Reuters. Aí quando eu saí eu falei “agora chega!”. Exaus-
ta! Exausta! Já eram quase meio dia sem comer, sem água, aquele calor infernal e aquele 
desgaste todo, peso, máscara, capacete. E eu sabia que lá fora tinha ônibus incendiado, 
tiroteio, eu sabia e a gente ouvia, e assim como a Márcia [Foletto] tinha outros fotógra-
fos de “O Globo” lá fora. Fui indo para fora, até para ver como eu ia sair dali, eu não tinha 
carro, não tinha nada, nenhum apoio, “bom, mas agora acho que deu!”, tinha feito um 
trabalho interessante. 

Aí fui lá para fora, para ir embora. Encontrei o Sérgio Moraes, chefe da Reuters, que 
não tinha — a Reuters — conseguido chegar lá. Ele me perguntou: “Você tem fotos? 
Manda para a gente!”. Mandei para eles, cedo. Andei cinco quilômetros, aquele viaduto 
todo, cinco quilômetros, para conseguir chegar em algum lugar para conseguir pegar 
uma condução. Consegui pegar um táxi, mas estava tudo... e durou o conflito, foi se es-
palhando de esquinas em esquinas e eu andava me esquivando de tiroteios. Eu já nem 
queria ficar ali fazendo aquele tiroteio, ônibus incendiado. Não, eu já queria ir embora 
e tinha o compromisso de mandar as fotos, apesar de ser cedo, mas quanto mais cedo 
melhor. E aí essa foto foi agenciada, teve que passar por uma agência, comprada pela 
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Reuters e essa foto acabou no “New York Times”. E ainda foi escolhida pela Reuters 
como uma das 50 melhores fotos do mundo inteiro da Reuters no ano. 

Isso foi muito interessante, porque o que começou, eu estava para fazer um traba-
lho documental de alguma coisa que me interessava e eu não sabia nem como... tá lá... 
Quando eu fui para São Paulo fazer um trabalho de futebol feminino, exposição de um 
trabalho paralelo por causa da Copa do Mundo com 11 fotógrafas mulheres — teve o 
lançamento da exposição, abertura da exposição lá em São Paulo, eu fui. Fiquei para a 
abertura da Copa do Mundo e fui para uma outra ocupação, que se chamava Copa do 
Povo. Bem diferente dessa, muito mais com a cara do MST, e está lá também e muito 
interessante, mas está lá. Quem sabe um dia pode ser, mas na minha visão hoje, um tra-
balho documental, no caso de ocupações, eu teria que ter ainda algumas outras para ter 
uma consistência. Duas não é nada para um trabalho documental. Mas é um trabalho 
interessante que está ali guardado para alguma coisa. Por exemplo, em Recife, eu fiquei 
acompanhando aquela coisa do [Cais do] Estelita. Me deu muita vontade de estar lá, 
muita, muita! Mas eu não fui. Não dava, por outras questões. 

Eu acho que estou mais para desengajada que engajada.  Mas é uma questão assim 
de que mesmo independente, começando como uma coisa independente, às vezes os 
caminhos da foto documental vão se misturando, e nesses dois casos foram se mistu-
rando, e de repente, foi dar em um fotojornalismo total, a ponto até de chegar no “New 
York Times”. Mas eu dou a mesma importância para essa foto do Facebook. Porque 
aquelas pessoas todas que eu não conhecia — eu deixo tudo aberto — mil e quinhentas 
pessoas que compartilharam sentiram a mesma coisa que eu senti que aquela foto era 
forte, que aquela foto era importante. O Facebook, de certa maneira, virou o meu jornal, 
eu edito, eu fotografo, eu legendo. Eu faço tudo e pronto! [Risos] E, cada um que possa 
compartilha, vai, comenta. 

Acho que é a questão mesmo do objetivo, que eu nunca tive, não sabia nem como 
isso funcionava. E, mesmo também, através do Instagram. O David [Alan Harvey] que 
é um fotógrafo sensacional, um fotógrafo da “National Geographic” e da Magnum, ao 
mesmo tempo, eu fiz um workshop com ele de um dia, para mostrar para ele o que eu 
não tinha mostrado para ninguém, fora o curador - esse trabalho das travestis. Eu falei 
“vou fazer esse workshop”. Era um dia, eu podia pagar. Os outros workshops são caros 
porque são uma semana, vem gente do mundo inteiro. E foi sensacional! Ele adorou! E 
ele já me convidou duas vezes para passar esse trabalho em outros workshops que ele 
fez. Ele tem uma coisa no Instagram chamado “Burn Diary”, uma revista — para quem 
não sabe — eletrônica e cada vez que eu vejo é sensacional! O conteúdo daquela revista 
eletrônica do David Alan Harvey é sensacional, chama-se “Burn Magazine”. Não existe 
ela física. Só mesmo eletrônica. Mas é sensacional. 

Ele publicou o meu ensaio lá. E um dia me convidou, queria muito as das mani-
festações e foi um desafio. Eu aceitei isso porque o “Burn Diary” no Instagram... Para 
algumas pessoas e para mim também, sei lá, o Instagram foi feito para ser fotografado 
com telefone, e eu adoro, eu gosto! Esse [“Burn Diary”] — acho que chamava até “Daily 
Burn”, enfim. Era uma semana, eles convidam fotógrafos do mundo inteiro também para 
ficarem uma semana. As fotos têm de ser feitas no dia, só com celular e com a legenda, 
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incrível. E foi difícil, tiveram poucas fotos de manifestação porque era difícil. Celular 
não tem essa qualidade, de noite e tal. As do dia 7 de Setembro eu pude publicar umas 
fotos porque foi de dia. Tem uma foto de praia aqui que é uma das fotos que eu mais 
gosto, são os meninos no Arpoador com aqueles crucifixos que brilham. A foto é preta 
e branca, mas dá para ver que o crucifixo brilha. Foi uma foto feita para ele também. E 
ele é um grande fotógrafo de praia. 

Para concluir: David Alan Harvey vive no Brasil. E minha outra sala [de exposição] 
é um lado meu totalmente, um lado meu espiritual, de filha de Iemanjá que eu sou. É 
um livro que eu estou fazendo sobre a Prainha. Estou fazendo, um dia vai ser publica-
do. Mas há quatro anos eu fotografo a Prainha. Até os surfistas falam assim pra mim 
“pô, cadê o livro? Caramba! Você vem aqui há quatro anos!”.  Sério! Eles vivem falando 
isso para mim! “Cadê o livro?”. Um dia vai sair! Mas é engraçado, o David [Alan Harvey] 
fotografa uma praia que eu acho muito legal, eu gosto daquela visão meio, sei lá, este-
reotipada, americanizada, enfim, sei lá. Mas eu acho muito interessante a praia que ele 
fotografa e eu vejo muito essa praia, mas eu fotografo uma praia totalmente diferente. 
Ou fotografo uma praia assim, o mais perto que eu posso chegar de definição é essa 
coisa espiritual que ela vem meio a mim, baixa Iemanjá e ela vem muito mais do mar do 
que da areia, e é um outro trabalho. 

