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RESUMO 
 
Essa dissertação tem como objetivo principal identificar os mecanismos 
envolvidos na inserção da fotografia documental em museus de arte, durante 
a década de 1970, na cidade de São Paulo. São apresentados três estudos de 
caso sobre exposições fotográficas, de caráter temático, realizadas nesse 
período: A família Brasileira, realizada no Museu de Arte de São Paulo, em 
1971; Xingu/Terra, parte integrante da 13ª Bienal Internacional de São Paulo, 
em 1975; e Bom retiro e luz: um roteiro, na Pinacoteca do Estado de São 
Paulo, em 1976. A análise dos formatos das mostras e dos processos 
envolvidos em sua realização revelam dissonâncias e consonâncias entre os 
objetivos e interesses de seus proponentes e/ou realizadores. As exposições 
também são investigadas do ponto de vista das relações políticas da época, 
pois há a intenção de identificar as funções sociais adquiridas pela fotografia 
em seu processo de institucionalização. 

PALAVRAS-CHAVE: Fotografia brasileira. Fotografia documental. Exposições 
de fotografia. Anos 1970. Museus de arte. Ensaio fotográfico. 
Fotorreportagem. Museu de Arte de São Paulo. Pinacoteca do Estado de São 
Paulo. Bienal de São Paulo. 

 

ABSTRACT 
 
This dissertation aims to identify the main mechanisms involved in the 
inclusion of documentary photography in art museums during the 1970s, in 
São Paulo. It presents three case studies about thematic and essay format 
photo exhibitions, accomplished at this period: A família brasileira, held at the 
Museu de Arte de Sao Paulo, in 1971; Xingu/Terra, part of the 13th Bienal 
International São Paulo, in 1975, and Bom retiro e luz: um roteiro in the 
Pinacoteca do Estado de Sao Paulo, in 1976. The analysis about the 
exhibitions’ formats and processes involved in their realization reveals 
dissonances and consonances between the purposes and interests of their 
proponents and/or directors. The exhibitions are also investigated from the 
standpoint of political relations of the time, because the intention is to identify 
the social functions of photography acquired in the process of its 
institutionalization. 

PALAVRAS-CHAVE: Brazilian photography. Documentary photography. 
Photography exhibitions. The 1970s. Art Museums. Photo-essay. Photo report. 
Museu de Arte de São Paulo. Pinacoteca do Estado de São Paulo. Bienal de 
São Paulo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação é fruto do interesse em estudar a história recente da 

fotografia brasileira, com ênfase nas diversas funções atribuídas à imagem 

fotográfica nos variados circuitos por onde ela transita. Seu objetivo principal 

é investigar porque, como e sob quais circunstâncias exposições fotográficas 

de caráter documental foram realizadas nos museus de arte da cidade de São 

Paulo, nos anos de 1970, período em que houve uma grande expansão das 

ações relacionadas à fotografia na cidade. 

 

Esse trabalho insere-se no campo das discussões sobre a presença da 

fotografia no circuito da arte a partir da segunda metade do século XX e está 

vinculado à linha de pesquisa desenvolvida por Helouise Costa, sobre o início 
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do processo de legitimação da fotografia pelo sistema paulistano da arte, 

ocorrido nas décadas de 1960 e 1970. Foi este o período em que ocorreram 

as primeiras incorporações de fotografias aos acervos de museus da cidade e 

no qual se constata o fim da hegemonia do movimento fotoclubista. Os 

espaços museológicos analisados pela pesquisadora foram o Museu de Arte 

Moderna de São Paulo, a Bienal de São Paulo e o Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo1

 

, que serão tomados aqui 

como contraponto aos estudos de caso analisados. 

O aumento significativo de ações relacionadas à fotografia na década de 

1970, em São Paulo, junto à escassa bibliografia a respeito do tema, motivou-

me a investigar esse período. Mônica Junqueira de Camargo e Ricardo 

Mendes são autores que se destacam pelo amplo levantamento que 

realizaram no livro Fotografia: cultura e fotografia paulistana no século XX, 

acerca da presença da fotografia na cidade de São Paulo nesse período2

                                                            
1COSTA, Helouise. Da fotografia como arte à arte como fotografia: a experiência do Museu de 
Arte Contemporânea da USP na década de 1970. Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. Sér. 
v.16. n.2. p. 131-173. jul.- dez. 2008. 

. 

Nele, Camargo e Mendes discorrem sobre os lançamentos e transformações 

de periódicos especializados em fotografia, o surgimento de galerias, cursos, 

pesquisas, livros, encontros, exposições internacionais, entre outros.  No 

artigo, Once upon a time: uma história da História da Fotografia brasileira, 

Ricardo Mendes comenta o surgimento de uma discussão efetiva sobre 

fotografia e o decorrente início da produção de uma história sobre o assunto, 

2 O volume, lançado em 1992, traz um capítulo dedicado especialmente à década de 1970, 
intitulado Redescobrindo a fotografia. CAMARGO, Mônica Junqueira de; MENDES, Ricardo. 
Redescobrindo a fotografia. In: Fotografia: cultura e fotografia paulistana no século XX. São 
Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, 1992. p. 104 – 138. 
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também na década de 19703. Em Ação Cultural em Fotografia: movimentos 

gerenciados por artistas na cidade de São Paulo, Mendes aponta para o 

surgimento de grupos de profissionais dedicados à inserção da fotografia no 

campo cultural de forma ampla e continuada na mesma década4

 

. 

Uma análise mais específica, porém importante para justificar a escolha do 

período analisado nessa dissertação, encontra-se na pesquisa sobre a Coleção 

Pirelli-Masp de fotografia, de Carolina Coelho Soares. Ela aborda a introdução 

da fotografia no Museu de Arte de São Paulo e inclui uma lista de eventos 

relacionados à fotografia no Museu. Nessa cronologia, os anos de 1970 

também se destacam como uma década de expansão da ação com fotografia 

no Museu, tendo um volume de exposições muito maior do que as três 

décadas anteriores5

Tendo em vista esse rico e complexo cenário, optamos por definir que o foco 

de análise dessa pesquisa estaria centrado em exposições ocorridas na 

década de 1970, mais especificamente sobre seus processos de idealização, 

realização, divulgação e definição de suas propostas gerais. Essa escolha 

levou em consideração um levantamento que realizei no início dessa pesquisa 

em diversos arquivos históricos de museus de arte da cidade de São Paulo. A 

partir da análise de uma grande variedade de documentos encontrados, 

. 

                                                            
3 MENDES, Ricardo. Once upon a time: uma história da História da Fotografia brasileira. Anais 
do Museu Paulista. São Paulo. N. Ser. V. 6/7. n.01. p.183-205 (1998-1999). Editado em 2003. 
4 MENDES, Ricardo. Ação Cultural em Fotografia: movimentos gerenciados por artistas na 
cidade de São Paulo (1970 -1996). In: www.fotoplus.com/rico/ricotxt/wacao.htm, consultado 
em 18 de fevereiro de 2010. São Paulo: 1996. 
5 SOARES, Carolina Coelho. Coleção Pirelli MASP de fotografia: fragmentos de uma memória. 
São Paulo, USP, 2006. 189 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de pós-graduação em Artes 
Plásticas, Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
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percebi que o estudo de exposições permitiria identificar os diversos agentes 

envolvidos na circulação da fotografia e, sobretudo, evidenciar suas escolhas, 

interesses, preferências e posicionamentos políticos. Dessa forma, analisar 

exposições demonstrou-se compatível ao objetivo de investigar as funções e 

os usos da fotografia em um sistema ampliado. 

 

Dentre as exposições fotográficas realizadas na década de 1970 em São 

Paulo, percebemos que em várias delas a fotografia era apresentada e 

valorizada por seu caráter documental, mesmo estando inseridas em museus 

de arte. Essa característica nos possibilitou problematizar o tema da pesquisa 

por indicar uma aparente incoerência nas ações das instituições e, também, 

por revelar que a inserção da fotografia no museu de arte não se deu apenas 

por meio da discussão de seu estatuto enquanto objeto artístico. Quando 

realizei uma primeira análise da documentação levantada, percebi que essas 

exposições estavam concentradas em alguns museus da cidade, o que 

possibilitou a seleção dos estudos de caso pertinentes aos meus objetivos.  

 

A metodologia geral da pesquisa foi baseada na análise de documentos de 

época, tais como releases, correspondências, comunicados, ofícios, 

reportagens de época, imagens encontradas em acervos, catálogos das 

exposições, entre outros. Esses materiais foram encontrados em arquivos 

públicos de periódicos e nos centros de documentação de instituições 

museológicas realizadoras das exposições. As imagens de época reproduzidas 
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nessa dissertação foram extraídas de cópias fotográficas encontradas nos 

arquivos dos museus, de periódicos, catálogos e outros materiais impressos. 

 

A dissertação é estruturada em três capítulos. O primeiro, intitulado 

Fotografia documental: das páginas dos periódicos para as paredes dos 

museus, tem o objetivo de localizar historicamente e apresentar breves 

reflexões sobre conceitos que permearão os outros dois capítulos da 

dissertação. Nele, serão abordadas as diferenças entre fotografia como 

documento e fotografia documental; entre os formatos de fotorreportagem e 

ensaio fotográfico; e as características e referências do modelo de exposição 

fotográfica temática. 

 

O segundo capítulo, intitulado Três exposições, três temas: a família, o índio e 

a comunidade, é composto por três estudos de caso sobre exposições 

fotográficas temáticas, de caráter documental, realizadas na cidade de São 

Paulo na década de 1970: A família Brasileira (Museu de Arte de São Paulo, 

1971), Xingu/Terra (XIII Bienal Internacional de São Paulo, 1975) e Bom 

Retiro e Luz: um roteiro (Pinacoteca do Estado de São Paulo, 1976). 

 

Por fim, no terceiro capítulo, intitulado A fotografia institucionalizada: 

encomenda, apropriação e curadoria, são abordadas questões levantadas nos 

três estudos de caso, que se relacionam diretamente aos mecanismos 

identificados no processo de inserção da fotografia documental nos museus 
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de arte: a encomenda, a apropriação e a curadoria. Experiências de outros 

países e períodos são trazidas para a análise dessas questões. 

 

A dissertação conta ainda com um segundo volume onde estão 

disponibilizados os documentos de época utilizados na pesquisa em versão 

digitalizada. Eles estão organizados por tipologia, em ordem cronológica, de 

acordo com a exposição à que se referem, de maneira a facilitar a consulta 

por parte do leitor e permitir que ele faça suas próprias interpretações dos 

conteúdos desses materiais. 
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CAPÍTULO 01 

FOTOGRAFIA DOCUMENTAL: DAS PÁGINAS DOS PERIÓDICOS PARA 

AS PAREDES DOS MUSEUS 

Este capítulo tem como objetivo contextualizar as discussões presentes nos 

estudos de caso dessa dissertação. Nele, serão investigadas as definições de 

fotografia documental, as características gerais do gênero de ensaio 

fotográfico e sua relação com o formato de exposição fotográfica temática. 

Essas questões têm relevância, pois estão diretamente relacionadas às 

exposições fotográficas realizadas nos museus de arte da capital paulista, na 

década de 1970. 

No sentido de localizar historicamente essas exposições, será apresentada 

uma trajetória da fotografia documental e do ensaio fotográfico, tendo como 

ponto de partida a sua origem nas páginas de periódicos e como destino as 

instituições museológicas. Essa análise tomará como referência a exposição 

The family of man, realizada em 1955, no Museu de Arte Moderna de Nova 

Iorque. 
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1.1. A fotografia como documento e a fotografia documental 

Este item procurará abordar as diferenças e as aproximações entre a 

fotografia como documento e a fotografia documental, buscando, também 

identificar a origem dessas terminologias. Será investigada a presença dos 

dois conceitos nos campos da arte e da comunicação, com foco nas práticas 

vinculadas à imprensa. 

A fotografia como documento histórico e, por isso, objeto de estudo das áreas 

de história, sociologia, antropologia, etnologia, entre outros, tem sua 

credibilidade relacionada ao seu potencial iconográfico, ou seja, de revelar 

situações, hábitos, costumes, lugares e pessoas. Ao se referir ao tipo de 

análise de imagens denominada iconográfica, Boris Kossy, menciona que ela 

teria o intuito de decupar, inventariar e classificar o conteúdo da imagem e, 

nesse processo, os aspectos literal e descritivo prevalecem, na tentativa de 

situar perfeitamente o assunto registrado por ela no espaço e no tempo6

Os simultâneos “estava lá” (o pré-fotográfico evento) e “‘eu estava lá” 
(o fotógrafo), efeitos do registro fotográfico de pessoas e 
circunstâncias contribuem para a autoridade da imagem fotográfica

. Em 

decorrência desse tipo de abordagem, a fotografia carrega consigo o mito da 

verdade, sendo frequentemente utilizada como prova ou testemunha de 

acontecimentos.  

7

 
. 

                                                            
6 KOSSOY, Boris. Iconografia e iconologia. In: Fotografia e história. São Paulo: Ática, 1989. 
p.65. 
7 DERICK, Price; WELLS, Liz. The photography as document. In: WELLS, Liz. Photography: a 
critical introduction. Nova Iorque: Rout Legde, 2009. p.17 (tradução da autora). 
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A fotografia como verdade está diretamente relacionada à sua função de 

registro, citada no trecho acima. Durante o século XIX, essa característica, fez 

com que a imagem fotográfica fosse a substituta direta da pintura na tarefa 

de descrição, que lhe era até então atribuída, e da gravura para o mesmo 

fim, como técnica de reprodução de obras de arte para circulação e servisse 

também de ferramenta para pesquisas e documentação nas áreas de ciências 

biológicas e humanas e identificação judiciária, entre outros. Ou seja, 

inicialmente, a fotografia foi valorizada principalmente por sua capacidade de 

registro, o que a tornava documento de estudos de profissionais das mais 

diversas áreas de conhecimento. Os artistas do século XIX já utilizavam a 

fotografia como auxiliar para a realização de seus trabalhos, mas foi somente 

com os artistas de vanguarda do século XX que ela passou a ser utilizada 

diretamente como ferramenta para colocar em xeque os valores tradicionais 

da arte. 

Nas primeiras décadas do século XX, a fotografia já figurava nas 

fotomontagens de diversos artistas relacionados ao construtivismo russo, 

como Aleksandr Ródchenko, El Lissitzky e Moholy-Nagy; ao grupo dadaísta de 

Berlim, como John Heartfield; e ao surrealismo, como Max Ernst. Em São 

Paulo, as composições fotográficas do fotógrafo Valério Vieira podem ser 

consideradas uma aproximação da fotografia das discussões formais e 

estéticas da arte moderna. Em todos eles, quando da composição de seus 

trabalhos artísticos, fica evidente o mecanismo de apropriação da fotografia 

como documento, retirada de periódicos, de peças gráficas, de retratos e de 

paisagens. 
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Além dessas experiências relacionadas ao contexto mais amplo das 

manifestações da arte moderna, é preciso pontuar o movimento pictorialista, 

que buscava uma aproximação entre fotografia e arte por meio da absorção 

de elementos estéticos da pintura na imagem fotográfica. No âmbito das 

discussões sobre a fotografia como documento, podemos dizer que os 

fotógrafos pictorialistas procuravam subverter as características documentais 

e de registro da fotografia e, assim, inseri-la no campo das discussões 

artísticas. O movimento pictorialista esteve presente em diversos países, 

como França, Estados Unidos da América, Inglaterra e Brasil, a partir do início 

da década de 18808

Em meio a essas discussões sobre as aproximações entre fotografia e arte, 

surge o conceito de fotografia documental, vinculado a experiências do 

campo da produção cinematográfica, da fotografia de guerra e do 

fotojornalismo. Nos países de língua inglesa, utiliza-se a expressão fotografia 

documentária (documentary photography), porém, no Brasil, é mais corrente 

o uso de fotografia documental. Em uma breve consulta a um dicionário da 

língua portuguesa

. 

9

                                                            
8 Uma pequena história da fotografia pictorialista. In: MELLO, Maria Teresa Bandeira de. Arte 
e fotografia: o movimento pictorialista no Brasil. P.19-42. Rio de Janeiro: Funarte, 1998. 

, percebemos que a palavra documentário, diferente de 

documental, é um adjetivo, mas também um substantivo. Ela indica a ação de 

um sujeito e, além disso, também define uma área de saber específico: o 

filme documentário audiovisual. Já a palavra documental é um adjetivo que 

indica um substantivo ou um sujeito que é referente a um, ou reconhecido 

9 Dicionário eletrônico: Grande dicionário Houaiss da língua portuguesa. Verbetes: 
documental e documentário. http://houaiss.uol.com.br. Consulta em: 10 de agosto de 2012. 
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como um documento. Ou seja, a expressão fotografia documental deixa 

menos evidente a ação de um sujeito e a aproxima das definições de 

fotografia como documento. Por sua maior abrangência, assumiremos a 

expressão fotografia documental, porém, a problemática advinda desse duplo 

sentido não será desconsiderada. Essa questão ficará aparente no 

desenvolver desse texto, pois, apesar de se tratar inicialmente de uma 

diferença entre os idiomas, ela revela também formas distintas de 

entendimento sobre os papeis e as funções do fotógrafo documentarista. 

O primeiro uso da palavra documentário no sentido contemporâneo, de 

acordo com Mary Warner Marien, foi provavelmente feito por John Grierson 

(1898 – 1972), influente diretor cinematográfico e teórico britânico. Ele utiliza 

o termo documentário em um texto sobre o filme Moana (1926), de Robert 

Flaherty, sobre o povo das ilhas da Oceania. Pelas diversas esferas em que 

circularam as discussões sobre o filme, reforçava-se a ideia de observador 

neutro, ficando aos seus produtores o papel de contadores de histórias. Em 

seu texto, Grierson sugeria que ao documentário deveria ser dado o poder da 

poesia e da profecia, sustentando que o documentário era um movimento 

antiestético que sabia como usar a estética10

                                                            
10 MARIEN, Mary Warner. Photography: a Cultural History. Londres: Laurence King, 
2002.p.281 (tradução da autora). 

. Em suas considerações, o autor 

deixa sugerido o caráter subjetivo e autoral do filme documental. Ao 

compará-lo com poesia e profecia, contesta a denotação de verdade atribuída 

ao documentário, evidenciando as possíveis interferências e direcionamentos 

presentes em seu processo de produção.  
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A fotografia documental, por sua vez, desvinculada da produção 

cinematográfica, também surge no período entre guerras (1920-1939), ganha 

força durante a segunda-guerra mundial (1939-1945) e solidifica-se como 

campo de atuação no período pós-guerra (1945-1960). Esse processo se 

configura por meio do trabalho de fotógrafos contratados por órgãos 

governamentais e da imprensa, mais fortemente em países como Estados 

Unidos e França.  

Durante os anos 1930, foi produzida a forma paradigmática de 
documentário: aquela que elege seus temas dentro de um 
quadro de problemas sociais e que defende uma política de 
reforma e educação social11

 

.  

Segundo Mary Warner Marien, os "fotógrafos documentaristas na década de 

1930 se esforçaram para apresentar os seus seres humanos como pessoas 

comuns, que estavam temporariamente desafortunadas"12

                                                            
11 DERICK, Price. Documentary and photojournalism: issues and definitions. In: WELLS, Liz. 
Photography: a critical introduction. Nova Iorque: Rout Legde, 2009. p.92 (tradução da 
autora). 

. No caso 

americano, destacam-se os programas governamentais voltados para a 

fotografia, como o Farm Security Administration (FSA). Este programa foi uma 

resposta à crise de 1929, à consequente depressão dos anos 1930, junto ao 

colapso do cultivo agrícola em diversos estados do sudoeste norte-americano. 

Ele objetivava documentar e registrar estatisticamente a situação da pobreza 

rural, mas os fotógrafos contratados pelo programa acabaram por fazer 

poucas imagens de registro em favor de trabalhos que enfatizavam a 

12 MARIEN, Mary Warner. Photography: a Cultural History. Londres: Laurence King, 
2002.p.281, (tradução da autora). 
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representação da angústia e da miséria humanas13

Os fotógrafos da RA/FSA carregavam um entendimento sobre 
documentário que circulava em torno de imagens simbólicas com 
representações emocionalmente estilizadas e persuasivas. Apesar de 
afirmarem a dura realidade de suas imagens, eles não eram menos 
avessos a invocar imagens religiosas que Hine

. O programa era 

administrado por Roy Stryker e incluía também a distribuição imagens 

produzidas pelos fotógrafos contratados pelo programa para a os veículos 

midiáticos da época. Pode-se considerar que no programa havia também uma 

conotação de propaganda política, pois ao serem publicadas, as imagens 

serviam para divulgar as ações sociais do governo voltadas para a população 

retratada. 

14

 

. 

Outro fator a ser considerado na expansão da fotografia documental na 

década de 1930, é a expansão do fotojornalismo, em decorrência do 

crescente interesse do público por ver imagens diretamente da vida real, e 

também, pelo surgimento das câmeras portáteis e 35 mm. Menores e mais 

leves, elas responderam a uma necessidade de agilidade por parte do 

fotógrafo e possibilitaram uma nova variedade de ângulos e enquadramentos 

na fotografia. Além disso, elas permitiram uma maior versatilidade na 

movimentação do fotógrafo, o que possibilitou fotografar sem ser notado e a 

ideia de flagrante, tornando-se o equipamento básico do fotojornalista. 

                                                            
13 DERICK, Price; WELLS, Liz. Thinking about photography: debates, historically and now. In: 
Photography: a critical introduction. Nova Iorque: Rout Legde, 2009. p.43. 
14 MARIEN, Mary Warner. Photography: a Cultural History. Londres: Laurence King, 2002. 
p.282 (tradução da autora). Referencia ao fotógrafo norte-americano Lewis Hine (1874 – 
1940). 
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A expansão do fotojornalismo também tem relação com os efeitos do nazismo 

sobre a proposta de imprensa construída na República de Weimar (1918-

1935), período em que, devido à liberdade de expressão e alta politização, 

houve um aumento significativo no número de revistas ilustradas que 

circulavam pelo país. Com a ascensão de Hitler e a segunda Grande Guerra, 

diversos profissionais da imprensa imigraram para países como França, 

Inglaterra e Estados Unidos. Os periódicos da República de Weimar serviram 

de modelo para a criação de diversos outros periódicos, como a revista 

francesa Vu e a revista norte-americana Life15

Se anteriormente ela era um apêndice do texto, a partir deste 
momento ela passa a apresentar um ponto de vista próprio sobre os 
acontecimentos relatados. A fotografia torna-se construção, segundo 
estruturações ideológicas, nem sempre explícitas, respaldadas na sua 
pretensa imparcialidade

. Segundo Helouise Costa, as 

diferenças entre o trabalho de documentação dos fotógrafos de imprensa 

anteriores e o trabalho dos fotojornalistas da década de 1930 situam-se na 

própria concepção de fotografia. 

16

 

.  

Nos anos de 1930, há também um significativo aumento no número de 

revistas com abordagens e formatos cada vez mais sofisticadas, advindos do 

trabalho dos editores de fotografia.  É do conceito de edição, resultado da 

necessidade de organizar um grande número de imagens, que surge o um 

tipo de reportagem denominado fotorreportagem.  A elaboração desse 

formato levou em consideração o potencial narrativo advindo da organização 
                                                            
15 COSTA, Helouise. Da fotografia de imprensa ao fotojornalismo. Acervo. Rio de Janeiro. 
N.Sér.v.6. n. 1-2. p. 75-86. Jan-dez 1993. 
16  Idem.p.79. 
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sequenciada de um conjunto de imagens que, associado aos textos, adquiria 

grande poder persuasivo17

Durante a segunda guerra mundial, intensifica-se o desejo do público pelo 

consumo de imagens dos conflitos e diversos fotógrafos são enviados para 

retrata-los. Em 1942, é criado nos EUA o Office of War Information (OWI), 

também sob supervisão de Stryker, que tinha por objetivo fotografar as 

mobilizações geradas pela Segunda Guerra Mundial. O foco dos fotógrafos era 

registrar fábricas de equipamentos aéreos de guerra e a força de trabalho da 

mulher

. 

18. Nesse período de conflitos, devido à divulgação de imagens de 

guerra pela mídia, começa a construir-se uma imagem heroica do fotógrafo, 

mitificação que iria se concretizar na década de 1950, após diversas mortes 

no exercício da profissão19

No período pós-guerra, destaco a experiência da fotografia humanista 

francesa que, segundo Peter Hamilton, teria surgido da necessidade de 

reconstrução da identidade da França após a desocupação do país ao término 

da Segunda Guerra. As características das imagens teriam relação com 

questões presentes em propostas de ativistas vinculados ao movimento 

operário do país, como Pierre Poujade, em um momento histórico marcado 

.  

                                                            
17 COSTA, Helouise. Da fotografia de imprensa ao fotojornalismo. Acervo. Rio de Janeiro. 
N.Sér.v.6. n. 1-2. p. 75-86. Jan-dez 1993. O termo “fotorreportagem”, em inglês “photo-
essay”, será melhor abordado no item 1.2. desse capítulo. 
18 Informações traduzidas pela autora e obtidas nos sites dedicados à memória do governo 
americano, em 20 de junho de 2011, às 21h:  
http://memory.loc.gov/ammem/fsahtml/fsainfo.html 
http://memory.loc.gov/ammem/fsahtml/owiinfo.html 
19 COSTA, Helouise. Da fotografia de imprensa ao fotojornalismo. Acervo. Rio de Janeiro. 
N.Sér.v.6. n. 1-2. p. 75-86. Jan-dez 1993. 
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por diversos problemas sócio-econômicos que culminaram, entre outras 

coisas, no surgimento das “ocupações” francesas20

Os ideais do humanismo francês circulavam intensamente por meio de 

periódicos ilustrados da época, tais como a revista americana Life, e 

dominaram o meio das fotorreportagens entre 1945 e 1960. Em decorrência 

disso, os fotógrafos da época muitas vezes submetiam-se ao paradigma 

estético do humanismo para terem seus trabalhos publicados

.  

21

 

. 

Visualmente, as características do paradigma fotográfico humanista dizem 

respeito tanto à forma quanto ao conteúdo, ou seja, apresentam-se por meio 

de aspectos estéticos e da escolha de determinados temas. As principais 

características deste paradigma são: a universalidade, a historicidade, o 

cotidiano, a empatia, a comunhão entre fotógrafo e objeto fotografado e a 

monocromia22. As imagens vinculadas ao humanismo tendem a conter alguns 

“símbolos identificados com as idéias de comunidade e solidariedade, e com o 

sentimento de felicidade e contentamento que derivam da associação entre 

os seres humanos”23

                                                            
20 HAMILTON, Peter. Representing the social: france and frenchness in post‐war humanist 
photography. In: HALL, Stuart. Representation: cultural representations and signifying 
practices. Londres: Sage Publications, 1997. p.75-150 (tradução da autora). 

. Os temas relacionados ao humanismo francês são: a 

rua; a infância e suas brincadeiras; a família; o amor e os amantes; Paris e 

seus pontos marcantes; moradores de rua e personagens marginais; feiras e 

21 Idem. p.80 (tradução da autora). 
22 Ibid. p. 101 (tradução da autora). 
23 Ibid. p. 92 (tradução da autora). 
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comemorações populares; bistrots; casas e condições de habitação e 

situações de trabalho24

 

. 

Devido à circulação das imagens relacionadas ao paradigma do humanismo 

francês, essas características contaminaram a produção fotográfica 

documental, em nível mundial e em alguns casos, tornaram-se sinônimos. Na 

década de 1970, em São Paulo, iremos perceber que em um dos casos 

analisados, há uma referência a esse tipo de fotografia. 

 

Tendo em vista esse breve histórico, ficam evidentes as diferenças entre os 

possíveis significados da fotografia documental e da fotografia como 

documento. Apesar de serem termos que se misturam, em sua origem 

existem diferenças relacionadas aos objetivos envolvidos na produção da 

imagem fotográfica e ao papel do fotógrafo que a produz. A fotografia 

documental, também chamada de documentária, já é produzida com a 

intenção de ser documento histórico e, portanto, produzir significados, contar 

uma história ou passar uma mensagem. O fotografo busca ter controle sobre 

as características estéticas da imagem para, assim, sugerir formas de 

entendimento e passar mensagens. Já a fotografia como documento 

normalmente recebe esse estatuto em um momento pós-produção, ou seja, 

ela é decorrente da atribuição de sentidos e significados por outrem, sejam 

historiadores, cientistas sociais e outros.  A fotografia que posteriormente 

                                                            
24 HAMILTON, Peter. Representing the social: france and frenchness in post‐war humanist 
photography. In: HALL, Stuart. Representation: cultural representations and signifying 
practices. Londres: Sage Publications, 1997.  p 102 (tradução da autora). 
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será nomeada como documento, pode ter sido produzida com outros 

objetivos, tais como: afetivos, ao registrar o nascimento de um bebê; 

comerciais, ao publicar uma série de imagens pornográficas; ou ter sido 

produzida com finalidade documental. Com isso, conclui-se que uma 

fotografia documental pode se tornar documento, porém a situação inversa 

não é válida. 

Alguns fotógrafos do século XIX têm seus trabalhos considerados 
‘documentos’, mas a maioria desconhecia o fato de que eram 
fotógrafos documentais25

 
. 

Em nível internacional fotografia documental, ou documentária, é uma criação 

do início do século XX, no entanto, a fotografia entendida como documento 

está presente desde o século XIX. Diferente dos fotógrafos do século XIX, os 

fotógrafos documentais das primeiras décadas do século XX exerciam um 

papel bastante similar, ou complementar, ao trabalho de campo de cientistas 

sociais. Quanto a essa característica, o fotógrafo norte-americano Ansel 

Adams (1902-1984), ao rejeitar a fusão da arte com a observação, reclamava 

que o que se via não eram fotógrafos, mas um monte de sociologistas com 

câmeras26

No Brasil, a presença da fotografia documental se amplia juntamente com a 

expansão do fotojornalismo na década de 1940, tendo como principal 

referência a revista O Cruzeiro, e  intensifica-se na década de 1970, devido à 

. 

                                                            
25 DERICK, Price. Documentary and photojournalism: issues and definitions. In: WELLS, Liz. 
Photography: a critical introduction. Nova Iorque: Rout Legde, 2009. p.69 (tradução da 
autora). 
26 MARIEN, Mary Warner. Photography: a Cultural History. Londres: Laurence King, 
2002.p.281 (tradução da autora). 
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ampliação do mercado editorial, tendo como uma referência a revista 

Realidade. Monica Junqueira de Camargo e Ricardo Mendes comentam que, 

nesse período, há também um aumento do interesse pela fotografia como 

documento advindo de historiadores, relacionado a um suposto movimento 

crescente de valorização do patrimônio cultural e artístico. 

Com a aceleração do fluxo de informação sobre fotografia e 
diversificação da produção registra-se em paralelo, uma procura pela 
imagem como fonte documental, como registro. Atuando como 
instrumento de apoio a historiadores, num momento de valorização 
do patrimônio histórico e artístico e de articulação ou revisão de 
organismos especializados, a fotografia é foco da atenção geral27

 

. 

Esse interesse pela “fotografia como fonte documental”, também é percebido 

nas exposições fotográficas do período. Na década de 1970, aconteceram 

diversas mostras de cunho histórico e vinculadas à área das ciências sociais. 

Elas foram realizadas por instituições museológicas da cidade de São Paulo e 

organizadas por fotógrafos que também atuavam no campo do 

fotojornalismo. Além desse tipo de exposições, em que a fotografia era 

utilizada como fonte documental, também aconteceram exposições de 

fotografias documentais, no sentido do documentário, ou seja, produzidas 

com a finalidade de documentarem e registrarem determinadas situações, 

lugares e temas, também organizadas por fotojornalistas atuantes na época. 

Nesse conjunto de exposições fotográficas de caráter documental, dos anos 

de 1970, algumas tinham relação com o formato de ensaio fotográfico, que 

                                                            
27 CAMARGO, Mônica Junqueira de; MENDES, Ricardo. Redescobrindo a fotografia. In: 
Fotografia: cultura e fotografia paulistana no século XX. São Paulo: Secretaria Municipal de 
Cultura, 1992. p.128. 
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estava presente em periódicos do período. Esse formato se difere daquele das 

fotorreportagens, comuns em periódicos nas décadas anteriores. Além disso, 

essas exposições revelaram um evidente recorte temático. Devido a essas 

constatações, esses conceitos serão desenvolvidos nos próximos itens desse 

capítulo. 

 

1.2. Fotorreportagem e ensaio fotográfico 

As fotorreportagens, em inglês photo-essays, surgem, nos Estados Unidos, 

associadas a um tipo de reportagem realizada no ambiente do fotojornalismo 

do período entre guerras, em revistas norte-americanas, como Life, Fortune e 

Look. A atuação de fotógrafos como Walker Ewans, Margareth Bourke-White 

e, principalmente, de Eugene Smith para revista Life tornaram-se um marco 

no gênero. Fotorreportagens como Country Doctor (1948), Spanish Village 

(1951) e Man of Mercy (1954), de Smith, são paradigmáticas desse formato28

                                                            
28 Photo-essay (verberte). In: MORA, Guilles. Photospeak: A Guide to the Ideas, Movements, 
and Techniques of Photography, 1839 to the Present. Nova Iorque, Abbeville Press, 1998. 

. 

Elas eram organizadas e apresentadas de forma narrativa, de maneira que 

contassem uma história, com começo, meio e fim. No caso de Country 

Doctor, o fotógrafo passou vinte e um dias registrando as atividades do 

doutor Ernest Geriani e a estrutura da reportagem é construída de forma 

cronológica, como se fosse um diário do acompanhamento do dia-a-dia de 

seu protagonista. 
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Figuras 01 e 02 – Reportagem Country Doctor. Eugene Smith. Revista Life, setembro de 
1948. 
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Figuras 03 e 04 – Reportagem Country Doctor. Eugene Smith. Revista Life, setembro de 
1948. 
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Figuras 05 e  06 – Reportagem Country Doctor. Eugene Smith. Revista Life, setembro de 
1948. 
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Nesse tipo de reportagem, a opinião e a presença do fotógrafo não são 

evidenciadas nem pelas imagens, nem pelos textos. As pessoas retratadas 

nas imagens nunca encaram o fotógrafo e parecem atores da época, não 

demonstrando empatia nenhuma com quem os fotografa. Percebe-se que há 

uma ordem de leitura das imagens, da esquerda para a direita de cima para 

baixo, como o texto. O conteúdo de texto, por sua vez, tem um tom 

descritivo, apenas servindo de legendas às imagens. A disposição em forma 

linear assemelha-se à estrutura da película cinematográfica e os 

enquadramentos e cortes das fotografias também se relacionam à estética do 

cinema norte-americano do período. 

 
Figura 07 – Detalhe de legenda da primeira páginda da reportagem Country Doctor. Eugene 

Smith. Revista Life, setembro de 1948. 
 

No Brasil, esse estilo de reportagem, chamada de photo-essay, corresponde 

ao que é chamado de fotorreportagem, tendo o trabalho do fotógrafo Jean 

Manzon, para a revista O Cruzeiro, nas décadas de 1940 e 1950, como 

principal referência29

                                                            
29 Ver: COSTA, Helouise. Um olho que pensa: Estética moderna e fotojornalismo. São Paulo: 
USP, 1999. Tese (doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1999. 

. O termo photo-essay, quando associado ao período 

anterior à década de 50 nos EUA, não corresponde ao que é chamado de 
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ensaio fotográfico no Brasil na década de 1970. Trata-se de um problema de 

nomenclatura e diferenças de idioma.  

 

 
Figuras 07, 08 – Reportagem 1947 - Bandeira. Jean Manzon. Revista O Cruzeiro, 23 de 

agosto de 1947. 
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Figura 09 – Reportagem 1947 - Bandeira. Jean Manzon. Revista O Cruzeiro, 23 de agosto de 

1947. 
 

O formato de ensaio fotográfico, presente em periódicos da década de 1970 

no Brasil e diferente das fotorreportagens, caracteriza-se como um conjunto 

de imagens com coerência interna e, ao mesmo tempo, aberto a diversas 

interpretações. Nele, os elementos estéticos próprios da fotografia são 

utilizados para apresentar um ponto de vista sobre uma situação fotografada, 

não necessariamente na forma narrativa. No Brasil, não foram encontradas 

pesquisas sobre esse tema específico, porém é possível perceber que o ensaio 

fotográfico, como forma, ganha força e reconhecimento no país com a revista 

Realidade, a partir de 1966, por meio da atuação de diversos fotógrafos que, 

em alguns casos, realizariam posteriormente exposições em museus da 

cidade de São Paulo. 
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As edições da Revista de Fotografia, cujo editor de fotografia era o fotógrafo 

norte-americano George Love, traziam ensaios em seus exemplares30. Em 

agosto de 1971, por exemplo, o periódico apresentou um ensaio do 

fotojornalista italiano Luigi Mamprin, imigrado para o Brasil em 1949, que 

havia atuado no jornal Ultima Hora e na revista O Cruzeiro. Na época da 

publicação desse ensaio, ele atuava na revista Realidade, após uma 

temporada no Rio de Janeiro, onde atuou na revista Mundo Ilustrado e no 

Jornal do Brasil31

 

. 

Figura 10 – Ensaio: Luigi Mamprin. Revista de Fotografia. Ano 01.n.03. São Paulo: agosto de 

1971.p.19 a 31. 

                                                            
30 Revista de Fotografia. Ano 01.n.03 e n.05. São Paulo: agosto e outubro de 1971. 
31 Revista de Fotografia. Ano 01.n.03. São Paulo: agosto de 1971. 
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Figuras 11 e 12– Ensaio: Luigi Mamprin. Revista de Fotografia. Ano 01.n.03. São Paulo: 

agosto de 1971.p.19 a 31. 
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Figuras 13 e 14 – Ensaio: Luigi Mamprin. Revista de Fotografia. Ano 01.n.03. São Paulo: 

agosto de 1971. p.19 a 31. 
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Figura 15 – Ensaio: Luigi Mamprin. Revista de Fotografia. Ano 01.n.03. São Paulo: agosto de 

1971. p.19 a 31. 
 

Percebe-se nesse ensaio uma estrutura bastante diferente da 

fotorreportagem de Eugene Smith. As imagens não são exibidas de forma 

cronológica e linear, pois entre elas a temporalidade é indefinida. A ordem 

das imagens não conta uma história, mas deixa questões e lacunas em 

aberto. A distribuição de imagens e textos estabelece outra relação entre 

esses elementos, a imagem parece ter maior peso que o texto e certa 

autonomia em relação a ele. 

Com exceção do texto de apresentação e da biografia incluída na última 

página, o ensaio é composto por frases que apresentam opiniões do fotógrafo 

e ampliam as possíveis leituras das imagens. Elas não têm função descritiva e 

explicativa, pelo contrário, causam certo estranhamento em relação às 
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imagens. Dessa maneira, a relação texto/imagem parece ter o intuito de 

provocar a reflexões por parte do leitor. Os retratados, por sua vez, 

estabelecem uma relação de empatia com o fotógrafo e, diferente da 

fotorreportagem da Life, ele está presente nas imagens. 