Agradeço muito ao Guran por esse convite, essa curadoria, essa parceria. A Silvana 
falou “o nome é seu! Ana Carolina Fernandes — Repórter”. É uma coisa que muito me 
honra e o meu pai ficou louco! Porque o grande jornalista é o repórter. Aquela coisa 
clássica, o repórter na rua, seja, sei lá, Clark Kent [Risos], sei lá, repórter é repórter! É 
quem está ali mesmo atrás da notícia ou a serviço da notícia, a serviço da justiça — eu 
acho. Para mim sempre foi uma coisa assim como missão mesmo, e enfim, eu acho que 
o repórter tem um compromisso e por mais imparcial que seja, tem esse compromisso 
de mostrar, de denunciar, de levar e é essa questão, voltando ali, que eu não admito, 
nenhum capitão da polícia, do exército vai dizer que eu não posso, a não ser que seja à 
força. Acho que já está na hora de acabar, acabou o microfone! Agradeço a todos vocês 
por terem vindo. Agradeço a Silvana, ao Ratão. 

silvana — Bom, vamos agora passar para o Ratão e a gente reserva um pouquinho 
porque acredito que todo mundo tenha várias questões, vários comentários para fazer. 
Então vou passar imediatamente para dar tempo para o debate. 

ratão Diniz — Peço para abaixar só um pouquinho a luz ali. É tarde ainda ou noite 
já? Noite? Boa noite! Boa tarde [Risos] a todos e todas. Maior prazer estar participando 
aqui dessa mesa. Acho que é uma responsabilidade grande estar ao lado dessa grande 
figura que eu tive o prazer de conhecer em uma manifestação. Eu lembro que eu estava 
agachado, fotografando uma situação de um conflito entre policiais e manifestantes, 
aí o Chiquito, Francisco Chaves chegou e falou “E aí Ratão, tudo bem?”. E aí a Ana fala 
“Você que é o Ratão?”, “Sou, prazer!”. E fotografando! [Risos] E foi nessa situação que 
nos conhecemos. Isso em 2013, durante as manifestações. 

Acho que essa temática dessa mesa é super interessante. Eu vi a Ana e me passou 
um filme assim de pensar que eu comecei a fotografar não com pretexto de estar no jor-
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nal, eu sou filho ou neto ou bisneto de um movimento da fotografia independente das 
agências fotográficas, com uma experiência aí que a gente conhece e já tem uma histó-
ria. Eu sou formado pela Escola de Fotógrafos Populares, que fica no Observatório de 
Favelas, que é o Imagens do Povo, fui formado pelo Ripper, João Roberto Ripper, e tive 
o prazer de ser formado na primeira turma de fotógrafos, em 2004 e em 2006, foi tipo 
um avançado do Ripper. Tão genial que ele é, ele reuniu um grupo de vários fotógrafos 
que estavam fotografando a questão da favela no Rio de Janeiro. Então, a turma de 2006 
foi como se fosse uma continuidade desse movimento que se tem hoje super forte não 
só nas favelas do Rio, mas em grande parte do Brasil. 

Isso se tornou um movimento não só de moradores da favela, mas pessoas que 
estejam sinceras com essa temática de estar fotografando, a importância de poder con-
tar essa história a partir de um olhar engajado, um olhar sincero, cúmplice, que a Ana 
colocou aqui. Acho que entrar em qualquer lugar que a gente pretende desenvolver um 
trabalho legal, o bacana é entrar e também conseguir sair. Eu acho que isso é o grande 
barato. E fazer com que isso seja o grande retorno. 

Essa foto em que a Ana contou a história da ocupação desses prédios da Oi foi jus-
tamente isso. Ela só teve acesso pela cumplicidade que aconteceu entre os moradores 
e ela, e as pessoas reconheceram e contribuíram para chegar. Eu trouxe aqui um traba-
lho — eu estou nervoso aqui, estou tenso [Risos], mas eu prometo que vai passar. Só 
peço um pouquinho de paciência. Eu trouxe algumas imagens que eu trabalho de forma 
independente, autoral e que o pontapé inicial do meu trabalho foi muito a partir do 
trabalho do Ripper, que é referência para mim antes de eu ser fotógrafo. Isso começou 
em 98-99, quando eu trabalhava no núcleo dentro da Maré, uma organização dentro da 
Maré chamada CEASB, que trabalha com educação, cultura, hoje está mais nessa onda 
da educação mesmo. Eu trabalhei no núcleo de produção gráfica do CEASB e tive acesso 
a um acervo da Maré que produzia conteúdo, um dos maiores acervos. Apesar de ter 
esse movimento na Maré de fotógrafos, o maior acervo de fotografia da Maré, ainda as-
sim, é o do Ripper. E eu tive acesso a esse material, lugares que eu via durante a minha 
infância, lugares que se perderam, sumiram, enfim, se transformou durante o tempo. Aí 
eu falei: “o que esse cara fez é genial. O que ele tem é riquíssimo. A história do local que 
eu vivo, que eu moro ainda e que ele conta história. Eu quero fazer o que esse cara faz”. 

Então, comecei a me instigar pela fotografia, no curso pré-vestibular no CEASB 
também eu tive acesso, durante a aula do Leon, de Geografia, a algumas imagens do 
Evandro Teixeira, sobre a ditadura militar, nos aulões que tinha sobre a ditadura, havia 
o Sebastião Salgado falando sobre o movimento dos sem-terra, e aí eu falei “cara, é isso 
que eu quero para mim!”. Então, essa temática da favela sempre me instigou por esse 
universo que eu vivo. Esse é seu Joaquim, paraibano, foi nosso professor na Escola de 
fotógrafos populares. Se vocês me perguntarem “pô, ele é fotógrafo Ratão?”, “Não!”. É 
até hipocrisia minha falar que ele não é fotógrafo. Ele é fotógrafo sem a sua câmera es-
cura. Ele narra as datas perfeitas, dias, meses, o ano de situações que aconteceram na 
Maré que é incrível! Uma memória fantástica que o seu Joaquim tem. Então, ele foi um 
dos professores da Escola de Fotógrafos Populares. 
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Esse é o Beco da Alegria, aonde eu moro. Esses são meus amigos de infância, parte 
deles são filhos já desse movimento e é uma coisa cultural dentro desse universo coti-
diano dos espaços populares, a galera se reunir para fazer um churrasco, a rua é exten-
são da sua casa, é o quintal da sua casa. Essas são a Tati e a Gabi, minhas vizinhas. Eu 
fiz essa foto a partir de um convite. A Tati estava grávida e falou “Ratão, quando a Gabi 
nascer você faz uma foto dela?”, eu falei “beleza!”. E aí, nessas idas e vindas de trabalho, 
viajando, e ela sempre me chamava e eu sempre na correria, aí não consegui. Quando 
fui fazer essa foto ela já estava dando os primeiros passos. Quase um ano depois! Eu vi-
ciei a Gabi em chocolate, coitada, ela está com seus seis anos de idade, bate lá e a gente 
sai para comprar chocolate. Isso é uma realidade que a gente está vivendo na Maré. Eu 
tenho fotografado bem pouco essa questão. 