Na edição de outubro de 1971, a mesma revista publica um ensaio composto 

de apenas quatro páginas, intitulado como “Chiodi pega a vida num segundo. 

Às vezes, pega o futuro”. O fotógrafo Amâncio Chiodi Sobrinho atuava como 

fotojornalista desde 1967, tendo passado pela revista O Cruzeiro. Em 1971, 

atuava como free lancer das publicações da Editora Abril, principalmente das 

revistas Realidade e Veja32

 

. 

Figura 16 - Revista de Fotografia. Ensaio: Chiodi pega a vida num segundo. Às vezes pega o 
futuro. Ano 01.n.05. São Paulo: outubro de 1971.p.28-31. 

 

                                                            
32 Revista de Fotografia. Ano 01.n.05. São Paulo: outubro de 1971. p.28. 



35 
 

 

Figura 17 - Revista de Fotografia. Ensaio: Chiodi pega a vida num segundo. Às vezes pega o 
futuro. Ano 01.n.05. São Paulo: outubro de 1971.p.28-31. 

 

As fotografias do ensaio são apresentadas praticamente sem textos, pois nas 

páginas em que há imagem, não há texto. Essa característica indica que a 

publicação foi feita também para ser vista e contemplada, além de lida. Não 

há legendas que orientem o entendimento do “leitor”, os textos do título e de 

apresentação sugerem possíveis entradas e leituras. No texto incluído na 

primeira página, Chiodi diz que o ensaio apresentava o futuro, “representado 

pelas luzes, que como a vida e a fotografia, deixam rastros atrás de si”. Essa 

colocação do fotógrafo é carregada de subjetividade e, junto ao conteúdo das 

imagens – formas e desenhos feitos pelo movimento do fotógrafo com os 

focos de luz dos lugares fotografados – distanciam o ensaio da produção 

fotojornalística e documental e, ao mesmo tempo, o aproxima das discussões 
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da arte. Adorno, em seu texto O ensaio como forma, analisa as características 

do ensaio textual e apresenta, em algumas passagens, considerações que 

têm relação com o tipo de ensaio fotográfico abordado na análise anterior. 

Felicidade e jogo lhe são essenciais. Ele não começa com Adão e Eva, 
mas com aquilo sobre o que deseja falar; diz o que a respeito lhe 
ocorre e termina onde sente ter chegado ao fim, não onde nada mais 
resta a dizer: ocupa, deste modo, um lugar entre os despropósitos. 
Seus conceitos não são construídos a partir de um princípio primeiro, 
nem convergem para um fim último33

 

. 

Dessa maneira, percebe-se que a Revista de Fotografia, por meio do espaço 

destinado aos ensaios, configurava-se como um espaço em que o 

fotojornalista profissional, envolvido com a fotografia destinada à grande 

imprensa, podia publicar um trabalho menos vinculado com a função 

documental e de registro da imagem fotográfica. O experimentalismo e os 

pensamentos abstratos parecem ter sido bem recebidos pelo corpo editorial 

da Revista. 

No caso da revista Realidade, em sua edição especial intitulada Amazônia, 

publicada também no mês de outubro de 1971, temos acesso ao ensaio 

fotográfico Viagem ao planeta do verde da água e sol, de George Love. Logo 

no início da matéria, a revista enfatizava que o fotógrafo havia passado 

cinquenta e nove horas em voo para a produção do ensaio, colocação que 

tinha como função ampliar o fascínio do público sobre as imagens e, ao 

mesmo tempo, explicar como as fotografias haviam sido captadas. 

 

                                                            
33 ADORNO, Theodor W. O ensaio como forma. In: Notas de Literatura I. São Paulo: Duas 
Cidades: Editora 34, 2008. p.17. 
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Figuras 18 e 19 – Revista Realidade. Ensaio. Viagem ao planeta do verde da água e do sol. 
Ano 06.n. 67. São Paulo: outubro de 1971.p.34-48. 

 



38 
 

 

 Figuras 20 e 21  – Revista Realidade. Ensaio. Viagem ao planeta do verde da água e do sol. 

Ano 06.n. 67. São Paulo: outubro de 1971.p.34-48. 
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Figuras 22 e 23 – Revista Realidade. Ensaio. Viagem ao planeta do verde da água e do sol. 
Ano 06.n. 67. São Paulo: outubro de 1971.p.34-48. 
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Figura 24 – Revista Realidade. Ensaio. Viagem ao planeta do verde da água e do sol. Ano 
06.n. 67. São Paulo: outubro de 1971.p.34-48. 

 

O ensaio fotográfico apresenta uma relação tripla com o texto. Em alguns 

momentos o texto é descritivo, em formato de legenda, em outros apresenta 

curiosidades e, em outros, impressões do fotógrafo. No entanto, não há 

narrativa linear, o ensaio não conta uma história, mas apresenta uma 

situação, nesse caso, do relevo e da flora amazônica. Percebe-se que as 

imagens têm maior peso do que o texto, devido ao espaço que ocupam nas 

páginas do periódico. As páginas 03 e 04 do ensaio (figura 19), por exemplo, 

publicadas em formato de pôster (página dupla), não contém textos. 

 
Detalhe: figura 22 
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Detalhes: figuras 22 e 23 

 

Na mesma edição da Realidade, também é publicado o ensaio fotográfico “A 

ultima chance dos últimos guerreiros”, sobre os índios uaicás, da fotógrafa 

Claudia Andujar. De acordo com a Revista, tratava se de um trabalho sobre a 

beleza indígena e sua problemática girava em torno de uma constatação, 

seguida de um questionamento: 

Problema: a Amazônia era o último refúgio dos índios. E agora que 
está sendo invadida por estradas, gado, colonos? (sic)34

 
 

O ensaio é apresentado de uma maneira bastante diferente daquele de 

George Love, pois as imagens são intercaladas por um único texto corrido 

que permeia toda a matéria da Revista. Nenhuma imagem é legendada e 

todas são apresentadas em folha inteira ou dupla, o que demonstra que elas 

foram bastante valorizadas pelo corpo editorial do periódico. 

                                                            
34 Revista Realidade: Amazônia. São Paulo: Editora Abril, outubro de 1971. p.05. 
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Figuras 25 e 26 – Revista Realidade. Ensaio. A última chance dos últimos guerreiros. Ano 
06.n. 67. São Paulo: outubro de 1971.p.202-212. 
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Figuras 27 e 28 – Revista Realidade. Ensaio. A última chance dos últimos guerreiros. Ano 
06.n. 67. São Paulo: outubro de 1971.p.202-212. 
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Figura 29 – Revista Realidade. Ensaio. A última chance dos últimos guerreiros. Ano 06.n. 67. 
São Paulo: outubro de 1971.p.202-212. 

 

As imagens desse ensaio complementam o texto pelo seu caráter humanista e 

pelo seu poder de comoção. Elas mostram os índios em suas atividades 

cotidianas e, entre as quatro imagens apresentadas, duas retratam crianças: 

em uma elas brincam e, em outra, a criança está com seus pais. Enquanto o 

texto fornece dados sobre a situação do povo indígena na América latina e no 

Brasil, as fotografias de Claudia Andujar parecem ter uma função afetiva, no 

sentido de emocionar os leitores e mobiliza-los a favor da causa da matéria. 

Quando não há crianças em foco, os retratados encaram a fotógrafa e, por 

consequência, os leitores, criando-se assim uma situação que facilita a 

comunhão e a empatia entre eles. 
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A partir dos casos apresentados, percebemos que no ensaio, a seleção, ou 

edição, das imagens é pensada de modo a construir um conjunto coerente e 

representativo de uma proposta e/ou intenção do fotógrafo. Diferente da 

fotorreportagem, o ensaio pode ter autonomia do texto e sua relação com ele 

é bastante delicada. O conteúdo textual pode interferir e direcionar o 

significado final do conjunto de imagens. Nos casos dos ensaios de Luigi 

Mamprin e Chiodi, percebe-se pouca interferência do corpo editorial da 

Revista de Fotografia, no conteúdo de texto colocado junto às imagens. As 

biografias e as inserções de textos dos próprios fotógrafos sobre as imagens 

são feitas de maneira cuidadosa, a fim de preservar, a proposta de cada um 

deles. Mesmo assim, é notável o poder de atribuição de significado dos textos 

sobre as imagens.  

No caso da publicação desses ensaios fotográficos em periódicos, percebe-se 

que, muitas vezes, o trabalho do fotógrafo unia-se ao trabalho do editor de 

fotografia e do artista gráfico, no fechamento e estruturação da forma como 

ele seria apresentado, o que incluía a edição das fotografias, a distribuição e 

o tamanho de cada imagem em relação aos textos, os cortes das imagens, o 

conteúdo de cada texto, entre outros. Já quando o ensaio fotográfico era 

exibido na forma de exposição, os papéis do editor e do artista gráfico, 

presentes no corpo de funcionários de um órgão da imprensa, podiam ser 

assumidos pelo diretor e/ou por outros profissionais da instituição que a 

realizava. 
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1.3. A exposição fotográfica temática: um modelo 

As exposições fotográficas temáticas se desenvolvem ao redor de um 

problema ou questão central, com o objetivo de mostrarem facetas ou 

apresentarem “balanços” sobre determinados assuntos, aproximando-se do 

formato de ensaio fotográfico. Os objetivos dessas mostras são determinados 

por aqueles que as propõem, podendo ser os próprios fotógrafos ou as 

instituições museológicas que as realizam. Muitas possuem objetivos 

educativos e se relacionam à pesquisa em ciências sociais, como etnografia, 

antropologia, sociologia ou história. Nelas, o fotógrafo atua como um 

pesquisador de campo, ou seja, suas ações são direcionadas pelo desejo de 

fazer um estudo de caso sobre um determinado assunto por meio da 

fotografia.  

Como referência histórica para esse modelo de exposição, temos o caso da 

exposição The family of Man, realizada em 1955, pelo Departamento de 

Fotografia do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA), com curadoria 

de Edward Steichen35

                                                            
35 No Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, em 1955, a utilização do termo curadoria já 
era praticada. Além do diretor geral, cada departamento do Museu tinha um curador 
específico. Edward Steichen exerceu a função de curador do Departamento de Fotografia 
entre 1946 e 1962, tendo substituído o primeiro curador do departamento de fotografia, 
Beaumont Newhall. Ver: DOBRANSKY, 2008, p. 238-239. 

. A mostra circulou por diversos países durante anos, 

devido ao apoio e interesse da Organização das Nações Unidas (ONU) e 

apresentava as fotografias em suportes variados, com recursos cenográficos 

que podem caracterizá-la quase como um grande ensaio, em formato de 

instalação fotográfica. 
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Fotógrafos de todo o mundo tornaram essa exposição possível. Eles 
fotografaram a história do dia-a-dia do homem – suas aspirações, 
suas esperanças, seus amores, suas fraquezas, sua grandeza, sua 
crueldade, sua compaixão, suas relações com seus companheiros, 
independente do lugar em que vivam, da língua que falam e das 
roupas que vestem [...] A essencial unicidade e bondade do homem 
está refletida em termos de fotografia36

 
. 

A exposição era composta por mais de 500 fotografias de 69 países e 257 

fotógrafos, muitos deles fotojornalistas, e formada por seis núcleos temáticos: 

o primeiro ressaltava as tarefas diárias da humanidade; o segundo a relação 

dela com a morte; o terceiro trazia imagens sobre a bomba de hidrogênio e 

colocava questões sobre seu impacto no futuro da humanidade. O quarto 

núcleo exibia a única fotografia colorida da exposição, em uma galeria 

pintada de preto, apenas uma imagem iluminada de uma explosão da bomba 

de hidrogênio e uma frase de Sófocles: "Quem é o assassino, quem é a 

vítima? Fale”. O quinto era composto por imagens de casais, sob uma frase 

de Ovídio: “Nós dois formamos uma multidão”, junto a uma imagem de uma 

assembleia geral da ONU (Organização das Nações Unidas). O sexto núcleo, e 

última parte da exposição, apresentava imagens de crianças brincando, 

ressaltando a almejada inocência da infância37

Podemos dizer que nem todas as imagens que compunham a exposição The 

Family of Man apresentavam características estéticas da fotografia humanista 

francesa, mas, de forma geral, a mostra, compunha um verdadeiro manifesto 

. 

                                                            
36 Release expedido pela direção de publicidade do MoMA em 26 de janeiro de 1955. 
Tradução da autora. Endereço eletrônico: http://www.moma.org/docs/press_archives/ 
1893/releases/MOMA_1955_0008_4.pdf?2010. Pesquisa em: 31 de maio de 20120, às 16h20. 
37 Idem. 
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à fotografia humanista. Segundo o Museu, ela era dedicada à dignidade do 

homem e à esperança de um mundo mais pacífico38

Além da exposição, foi publicado um catálogo em forma de revista, com todas 

as imagens da mostra. Suas primeiras páginas trazem um prelúdio de Carl 

Sandsburg e uma introdução de Edward Steichen e, a partir daí, intercalam-se 

páginas compostas de imagens com breves textos e outras em que há 

somente imagens. Os nomes dos fotógrafos aparecem em letras pequenas no 

canto inferior direito das imagens, apenas como crédito, junto ao nome do 

país em que a fotografia foi tirada.  

. 

 

 

Figura 30 – Catálogo da exposição The family of man (Nova Iorque, 1955). p.6-7. 

                                                            
38 Release expedido pela direção de publicidade do MoMA em 26 de janeiro de 1955. 
Tradução da autora. Endereço eletrônico: http://www.moma.org/docs/press_archives/ 
1893/releases/MOMA_1955_0008_4.pdf?2010. Pesquisa em: 31 de maio de 20120, às 16h20. 
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Figura 31 – Catálogo da exposição The family of man (Nova Iorque, 1955). p.192 e contra-

capa. 

 

As primeiras páginas ilustradas do catálogo apresentam um trecho da obra 

Ulysses, de James Joyce, junto à imagem de uma paisagem chinesa, do 

fotógrafo Dmitri Kessel, e de duas crianças se abraçando deitadas na grama, 

de Ralph Morse. 

... and then I asked him with my eyes to ask again yes 
and then he asked me would I yes 
and first I put my arms around him yes 
and him down to me so he could feel my breasts all perfume yes 
and his heart was going like mad 
and yes I said yes I will Yes 

 

Na última página, o verso “A world to be born under you footsteps…”, de St. 

John Perse, encerra a publicação. Junto a ele, é apresentada uma imagem de 

crianças, de Eugene Smith, e, na contracapa, um detalhe de ondas marítimas 

explodindo, de autor não mencionado. Tanto no início quanto no fim do 
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catálogo fica evidente que o texto na exposição e, por consequência, no 

impresso, tinha como foco a mensagem geral da exposição, não os conteúdos 

específicos de cada imagem. A edição do catálogo justapôs imagens e textos 

de forma que eles reforçassem o grande tema da exposição, no entanto, o 

texto não procura explicar as imagens. A relação entre eles possibilita que as 

imagens também adicionem significados aos textos, existindo uma relação de 

igualdade entre as duas informações. Esse tipo de relação entre texto e 

imagem é similar à que se estabelece nos ensaios analisados no item anterior. 

A proposta da exposição The family of man demonstra a relação entre o 

modelo de exposição fotográfica temática com o formato de ensaio 

fotográfico. O vínculo da proposta da mostra com um tema, ou assunto, a ser 

desenvolvido pelos fotógrafos, junto ao seu organizador, é bastante similar ao 

processo de criação e publicação dos ensaios. Outro ponto relevante, que 

reforça essa aproximação, é o fato das fotografias da exposição terem sido 

apresentadas no catálogo de forma similar aos ensaios das revistas Realidade 

e Revista de Fotografia, publicados dezesseis após a realização da mostra. A 

diferença está centrada na questão da autoria, pois diferente dos ensaios 

brasileiros, na The Family of Man, o autor da proposta geral é curador Edward 

Steichen. 

A indicação de Steichen para curadoria do Departamento de Fotografia do 

MoMA, na década de 1940, foi bastante controversa no meio da fotografia 

novaiorquina, pois ele foi escolhido pelos trustees do Museu39

                                                            
39 O “board of trustees” era o corpo administrativo da instituição, formado por cargos de 
confiança indicados pelo presidente do MoMA. 

, sem ter havido 
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uma consulta ao Comitê de Fotografia da instituição, o que resultou no 

pedido de demissão do primeiro curador do Departamento, Beamount 

Newhall, afastado de suas atividades no Museu devido ao esforço de 

guerra40

Segundo Newhall, o convite a Steichen teria relação com o desejo dos 

trustees em tornar o Departamento de Fotografia mais popular e, assim, 

atrair mais visitantes e dinheiro. Ele acreditava que a atuação de Steichen 

seria mais populista e que, apesar de não ter nada contra, isso não deveria 

acontecer dentro de um museu de arte. De acordo com Tom Maloney, editor 

da revista U.S. Camera e responsável pela indicação de Steichen, sua atuação 

como curador considerava a fotografia como meio de expressão mais 

abrangente, que deveria ser considerada para além do segmento artístico. A 

indicação de Steichen foi decorrente das ações praticadas pelo MoMA durante 

a Segunda Guerra Mundial, momento em que o Museu realizou diversas 

atividades, incluindo exposições fotográficas sobre o conflito em parceria com 

o governo americano

. 

41

  

. 

                                                            
40 Newhall atuou como oficial das Forças Armadas no cargo de leitor de fotografias aéreas 
(quem sugeriu ao curador essa posição foi Steichen - que havia executado este trabalho na 
Primeira Guerra Mundial). DOBRANSZKY, Diana. A legitimação da fotografia no museu de 
arte: o Museum of Modern Art de Nova Iorque. Campinas: UNICAMP, 2008. Volume 01, 261p. 
Tese (doutorado) – Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP, 
2008.p.103-104. 
41 DOBRANSZKY, Diana. A legitimação da fotografia no museu de arte: o Museum of Modern 
Art de Nova Iorque. Campinas: UNICAMP, 2008. Volume 01, 261p. Tese (doutorado) – 
Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP, 2008. p. 137-138. 
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* 

Percebemos que no caso do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, a 

entrada da fotografia documental no espaço museológico é vinculada ao 

período concomitante e posterior à Segunda Guerra Mundial e relacionada 

diretamente à expansão do fotojornalismo. Sua inserção é decorrente de 

interesses políticos dos dirigentes do Museu, em parceria com o governo 

norte-americano, com as forças militares e, a partir do fim do conflito, com os 

veteranos de guerra42

No processo de transposição da fotografia documental dos periódicos para o 

espaço expositivo do MoMA, os pressupostos do formato das fotorreportagens 

presentes em periódicos americanos da década de 1950, como a revista Life, 

não são incorporados pelos fotógrafos e organizadores da exposição temática 

The Family of Man, nem mesmo no catálogo da mostra. A relação entre esse 

catálogo e o formato de ensaio fotográfico, presente nos periódicos brasileiros 

da década de 1970, indica que ele seja decorrente de possíveis aproximações 

entre a fotografia e arte. 

. Além desses fatores, o crescente interesse da 

população pela fotografia documental, advindo da popularização da câmera 

fotográfica 35 mm e da decorrente ampliação do acesso a fotografias por 

meio dos periódicos, contribuiu para que o Museu encarasse as exposições de 

fotografias documentais como uma maneira de ampliar os estatísticos de 

atendimento de público. 

                                                            
42 HUNTER, 1997. In: DOBRANSZKY, Diana. A legitimação da fotografia no museu de arte: o 
Museum of Modern Art de Nova Iorque. Campinas: UNICAMP, 2008. Volume 01, 261p. Tese 
(doutorado) – Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP, 
2008.p.103. 
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Não foram encontradas publicações que abordassem questões relacionadas à 

inserção da fotografia documental produzida no Brasil nos museus de arte do 

país, por isso esse capítulo encerrou-se com uma referência internacional. No 

entanto, os estudos de caso desenvolvidos no próximo capítulo darão 

continuidade a essa investigação. 
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CAPÍTULO 02 

TRÊS EXPOSIÇÕES, TRÊS TEMAS: A FAMÍLIA, O ÍNDIO E A 

COMUNIDADE  

As três exposições escolhidas para os estudos de caso desenvolvidos nesse 

capítulo foram: A família Brasileira (MASP, 1971), Xingu/Terra (Bienal, 1975) 

e Bom Retiro e Luz (Pinacoteca, 1976). Elas têm em comum o fato de 

abordarem três temas caros às discussões realizadas na esfera da política 

pública da década de 1970: a família, o povo indígena e a aproximação com a 

comunidade. Selecionamos essas mostras pelo fato de terem sido as 

primeiras mostras fotográficas temáticas realizadas nas instituições que as 

promoveram. Depois delas, diversas outras se seguiram tendo como objeto a 

fotografia de caráter documental. Além disso, essas primeiras exposições 

trazem questões ainda presentes na produção fotográfica contemporânea e 

sua relevância é reforçada pela posição de influência que seus realizadores 

têm no âmbito da fotografia brasileira atual. 
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Os quatro fotógrafos envolvidos nas exposições que iremos tratar, Claudia 

Andujar, Cristiano Mascaro, George Love e Maureen Bisilliat, têm sido 

apresentados como referências para os fotógrafos das gerações posteriores e, 

recentemente, foram homenageados em diferentes mostras realizadas na 

capital paulista. Em 2005, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, realizou a 

exposição individual A vulnerabilidade do ser, com fotografias de Claudia 

Andujar, a partir da qual foi lançado um livro de mesmo título pela editora 

Cosac & Naif. Em 2010, o Instituto Moreira Salles, junto à Galeria de Arte do 

Serviço Social da Indústria de São Paulo (SESI-SP), realizou a exposição 

Maureen Bisilliat: Fotografias, com curadoria de Sérgio Burgi, a partir da qual 

foi lançado um catálogo, em formato de livro. No mesmo ano, George Love 

foi homenageado na 18ª edição da exposição Pirelli-MASP de Fotografia, 

organizada por Anna Carboncini, porém, o fotógrafo não foi tão revisitado nos 

anos 2000, talvez por seu falecimento prematuro ocorrido em 1995. Em 2011, 

Claudia Andujar foi apresentada como referência pelo curador Eder Chiodetto, 

na exposição fotográfica Geração 00, realizada no Serviço Social do Comércio 

(SESC), unidade do Belenzinho. No mesmo ano, o Centro da Cultura Judaica 

de São Paulo realizou a exposição Marcados Para, de Claudia Andujar, com 

curadoria de Eduardo Brandão, e Bom Retiro e Luz: um roteiro – 1976 -2011, 

de Cristiano Mascaro, com curadoria de Diógenes Moura. Em ambas, as 

fotografias produzidas originalmente nas décadas de 1980 e 1970, 

respectivamente, adquirem novos significados sob a ótica de sua relação com 

a comunidade e com a cultura judaica.  
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Os estudos de caso foram escolhidos por permitirem uma análise 

aprofundada dos processos de realização de exposições específicas, que de 

algum modo podem nos auxiliar a entender a atual situação da fotografia em 

São Paulo.  Eles revelam os papéis assumidos por cada um dos profissionais 

envolvidos nas diversas etapas de desenvolvimento das mostras, tornando 

evidentes suas motivações e objetivos com as propostas. Além disso, essa 

análise também levanta as possíveis funções das mostras no campo 

sociopolítico da década de 1970. 

Não foram incluídos nessa análise, estudos de caso sobre os outros três 

museus de arte existentes na cidade43

O Museu de Arte Moderna, inaugurado em 1948, foi desconsiderado por não 

terem sido localizadas informações sobre exposições fotográficas realizadas 

na década de 1970

 que também realizaram exposições de 

fotografias na década de 1970: Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-

SP), Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP) 

e Museu de Imagem e Som (MIS), por motivos que serão esclarecidos na 

sequência. 

44

                                                            
43 No período de 1970 e 1979, existiam doze museus de arte abertos ao público na cidade de 
São Paulo, em ordem alfabética são eles: Fundação Cultural Ema Gordon Klabin (1978); 
Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (1962); Museu Anchieta 
(1954); Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares Penteado (1961); Museu de 
Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (1963); Museu de Arte Moderna (1948); 
Museu de Arte Sacra (1969); Museu de Arte de São Paulo (1947); Museu da Imagem e do 
Som (1970); Museu Lasar Segall (1967); Pinacoteca do Estado de São Paulo (1905) e 
Pinacoteca Municipal de São Paulo (1961). 

. O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 

São Paulo, inaugurado em 1963, vinculado à reitoria da Universidade estadual 

44 No Museu de Arte Moderna, houve apenas uma exposição fotográfica durante a década de 
1970, intitulada Fotografias artísticas do Japão, sobre a qual não há informações disponíveis. 
Ver: COSTA, Helouise. Da fotografia como arte à arte como fotografia: a experiência do 
Museu de Arte Contemporânea da USP na década de 1970. Anais do Museu Paulista. São 
Paulo. N. Sér. v.16. n.2. p. 131-173. jul-dez 2008. p.137. 
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e dirigido pelo professor Walter Zanini, entre 1963 e 1978, também não foi 

analisado, pois não realiza mostras temáticas de fotografia no formato 

temático e ensaístico. A única que se aproxima desse formato é a exposição 

intitulada O fotógrafo desconhecido (1972), organizada por uma comissão 

formada por Zanini, Claudia Andujar, George Love, Maureen Bisilliat e Djalma 

Batista, em que a questão central era própria do universo da fotografia e das 

artes45

  

. O Museu de Imagem e Som, instituição do Governo Estadual de São 

Paulo, inaugurado em 1970, dirigido por Rudá de Andrade durante toda a 

década, e que inaugura o atual edifício sede da instituição, em 1975, com a 

exposição fotográfica Memória Paulistana (1975), não pôde ser incluído nessa 

análise, pois as indicações de que haveria correspondência entre as ações 

relacionadas à fotografia no museu com o tema de minha dissertação 

surgiram somente no final do processo de pesquisa. 

                                                            
45 COSTA, Helouise. Da fotografia como arte à arte como fotografia: a experiência do Museu 
de Arte Contemporânea da USP na década de 1970. Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. 
Sér. v.16. n.2. p. 131-173. jul-dez 2008. p.147-156. 
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2.1. EXPOSIÇÃO A FAMÍLIA BRASILEIRA (MUSEU DE ARTE DE SÃO 

PAULO, 1971) 

Fundado pelo empresário da área de comunicação, Assis Chateaubriand, o 

Museu de Arte de São Paulo (MASP), foi dirigido pelo marchand e crítico 

italiano, Pietro Maria Bardi, da data de sua inauguração, em 1947, até 199046

No arquivo histórico do Museu, há registros da realização de dezenas de 

exposições na década de 1970

. 

Desde a década de 1950, o Museu desenvolve um programa educativo na 

área de fotografia, mas na década de 1970 há uma ampliação dessas ações. 

47

                                                            
46 TENTORI, Francesco; ESMERALDO, Eugênia Gorini. P.M. Bardi. São Paulo: Imprensa 
Oficial, 2000.  

, sendo que diversas apresentam a 

predominância do interesse pela fotografia documental, em formato de 

ensaio. Entre elas, algumas apresentam recortes temáticos e o formato de 

ensaios fotográficos: A família Brasileira, de Claudia Andujar, George Love e 

Maureen Bisilliat (1971); História da Fotografia no Brasil, de Boris Kossoy 

(1973); Fotografias do Edifício Martinelli, de Claudio Edinger (1975); GPS/76 – 

Grande São Paulo, coletiva com participação de George Love (1976); 

Tendências, de Boris Kossoy (1977); O Buio, de Paulo Vasconcello (1977); 

Paisagens de São Paulo (1978); As crianças desse mundo (1978); Paisagem 

brasileira, organizada por George Love, João Farkas e Carlos Zacquini (1979), 

Barra Funda: fachadas e interiores, de Dulce Soares; Brazil Anos/Luz, de 

David Drew Zingg (1979). 

47 SOARES, Carolina Coelho. Coleção Pirelli MASP de fotografia: fragmentos de uma memória. 
São Paulo, USP, 2006. 189 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de pós-graduação em Artes 
Plásticas, Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Anexo 
II. 
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. 

 
Figura 31 - Fotografia encontrada no arquivo histórico do Museu de Arte de São Paulo 

(MASP): 1971, caixa 02, pasta 08. 
Autor não identificado, s.d. 

 
 

Em setembro de 1971, o Museu de Arte de São Paulo realizou a exposição 

temática A família brasileira, organizada pelos fotógrafos Claudia Andujar e 

George Love, juntamente a Pietro Maria Bardi, diretor da instituição no 

período. Além deles, segundo comunicado interno, contou também com a 

contribuição de Maureen Bisilliat48

                                                            
48 Comunicado interno sobre Maureen Bisilliat, 02 de setembro de 1971. Há também um 
documento que cita a participação do fotógrafo francês Jean Solari na finalização da mostra, 
porém não há outras indicações de que ele tenha de fato participado. Localização: Arquivo 
histórico do Museu de Arte de São Paulo – 1971 – Caixa 02 – Pasta 08. 

. Os quatro são configurados como os 

principais realizadores da mostra, sendo responsáveis pelos diversos 

procedimentos envolvidos em seu processo de criação. 
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A fotógrafa suíça Claudia Andujar havia imigrado para São Paulo em 1955, 

após uma temporada em Nova Iorque (EUA) e de ter se tornado monitora da 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 195349. Na década de 1960, atua 

como fotojornalista em revistas como Claudia (Ed. Abril) e Realidade (Ed. 

Abril) e começa a fotografar os índios Ianomami, por intermédio de Darcy 

Ribeiro50. Na década de 1970, ministra cursos de fotografia, juntamente com 

George Love, e realiza exposições no MASP. Apoiada por Bardi, Andujar é 

contemplada entre 1971 e 74 com bolsas da Fundação Guggenheim51, por 

meio das quais pôde permanecer por um longo tempo com os índios 

Yanomami, aprofundando assim seu projeto de retratá-los. Ainda na mesma 

década, desenvolve um papel fundamental na edição especial Amazônia 

(1971)52 da revista Realidade e também publica o livro de fotografias 

Yanomami (1978)53

                                                            
49 Ao traçar uma breve trajetória da fotógrafa, nota-se que seu trabalho com fotografia gerou 
participações suas em revistas como Life, Look, Jubilee, Fortune e Aperture, o que acontece 
em concomitância com sua atuação como monitora da ONU. ANDUJAR, Claudia. A 
vulnerabilidade do ser. São Paulo: Cosac & Naify, 2005. p. 256. 

. Desse período em diante a fotógrafa afasta-se da 

fotografia e passa a se dedicar exclusivamente à causa indígena. Seu trabalho 

fotográfico começa a ser revisitado nos anos 2000, com a publicação do livro 

A vulnerabilidade do ser, por ocasião da exposição de mesmo nome realizada 

na Pinacoteca do Estado de São Paulo, em 2005, que abrangia vários 

períodos da produção da fotógrafa. 

50 ANDUJAR, Claudia. A vulnerabilidade do ser. São Paulo: Cosac & Naify, 2005. 
51 No arquivo histórico do MASP, há uma correspondência de Bardi, de 16/11/1965, 
recomendando Cláudia Andujar para a bolsa oferecida pela Fundação Guggenheim. 
Localização: Arquivo histórico do Museu de Arte de São Paulo (MASP): 1971, caixa 02, pasta 
08. 
52 Revista Realidade, n. 67, outubro de 1971. São Paulo: Editora Abril. 
53 ANDUJAR, Claudia. Ianomami. São Paulo: Práxis, 1978. 
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O fotógrafo norte-americano George Love havia imigrado para São Paulo em 

1966, após estudar fotografia em Nova Iorque, ministrar cursos e organizar 

exposições na The Association of Heliographers, fundada por ele, Minor 

White, Paul Caponigro e outros. Entre 1967 e 1970, atua como fotojornalista 

nas revistas Claudia, Quatro Rodas e Realidade. Entre 1971 e 1973, atua 

como editor da Revista de Fotografia e, entre 1981 e 1982, trabalha na 

recuperação da documentação fotográfica da Eletropaulo54. A companhia 

elétrica editaria o livro São Paulo: Anotações, em 1982, com fotografias de 

Love, tiradas de 1966 a 1982, e textos de Benedito Lima de Toledo55. Em 

1995, lança o livro Alma & Luz sobre a Bacia Amazônica56, no qual apresenta 

sua documentação da paisagem amazônica. Apesar de suas fotografias 

estarem presentes em acervos de instituições importantes do país, são raras 

as publicações acadêmicas que abordam sua produção57

A fotógrafa inglesa Maureen Bisilliat, em São Paulo desde 1957, imigrou após 

estudar pintura em Paris e Nova Iorque. Entre 1964 e 1972 atua como 

fotojornalista na revista Realidade, quando começa a desenvolver, em 

paralelo, uma série projetos fotográficos relacionados a escritores e obras 

literárias brasileiras, como A João Guimarães Rosa (1966), A visita (1977) e 

. 

                                                            
54 Consulta ao site da Coleção Pirelli MASP, em 21 de junho de 2011, às 2h, por meio do link: 
www.colecaopirellimasp.art.br/autores/27. Consulta ao site da Enciclopédia de Artes Visuais 
do Itaú cultural, em 21 de junho de 2011, às 2h, por meio do link: www.itaucultural.org.br. 
55 LOVE, George Love; TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: Anotações. São Paulo: Edições 
Eletropaulo, 1982. 
56 LOVE, George Love. Alma & Luz sobre a Bacia Amazônica. São Paulo: Mendes Duarte 
Comunicação, 1995. 
57 RINALDI, Beatriz. George Love e o contexto artístico em São Paulo nos anos 70 e 80. 
Resumo de pesquisa de iniciação científica (PBIC/CNPQ). Orientação Profa. Dra. Claudia 
Valladão de Mattos do Instituto de Artes da UNICAMP. XV Congresso de Iniciação científica 
da Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP, 2007. Disponível, no endereço 
eletrônico. www.prp.unicamp.br/pibic/congressos/xvcongresso/cdrom/pdfN/800.pdf. Último 
acesso em: 29 de junho de 2012, às 14h20. 
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Sertão, Luz e Trevas (1983), que resultam em publicações. Também na 

década de 1970, por intermédio dos irmãos Villas-Boas, começa sua atuação 

entre os índios do Xingu, do qual resulta uma série de trabalhos, como a 

publicação do livro Xingu: Território Tribal58. Na década de 1980, é convidada 

por Darcy Ribeiro para ajudar a formar um acervo de arte popular para o 

Memorial da America Latina, que seria inaugurado em 198959. Toda a 

produção fotográfica de Bisilliat foi adquirida pelo Instituto Moreira Salles em 

200360

Claudia Andujar, George Love e Maureen Bisilliat tiveram grande penetração 

na cena cultural da cidade de São Paulo, a partir da década de 1960, e 

adquiriram o papel de referências no universo atual da fotografia brasileira. O 

trio compartilhava a vivência no cenário artístico-cultural de Nova Iorque, o 

interesse pela fotografia documental autoral e a preferência pela 

apresentação de suas fotografias no formato de ensaio, muitas vezes 

publicados em formato de reportagens e/ou de livros. Na década de 1970, 

propuseram exposições fotográficas no Museu de Arte de São Paulo e 

também no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo

 e, em 2009, ela lançou um livro autobiográfico intitulado Fotografias, 

por ocasião de uma exposição retrospectiva realizada pelo Instituto. 

61

A mostra A família Brasileira era composta por fotografias de autores não 

identificados, enviadas ao MASP a partir de solicitações realizadas por meio 

. 

                                                            
58 BISILLIAT, Maureen; VILLAS‐BOAS, Cláudio; VILLAS‐BOAS, Orlando. Xingu: território tribal. 
São Paulo: Livraria Cultura Editora, 1979. 
59 BISILLIAT, Maureen. Fotografias. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009. 
60 Dados disponíveis no site: http://ims.uol.com.br/hs/maureenbisilliat/maureenbisilliat.html, 
consultado em 29 de junho de 2012, às 14h30. 
61 COSTA, Helouise. Da fotografia como arte à arte como fotografia: a experiência do Museu 
de Arte Contemporânea da USP na década de 1970. Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. 
Sér. v.16. n.2. p. 131‐173. jul‐dez 2008. p.145-156. 
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de convocatória na imprensa e contatos realizados por Pietro Maria Bardi com 

instituições museológicas e colecionadores privados de diversas regiões do 

Brasil. Desde 1947 à frente do Museu, Bardi havia criado uma rede de 

interlocutores em todo o país e, nessa ocasião, pôde entrar em contato com 

colecionadores e agentes culturais que possuíam ou cuidavam de acervos 

particulares de fotografia. 

De acordo com reportagens da época, a exposição foi montada na Sala 

Horácio Lafer do Museu e era composta por aproximadamente 500 

fotografias, referentes ao período de 1901 a 197162, expostas de forma 

cronológica63

A projeção de slides não vai ser narrada e o único som que se pode 
ouvir é a música do compositor americano Lukas Foss, variações 
barrocas, primeiro e segundo movimento. Foss [...] aproveita-se de 
compositores barrocos, como Bach e Haendel e, através de uma 
técnica matemática, consegue efeitos novos 

. Além de cópias originais antigas, a mostra exibia projeções de 

slides, com imagens trabalhadas por Claudia Andujar e Maureen Bisilliat, 

envoltas por músicas do compositor norte-americano Lukas Foss, de origem 

alemã. 

64

 
. 

Diferentemente do apontado no trecho acima, a mostra também contava com 

a utilização de som ambiente com ruídos que seriam considerados típicos da 

família brasileira, tais como conversas e barulhos do dia-a-dia, espalhados 

                                                            
62 Reportagem intitulada “70 anos de nossa família”. Publicada em 28 de setembro de 1971, 
no Jornal da Tarde. 
63 Reportagem intitulada “O novo álbum da família paulista do século passado: Maureen 
Bisilliat, Claudia Andujar e George Love, três dos nossos melhores fotógrafos estão 
mostrando no Museu de Arte, 162 fotos feitas entre 1880 e 1930”. Publicada em 29 de 
setembro de 1971, no jornal O Estado de São Paulo. 
64 Idem. 
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pelo ambiente expositivo65

 

. Apesar de não terem sido encontradas plantas 

baixas ou fotografias do ambiente, as descrições indicam que a exposição 

pretendia se configurar como uma mostra fotográfica não tradicional, no que 

diz respeito à montagem, pois incorporava recursos audiovisuais e efeitos 

cênicos para compor o espaço expositivo. Não há referências sobre a autoria 

do projeto de montagem da exposição, mas há indicações de que ela teria 

sido resultado de escolhas feitas no processo de tratamento das imagens, 

junto à definição da forma como elas seriam apresentadas. 

 

Figura 32 - Fotografia que ilustrava da reportagem “70 anos de nossa família”. Publicada em 
28 de setembro de 1971, no Jornal da Tarde. 