Se vocês me perguntarem, “Ratão, você já foi parado por alguém e esse alguém te 
proibiu de fotografar?”, e esse alguém pode ser tráfico, morador - não. Nunca fui para-
do. Nunca fui questionado nesses 10 anos em que fotografo. No dia 1º, teve essa troca 
do exército pela polícia, substituição de uma parte da Maré, nessa transição da entrada 
da UPP na Maré, e fui fotografar. As três vezes em que eu fui parado na minha vida foi no 
dia 1º. Eu puxava a câmera para fotografar, tipo “em uma situação dessa você não pode 
fotografar”. E eu falei “mas por quê?”. Aí é difícil fotografia independente. Eu não tenho 
nenhuma credencial. Não estava nem com meu RG ainda. Estava totalmente [Risos]...! 
Não tinha credencial nenhuma! Não sou vinculado a nenhum veículo de comunicação. 
O que eu estava fazendo era me pautando mesmo. 

A importância de saber daquele registro para essa história que a gente está viven-
do não só na Maré, mas para a cidade do Rio, do país. E aí achava importante fazer esse 
registro fotográfico e fui barrado, fui levado até um comandante do grupamento. Con-
versei e foi até bacana, teve uma conversa — estava eu e Baltá no dia, não é Baltá? — 

Ratão Diniz

Foto Fabian A
lvarez
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menos tensa de segundo momento. O 1º foi meio tenso, eles estavam muito tensos. Até 
que ele falou “O que a gente está fazendo aqui é uma imposição da paz. — [Risos] — A 
gente está numa posição super delicada porque é um conflito que a gente cria entre os 
moradores...”. E é real mesmo. É uma imposição mesmo, o cara não está trazendo nada. 
E o cara chega e fala isso. “A gente está numa situação muito delicada”. Aí o [Baltá] “é. 
O Estado criou essa situação para vocês e depois... cara, isso aqui não vai resolver! Não 
vai resolver!”. E a gente sabe muito bem disso. Continua... cheguei anteontem de uma 
pauta, um trabalho, 3 horas da tarde, estava o choque fazendo a patrulha e saindo um 
conflito super tenso, entre 2 e 3 horas da tarde. 

Isso aí tem um ano já. Essa foto, acho que tem uma coisa muito simbólica desse 
processo também, não só da pacificação, acho que é consequência essa coisa do ter-
reno, da região, da importância do espaço ali, e ter uma foto simbólica nesse sentido, 
das casas, tem um interesse econômico, para empresas, em grande parte. Essa foto foi 
feita em Manguinhos, e os moradores falaram “pô, estavam urbanizando...” Elevaram 
a estação ferroviária, na altura de Manguinhos, e aí os moradores achando “vai ficar 
bom agora”. E daqui a pouco, retiram todas as casas dali e transformaram em uma área 
de lazer fantástica que está super inutilizada, está se tornando ponto de usuários de 
crack, está super abandonada lá. E você tem um cenário desse. Hoje está se fazendo a 
pista, ampliando ali agora, mas retiraram. Mas a galera, quando estavam construindo, 
as pessoas estavam muito motivadas: “Caramba! Vai melhorar agora”. Transformaram 
em uma área de lazer fantástica, que era exigência dos moradores por ser na mídia 
conhecido como faixa de Gaza. E os moradores estavam reivindicando para se transfor-
mar em uma área de lazer, e quando se faz isso retiram os moradores. Não todos, mas 
grande parte. Esse é o trabalho, na verdade, no Morro da Providência, neste mesmo 
processo de remoções. Retiraram todo esse lado, quer dizer, parte desse lado aqui das 
casas, esses tapumes e aí o trabalho de um artista português chamado Vhils, Alexandre 
Farto. Ele faz um trabalho de esculpir rostos. Esses aqui são moradores que estão para 
serem removidos. Ele faz um retrato da pessoa, depois projeta isso, cria tipo um estên-
cil, e aí pega uma marretinha, um martelo e vai esculpindo esse rosto, desenhando esse 
rosto no muro. São cinco painéis destes contando história, trazendo a representação 
desses moradores. Esse aqui é mais um painel. 

Isso é no morro dos Prazeres. Esse é no morro do São Carlos. Isso é na Maré. É um 
conjunto habitacional chamado Nova Maré, super questionado no início — como você 
tem uma arquitetura europeia de tipo neve! A cultura da favela tem a questão muito da 
laje. É cultural do carioca, principalmente, da favela, dos espaços populares, a questão 
da laje. A laje não é só um espaço de lazer. É também. Mas é um espaço de resistência. 
Porque a laje é a extensão da casa. É a possibilidade de aumentar. Uma laje na favela 
é muito cara. É até mais cara do que a casa, porque é a possibilidade de você crescer. 
Você cresce. Com a laje então, você tem direito a outra laje e pode construir mais duas. 
Entendeu? [Risos] Eu fiz uma cobertura na minha casa, lá são dois andares e meio e eu 
fui fazer uma cobertura. Tenho um amigo pedreiro que falou “Ratão, tu é maluco. Deixa 
a laje!”, “Vou deixar a do quartinho lá de cima para ter a minha laje!”. Porque é cultural 
da gente mesmo curtir. 
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Aí entra um pouco no trabalho sobre grafite, que é um projeto que eu tenho fo-
tografado já há oito anos, esse processo sempre me chamou muito a atenção. A gente 
passa pelas ruas, já vê o grafite pronto, então, como isso me instiga, esse processo de 
criação, esse prazer dessa questão da linguagem do desenho e da arte, e pensar tam-
bém o grafite como interação do espaço, que isso é muito bacana. O grafite é muito 
interessante fotografar, você trazer um pouco desse elemento da cidade que é uma in-
tenção do artista, do grafiteiro. Quando vai criar, ele cria pensando nessa interação do 
trabalho dele com a cidade. 

Isso é no morro da Fazendinha, no Alemão, última estação do Teleférico. Só que já 
apagaram esse grafite, do estúdio Cobra, um artista de São Paulo. Esse é do Barba e é no 
morro da Vila Operária, em Caxias. É o maior mutirão da América Latina de grafiteiros, 
reuniu mais de mil grafiteiros durante três dias de evento. Na verdade, a ideia é apenas 
um dia, mas eles chamam já de pré-off, que é a galera que chega já dias antes para con-
seguir muro, porque é muita gente para pouco espaço. 

Isso é no Morro dos Prazeres. Isso é na Maré, uma área que a gente chama de 
McLaren, que os moradores têm chamado, denominado de McLaren, e tenho levado 
uns grafiteiros para pintar, fazerem um trabalho lá nos barracos. 

Esse trabalho é muito interessante. Fui agora semana passada e o Carlos — um 
morador — acordou muito de mau humor. Ele acordou e estava muito tenso. Eu tenho o 
costume de fazer as fotos, ampliar e retornar. Isso depende de recurso, é do meu bolso, 
assim como o grafiteiro: quando ele vai pintar, compra a lata de tinta. Levei um amigo 
que estava negociando há duas semanas para poder conseguir comprar a lata de tinta 
para grafitar. É um pouco disso. O morador libera o barraco para poder fazer um grafite, 
eu faço as fotos para o grafiteiro e para os moradores, para ter um registro. O grafite 
é passageiro, ainda mais nesses tapumes que vai se perder muito rápido também, vai 
durar semanas, enfim. A fotografia é um elemento para ter esse registro, essa memória 
disso que a galera vivenciou. 

Aí o Carlos chegou “pô Ratão, deixa eu dar um papo aí? Pô cara e as fotos?”; “peço 
sua paciência, cara, porque eu tô sem grana para fazer as ampliações”. E o meu raciocí-
nio era que todo mundo ali tinha um produto que era a fotografia. Eu, como autor das 
fotos, o grafiteiro, que tem o trabalho dele registrado, e o morador, que vai ter aquele 
material. Aí ele foi e falou: “olha só, pensa comigo cara, eu não cobrei nada, o grafiteiro 
não cobrou nada de mim, você não cobrou nada de mim. E a única coisa que a gente 
tem é a foto”. Foi um puxão de orelha assim, “Pô, cara é o raciocínio que eu tenho”. Foi 
muito boa essa conversa, porque é justamente isso: a gente pensar na importância da 
fotografia para nós mesmos. Essa é uma reflexão que acredito que todos tenham, e para 
o morador estava muito claro isso. “Pô, eu moro aqui no barraco, mas eu quero mostrar 
para a minha família como é que está legal. A galera tem vergonha de mim porque eu 
moro aqui”. E aí é como é para ele, essa coisa de reafirmar o espaço dele como um espa-
ço legal, bacana. Aí eu falei: “Peço sua paciência. Da próxima vez que eu vier aqui, não 
vou nem mais vir para trazer grafiteiro, vou trazer as fotos”. 
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Esse é o Bad Boy, um grafiteiro da Baixada Fluminense, um dos primeiros grafitei-
ros de quem eu acompanhei o trabalho. Eu o reencontrei há uns dois anos, ele estava 
grafitando, fazendo um trilho aqui. Eu cheguei e fiquei três dias para fazer essa foto. 
Eu ia, foi um mutirão, na verdade foi um processo de grafite nas estações do metrô da 
Linha 2. Aí eram várias equipes grafitando. Acompanhei por conta própria, porque é 
impressionante, e ainda assim é difícil que a galera acredite em uma produção dessas 
assim. Fui por uma coisa muito mais de prazer, de estar com a galera. Porque o grafite 
tem muito da minha fotografia, que é o motivo de reunir a galera, de estar junto. Então, 
penso muito igual ao grafiteiro nesse sentido, de se reunir, de se encontrar. Aí, fui um 
dia ele não estava, fui no segundo e ele chegou só à noite, fui no terceiro, ele almoçou e 
ficou conversando, aí eu falei: “Pô Bad Boy, eu queria fazer uma foto sua”. E ele anima-
dão falando. Porque era isso, o motivo de estar grafitando era de reunir a galera. Então 
eu consegui, mas eu falei: “Pô, vamos voltar amanhã novamente porque eu fazer uma 
outra!” Assim, não satisfeito. Mas ficou essa como registro mesmo. 

Essa entrou no tema um pouco do interior do Brasil. Esses temas de alguma for-
ma dialogam para mim, porque no interior do Brasil é muito comum, essa história dos 
espaços populares e das grandes cidades de pessoas que vêm do interior do Brasil, na 
Maré, principalmente nordestinos. Em particular da área que eu moro, que é da Pa-
raíba, Pernambuco. Eu sou filho de um paraibano e potiguar, de uma potiguar que foi 
minha mãe, que nasceu em Goianinha, no interior do Rio Grande do Norte, e meu pai, 
do interior da Paraíba de uma cidade chamada Caiçara. Estar fotografando o interior do 
Brasil é um processo de resgatar um pouco. Tenho pensado muito nesse trabalho como 
uma coisa de fotografar as lembranças que eu ouvi até os 23 anos de idade: eu dormin-
do com minha mãe e ouvindo histórias sobre a vida dela, a experiência dela no interior 
do Brasil, de Goianinha [RN], ali na praia de Pipa, Tibau do Sul, que é onde ela nasceu. 
E aí o que eu tenho fotografado são justamente essas lembranças, essas recordações, 
essas histórias que eu ouvia quando pirralho e até mesmo quando mais velho.  Tanto 
é, que eu fui na busca da minha identidade e casei com uma paraibana. Está aqui não 
me deixa mentir. Esse trabalho se dá muito através de um projeto que eu fotografo pelo 
interior do Brasil e se chama Revelando os Brasis. Começou, na verdade, com um cir-
cuito de cinema pelas cidades do interior que eu viajo em um caminhão baú, e eles me 
contratam para eu poder fazer a cobertura desse circuito de cinema, para exibir filmes 
nessas cidades de até 20 mil habitantes. Esse convite surgiu em 2007 e eu fotografo 
até hoje para eles, e aí me possibilita de estar produzindo esse acervo, esse arquivo. Às 
vezes eu faço um trabalho, junto e esse trabalho vai conseguir bancar a viagem que vai 
acontecer em Itaúnas, no Espírito Santo, para fotografar com o Rogério [Medeiros] a 
festa do Ticumbi, no Norte do Espírito Santo. Agora estou juntando dinheiro para poder 
ir para o Piauí para a Festa do Boi do Maranhão, interior do Maranhão, com um grupo 
de amigos lá do Maranhão. No Piauí é a mesma história, quero fazer o lançamento do 
livro no Piauí, então eu vou trabalhando dessa forma, consigo um projeto e às vezes 
aproveito aquela documentação para poder fazer uma coisa minha também, na maioria 
das vezes, e aí eu vou fazendo isso.