 

O processo de idealização da exposição A família Brasileira não é totalmente 

explicitado nos documentos presentes no arquivo histórico do Museu de Arte 

de São Paulo. Sabe-se que em 1961, Claudia Andujar havia proposto a 

realização de um ensaio sobre famílias de diversas regiões do Brasil, para a 

revista Cláudia, trabalho realizado de maneira intermitente entre 1962 e 
                                                            
65 Reportagem intitulada “70 anos de nossa família”. Publicada em 28 de setembro de 1971, 
no Jornal da Tarde. 
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1964, mas não publicado na época66. Junto a isso, há a informação que Pietro 

Maria Bardi vinha tentando coletar fotografias antigas desde, no mínimo, 

195467

 

. 

 

Figuras 33 e 34 - Cópia fotográfica encontrada no arquivo histórico do MASP: 1971, caixa 02, 
pasta 08. Autor não identificado, s.d. 

 

  

                                                            
66 Algumas imagens serão divulgadas no ensaio “Álbum de família”, na Revista da Folha, em 
2003. Informação retirada de ANDUJAR, Claudia. A vulnerabilidade do ser. São Paulo: Cosac 
& Naify, 2005. p. 256. 
67 Em janeiro de 1954, o boletim mensal do MASP anunciava: “fotografias velhas – há algum 
tempo vem o Museu de Arte publicando periodicamente, no Diário de São Paulo, em seu 
boletim diário, um apelo às famílias para que não joguem fora velhas fotografias”. CAMARGO, 
Monica Junqueira de; MENDES, Ricardo. Redescobrindo a fotografia. In: Fotografia: cultura e 
fotografia paulistana no século XX. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, 1992. p.130-
131. 
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Bardi: captação e divulgação 

O MASP utilizou duas estratégias de captação de fotografias para a exposição 

A família brasileira, colocou anúncios em periódicos e Pietro Maria Bardi 

enviou correspondências aos seus contatos requisitando imagens. Nesse item 

serão analisados os conteúdos desses dois tipos de material em uma tentativa 

de compreender os discursos predominantes nessa ação. 

Em uma chamada publicada poucos dias antes da abertura da exposição, o 

jornal O Dia informava aos leitores sobre a possibilidade de doar fotografias 

para compor a exposição. Nela são apresentados os requisitos necessários 

para o empréstimo das fotografias. Com a intenção de conseguir mais 

doadores, enfatiza-se o modo como elas seriam manipuladas e expostas, 

chamando a atenção para o cuidado do Museu com os documentos recebidos. 

O museu está pedindo a colaboração de todos os leitores, que tenham 
fotografias velhas. Essas fotos poderão ser de festas, reuniões ou 
simplesmente da família [...] As fotos serão reproduzidas e ampliadas 
e posteriormente devolvidas aos donos. Por isso, não será preciso ter 
temos algum, pois ninguém melhor que essa equipe do Museu sabe o 
valor que tem aquela velha e amarela fotografia da vovó, com netinho 
com cara de choro, no colo68

 
. 

Percebe-se que a fotografia é valorizada por seu caráter afetivo e por sua 

capacidade de provocar comoção, advindos de seu potencial de trazer 

lembranças à tona. 

                                                            
68 Reportagem intitulada “MASP mostra fotografias do tempo de nossos avós”. Publicada no 
jornal O Dia, em de 07 de setembro de 1971. 
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Figura 35 - Imagem que ilustrava a reportagem “MASP mostra fotografias do tempo de 
nossos avós”. Publicada no jornal O Dia, em de 07 de setembro de 1971. 

 

A imagem acima foi apresentada pela reportagem como um exemplo de 

imagem desejada pelo Museu. Ela foi acompanhada de uma breve descrição 

que valorizava a fotografia como documento histórico, com ênfase em sua 

capacidade de representar a memória e a história individual e também 

coletiva. 

Nesta foto vemos uma cena no carnaval de Catanduva, de 1924, que 
foi emprestada pela família Quaglia. É uma foto preciosa, não só para 
a família que a emprestou, como também para aquela cidade, que 
tem em seu calendário turístico o carnaval como festa magna. Esse é 
o primeiro carnaval de rua de Catanduva, e o grupo que vemos foi o 
premiado como melhor carro alegórico69

 
. 

A “preciosidade” da imagem vem de sua representatividade frente à cultura 

tradicional da cidade de Catanduva. A reportagem parece ter tido dupla 

função, pois além de conseguir novas imagens para a mostra, reforçou as 

                                                            
69 Por meio dessa imagem, é possível saber que Marino Quaglia, destinatário de uma das 
cartas anteriormente citadas, respondeu positivamente ao pedido de Bardi, cedendo fotos de 
sua coleção para a exposição. 
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relações políticas com a cidade. No texto percebe-se um tom elogioso e 

nostálgico, relacionado às festividades tradicionais da cidade do interior de 

São Paulo, em especial o carnaval de rua.  

No dia da inauguração da exposição, o jornal A Última Hora apresentava uma 

pequena reportagem em que apareciam expressões que haviam sido 

propostas por um dos releases enviado pelo Museu, ressaltando-se apenas 

aspectos históricos das imagens expostas70

Os trajes, as poses, as festas populares, as cerimônias tanto as 
alegres como as tristes (enterro, velório) estão em exposição. Esta 
mostra está dividida em duas partes: uma apresenta as fotos que 
foram enviadas ao Museu; e outra é através de projeções e 
transparências coloridas, feitas pelos fotógrafos CA, MB e GL que 
conseguiram manter a atmosfera dessas fotografias [...] Os trajes 
quentes do começo do século, os chapéus (palhetas principalmente), 
o corte dos cabelos, as poses, tudo enfim que achamos curiosos hoje, 
às vezes engraçados, testemunham uma época de nossa história 

.  

71

 
. 

Destacam-se apenas os elementos representados pela fotografia, as 

vestimentas, os cortes de cabelo, as cerimônias, entre outros, e, novamente, 

a fotografia é apresentada como um objeto que permite ter acesso aos 

costumes de outras épocas, ou de testemunha da história. Em nenhuma das 

reportagens analisadas é abordado o caráter estético das imagens 

fotográficas tampouco os elementos de composição. O foco de interesse 

estava claramente depositado sobre o conteúdo representado por elas. 

Nas correspondências enviadas por Bardi para a coleta de imagens, 

disponíveis no arquivo histórico do MASP, encontram-se indicações sobre a 

                                                            
70 Reportagem intitulada “Uma mostra diferente: apenas fotos antigas”. Publicada em 28 de 
setembro de 1971, no jornal A Última hora. 
71 Release, sem data. Localização no arquivo do MASP: 1971 – Caixa 02 – Pasta 8. 
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origem do discurso presente nas reportagens e tornam-se visíveis as 

intenções do diretor do Museu com a realização da mostra. Nesses 

documentos, ele se referia à A família Brasileira como uma oportunidade de 

entrar em contato com uma parcela da história do Brasil e as fotografias 

ocupavam uma função ilustrativa em relação à temática geral da mostra. 

Estou preparando, para os meses de outubro e novembro, uma exposição 
sobre a ‘Família Brasileira’. Essa exposição será feita com fotografias 
antigas de famílias brasileiras. Serão recolhidas em todas as regiões do 
País, através de uma campanha que se desenvolverá pela imprensa. 
Apresentará ao público a oportunidade de apreciar um período de nossa 
história, os usos e os costumes de uma inteira época. A exposição contará 
também com uma série de filmes documentários72

 
. 

Nesse trecho, o termo “apreciação” é utilizado em relação à história e não às 

imagens, algo que comprova que o foco da exposição localizava-se na 

apresentação da família por meio de imagens representativas. A fotografia, 

nesse caso, servia apenas como uma interface, ou ponto de contato, entre o 

assunto em questão e o público do Museu. O conteúdo do texto indica ainda 

que a mostra surgiu de um interesse de fundo histórico-antropológico, no 

contexto das discussões da História Cultural73

                                                            
72 Correspondência a Marino Quaglia, contato de Bardi na cidade de Catanduva, interior de 
São Paulo, datada de 05 de fevereiro de 1971 - Localização: Arquivo Histórico do Museu de 
São Paulo – Caixa 02 – Pasta 08. Em outra correspondência, datada de 25 de fevereiro de 
1971, Bardi agradece o envio de imagens à Quaglia e confirma a presença de muitas imagens 
provenientes de Catanduva. Localização no arquivo do MASP: 1971 – Caixa 02 – Pasta 8 

, em que a família é entendida 

como uma microestrutura capaz de revelar os usos e costumes de uma 

determinada época do país. Dessa forma, a discussão sobre a fotografia 

enquanto objeto estético fica minimizada, junto com a questão da autoria, 

que não é abordada por Bardi em nenhum texto sobre a mostra. A opção pelo 

73 BURKE, Peter. O que é história cultural? Tradução de Sérgio Góes de Paula. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2005. 
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uso de fotografias coletadas reforça a opção do Museu pelo foco no tema, 

deixando de lado discussões sobre o potencial artístico das imagens expostas. 

No livro Em torno da fotografia no Brasil, o diretor do MASP cita textos sobre 

fotografia de Gilberto Freire, ao defender a importância antropológica da 

imagem fotográfica74. O termo “sociofotografia” é utilizado por Bardi e pelo 

sociólogo75

Em outra correspondência, apesar da proposta se intitular “A família 

brasileira”, indicando uma amplitude nacional, nota-se que havia uma seleção 

das famílias que forneceriam as fotografias da mostra, o que, 

consequentemente, impactaria naquelas que seriam representadas: “trata-se 

de uma pesquisa que fizemos junto a numerosas famílias tradicionais, para 

localizar documentos iconográficos”

 que, além de estudar a estrutura da instituição familiar brasileira, 

demonstrava interesse pela importância da fotografia nos estudos das 

ciências sociais. Ambos posicionam a fotografia como testemunha da história, 

com base em sua função documental. 

76

                                                            
74 BARDI, Pietro Maria. Em torno da fotografia no Brasil. São Paulo: Banco Sudameris, 
1987.p.08-10. 

. Ou seja, a ideia de representar toda 

uma época da história do país não é compatível com o método utilizado para 

a coleta de imagens, demonstrando uma contradição interna no processo de 

75 Em 1983, é publicado o texto de Gilberto Freire intitulado Por uma sociofotografia, neste 
ensaio, o estudioso analisa as fotografias da Coleção Francisco Rodrigues em que há 
interação entre brancos e negros. Defende o papel da fotografia enquanto documento 
essencial para a compreensão das relações sociais do período da história brasileira 
representado nas fotos, denominado por ele de patriarcal. Além disso, relaciona as imagens 
analisadas à sua obra “Casa Grande e Senzala”. Gilberto Freyre. Por uma sociofotografia. In 
O retrato brasileiro: fotografias da Coleção Francisco Rodrigues 1840-1920. Rio de Janeiro: 
Funarte/Fundação Joaquim Nabuco, 1983. p. 15-24. 
76 Correspondência de 17 de agosto de 1971, destinada a Luis da Rosa Oitica, na época 
diretor do Museu do Açúcar (Recife – PE) - Localização: Arquivo Histórico do Museu de São 
Paulo – Caixa 02 – Pasta 08. Nela, Bardi solicita três imagens do livro Boulitreau, do fotógrafo 
Danilo Fragoso, que havia sido recentemente enviado ao MASP por meio do dirigente da 
instituição pernambucana. 
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desenvolvimento da exposição. As “famílias tradicionais”, mencionadas por 

Bardi, seriam aquelas que, na medida em que conquistaram uma posição 

financeiramente privilegiada na sociedade brasileira, teriam tido a chance de 

serem fotografadas e teriam representadas suas histórias por meio de 

imagens. 

A concepção de família tradicional, utilizada por Bardi, é vinculada 

historicamente à condição financeira e de classe de seus elementos, mas, 

sociologicamente, vincula-se também a sua forma e estrutura. A possível 

correspondência entre ambas, nesse caso, merece atenção, pois a família 

tradicional havia sido utilizada como apoio para discursos conservadores e 

reacionários nas quatro décadas anteriores à exposição. Destaca-se sua 

posição na ideologia da Ação Integralista Brasileira (AIB) e, posteriormente, 

do Partido de Representação Popular (PRP), ambos concebidos por Plínio 

Salgado. A noção de país como pátria, vinculada à convenção da família como 

base da estrutura social, era parte do pensamento integralista, que, de 

maneira difusa, estava presente no governo militar brasileiro, por meio de ex-

integrantes do movimento que ocupavam cargos políticos no período77

De todos os elementos do universo simbólico que compunham, em 
meados dos anos 60, o padrão ético-político dos segmentos médios 
da sociedade brasileira, aquele que ganhava evidência pelo papel de 
núcleo de ligação entre os valores que caracterizavam a ideologia 
conservadora era a família. Ela era vista como o elemento nuclear da 
ordem. Sua preservação e seu caráter sagrado integravam as bases 
do discurso conservador e autoritário, não sendo mesmo uma 
coincidência que sua "defesa" tenha feito parte da propaganda política 
que arregimentou amplos setores das camadas médias no período 
que antecedeu o golpe de 1964. A "estabilidade familiar" era tida 

. 

                                                            
77 BERTONHA, Fábio. Plínio Salgado, os integralistas e a ditadura militar. Revista História e 
Perspectivas, Uberlândia (44): 1-478, jan-jun 2011. 
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como uma espécie de "aval" das instituições clássicas da sociedade 
burguesa: as instituições políticas, a propriedade, a autoridade. No 
limite, todo o organismo do Estado e toda a articulação social 
hierárquica que se dava em torno dele, tinham na família sua pedra 
angular. Essa simbologia irradiava educação, paz, religiosidade, 
negação da violência, repúdio ao vício, reprodução da espécie e todos 
os demais lugares comuns que o cotidiano dos países ocidentais 
levaram ao plano mítico desde meados do século XIX78

 
. 

A relação da estrutura familiar com a constituição da sociedade brasileira 

ganhou evidência por ocasião da “Marcha da Família com Deus pela 

liberdade”, realizada em São Paulo, em 19 de março de 1964, que contou 

com a participação de integralistas e do líder do movimento, Plínio Salgado79

A revolução autêntica não se deu a 31, mas a 19 de Março. E não a 
fizeram os ricos, nem os patrões. Foi tua mãe quem a fez, pensando em 
ti, para que tu continuasses livre, e em regime de livre iniciativa pudesse 
construir o futuro esplendoroso do grande Brasil de amanhã [...] sem o 
gesto de tua mãe, a 19 de Março, tu serias transformado em uma 
unidade abstrata, arregimentado para trabalhador de uma Comuna, 
recebendo um salário de fome, vivendo em camarata de comunidade 
anônima, desalentado e não entusiasmado, morto para o sonho da 
grandeza do Brasil 

. 

A marcha reuniu, na cidade de São Paulo, 700 mil pessoas, que se 

encontraram na Catedral da Sé em protesto contra o comunismo. Em uma 

brochura, publicada logo após os eventos, constava: 

80

 
. 

Apelando para a estrutura familiar tradicional, o texto deixa nas entrelinhas a 

crença na livre iniciativa e na igualdade de oportunidades, em um contexto de 

liberalismo econômico marcado pela competitividade e pela estrutura de 
                                                            
78 FARO, J.S. O eixo da ordem conservadora: visões da família. In: Realidade, 1966-1968: 
Tempo da reportagem na imprensa brasileira. São Paulo: USP, 1996. 253 p. Tese (doutorado) 
– Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. p.93. 
79 BERTONHA, Fábio. Plínio Salgado, os integralistas e a ditadura militar. História e 
Perspectivas, Uberlândia (44): 1-478, jan-jun 2011. p.433. 
80 THOMAZ, Fernandes (coord.); NUNES, Domingos J. Marcha da família com Deus pela 
Liberdade. São Paulo: Tietê, 1964. Sem paginação. 
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classes. Ele é marcado pelo desejo de conter uma possível iminência do 

comunismo, baseado na manutenção do modelo capitalista de sociedade, 

com ênfase na valorização do desenvolvimento individual, em detrimento do 

coletivo, e do incentivo à competitividade, características essenciais para o 

fortalecimento de um mercado de consumo, então em pleno 

desenvolvimento. 

Não há indicações concretas de que a exposição realizada no MASP, em 1971, 

tivesse ligação direta com o Integralismo ou com a proposta da Marcha, 

porém as famílias representadas na mostra têm similaridades com aquelas 

abordadas, devido aos convites de Bardi. A vinculação da proposta da 

exposição com o governo militar em São Paulo não pode ser afirmada a partir 

dos documentos encontrados, porém, a exposição foi inaugurada em meio a 

Semana da Pátria e foi patrocinada pelo Governo do Estado de São Paulo, por 

meio da Secretária de Cultura, Esportes e Turismo e do Conselho Estadual de 

Cultura81

Como foi possível observar, nos textos publicados na mídia sobre A família 

Brasileira, há uma a predominância do discurso de Bardi, assim como nos 

documentos encontrados no arquivo do Museu. O documento, parcialmente 

. Faltam dados que demonstrem a origem do interesse dessas 

instâncias do governo na realização da exposição e comprovem a ligação de 

seus organizadores com os governantes do período, mas as coincidências e 

sincronias de interesse apontam para uma ação de colaboração entre o 

Museu e o Estado. 

                                                            
81 Release lançado pelo Museu de Arte de São Paulo, sem data. 1971 – Caixa 02 – Pasta 8. 
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reproduzido abaixo, concentra uma grande parte dos ideais do diretor do 

MASP e suas expectativas com a mostra. 

Ultimamente, nestes tempos conturbados, fala-se muito em dissolução da 
família como instituição falida, prega-se novas formas de união e 
parentesco: núcleos nômades, tribos, comunas, poligamia e outros laços 
que renovem a humana necessidade de se unir aos outros que é a base 
de toda a sociedade. Parece, portanto, que a velha família, com seus 
hábitos e tabus, regras, instituições e preconceitos, sua rigidez de 
hierarquia, seus “laços indissolúveis”, está passando. Encontram-se ainda 
alguns raros exemplares, anacrônicos, álbuns onde javem (sic) fotos 
amareladas, e, de resto, as memórias empoeiradas dos mais velhos. E 
como tudo que passa, a família leva consigo sua carga negativa e deixa 
aquela grande ternura que vem do recordar e de uma saudade quase 
atávica. É por sentir essa saudade, esta ternura, e ao mesmo tempo a 
necessidade de uma fria reavaliação histórica, uma retrospectiva crítica e 
consciente, que o Museu vai realizar uma grande exposição “A família 
brasileira”, revisão de toda uma época, costumes, tradições, todo um 
grande panorama de surgimento, fusões e decadências dos clãs que 
foram e são as raízes de nossa gente, numa homenagem tanto quanto 
numa pesquisa sistematizada para fins didáticos82

 
. 

No discurso de Bardi é possível identificar a intenção de realizar uma reflexão 

crítica sobre as transformações da estrutura familiar, uma homenagem e, ao 

mesmo tempo, uma “pesquisa sistematizada”, sobre a “decadência dos clãs 

que foram as raízes de nossa gente” em “tempos conturbados”, a fim de uma 

“fria reavaliação” histórica. Sua proposta tem finalidades didáticas e é 

bastante pretensiosa, indicando o desejo do diretor de questionar e refletir 

sobre a estrutura familiar. No entanto, as circunstâncias não favoreceram 

esse aspecto supostamente crítico de seu discurso. 