A UNICEF me contratou para fazer um livro sobre educação no Brasil, um livro-re-
latório, em 2012, e aí eu negociei para ficar mais dias produzindo, tanto para eles quan-
to para mim também, no interior do Brasil. Viajei cinco estados do Brasil: Acre, Minas 
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Gerais, Ceará, São Paulo e Paraná. Fui aproveitando essa negociação, que o Ripper nos 
ensinou muito bem, de estender mais nossa viagem. A gente vai trabalhar mais, mas 
é uma coisa que a gente também produz, um acervo do que a gente já vem fazendo e 
realizando e produzindo. Esse material vem sendo produzido a partir disso. Alguns 
também, acompanhando a gravação de filmes do Revelando Brasis, do making of, aí vou 
vendo algumas situações, faço os bastidores ali para eles, como registros e também al-
gum material para mim, dentro dessas viagens. Eu gosto de contar essa história porque 
é muito louco. 

Essa cidade é no Ceará, chamada Icapuí, Praia da Redonda, e foi o primeiro lugar 
em que comi lagosta na minha vida. Quando estava acompanhando a menina matando 
a lagosta, preparando a lagosta para fazer o almoço para a equipe, chegou uma crian-
ça: “Mãe, o que tem hoje para comer?”; “estou fazendo uma lagosta”. Aí ele: “De novo, 
mãe?”. Aí eu: “Cala a boca, moleque! Pela primeira vez eu vou comer lagosta”. Aí, prepa-
rou, comi. A segunda vez foi em 2012, na Baía da Traição, quando eu conheci os pais da 
Aline, os avós e tal. E aí, estava todo mundo reunido para o almoço, na casa da avó dela, 
e tinha alguma coisa isolada, em cima da pia, coberta, e ela percebeu que era lagosta. “Ô 
vó, essa lagosta é de quem?”; “ah eu preparei, o Beto trouxe ontem do mar, está aí”. Aí 
eu: “Caraca! Lagosta em cima da pia assim maluco?”; aí ela: “vou comer!”. “Pode comer. 
Eu cozinhei mas acho que ninguém vai comer não”; aí eu: “Como não maluco?!” [Risos]. 
Estava refletindo, pensando, porque eu estava tímido, conhecendo a família ali. Aí ela 
abriu a lagosta, despedaçou com a mão, colocou no meu prato, aí eu: “Calma! Cadê a 
luz de vela? Cadê o vinho? Não é assim não cara! É lagosta! Segunda vez na minha vi-
da!”[Risos]. 

Fui para Pitimbu, a cidade que ela nasceu, no litoral Sul da Paraíba, perto de Tam-
baba, Jacumã, uma região super linda da Paraíba. Lá também tem a cultura da pesca da 
lagosta. Aí, lá vai ela e a mãe dela preparando almoço, jantar, e eu lembrei daquele me-
nininho: “De novo lagosta?”, comendo lagosta o dia todo no café da manhã, no almoço, 
jantar. Eu fiquei uma semana e falei: “Caraca, de novo lagosta!”. Nunca imaginei falar 
isso na minha vida! [Risos]. Lembrei daquele menininho, daquela criança de Icapuí. 
Sempre quando eu vejo essa foto eu lembro dessa história, porque [ela foi feita] logo em 
seguida, que eu fiquei, à tarde. 

Isso são pirralhos de Pitimbú que eu acompanho: Jeová, o Juca, que é um grande 
amigo, o Juninho ali na frente. Eu acompanho esses moleques, assim eu conheço Pitim-
bu muito, a partir do olhar das crianças. A gente sai à procura de frutas, de ir para o 
mar, de tomar banho na praia, no lago, e aí os moleques me utilizam como um álibi tipo 
“mãe vou sair com o marido da Aline. A gente vai não sei pra onde”. Sou uma desculpa. 
Você revê as fotos e olha só onde os moleques ficam, olha isso. Segurança nenhuma! Aí 
eu vou viajando. 

Isso aqui já é outra cidade. Estou fotografando essa coisa do jumento, personagem 
nordestino que está se perdendo com a chegada da moto: o abandono dos animais na 
estrada, os acidentes que têm acontecido, e procuro ele nestas atividades domésticas 
em que tem muita função ainda, muita utilidade. 
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Vou passar rápido agora, porque o tempo está acabando para mim.  Isso são vá-
rias cidades no Ceará e no Rio Grande do Norte. Esse é um dos vaqueiros mais antigos, 
o Raposo, que foi numa gravação de um filme do Revelando os Brasis, e aí ele fala da 
preocupação dessa coisa da cultura do vaqueiro se perdendo com o tempo. Hoje não se 
tem mais o vaqueiro. O que se tem hoje são os profissionais de sela, são os rodeios, e 
não mais o vaqueiro tradicional que pega o bezerro, o garrote, o gado que se perde no 
meio do mato ali.  

99% dessas fotos foram feitas nessas viagens do Revelando os Brasis. E eu falo 
para a galera, meus clientes são meus amigos, porque eles bancam minhas produções, 
minhas loucuras. Ao mesmo tempo, tem uma serventia para eles. Não me preocupo de 
estar trabalhando no jornal, porque fiz esse caminho inverso. Enquanto muitos entram 
no jornal para poder conseguir espaço no mercado e trabalhar de uma forma mais in-
dependente, mais autoral, eu tive uma dinâmica diferente nesse sentido. Claro, apanhei 
muito e tô apanhando até hoje de conseguir viver da fotografia. Mas eu trilhei um ca-
minho diferente. O Imagens do Povo tem essa história de agência independente, fruto 
desse movimento, que já é uma galera que lutou e luta até hoje, claro, pelo direito da 
fotografia, pelo direito autoral, a tabela mínima. 

A questão que eu acho fundamental não é só a tabela, mas também isso, o direito 
autoral, mas é discutir a sua pauta, produzir a sua pauta. Acho que é o grande barato, 
é um legado que as agências permitiram para a gente se pautar e criar essa demanda 
para o mercado. Mostrar que é possível. Eu tive oportunidade de fazer um workshop 
com fotógrafos de “O Globo”, dentro de “O Globo”, com o Gary [Knight], e aí “O Globo” 
contratar para fazer com que os fotógrafos pensem em estar criando essas pautas, suas 
pautas. Claro que o jornal... acaba que não funciona muito bem desse jeito, mas enfim, 
foi uma tentativa ali interessante. 

Entrando no último tema, que é sobre festas populares, essa coisa que tem me 
chamado muito a atenção: essa cultura de rua, de ser outro carnaval paralelo, isso eu 
curto muito. Esse movimento de bate-bolas que se faz, a galera que prepara o desenho 
da sua roupa, o seu bate-bola. A questão da disputa é uma questão para eles, não é um 
carnaval para gringo ver. É um carnaval para eles, para eles verem. Tanto é que a onda 
é uma turma sair para a saída da outra turma para zoar, para chamar que o bate-bola 
está feio, que o deles está mais bonito. Então, o carnaval é para eles. Isso, desde 2009 
eu tenho fotografado. 

Isso é na favela do Muquiço. Isso é Marechal Hermes. Isso é no Muquiço também. 
Isso é no Muquiço, a turma Estrelas. Isso é favela do Muquiço, onde se reúne, até onde 
eu sei, um número de turma muito grande em uma comunidade. São mais de 15 tur-
mas. Tem turmas com 170 membros, integrantes, tem turma de 30, varia muito, mas 
é uma área em que a favela vive em função da cultura do bate-bola. Hoje está rolando 
concurso de bate-bola dentro da própria favela, que eles organizam. 

Isso é Folia de Reis, é particularmente a Folia do Santa Marta. Eu tenho acompa-
nhado desde 2009 também, mas comecei a fotografar agora. Esse ano é que eu acho que 
comecei a produzir um material legal. Acho que isso foi muito da aceitação deles tam-
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bém. Esse ano, fui aceito pelo último membro que não estava me aceitando até então. 
Ele fala: “Ratão, tu atrapalha pra caramba, mas tu já é da família! [Risos] Não é à toa que 
você tem o Diniz”. Porque o mestre antigo deles é o José Diniz. Aí eu, “pô, então agora 
eu faço parte da folia”. Então, esse ano eu fui aceito pelo último membro que tinha mais 
resistência e que é o palhaço mais antigo da folia, o Ronaldo. Já está quase com 60 anos. 
Isso é na Rocinha. 

Isso é um encontro de folia em Muqui, no Espírito Santo, que eu mesmo organi-
zei ano passado. Isso é a festa do Ticumbi, no Espirito Santo, que eu fotografei com o 
grande Rogério Medeiros, um fotógrafo capixaba fantástico. Fotografa o Espírito Santo, 
o povo do Espírito Santo, que é um Estado que a galera fala que é o Acre do Sudeste. 
Para mim, é um lugar fantástico. Lá tem os guaranis, os tupiniquins, os pomeranos, 
tem quilombolas. Tem umas comunidades que mantêm as tradições. A comunidade dos 
alemães também que é muito forte. Tem essa coisa dos pomeranos, italianos também. 

Para finalizar, o Bloco da Lama, que é um tema que eu tenho fotografado já há 
sete anos. Destes sete anos, fotografei cinco. Eu não fui em 2012 porque não rolou na 
verdade a festa. A prefeitura não repassou a verba mínima para a festa acontecer. Ano 
passado fomos para lá. Eu vou sempre na aventura, de carona, uma loucura danada. Já 
dormimos na rua, na Rodoviária de Paraty, para podermos fotografar o Bloco da Lama. 
Já fui de carona, já voltei de carona de Paraty. Ano passado, deu tudo certo. Aluguei um 
quarto, consegui hospedagem, estava com grana, consegui passagem de ônibus. “Cara, 
deu tudo certo esse ano”. Aí fomos na véspera, fizemos um passeio irado, que eu nunca 
faço turismo, fui em Trindade, tomei banho de praia e tal, eu e Aline, quando voltamos 
fomos assaltados no centro histórico de Paraty, perdi meu equipamento e ela deses-
perada “vamos voltar!”. Aí eu: “Não! Ainda sobrou uma câmera ali ficou lá no quarto, 
uma Mark 2. Está fodida, mas tem uma lente ainda dá para ficar!”. Aí ela “não, vamos 
embora!”. A cabeça não estava legal e tal, e a gente voltou. Este ano eu falei: “Vamos de 
novo na aventura, de carona, não vamos mais nos hospedar!”. [Risos] A ideia é fotogra-
far por dez anos o bloco da Lama. Eu estou com essa exposição. Já rolaram em algumas 
unidades do SESC, sempre no período de carnaval.  Acho que é isso. Acabou galera! 
[Aplausos]

silvana — Eu queria agradecer muito à Ana Carolina, ao Ratão, porque foi uma 
tarde e noite muito prazerosa. Muita informação, uma coisa muito emocionante. Eu não 
vou fazer muitos comentários, inclusive porque acho que o público está interessado em 
fazer perguntas. Só vou fazer um comentário pontual, sobre a Ana Carolina falando do 
Instagram e do Facebook. Eu conheci o trabalho do Ratão através do Facebook, prati-
camente. E acompanhei. Essas pessoas que ficavam esperando a Ana Carolina voltar 
e postar as fotos, eu era uma delas. Esse novo circuito, que as redes sociais permitem, 
nos proporcionam, proporciona também que o fotógrafo veicule o seu trabalho sem 
ser nas mídias tradicionais. Isso é uma coisa bastante poderosa para o público e para 
o fotógrafo, como a Ana falou, que é capaz de criar a sua própria narrativa, editar suas 
legendas. Quer dizer, aquele movimento lá dos anos 80/90, do movimento das agências 
de que o Guran participou, eu participei e que a gente estava buscando a fotografia 
independente, veicular nosso trabalho de uma certa forma independente dos grandes 
jornais, agora é verdadeiramente possível e acessível para o leitor. Qualquer um tem 
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acesso, vai lá, vê, comenta e compartilha. E aí você vai ter uma tiragem maior que a da 
“Folha de S. Paulo” em dia de Domingo. E isso faz com que a fotografia — não só da foto-
grafia — mas o compartilhamento das notícias, se tornem uma coisa bastante poderosa 
e libertadora. Então, vou abrir para perguntas. Antes de fazer a pergunta se identificar 
porque isso vai ser transcrito.

milton Guran — Bom, meu nome é Milton Guran. Eu nunca falo em primeiro lugar. 
Eu também nunca sento na primeira fila. Sei que o tempo é curto, e tenho muita vontade 
de dizer umas coisas, então vou falar bem rapidamente. Não é bem uma pergunta. Mas 
eu conheço o trabalho da Ana Carolina desde que ela surgiu como repórter fotográfica. 
Por isso não foi difícil fazer o título. Eu conheço todos esses anos de Ana Carolina Re-
pórter. E conheço o Ratão também desde que ele apareceu na Escola de Fotógrafos Po-
pulares, onde tenho o prazer e o privilégio de trabalhar esses anos todos. Acompanhei 
tudo isso e quero destacar um aspecto que eu acho importante nessa mesa, e se resume 
na palavra sinceridade. Nós tivemos dois depoimentos da maior sinceridade. O que 
é transcendental nessa mesa, e fico muito orgulhoso por de certa maneira participar, 
porque é uma mesa dentro do FotoRio com a Silvana, que é uma amiga querida e uma 
colega que começou a fotografar na Ágil fotojornalismo conosco, com a equipe da Ágil 
há alguns anos, para mim 30 anos, para ela foi só outro dia. Eu vejo essa mesa se reali-
zar assim e ela realiza uma espécie de milagre, que é juntar a noção de sinceridade com 
a noção de fotojornalismo independente de forma simbiótica. Porque essa sinceridade 
dessas pessoas passa para a fotografia que elas fazem. 