 

No mês de outubro, Bardi recebe uma carta de Rudá de Andrade, presidente 

do conselho do recém inaugurado Museu da Imagem e do Som, em uma 

                                                            
82 Reportagem A família brasileira. O Diário de São Paulo, São Paulo, 24/04/1971. 
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atitude diplomática, congratulando-o pela realização da mostra. Nela, 

comunica que o Conselho de Orientação do Museu deu um voto de louvor à 

exposição A Família Brasileira83

 

. Esse comunicado é significativo porque 

afirma a posição de Bardi como autor da exposição e reforça a relevância 

política da mesma. O MIS, museu público estadual, legitima a realização da 

exposição ao formalizar sua admiração e, além disso, reforça sua posição 

como instituição museológica atuante na cidade de São Paulo. 

Figura 36 - Imagem encontrada no arquivo histórico do MASP: 1971, caixa 02, pasta 08. 
Autor não identificado, s.d. 

 

 

                                                            
83 Correspondência de Rudá de Andrade a Pietro Maria Bardi, 12 de outubro de 1971. 
Localização: Arquivo histórico do Museu de Arte de São Paulo – 1971 – Caixa 02 – Pasta 08. 
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Os fotógrafos: propostas e questionamentos 

 

Diferentemente das correspondências e releases encontrados no arquivo do 

MASP, que apresentaram o ponto de vista da instituição, representada por 

Bardi, uma reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, 

apresenta declarações dos fotógrafos membros da comissão organizadora da 

exposição A família Brasileira.  Podemos concluir que a mostra foi resultado 

da junção de seus interesses com os de Bardi, porém há indícios de que as 

propostas possuíam objetivos um tanto diversos84

Nessa reportagem, Maureen Bisilliat recebe o crédito pela ideia de 

“refotografar” as imagens coletadas, ao invés de apenas expô-las, em uma 

tentativa de, segundo a reportagem, tornar a exposição mais moderna

. 

85

                                                            
84 Reportagem intitulada “O novo álbum da família paulista do século passado: Maureen 
Bisilliat, Claudia Andujar e George Love, três dos nossos melhores fotógrafos, estão 
mostrando no Museu de Arte, 162 fotos feitas entre 1880 e 1930”. Publicada em 29 de 
setembro de 1971, no jornal O Estado de São Paulo. 

, em 

um processo de criação entendido como similar ao do compositor Lukas Foss. 

Nota-se nesta atitude um sentimento de insatisfação com a cópia fotográfica 

antiga. Bisilliat interfere na imagem original a fim de resignificá-la por meio de 

efeitos característicos de sua poética pessoal e, assim, torná-la mais 

interessante. Identifica-se no discurso da fotógrafa, a preferência e a 

valorização da fotografia autoral, entendida como objeto resultante da 

inclusão de elementos da poética pessoal do fotógrafo na imagem. 

85 Em 02 de setembro de 1971, 26 dias antes da abertura da exposição, um comunicado 
interno do Museu informa que, a partir daquele momento, Maureen Bisilliat integraria a 
equipe organizadora da mostra, com a função de coletar imagens. Mas, de acordo com esta 
reportagem, sua função foi além do esperado. 
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As fotos ora aparecem distorcidas, ora aparecem com a moldura e, às 
vezes com reflexos de sol. Para tornar mais expressiva a foto de uma 
jovem da década de vinte, Maureen Bisilliat colocou um terço sobre o 
rosto da jovem. E Cláudia Andujar aproveitou uma foto antiga de um 
grupo de meninas vestidas de branco, preocupando-se apenas com 
uma das meninas e deixando as demais desfocadas86

 
. 

A apropriação de documentos históricos, nesse caso fotografias de arquivo, 

na produção de um trabalho artístico, é um mecanismo que cria a 

possibilidade de adicionar novos sentidos às imagens e refletir sobre seus 

conteúdos por meio da articulação entre novos e antigos elementos visuais. A 

ideia de “refotografar” as cópias enviadas pelas famílias parecem inserir-se 

nessa lógica, mas, nesse caso, também se configurou como uma estratégia 

de tornar a exposição mais atraente e adequada ao museu de arte. 

 

Figura 37 - Imagem que ilustrava a reportagem intitulada “O novo álbum da família paulista 
do século passado”. Publicada em 29 de setembro de 1971, no jornal O Estado de São Paulo. 
 

                                                            
86 Reportagem intitulada “O novo álbum da família paulista do século passado: Maureen 
Bisilliat, Claudia Andujar e George Love, três dos nossos melhores fotógrafos, estão 
mostrando no Museu de Arte, 162 fotos feitas entre 1880 e 1930”. Publicada em 29 de 
setembro de 1971, no jornal O Estado de São Paulo. 
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Ainda em relação à ideia de “refotografar”, em outro trecho da mesma 

reportagem, algumas fotografias são relacionadas com a estética do 

pictorialismo87

 

, o que insere a mostra dentro de uma discussão sobre o 

estatuto da fotografia. Na medida em que antigas fotografias de família, ao 

serem manipuladas, recebem um valor próximo ao de objeto artístico, coloca-

se em questão a automatização e a objetividade da prática fotográfica e 

reforça-se a potência poética da fotografia. No entanto, não é possível 

identificar a qual conjunto exato de imagens esse comentário se aplica, se às 

fotos manipuladas pelos organizadores da mostra ou a cópias antigas 

presentes no conjunto de imagens utilizadas na mostra. 

Figura 38 - Legenda original: “A moda: a técnica fotográfica da época era imitar pinturas” 
Imagem que ilustrava a reportagem intitulada “O novo álbum da família paulista do século 

passado”. Publicada em 29 de setembro de 1971, no jornal O Estado de São Paulo. 
 

                                                            
87 MELLO, Maria Teresa Bandeira de. Arte e fotografia: o movimento pictorialista no Brasil. 
Funarte: Rio de Janeiro, 1988. 
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Nessa época, entre 1967 e 1972, Bisilliat realizava o ensaio Sertões: luz e 

trevas, em algumas cidades do nordeste do país88

 

. Nas fotos publicadas nesse 

trabalho, é possível perceber também sua preocupação em alterar as 

características estéticas de suas fotografias, ou seja, manipulá-las 

tecnicamente para adicionar significados e informações. A fotógrafa utilizava 

recursos que transformavam as imagens diretas em imagens trabalhadas 

plasticamente, por meio de técnicas utilizadas nos momentos de revelação e 

ampliação. 

Figura 39 - Sem título - Do livro Sertões: Luz e Trevas, de Maureen Bisilliat, p.25. 
 

No retrato acima, por exemplo, retirado do ensaio sobre os sertões, é possível 

identificar camadas sobrepostas e a inserção de texturas e cor. O retrato de 

um morador da região foi sobreposto a uma paisagem do local, sobrepondo 

as duas informações e criando uma única imagem em que ambas encontram-

se fundidas. Perfurações na imagem sugerem a aridez e causam 

                                                            
88 Publicado em forma de livro em 1982, junto com textos da obra “Os Sertões” de Euclides 
da Cunha. BISILLIAT, Maureen. Sertões: luz e trevas. São Paulo: Raízes Artes Gráficas Ltda, 
1982. 
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dramaticidade por estarem tão próximas dos olhos da pessoa retratada. A 

tonalidade azul causa estranhamento, pois coloca um contraponto aos tons 

terrosos normalmente associados ao calor e à seca dos sertões. 

A necessidade de “refotografar” as imagens traz para a exposição A família 

Brasileira, mais uma camada de informações. Diferente de Bardi, que estava 

focado no conteúdo das imagens, ou melhor, naquilo que havia sido 

fotografado, Bisilliat se preocupava com as características estéticas das 

imagens, a fim de aproxima-lás do universo da arte. Ela interferia no 

documento histórico iconográfico, almejado por Bardi, e, com isso, também 

interferia em seu significado. Desse modo, a fotógrafa adiciona elementos de 

interpretação sobre as imagens e, assim, coloca em xeque a veracidade da 

imagem fotográfica como testemunho da história. 

Em outro trecho da reportagem já mencionada, denominado As poses 

monumentais, podemos ter contato com os pensamentos de outro membro 

da comissão organizadora da exposição, George Love89

                                                            
89 Entre 1966 e 1982, George Love realizou um ensaio fotográfico que seria publicado em 
1982, junto com textos de Benedito Lima de Toledo. LOVE, George Leary; TOLEDO, Benedito 
Lima de. São Paulo: Anotações. São Paulo: Raízes Artes Gráficas e Eletropaulo, 1982. 

. O fotógrafo 

apresenta reflexões sobre o retrato fazendo uma análise das poses presentes 

nas fotografias da mostra. Por meio de suas breves pontuações, ele 

demonstra que era familiarizado com questões teóricas da fotografia. Suas 

colocações tecem relações entre as poses fotográficas e elementos do campo 

da sociologia. Segundo o autor, historicamente, a maioria das pessoas 

gostava de ser retratada em poses monumentais, ou seja, posavam como 

queriam aparecer e não como eram na realidade. As posições rígidas 
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presentes nas imagens da exposição seriam resultado do regime patriarcal e 

de uma série de convenções sociais rígidas90

 

. 

Figuras 40 e 41. Imagens que ilustravam a fala de George Love, na reportagem intitulada “O 
novo álbum da família paulista do século passado”. Publicada em 29 de setembro de 1971, 

no jornal O Estado de São Paulo. 

 

Love continua sua reflexão ao referir-se ao surgimento da fotografia 

documental. Afirma que a questão da pose no retrato havia passado por 

muitas transformações e, sendo assim, a partir de certo momento histórico, 

os fotógrafos vinham tentando ao máximo, mostrar a realidade. Este trecho 

de sua fala demonstra que o fotógrafo conhecia e acompanhava as 

transformações no campo da fotografia. O momento histórico apontado por 

ele, provavelmente são as décadas de 1920 e 1930, nos Estados Unidos, em 

que surgem as primeiras experiências de fotografia e cinema documentais, 

                                                            
90 Neste ponto, evidencia-se novamente uma possível relação da comissão organizadora da 
exposição com os estudos do sociólogo Gilberto Freire, que havia publicado pesquisas sobre a 
estrutura patriarcal no Brasil. 
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voltados às dificuldades e à injustiça social, imigrações e modos de vida dos 

indígenas na região91

Claudia Andujar, em outro trecho da reportagem já mencionada, aponta que 

haveria apenas uma família na exposição, uma família de classe alta. Ela 

afirma ter sentido falta de mais fotografias de famílias do nordeste ou de 

outras regiões do Brasil. Sob seu ponto de vista, “a ideia de se fazer uma 

exposição de fotos antigas da família brasileira transformou-se mais numa 

exposição da árvore genealógica paulista de muitas gerações, com sua moda 

de roupa, cabelo, barba e bigode” 

. 

92

 

. 

Figura 42 - Legenda original: “É um retrato de gerações de paulistas: a roupa, o cabelo, o 
bigode”. Imagem que ilustrava a fala de Claudia Andujar na reportagem intitulada “O novo 
álbum da família paulista do século passado”. Publicada em 29 de setembro de 1971, no 

jornal O Estado de São Paulo. 
 

Nota-se frustração nas colocações da fotógrafa que, em sua ideia inicial, 

pretendia apresentar a família brasileira de forma mais abrangente. A 

fotógrafa ainda diz que era a primeira vez que uma exposição como aquela 

                                                            
91 MARIEN, Mary Warner. Photography: a Cultural History. Londres: Laurence King, 2002. 
92 Reportagem intitulada “O novo álbum da família paulista do século passado: Maureen 
Bisilliat, Claudia Andujar e George Love, três dos nossos melhores fotógrafos, estão 
mostrando no Museu de Arte, 162 fotos feitas entre 1880 e 1930”, publicada em 29 de 
setembro de 1971. 
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era realizada em São Paulo, no entanto, considerava expor fotos antigas 

como uma ideia não muito original. Ela apresenta uma opinião contrária a de 

Bardi que há muito tempo vinha tentando coletar e expor fotografias antigas. 

 

 

A crítica jornalística 

O jornalista Roberto Albuquerque, em reportagem publicada após a abertura 

da exposição, ao descrever o espaço expositivo, conclui que as fotos 

projetadas em slide, em relação às originais semi-destruídas, tinham maior 

força e retratariam “melhor a importância histórica e o significado do material 

coletado” 93

Em outra reportagem, também baseada na experiência de um jornalista em 

visita à exposição, encontram-se comparações entre os retratados e 

personagens de romances da literatura nacional e internacional. 

. Este comentário revela um pouco do impacto causado pelo 

formato da exposição, a ponto do jornalista considerar as imagens 

manipuladas mais condizentes com a história do que as originais. É possível 

considerar que ele tenha sido conquistado pela revalorização das imagens, 

causada pelas manipulações, juntamente com os efeitos possibilitados pela 

sala escura e a trilha sonora. Sua opinião reforça o impacto do trabalho dos 

três fotógrafos sobre as imagens da exposição. 

                                                            
93 Reportagem sem título, publicada em 02 de outubro de 1971, no jornal A Folha de São 
Paulo. 
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Mas que obsessão pelo preto... Todos se cobriam de negro no século 
XIX. E é no meio dessas ilustrações para romance de Cornélio Penna 
que de repente irrompe a obra-prima de toda a família brasileira: As 
cinco jovens, irmãs naturalmente, soberbamente enquadradas pela 
objetiva de 1870, com seus bandós e suas criolinas modelando 
castanhamente as formas adonzeladas. Parecem figuras de Machado 
de Assis ou de Tchecov, as mãos graciosamente enlaçadas ou se 
abandonando pelo colo. Tão meninas e já drapeadas de negro, numa 
espécie de antecipação masoquista da futura viuvez94

 
. 

Ao longo de toda a reportagem, nota-se uma ênfase na análise do referente 

da fotografia, ou seja, naquilo que está representado por ela, em um discurso 

bastante similar ao de Bardi. O autor baseia-se nas afirmações do diretor do 

MASP para realizar uma leitura sociológica da exposição e, na sequência, faz 

uma dura crítica à organização do evento: 

Três falhas nessa mostra em que a casa grande e a senzala se 
aproximam extraordinariamente: a indesculpável ausência dos 
“daguerreótipos”, os fantásticos antepassados da fotografia; a 
nenhuma informação fornecida ao público, que não dispõe sequer de 
um folheto elucidativo; a falta de letreiros mínimos ao pé dos “slides”: 
uma data, um nome, uma referência, um leve dado que situe no 
tempo e no espaço as personagens que dormiam no amarelado das 
velhas chapas de “photographos” alemães, austríacos, franceses, 
suíços e que de repente se animaram, se reuniram para estruturar o 
museu imaginário da família brasileira95

 

. 

A ausência de legendas, apontada pelo repórter, demonstra claramente que 

as fotografias foram apresentadas de forma não cronológica e 

descontextualizadas. Diferente da proposta inicial de Pietro Maria Bardi, as 

imagens foram apropriadas pela equipe de fotógrafos na criação de uma 

exposição cenográfica e temática, que se apresentou como uma instalação 

                                                            
94 Reportagem intitulada “A família brasileira”, publicada em 13/10/1971, no jornal A Folha de 
São Paulo. 
95 Idem. 
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autoral, aproximando-se do campo da arte. Essa informação leva o autor à 

conclusão de que a exposição se relaciona ao conceito de museu imaginário, 

desenvolvido por André Malraux e publicado em formato de livro em 196596. 

Nessa obra, o teórico francês aborda a existência de um museu de imagens, 

que não estaria restrito a um espaço físico, seria um museu mental composto 

por todas as imagens já vistas pelo indivíduo, ampliado pela maior circulação 

de fotografias de lugares, obras de arte, entre outros97

 

. A ausência de 

informações sobre o tempo e o espaço de origem das fotografias na 

exposição, a desloca da História, o que pode justificar a colocação irônica do 

repórter e, ao mesmo tempo, a distancia ainda mais da proposta de Bardi. 

* 

 

A exposição fotográfica e temática A família Brasileira foi realizada em meio a 

objetivos dispares e formas distintas de conceber a fotografia por parte de 

seus realizadores. Bardi investia na fotografia como testemunha da história e 

acreditava em seu papel documental. Buscava reforçar a ação educativa do 

MASP, por meio de uma exposição de caráter histórico, além de suas relações 

políticas enquanto diretor do Museu. Seu discurso enfatiza, mesmo que 

indiretamente, a família como base da nação, reforçando um discurso 

conservador presente no cenário político da época. 

                                                            
96 MALRAUX, André. O museu imaginário. Lisboa: Edições 70, 2000. 
97 DA SILVA, Edson Rosa. O Museu imaginário e a difusão da cultura. Revista Semear. Rio de 
Janeiro: Cátedra Padre Antonio Vieira de Estudos Portugueses da PUC-RJ. No. 06, 2002 
(Revista Eletrônica):  http://www.letras.puc-rio.br/catedra/revista/6Sem_14.html 
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Já Maureen Bisilliat, procurava se afirmar como fotógrafa artista, 

apresentando propostas que reforçavam o caráter autoral e subjetivo das 

imagens da exposição, por meio da ação de refotografá-las. Claudia Andujar e 

George Love, por sua vez, tinham bastante interesse no retrato fotográfico e 

compartilhavam com Bardi o interesse pela fotografia documental, voltada 

para os estudos das ciências sociais. Andujar, porém, não gostava da ideia de 

expor fotografias antigas, pois, considerava relevante a característica autoral 

da fotografia. Ela preferia ter exposto imagens de famílias fotografas por ela, 

de acordo com seu projeto apresentado para a revista Claudia. 

Os três fotógrafos tinham muitas características em comum: eram 

estrangeiros e com grande penetração em instituições museológicas 

paulistanas, suas propostas contavam com apoio de instituições de pesquisa98 

e órgãos governamentais. Os três atuaram em periódicos americanos, como a 

revista Life e o jornal New York Times, e foram contratados pela Editora Abril 

para atuar na Revista Realidade99

                                                            
98Fundação Guggenheim, CNPQ e FAPESP. Informações retiradas de: Claudia, ANDUJAR, A 
vulnerabilidade do ser. p. 251 – 267;  Maureen BISILLIAT; Cláudio e Orlando VILLAS-BOAS, 
Xingu: território tribal. p. 02. Em 1965, Bardi, então diretor do Museu de Arte de São Paulo, 
havia indicado Claudia Andujar, por meio de carta, ao programa de bolsas da Fundação 
Guggenheim. Nela, ele ressalta o aspecto humano da fotografia da fotógrafa. 

. Eles tiveram passagens por Nova Iorque 

na década de 1950 e tinham interesse em realizar fotografias que retratassem 

o Brasil e seus aspectos culturais. Formavam aparentemente um grupo coeso 

que atuou fortemente no cenário da fotografia paulistana da década de 1970, 

tendo realizado e participado de diversas exposições e apresentado suas 

fotografias em livros e revistas da época. 

99 BISILLLIAT, Maureen. Fotografias. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009. Na década de 
70, o editor da revista faz um treinamento na Duke University, em Durham, Carolina do Norte 
– EUA, para auxiliar a editora a construir um novo formato para o periódico. 
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Verifica-se que o resultado final da mostra A família Brasileira deriva de um 

agrupamento de propostas, anseios, projetos e expectativas díspares. O fato 

de a exposição ter sido realizada em meio a tantas opiniões e interesses 

dissonantes mostra que ela aconteceu, sobretudo, por um interesse maior de 

Pietro Maria Bardi, impulsionado pela parceria com Claudia Andujar, em uma 

situação que o beneficiaria institucional e politicamente. 
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2.2. EXPOSIÇÃO XINGU/ TERRA (XIII BIENAL DE SÃO PAULO, 1975) 

 

A Bienal de São Paulo, configurada inicialmente como um evento realizado 

pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo, criado pelo industrial e mecenas 

Francisco Matarazzo Sobrinho em 1948, passa a ser configurada como uma 

fundação a partir de 1962, denominada Fundação Bienal de São Paulo100

Na década de 1970, a fotografia está presente nas quatro primeiras edições 

do evento. Na XI Bienal (1971), são exibidas séries de fotografias de Arnulf 

Rainer, Richard Long e Mario Cravo Neto. Na XII edição do evento (1973), 

são apresentadas três instalações e objetos que utilizavam a fotografia em 

suas composições, dos artistas Sérgio Augusto Porto, Dario Villalba e Klaus 

Rinke. Na XIII Bienal (1975), última edição em que Matarazzo atua como 

presidente, acontece a exposição de séries fotográficas do duo Bernhard e 

Hilla Becher, além de uma sala especial denominada Xingu/Terra, com 

fotografias de Maureen Bisilliat. Na XIV edição (1977), ocorre a exposição de 

fotografias de Hildegard Rosenthal

. A 

partir desse momento, sua administração é composta por um presidente e 

conselhos, financiada por um fundo composto por verba privada e pública, 

advindo de parcerias, doações e patrocínios. 

101

                                                            
100 Apesar da Bienal não ser caracterizada juridicamente como um museu, sua origem e suas 
ações enquadram-se no contexto de instituições museológicas de São Paulo. Ela teve e tem 
grande influência nas diretrizes e ações desenvolvidas pelos museus e outras instituições 
relacionadas à arte da cidade, por isso sua análise foi considerada relevante e incluída nessa 
pesquisa. 

. 

101 Com exceção da sala Xingu/Terra (XIII Bienal, 1975) inserida pela autora após consulta ao 
catálogo disponível no arquivo Wanda Svevo, a relação de exposições foi retirada do artigo: 
COSTA, Helouise. Da fotografia como arte à arte como fotografia: a experiência do Museu de 
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Figura 43 - Imagem retirada do catálogo da sala Xingu/Terra 

 

Durante a XIII Bienal de São Paulo, em uma sala do Pavilhão Ciccilo 

Matarazzo, aconteceu a exposição Xingu/Terra, com fotografias de Maureen 

Bisilliat. Ela ocupava um espaço no terceiro andar do prédio102, era composta 

por objetos indígenas do acervo dos irmãos Villas-Boas, fotografias de 

grandes dimensões da fotógrafa, parte da estrutura de uma oca, objetos 

encontrados em aldeias indígenas e sons coletados no Xingu103

                                                                                                                                                                          
Arte Contemporânea da USP na década de 1970. Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. Sér. 
v.16. n.2. p. 131-173. jul.- dez 2008, p.136-139. 

. A mostra 

recebeu um catálogo próprio em que aparecem tanto fotos de Bisilliat quanto 

102 Ver planta do 3º andar do pavilhão da Bienal no Anexo III, a sala é identificada como 
“FUNAI”. 
103 Reportagem intitulada Xingu Terra: cultura do índio para preservar, publicada no jornal A 
Folha de São Paulo, em 18 de janeiro de 1976. 
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imagens de alguns objetos expostos na sala104. A fotógrafa ocupava uma 

posição de destaque em relação aos outros fotógrafos convidados pela Bienal, 

seja pela extensão da sala ou pelo tipo montagem de sua exposição. Um 

indicativo disso é o fato de que nessa mesma edição da Bienal, outros 

fotógrafos foram convidados a ocupar uma sala especial da mostra, em que 

cada um expunha poucas cópias de seus trabalhos105, são eles: Camara Foto-

Argenthum, Claudia Andujar, Cristiano Mascaro, Domicio Pinheiro, Dulce 

Soares, Henrique Macedo, José Roberto Roflinj, Leonid Strelaiev, Lew Parella, 

Lucrecio Junior, Mario Cravo Neto, Nair Benedicto, Reginaldo Manente, 

Richard Kohout, Roger Bester, Stefânia Brill, Stud Solares e Walter Firmo106

Ao comentar a expografia e curadoria da sala Xingu/Terra, Fernando Lion, 

arquiteto convidado pela fotógrafa para auxiliá-la na criação do espaço 

expositivo, pontua que “em nenhum momento pensou-se em reconstruir o 

Xingu ou ‘transportar’ inapropriadamente seus elementos mais fortes” 

Segundo o arquiteto, a equipe procurou “apenas a maneira ideal de mostrar 

toda aquela civilização”. A exposição foi organizada em duas áreas distintas, 

uma entrada em que estavam expostas as peças indígenas, seguida de um 

espaço denominado aldeia. 

.  

Usaríamos painéis de madeira e as próprias ampliações como 
elementos divisores. Definiu-se um percurso obrigatório, pela própria 
distribuição irregular dos painéis. Escolhemos a cor preta para as 
paredes e divisórias, pois pretendíamos um clima mágico para a sala. 

                                                            
104 A sala recebe um catálogo próprio e não é incluída no catálogo geral da XIII Bienal de São 
Paulo. 
105 Reportagem: Bienal divulga os prêmios 5ª feira. O Estado de São Paulo, 14 de outubro de 
1975. Dois fotógrafos de periódico, Reginaldo Manente e Domicio Pinheiro, relatam que 
exporiam, respectivamente, doze ampliações e um painel composto por três fotografias. 
106 Reportagem As artes e os artistas na XIII Bienal. Folha de São Paulo: 21 de setembro de 
1975. Ver anexo III. 
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A luz seria baixa, crepuscular, sutil, como é no interior de uma oca. A 
transparência das fotografias, o excepcional das peças e a trilha 
sonora com sons e ruídos gravados no Xingu fariam o resto107

 
. 

Convidado por Orlando Villas-Boas, um cacique da tribo altoxinguana dos 

Iwalapitis, chamado Aritana, ficou responsável pela execução manual in loco 

dos elementos que compunham a exposição, tendo permanecido por quinze 

dias no espaço expositivo durante a montagem108

 

. 

A exposição era um desdobramento do processo de estadia de Bisilliat entre 

os índios do Parque Nacional do Xingu, vivenciado entre 1973 e 1978. Dessa 

experiência, resultou uma série de trabalhos realizados em parceria com os 

irmãos Villas-Boas109: a exposição Xingu/Terra, da XIII Bienal de São Paulo, 

as publicações do álbum Xingu: detalhes de uma cultura e do livro Xingu: 

Território Tribal e a realização de um longa-metragem também intitulado 

Xingu/Terra 110. Esta série, nomeada “xinguana” por Bisilliat, pode ser 

considerada um de seus trabalhos de maior repercussão. O livro foi premiado 

e traduzido para quatro idiomas e o vídeo abriu o Margaret Mead Film Festival 

no Museu de História Natural de Nova Iorque, no início da década de 1980111

                                                            
107 Reportagem As artes e os artistas na XIII Bienal. Folha de São Paulo: 21 de setembro de 
1975. Ver anexos. 

. 

A sala Xingu/ Terra, cronologicamente, é o primeiro item dessa série e parte 

108 Reportagem A arte do cacique Aritana: sua vida. Jornal da Tarde: 14 de outubro de 1975. 
109 Neste ponto da pesquisa ainda não foi possível descobrir qual era a exata relação de 
Bisilliat com os irmãos Villas-Boas. Pretende-se realizar uma entrevista com a fotógrafa para 
entender como de fato ocorreu o processo de aproximação dela com a questão indígena 
brasileira e qual teria sido a contribuição dos antropólogos para sua produção fotográfica. 
110 Maureen BISILLIAT; Cláudio e Orlando VILLAS-BOAS, Xingu: território tribal, p. 02. 
111 O filme foi considerado “chapa-branca” pelo público e pela crítica nova-iorquina, pois 
esperavam um tom de denúncia, quando o filme era voltado para a alegria e beleza do povo 
indígena do Xingu. BISILLIAT, Maureen. Fotografias. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 
2009.p. 228.  Sobre o Margared Mead Film Festival, consultar: 
http://www.amnh.org/programs/mead/ 
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do processo de inserção e aceitação do trabalho de Bisilliat por instituições 

museológicas e pela imprensa daquela década. 

 

Antes desse período, em 1970, Bisilliat é contemplada com bolsas de pesquisa 

da John Simon Guggenheim Memorial Foundation112

 

. O interesse da 

instituição norte-americana pela produção da fotógrafa tem relação com seus 

trabalhos anteriores, relacionados à literatura e a regiões do Brasil. Em 1973, 

ela é levada ao Xingu pelos irmãos Villas-Bôas, e, a partir deste momento, 

começa seu projeto com os povos indígenas da região. 

 

A origem da proposta: o papel de Mindlin e Setúbal 

A ideia de realizar a exposição Xingu/Terra na XIII Bienal, segundo a 

pesquisadora Leonor Amarante, teria surgido em uma roda de conversas 

entre os irmãos Villas-Boas e a fotógrafa Maureen Bisilliat113. Já segundo o 

jornal O Estado de São Paulo, tratou-se de uma encomenda direta do então 

Secretário da Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, José 

Mindlin, apoiado pelo governador Paulo Egydio Martins114

                                                            
112 BISILLIAT, Maureen. Fotografias. SP: Instituto Moreira Salles, 2009.p.224. 

, que indica ter 

havido interferência do governo estadual na curadoria da Bienal. Em ata de 

reunião da Fundação Bienal, consta que a sala foi decorrência de uma 

113 AMARANTE, Leonor. As bienais de São Paulo: 1951 – 1987. São Paulo: Projeto, 1989. 
p.237. 
114 Reportagem Bienal supera contratempos e começa sexta. O Estado de São Paulo: 12 de 
outubro de 1975. 
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requisição feita pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI)115

A FUNAI realmente solicitou diretamente a Bienal um espaço de 300m2 para 

apresentação de trabalhos da tribo dos índios Craós, que seria coordenada 

por Gisela Guimarães

, com apoio do 

governo estadual. 

116

Conforme entendimentos verbais mantidos com V.Sa. estou 
apresentando previsão de custos para a montagem de  uma exposição 
etnográfica e musical com ambientação correspondente a ser 
realizada na Bienal de São Paulo, deste ano, sobre a Cultura Indígena 
do Alto Xingu

. No entanto, em orçamento enviado por ela para 

Mindlin alguns dias após a reunião, ela cita entendimento verbais, sugerindo 

que a proposta havia circulado pelo gabinete do então Secretário, antes da 

solicitação ser encaminhada à Bienal. 

117

 
. 

No mesmo documento é anexada uma lista pronta com todos os itens da 

Coleção Villas-Boas a serem expostos, indicando que a proposta já estava 

sendo construída na ocasião da reunião que gerou a ata citada anteriormente. 

A Bienal de São Paulo, representada por seu presidente em exercício, Oscar 

P. Landmann, também se dirige a José Mindlin para solicitar e confirmar o 

apoio financeiro da Secretária de Cultura, Ciência e Tecnologia ao projeto da 

sala Xingu, pois não dispunha de recursos para sua realização118

                                                            
115 Ata de reunião realizada em 15 de maio de 1975, às 15h, disponível no Arquivo Wanda 
Svevo. Ver anexos referentes à exposição Xingu/Terra. 

. Em agosto 

de 1975, Maureen é convidada oficialmente a participar da XIII Bienal de São 

116 Gisela Guimarães era do Departamento de Assuntos Culturais do Ministério da Educação e 
da Cultura (MEC). 
117 Documento enviado por Gisela Guimarães a José Mindlin, em 27 de maio de 1975, 
disponível no Arquivo Wanda Svevo. Ver anexos referentes à exposição Xingu/Terra. 
118 Ofício enviado pela Fundação Bienal à José Mindlin, em 04 de julho de 197, disponível no 
Arquivo Wanda Svevo. Ver anexos referentes à exposição Xingu/Terra. 
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Paulo119 e em outubro recebe a função de coordenadora de Gisela Guimarães, 

passada para ela por meio de procuração120 e Bisilliat passa receber os 

pagamentos referentes à montagem da sala121

 

. Os motivos dessa 

transferência de função não constam nos documentos encontrados na 

pesquisa, por isso o conteúdo seguinte é especulativo. Os fatos de Bisilliat 

residir em São Paulo, da exposição incluir suas fotografias e ser próxima dos 

Villas-Boas, podem ter sido as principais justificativas dessa mudança. Além 

disso, devido à sua atuação no MEC, Gisela Magalhães estava distante de São 

Paulo para coordenar as montagens, e já havia cumprido a função de aprovar 

junto a Bienal a proposta da sala.  Por tratar-se de um cargo de confiança, 

em que haveria manipulação de verba pública, acredito que o nome de 

Bisilliat tenha surgido por indicação de uma das instituições realizadoras da 

mostra: FUNAI, Bienal ou Governo Estadual. 

Além de secretário, José Mindlin, formado em direito pela Faculdade de 

Direito do Largo São Francisco, era bibliófilo e também empresário, segundo 

ele, por casualidade. Desde 1950, estava à frente da Metal Leve, indústria de 

peças para o setor automotivo. Em sua autobiografia, conta que havia 

resistido a assumir o cargo de secretário de estado, mas, por insistência de 

                                                            
119 Ofício enviado pela Fundação Bienal à Maureen Bisilliat em 18 de agosto de 1975, 
disponível no Arquivo Wanda Svevo. Ver anexos referentes à exposição Xingu/Terra. 
120 Contrato de Locação de Serviço assinado por Maureen Bisilliat em 08 de outubro de 1975, 
disponível no Arquivo Wanda Svevo. Ver anexos referentes à exposição Xingu/Terra. 
121  Ver anexo III. 
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Antônio Cândido, e devido também a um vislumbre de abertura política, toma 

posse em janeiro de 1975, durante o governo de Paulo Egydio Martins122

Lembro-me de ter consultado a família e alguns amigos – entre os 
quais Antonio Cândido, de quem ouvi que deveria aceitar o cargo, 
porque naquela altura, se quem queria a abertura o recusasse, ele 
seria ocupado por quem não a desejava

.  

123

 
. 

Mindlin permaneceria no cargo por menos de um ano, pois decidiu renunciar 

algum tempo depois do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, que havia 

sido empossado Diretor de Jornalismo da Fundação Padre Anchieta a convite 

de Mindlin, ocorrida em 25 de outubro de 1975, em paralelo à realização da 

exposição Xingu/Terra. Além desse fato, a subsequente transferência pelo 

governador Paulo Egydio, por pressão militar, da Fundação para a Secretária 

do Governo, devido à suposta infiltração comunista na instituição, influenciou 

na decisão de Mindlin124

Paulo Egydio Martins também era empresário e grande acionista do Banco de 

Indústria e Comércio de São Paulo S.A. (Comind) e seu governo foi marcado 

por grandes obras de infraestrutura e também por episódios de repressão por 

parte do estado: o assassinato de Herzog, em 1975, e a repressão violenta de 

uma manifestação estudantil na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP), em 1977, por ordem do coronel do exército Erasmo Dias. Na 

ocasião do assassinato de Vladimir Herzog, em 1975, ele declarou 

publicamente que acreditava que a causa de sua morte era suicídio, mas ao 

. 

                                                            
122 MINDLIN, José. Uma vida entre livros: reencontros com o tempo. São Paulo: Edusp/Cia 
das Letras, 1997. p.67-92. 
123 Idem. p.84. 
124 Ibid. p.92. 
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se despedir de Mindlin, por ocasião de seu pedido de demissão, teria feito a 

seguinte declaração: 

[...] devo dizer que, saindo, você enfraquece a resistência a uma 
tentativa de golpe radical. Prenderam Herzog para pegar você; 
pegariam você para me pegar, e me pegariam para derrubar o 
Presidente. Mas se você ficar não posso garantir nada – amanhã 
podemos estar todos na rua, ou presos125

 

. 

 

 

Figura 44 - Capa do catálogo exclusivo da sala especial Xingu/Terra 

 

A abertura do catálogo da sala Xingu/Terra contém um texto assinado por 

Mindlin. Nele, o Secretário apresenta sua justificativa de uma sala formada 

por fotografias e objetos indígenas estar presente em uma edição da Bienal 

de São Paulo. Em suas palavras nota-se um apelo à emotividade e à 
                                                            
125 MINDLIN, José. Uma vida entre livros: reencontros com o tempo. São Paulo: Edusp/Cia 
das Letras, 1997. p.91-92. 
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exaltação em relação à exposição. Ele assume a dificuldade em explicar 

claramente as razões pelas quais a sala estaria presente em uma edição da 

Bienal. 

O público que visitar este ano a Bienal de São Paulo terá a surpresa 
de encontrar uma excepcional exposição de temas e objetos indígenas 
do Alto Xingu. Poderá haver quem pergunte se há lógica em incluir 
uma exposição como esta numa Bienal de Artes Plásticas. Talvez não 
haja mesmo lógica – mas quem resiste?126

 
 

Olavo Setúbal, na época prefeito da cidade de São Paulo e outro apoiador da 

mostra, fez um discurso de abertura em que ressalta a beleza do evento. Em 

tom ufanista, a classifica como “uma prova da grandeza cultural de nossa 

gente” 127. Na época, o cargo de Secretário Municipal de Cultura era ocupado 

por Sábato Magaldi, membro vitalício do Conselho de Administração da 

Bienal, com quem Mindlin mantinha uma estreita relação128. Fica evidente a 

existência de uma rede de influência bastante intrincada e, de certa forma, 

diversa, pois era formada por intelectuais, artistas, empresários e políticos, 

que, nas palavras de Mindlin, tinha o poder de induzir a cultura daquele 

período: “sempre achei que o papel do Estado deveria ser o de conservar o 

patrimônio cultural, e o de indutor da cultura, sem pretender dirigi-la”129

A Setúbal coube também, por meio do apoio do Banco Itaú, do qual era 

sócio-proprietário, colaborar com o lançamento do catálogo da sala Xingu/ 

Terra. A contracapa frontal da publicação contava com o logotipo da 

.  

                                                            
126 XIII Bienal de São Paulo: outubro/ dezembro 1975 – Xingu dia, Xingu noite, Xingu Terra. 
São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 1975. Organização Maureen Bisilliat. p.9. 
127 A Gazeta de São Paulo: 18 de outubro de 1975. 
128 MINDLIN, José. Uma vida entre livros: reencontros com o tempo. São Paulo: Edusp/Cia 
das Letras, 1997. p.89. 
129 Idem. p.90. 
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instituição, em que se destacava a origem indígena do nome, há pouco tempo 

criado, do banco paulista. 

 

Figura 45 - Logomarca presente do catálogo da sala especial Xingu/Terra 

 

Dessa forma, o recém-criado Banco Itaú, em parceria direta com o estado, se 

apropria da proposta da sala no processo de criação de seu nome e 

identidade visual. Pelas condições que se configuraram, o catálogo e a 

exposição aproximaram-se da ideia de propaganda, tanto comercial quanto 

política. A ênfase de Bisilliat na beleza da estética indígena, juntamente com o 

tratamento que aplicou às imagens, parece terem contribuído para o seu uso 

publicitário, mesmo que de forma indireta e dissimulada. 
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O álbum de Maureen Bisilliat, intitulado Xingu: detalhes de uma cultura, 

publicado em 1978 no Museu de Arte de São Paulo130, fornece um exemplo 

do tipo de efeito causado pelas imagens da fotógrafa. As imagens são 

bastante dramáticas, devido às cores saturadas, ao alto contraste, que já é 

possível identificar em Xingu/Terra (Fig. 16 e 17). Além disso, ela dedica 

especial atenção aos detalhes dos corpos e dos adereços indígenas, por meio 

dos enquadramentos em close. O conjunto de imagens do álbum se afasta da 

característica documental da imagem fotográfica e se aproxima do universo 

das artes. Na época de seu lançamento, ele recebe uma crítica em uma nota. 