O fotojornalismo independente de 30 anos atrás era uma luta de conseguir, a pos-
sibilidade para fazer o fotojornalismo independente. Essa ideia de fotojornalismo inde-
pendente tinha sido esgarçada e diluída. Ela sempre existiu, é da natureza do fotógrafo. 
Mas, como unidade de produção e como função social, ela tinha sido esgarçada pela 
mecânica do mercado, e sobretudo pelo regime ditatorial que tinha no país. Então, eu 
vejo agora, quando vamos discutir fotografia, jornalismo independente: em primeiro 
lugar, realmente ficou independente. As mídias sociais deram independência não só 
ao autor como ao receptor. Você pode escolher. Porque se você é um leitor de jornal 
impresso, praticamente, você não pode escolher, você não tem essa dinâmica. Mas, se 
você passa para essa outra plataforma, você pode escolher, você ganha liberdade, o 
fotógrafo ganha liberdade de expor e a informação visual ganha uma dinâmica cons-
truída em cima de outros circuitos, que estão mudando completamente a maneira de 
ver e de pensar das pessoas. Vamos esperar uma geração, a Silvana colocou a questão 
muito bem. Então, eu queria só chamar atenção para o fato de que o trabalho que a 
gente vê exposto ali na parede, da Ana Carolina, que as pessoas tanto se surpreendem, 
esse trabalho é a materialização da sinceridade no desfrutar do mundo visível, do que 
está acontecendo. Eu acho que o grande pulo do gato é a transposição dessa sincerida-
de para a imagem. Isso é uma coisa muito sutil e acontece no trabalho de vocês dois. É 
claro, a Ana Carolina tem uma maturidade, uma experiência maior, tem mais tempo de 
estrada, é uma outra coisa. E, você Ratão é uma outra trajetória. É uma trajetória que 
é extremamente encurtada pelo trabalho que foi feito antes. Você citou várias vezes o 
Ripper e esse movimento. Ripper é um amigo querido e um mestre de todos nós. Mas 
foi a sua trajetória como fotógrafo, quer dizer, para você sair do nada e poder se enga-
jar desta forma que está aí, ela é tributária desse trabalho de engajamento pessoal, de 



69

FotoRio 2015 – Fotojornalismo Brasileiro em Foco

formação de instrumento das agências e do fotojornalismo independente que está aí. 
Eu acho que essa mesa é muito bem sucedida. Queria cumprimentar a Silvana por ter 
organizado isso aí. E fico muito feliz de ter podido assistir aqui, obrigado. [Aplausos]

cátia — Bom, eu achei que ninguém tinha levantado o dedo e eu quando crescer 
quero ser como o Ratão e a Ana Carolina juntos. Eu sou Cátia [?], fotógrafa de conflito. 
Faço isso: remoção, favela... O Guran falou uma coisa bacana, mas eu vi no trabalho do 
Ratão e no trabalho da Ana, que eu conheço, uma coisa que eu gostaria de ser os dois, 
unir os dois. Os dois trabalhos se unem e também se separam. É a cara de cada um. Mas 
eu queria falar em particular da Ana, porque a gente está sempre na rua e eu me lem-
bro dela com aquele capacete, e você tem que amarrar aquela porra melhor, e às vezes 
ela chega para mim — e a gente já está desesperada — e fala assim, “bom, acho que eu 
já tenho a minha foto, já vou para casa”. E ela vai dizendo isso e daqui a meia hora ela 
diz isso de novo e daqui a uma hora ela diz isso de novo. Porque tem uma coisa que é 
verdadeira, que o Guran falou, que na verdade a gente está fotografando, mas se a gente 
sai, a polícia aniquila quem está lá. Então, a gente vira... Eu acho que a Ana concorda 
comigo que quando a imprensa está lá, a coisa não é tão radical, quando a imprensa sai 
aquilo vira uma guerra. Então, a gente fica preocupada com aquela galera e fica. A gente 
já tem a foto. Eu trabalho diferente, não tenho uma agência. A gente acha que tem algu-
ma coisa, a gente fica porque aquela galera está ali, a gente fica porque eles foram para 
a direita, aquela ruazinha, aí a gente vai ficando. Eu conhecia muito o trabalho dela da 
Prainha, que é maravilhoso, agora pude ver em grande proporção, mas eu não conhecia 
a fala dela. Eu conhecia você naquela fala maluca, rapidinha e eu não sabia desse estofo, 
dessa alma que você colocou agora. Eu queria te agradecer pra caramba por isso que 
você tem dentro. 

ana carolina — Obrigada Cátia. Eu só quero, só aproveitando, só para falar da 
questão que quando eu te conheci naquele conflito... Mas eu já te conhecia, porque eu 
sou muito amiga do Ripper. Eu fui estagiária do jornal “O Globo”, e o Ripper era já sen-
sacional, eu tinha fascinação pelo Ripper, mas ele era super maldito lá. Caramba! É ele 
era mandado embora para casa porque ele era do sindicato, parecia colégio “chegou 
atrasado, vai...”, tinha papelzinho... E aí um dia em uma exposição do (João Luiz) Bulcão 
que mora em Paris, um fotógrafo que mora em Paris, encontrei o Ripper, e depois a 
gente foi jantar, umas pessoas, e eu sempre acompanhei um pouco toda essa impor-
tância do trabalho do Ripper, dos Caminhos da Terra e do Observatório de Favelas. E 
eu sempre achei fascinante, nesse dia ele me mostrou algumas fotos e falei “esse cara é 
muito bom! Esse cara é muito bom!”. Eu acho que eu já tinha pedido para ser sua amiga 
no Facebook, já te seguia assim [Risos] e aí não importa onde você... caramba! Foi por 
isso então!

marina calderon — Oi, boa noite! Meu nome é Marina Calderon. Acho que nunca 
na vida eu fiz uma pergunta sem medo em palestra, mas eu queria muito agradecer, 
estou muito feliz de estar aqui, adorei a mesa, adorei ouvir vocês, conhecer um pouco 
mais do trabalho do Ratão. A minha pergunta é mais para a Ana. Eu fiz um curso de fo-
tojornalismo recentemente, com Kim Badawi. A gente estava falando sobre fotógrafos 
brasileiros e ele: “ah, quero conhecer mais fotógrafos brasileiros. A gente só escuta falar 
do Sebastião Salgado”. Começamos a trocar fotógrafos e a gente começou a reparar que 
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eu pelo menos, por ignorância ou não — estou começando a estudar fotografia tem 
pouco tempo — conhecia muito mais fotógrafos homens que mulheres, ainda mais no 
fotojornalismo, pelo menos em situações que são mais conflitantes, tipo guerra, geral-
mente, só homem que faz. E as manifestações não deixam de ser uma guerra também. 
Eu estava presente em muitas manifestações, tive amigos presos. Eu queria saber se 
você, como mulher — a Cátia também falou que faz esse tipo de fotografia — se você se 
sente mais vulnerável ou não, e como você aprendeu a lidar com isso. Eu fico muito feliz 
de ouvir você falar que “eu vou entrar e ninguém vai me falar que não!”, e é isso assim, 
acho que tem uma força muito grande nessa sua fala. 

ana carolina — Oi Marina, obrigada. Não tem muitas... Quando eu vejo filmes de 
Iraque, Síria, Ucrânia, até na televisão, tem muitas mulheres, americanas, sempre há 
muitas mulheres, e não só de imagem como de texto, umas mulheres corajosas. Eu fico 
vendo e tem bastante mulheres corajosas assim. No Brasil não há muito, porque re-
almente é uma vida complicada. Quando eu comecei eu tive vontade de ir para uma 
guerra. Hoje em dia, guerra não... conflito como aqui — é uma guerra como você falou... 
Mas, não sei, eu sempre gostei. mas, fiz opções por algumas coisas assim que eu não te-
nho uma vida muito normal com horário, marido, filho e tal, aquelas coisas e que é um 
pouco complicado se você não tiver um parceiro, um companheiro, uma companheira, 
alguém que esteja muito junto e entenda todos esses horários.

Quando eu trabalhava em uma sucursal era assim, uma vida sem horário a qual-
quer hora a qualquer dia, o telefone tocava, recado às vezes. Mas, essa questão de gostar 
dessa coisa de conflito, eu não sei, acho que é da minha natureza. A “Folha de S. Paulo” 
chegou a um ponto de me proibir de ir, acho que até porque eles não se responsabili-
zavam. O colete que a gente usava na “Folha” era um colete que só servia para pistola. 
E bandidos e policiais, todo mundo com fuzil. Eu era bem atirada, então eu já ficava 
conhecida, sei lá. Uma vez eu entrei em Bangu I no dia em que Fernandinho Beira-Mar 
matou o Uê e sei lá mais quem. Ele diz que não. Ele estava depondo agora e “não, aquilo 
não!”. Mas eu estava lá e eu entrei, andei três quilômetros, entrei escondida em Bangu, 
ali eu apanhei e depois vieram me dizer que era a mulher do Celsinho da Vila Vintém, 
sei lá, que tinha morrido lá naquele dia, e o fotógrafo de “O Globo” Michel Filho fotogra-
fou, essa foto saiu, eu até publiquei no Facebook. Aí uma pessoa veio batendo assim pe-
las costas “caramba!” e o Michel “você apanha sempre assim?”. “O que eu posso fazer?”. 
E depois a gente foi ameaçado ali. Outros fotógrafos também entraram. 

A questão que a Cátia colocou também, uma vez eu fiquei sozinha na Cidade de 
Deus e ficava fugindo. A polícia ficou muito puta comigo. E eu não saía de lá só para 
ficar. Eu sabia que eu não podia ficar lá. Mas eu ficava lá assim, entrava pelos... Eles 
ficaram muito putos! Eu fui chamada de todos os nomes, prostituta, vagabunda, filha 
da puta. Eu já fui muito humilhada por polícia. Alguns batalhões... Nossa Senhora. Mas, 
enfim, faz parte. 

E tem uma questão fundamental que é o preparo físico. Alguém falou da polícia. 
Começa fisicamente, porque eles são muito despreparados, barrigudos, gordos. Sério. 
Teve um dia que a gente andou 11 quilômetros atrás de black blocs e era para sacanear 
a polícia, não tinha nada. Eles ficaram putos e um cara depois mediu, foram 11 quilô-
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metros. E aqueles caras iam lá fumando, barrigudos, aquela roupa, aquele uniforme 
estourando. 

Mas eu tenho várias amigas que realmente que não gostam, não sei. Eu acho que 
tem menos mulheres também porque já tem menos fotógrafas mulheres no Brasil, foto-
jornalistas. Não tem muita. Eu trabalhei em vários lugares e assim quando eu comecei 
em “O Globo” com o Ripper, eu tinha três chefes — anos depois eles começaram a me 
respeitar, mas eles deixavam muito claro de que ali não era lugar para mulher, e se de-
pendesse deles, eu não estaria ali. 

Eu tive a sorte de ter pessoas maravilhosas. Uma foi o Anibal Philot, que me leva-
va, me incentivava. Até para ir ao Maracanã era complicado. “Não pode! Futebol não é 
coisa...”. O Anibal Philot falou “ela vai”. Eu tenho uma foto que o Evandro Teixeira tirou, 
uma brincadeira, a primeira vez que eu fui ao Maracanã, 84. Fui com o Philot. Ele falou 
“ela vai comigo! Ela vai!”. Eu era só uma estagiária.  Com o Ripper, nossa! Aprendi muito 
com o Ripper. Mas, você vê, hoje tem pouco. Mesmo 30 anos depois, O Globo tem pou-
cas fotógrafas. Fotojornalista mesmo, que eles chamam por editoria Rio, Cidade, tem a 
Márcia Foletto. Sei lá, a Folha...

milton Guran — Aqui tem duas fotojornalistas na mesa... 

ana carolina — É, então tá bom! Obrigada.

silvana - Bom, a gente tem um prazo muito rígido aqui. A casa fecha e temos um 
sorteio do livro do Ratão. Antes do sorteio, deixa o sorteio para o fim, eu queria nova-
mente agradecer à Ana Carolina, ao Ratão, a todos aqui presentes. Acho que foi uma 
mesa, como o Guran falou, da sinceridade, foi muito emotiva e com depoimentos que 
certamente vão marcar a vida de todos os presentes aqui, e depois, de quem vier a co-
nhecer, a ler, quando o FotoRio editar, enfim. Agradeço novamente à presença de todos 
e aos Correios, por promover, e ao Centro Cultural dos Correios por nos acolher aqui. E, 
ano que vem, provavelmente, teremos mais! 

ana mendes - Ratão, um número de 1 a 47.

ratão — 33

ana mendes - Vitor Voguel.
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