Bisilliat é apresentada com “a Rondon do diafragma”, ironicamente 

comparada ao indigenista Marechal Rondon. Bisilliat é considerada “uma 

excelente fotógrafa que tem mania de fotografar índio (sic) do Xingu. Só que, 

como se fosse a Cecil Beaton da Funai, ela fotografa os índios como se 

quisesse colocá-los na capa do Men in Vogue ou da Harper’s Queen”131

                                                            
130 BISILLIAT, Maureen. Xingu: detalhes de uma cultura. São Paulo: Práxis, 1978. 

. Ela é 

comparada com o fotógrafo inglês, Cecil Beaton, especialista em retratos e 

fotografia de moda, e associada ironicamente ao mercado editorial da área 

por meio das duas revistas citadas. Nesse trecho encontra-se mais um 

indicativo de que as características estéticas das imagens de Maureen Bisilliat 

causavam impacto sobre os observadores e geravam dúvidas em relação à 

sua função enquanto fotografia. 

131 Reportagem sem título. Jornal da Tarde: 10 de abril de 1978. 
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Figuras 46 e 47 - Imagens retiradas do catálogo da sala Xingu/Terra 

 

A proposta da Bienal 

A XIII edição da Bienal, assim como as anteriores, exibia a produção artística 

com base em sua representatividade nacional, ou seja, cada país tinha a 

responsabilidade de escolher artistas representativos de sua produção 

contemporânea. Assim, pretendia-se formar um panorama da arte mundial, a 

partir de critérios fundamentados na existência de estados nacionais. Nesse 
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contexto, a sala Xingu/Terra representava um elemento característico e 

exclusivo da arte nacional e da história do país. Ela apresentava uma 

expressão artística marcadamente brasileira e, além disso, mostrava ao 

público o comprometimento e o engajamento da Bienal com a questão 

indígena, que vinha sendo muito valorizada desde a criação do Parque 

Nacional do Xingu (1961), da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em 1967, 

e do Estatuto do Índio132

No texto de abertura do catálogo geral da mostra, que não incluía a 

exposição Xingu/Terra, Olney Krüse, membro do júri de seleção da XIII 

Bienal, ao expressar suas inquietações sobre a situação da arte brasileira, 

apresenta um elemento revelador do contexto em que a sala estava inserida.  

. 

E Hoje, vale a pena que cada país tenha sua marca registrada na sua 
arte? Vale. A grandeza da arte africana aí está, provando, 
afirmativamente a discutida polêmica. Os Estados Unidos, depois de 
dois séculos de absorção, apreensão e aquisição da arte universal 
encontraram seu próprio caminho a partir da Pop Art [...]. E o Brasil, 
como está depois de 1951? Mal, confuso. Com muito ódio 
concentrado. Reclamando – sempre e monotonamente – contra a 
Bienal de São Paulo. Como se ela fosse a culpada pelo vazio da 
invenção pessoal [...] É preciso ter a coragem da humildade e ver o 
que somos. É preciso que a nossa arte reflita a nossa verdade 
cultural. É preciso assumir o que somos133

 
. 

Este texto foi muito mal recebido pelos artistas brasileiros e acabou 

resultando na necessidade de retratação por parte da Bienal de São Paulo134

                                                            
132 BRASIL. Lei N. 6001 – De 19 de Dezembro de 1973. Dispõe do Estatuto do Índio. Artigo 
1º. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 de Dezembro de 1973. 

. 

Krüse demonstra sua preocupação com a formação de uma identidade da 

133 XIII Bienal de São Paulo – outubro a dezembro de 1975. Coordenação Paulo dos Santos 
Ferreira. SP: Fundação Bienal de São Paulo, 1975.  p. 56. 
134 Comunicado assinado pela superintendência da Fundação Bienal de São Paulo, em 18 de 
fevereiro de 1976. Ver anexo referente à exposição Xingu/Terra. 
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arte brasileira, muito similar àquela dos artistas e teóricos vinculados ao 

movimento modernista brasileiro e inclui sua avaliação negativa sobre a 

postura e produção dos artistas brasileiros da época. 

A presença dos pressupostos modernistas na Bienal de São Paulo, com ênfase 

na preocupação com a identidade da arte brasileira, também é percebida em 

uma exposição de Bisilliat na XVIII edição do evento, em 1985. A fotógrafa 

ficou responsável por refazer o trajeto de Mário de Andrade em uma de suas 

viagens antropológicas pelo norte e pelo nordeste do Brasil, relatado em seu 

livro O turista Aprendiz135. Ela refotografou os lugares por onde ele havia 

passado e também fotografado. A sala recebeu o mesmo nome do livro, O 

turista Aprendiz e, como a Xingu/Terra, recebeu um catálogo exclusivo136

As propostas de Maureen Bisilliat identificam-se com um modelo de pesquisa 

antropológica, aplicado por Mário de Andrade em sua atuação na Secretaria 

de Cultura do Município de São Paulo e exemplificado pela figura do turista 

aprendiz. Andrade propôs e implementou viagens em busca da identidade e 

diversidade cultural do povo brasileiro, em que fotografias, sons e vídeos são 

captados como materiais de estudo e documentação. Nota-se no modo de 

realização do trabalho da fotógrafa, a permanência dessa metodologia de 

pesquisa de campo. 

.  

Além dessa referência, o projeto fotográfico de Bisilliat também pode ser 

considerado um desdobramento de seu contato com as pesquisas do 

                                                            
135 ANDRADE, Mário. O Turista Aprendiz. São Paulo: Duas cidades/ Secretaria da Cultural, 
Ciência e Tecnologia, 1976. 
136 Catálogo da Sala especial O turista Aprendiz. XVIII Bienal de São Paulo. São Paulo: 
Fundação Bienal de São Paulo, 1985. 
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antropólogo Darcy Ribeiro, pois o ele circulava pelo ambiente paulistano 

daquela década e tinha interesse pela área de fotografia137. Na década de 

1970, Ribeiro pesquisa a cultura indígena e publica três livros: Estudos de 

antropologia da civilização138, Os índios e a civilização: a integração das 

populações indígenas no Brasil Moderno139 e Os brasileiros140

A relação de Bisilliat com os irmãos Villas-Boas, que a levaram para o Xingu 

pela primeira vez, adquire algumas características a partir da análise dos 

textos do livro Xingu: Território Tribal (1979). Na introdução do volume, 

Bisilliat agradece a realização da publicação aos irmãos, dedicando a eles a 

possibilidade de sua concretização. Neste texto, a fotógrafa comenta a 

importância de “oferecer de volta ao índio o direito de existir dentro de uma 

cultura cujas raízes se estendem a um passado de migrações lendárias” 

. 

141

No prefácio do livro, os antropólogos escrevem sobre diversas questões 

relativas à problemática indígena no Brasil, mas também em nenhum 

momento comentam as fotografias e o trabalho realizado por Bisilliat. O tema 

retratado é o grande protagonista e a fotografia é apenas ilustrativa. A 

, 

mas não são abordadas suas experiências com povo indígena e as 

características de suas fotografias. 

                                                            
137 Um depoimento sobre os índios Yanomami, In. Claudia ANDUJAR, A vulnerabilidade do 
ser, p. 224 – 227. Texto originalmente publicado em Frente ao eterno: uma vivência entre os 
índios Yanomami. São Paulo: Práxis, 1978. “Claudia Andujar captou e nos dá aqui, na límpida 
simplicidade desse espelho da dor, que é a cara humana, o retrato inteiro do drama 
yanomami”, p. 224. 
138 RIBEIRO, Darcy. Estudos de antropologia da civilização. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1975. 
139 RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil 
Moderno. Petrópolis: Vozes, 1977. 
140  RIBEIRO, Darcy. Os brasileiros. Petrópolis: Vozes, 1978. 
141 BISILLIAT, Maureen; VILLAS‐BOAS, Cláudio; VILLAS‐BOAS, Orlando. Xingu: território 
tribal. São Paulo: Livraria Cultura Editora, 1979.p. 07. 
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fotógrafa fica oculta e transforma-se em uma extensão da máquina 

fotográfica. Um processo similar ocorreu no catálogo da sala Xingu/Terra, os 

textos de apresentação não desenvolvem questões relativas às características 

formais e estéticas das imagens, assim como a poética individual de Bisilliat, 

eles desenvolvem apenas o tema representado nas fotografias. 

 

Crítica jornalística 

 

Figura 48 - Imagem retirada da reportagem A arte do cacique Aritana sua vida. Jornal da 
Tarde: 14 de outubro de 1975142

 

. 

Além da expectativa de seus proponentes, apoiadores e financiadores, havia o 

interesse da imprensa acerca da sala. Em meio a diversas discussões e 

polêmicas a respeito do formato e da representatividade da Bienal, parecia 

haver certo consenso por parte dos jornalistas e críticos a respeito da 

validade e legitimidade de uma sala como a Xingu/ Terra na XIII Bienal. No 

ano de sua realização, por exemplo, a mostra recebeu o Grande Prêmio de 

                                                            
142 Reportagem A arte do cacique Aritana: sua vida. Jornal da Tarde: 14 de outubro de 1975. 
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Crítica da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA)143

 

, na categoria de 

exposições de artes visuais, evidenciando sua aceitação por um segmento 

organizado da crítica do período. 

No entanto, entre as diversas reportagens encontradas sobre a sala, poucas 

comentam as fotografias de Maureen Bisilliat, e muitas abordam a presença 

do Cacique Aritana, responsável por construir o “cenário” da exposição, no 

prédio da Bienal. A abordagem de muitas reportagens enfatizava o 

estranhamento causado pela presença de um indígena em uma exposição de 

arte contemporânea, assim como a visão peculiar do Cacique sobre os objetos 

expostos e seu desconforto frente aos costumes e o cotidiano da cidade de 

São Paulo. 

 
Diante das telas de Glauco Pinto Moraes, pintor ultra-realista que 
apresenta máquinas a vapor (trens) em notícia de jornal, Aritana diz 
secamente: ‘são peças de motor’. Ao lado, diante da telas eróticas 
(nádegas) de Emi Mori, nenhum comentário. O erotismo do branco 
nada significa para Aritana, que pára em frente aos pavilhões em 
forma de cubo dos Estados Unidos, onde a vídeo arte está sendo 
mostrada. Os enormes cubos, muito brancos, estão fechados: há 
operários trabalhando lá dentro. ‘Esta tinta tem cheiro de madeira... 
Isto aqui (os cubos) parece um prédio...144

 
 

O enfoque dessa reportagem ressalta o estranhamento do Cacique frente às 

obras da Bienal de São Paulo e, por meio de suas respostas, fica claro seu 

deslocamento em relação às discussões do campo da arte. É interessante 

analisar essa situação tendo em vista o conteúdo do Estatuto do Índio (1973), 

que havia entrado em vigor no governo do presidente Garrastazu Médici. Em 

                                                            
143 BISILLIAT, Maureen. Fotografias. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009. p.235. 
144 Reportagem A arte do cacique Aritana: sua vida. Jornal da Tarde: 14 de outubro de 1975. 
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seu primeiro artigo, o estatuto enfatiza a integração do povo indígena à 

cultura dominante do país, por meio de seu principal propósito: “integrá-los, 

progressiva e harmonicamente, à comunhão nacional” 145

A exposição configurou-se como uma tentativa de aproximação e, sobretudo, 

integração do cacique com a produção artística contemporânea nacional e 

internacional. Mas a política de integração do povo indígena difere-se 

bastante da proposta preservacionista que direcionou a criação do Parque 

Nacional do Xingu, pelos irmãos Villas-Boas e Darcy Ribeiro, em 1961. O 

Parque foi criado para garantir terras aos povos indígenas, mas também tinha 

o propósito de criar um lugar em que seria possível preservar a cultura de 

diversas etnias, com o mínimo de interferências possíveis, e valoriza-la por 

suas características intrínsecas e particulares. Apresenta-se assim um 

contexto de aparentes contradições ao redor da exposição Xingu/Terra que se 

explicam na medida em que se compreende o propósito político da exposição. 

. Na medida em que 

investiga como Aritana recebeu e interpretou as obras expostas na Bienal, a 

reportagem investiga como essa diretriz do Estatuto se dá no campo da arte e 

apresenta um estudo de caso crítico sobre a presença do índio no evento. 

 

  

                                                            
145 BRASIL. Lei N. 6001 – De 19 de Dezembro de 1973. Dispõe do Estatuto do Índio. Artigo 
1º. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 de Dezembro de 1973. 
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* 

 

A exposição Xingu/Terra ocorreu em meio a ideais díspares por parte de 

propositores, realizadores e financiadores, porém eles se complementaram 

circunstancialmente na viabilização do projeto. Na equipe curatorial da Bienal 

de São Paulo predominava o discurso de representatividade nacional, com 

vínculos com a proposta modernista de criação da identidade de uma arte 

nacional, frente à produção internacional. Por parte do Estado, representado 

pela FUNAI, empresários, militares e intelectuais, com influência do 

modernismo artístico do país, havia a expectativa de exibir um elemento 

representativo e particular da arte brasileira, a arte indígena, que reforçava 

uma política pública de integração desse povo e apresentava à população 

uma ação humanista e solidária, por parte de um governo marcado pelo 

autoritarismo. O Banco Itaú, por intermédio de Olavo Setúbal, por uma 

questão de circunstância, acabou inserindo a mostra na publicidade da 

instituição financeira. O trabalho dos irmãos Villas-Boas ficou ofuscado pela 

presença de Maureen Bisilliat, sendo raramente abordado pelas reportagens 

consultadas, coube a eles ceder à FUNAI sua coleção de objetos indígenas 

para compor a mostra. A fotógrafa exerceu um papel central na coordenação 

geral da sala e sua função extrapolou a de fotógrafa, já que ela foi também 

produtora da exposição. 

Assim, podemos considerar que a exposição enquadrou-se em uma política de 

difusão do Parque do Xingu e da própria cultura indígena, tratando-se de um 
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elogio à estética indígena que adquire uma função promocional em relação 

aos programas relacionados à cultura indígena do governo federal. Nesse 

processo ficam evidentes as contradições entre a proposta do Parque 

Nacional do Xingu e a política pública de integração dos povos indígenas, 

implementada na década de 1970. Além disso, a mostra é absorvida no 

discurso de autopromoção de seus realizadores e, como parte da Bienal, ela 

atua no sentido de reforçar a identidade e a peculiaridade da arte brasileira. 

Hal Foster, em seu texto O artista como etnógrafo, discorre sobre as 

aproximações entre arte e etnografia no interior das instituições artísticas, a 

partir da década de 1960. O autor aborda a relação da produção artística 

contemporânea voltada para um “outro cultural e/ou étnico”146 com a 

instituição cultural, que a apropria a fim de exibi-la. Segundo Foster, as 

instituições buscam demonstrar tolerância ao importar a crítica presente no 

trabalho de alguns artistas e, assim, acabam por inoculá-la147

  

. O ensaio 

fotográfico de Maureen Bisilliat sobre o Xingu é absorvido e apropriado por 

discursos vigentes nas diversas instituições que apoiam sua realização. A 

fotógrafa demonstra não resistir a esse fluxo, naturalizado nos campos da 

curadoria e da arte. No entanto, permaneceu uma dúvida em relação ao seu 

posicionamento, pois poucos textos expunham suas opiniões e, além disso, 

não foi possível realizar uma entrevista com a fotógrafa. 

                                                            
146 FOSTER, HAL. O artista como etnógrafo. In: Sanches, Manuela (org.). Deslocalizar a 
Europa: Antropologia, Arte, Literatura e História na pós‐colonialidade. Lisboa: Cotovia, 2005.  
p.261. 
147 Idem. p.284. 
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2.3. BOM RETIRO E LUZ: UM ROTEIRO (Pinacoteca do Estado de São 

Paulo, 1976) 

Na década de 1970, a Pinacoteca era submetida à Subdivisão de Museus, do 

Departamento de Artes e Ciências Humanas da Secretaria da Cultura Ciência 

e Tecnologia do Governo Estadual de São Paulo, e a direção do Museu era, 

como atualmente, indicada diretamente pelo Secretário em exercício. 

No Centro de Documentação (CDOC) da instituição, há registros de apenas 

três exposições fotográficas realizadas na década, entre 1976 e 79, período 

em que Aracy Amaral foi diretora da instituição: Bom Retiro e Luz: um roteiro, 

com fotografias de Cristiano Mascaro (1976); Da senzala ao sobrado: 

arquitetura brasileira na Nigéria e na República Popular do Benin, de Mariana 

e Manuela Carneiro da Cunha (1979) e Candomblé: um culto afro-brasileiro, 

de Carlos E. Marcondes de Moura (1979). Na década de 1980, as ações 

relacionadas à fotografia na Pinacoteca, começariam com o Gabinete 

Fotográfico (1980 – 1982), coordenado por Rubens Fernandes Junior, projeto 

que mereceria um estudo exclusivo148

 

. 

 

                                                            
148 No Centro de Documentação da Pinacoteca do Estado de São Paulo (CDOC), há mais de 
trezentos documentos de época sobre o projeto: clipagem, em formato de dossiê, ofícios, 
correspondências e cartazes das exposições com textos no verso. 
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Figura 49 - Capa do catálogo da exposição 

 

 

A mostra Bom Retiro e Luz: um roteiro, realizada entre abril e maio de 1976 

na Pinacoteca do Estado de São Paulo149, contemplava 40 fotografias em 

preto e branco de Cristiano Mascaro150

                                                            
149 Catálogo da exposição Bom Retiro e Luz: Um Roteiro, consultado no Centro de 
Documentação da Pinacoteca do Estado de São Paulo (Cdoc). A exposição foi remontada em 
maio de 2009, como parte da mostra Um Acervo em Preto e Branco, na Pinacoteca do Estado 
de São Paulo. As cópias também foram expostas em 2011, no Centro de Cultura Judaica, em 
mostra organizada por Diógenes Moura. 

. Foi resultado de uma encomenda 

feita ao fotógrafo por Aracy Amaral que, entre 1975 e 1979, dirige a 

150 Na década de 1970, Cristiano Mascaro era professor de fotografia em cursos livres 
sediados na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 
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Pinacoteca do Estado de São Paulo151. Entre muitas mudanças realizadas pela 

historiadora da arte no programa do Museu, principalmente no que diz 

respeito ao espaço aberto para manifestações da arte contemporânea152, 

inicia-se na instituição um trabalho com fotografia153

Antes de assumir a direção do Museu, Amaral atuava na área acadêmica, 

tendo concluído doutorado sobre a obra da artista modernista Tarsila do 

Amaral. Anteriormente, no mestrado, havia pesquisado sobre a Semana de 

Arte Moderna de 1922, ambos na Universidade de São Paulo. Desde 1972 era 

professora assistente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade

. 

154

Na época, a Pinacoteca também iniciava um processo de aproximação com a 

comunidade ao seu redor, por meio do trabalho de Paulo Portela Filho, que 

assumia a área de Relações com o Público do Museu. O setor foi um 

predecessor dos programas educativos dos museus de São Paulo e, na época 

era também responsável pela organização de ações formativas dentro da 

instituição. Nesse período começaram os laboratórios de desenho, ministrados 

por Portela. Esse trabalho marca o início de uma nova relação da instituição 

com os bairros ao seu redor: Bom Retiro e Luz. 

. 

                                                            
151 Aracy Amaral foi convidada a assumir o cargo de diretora por José Mindlin, quando 
assume seu mandato como Secretário da Cultura, Ciências e Tecnologia. Depoimento à 
autora em junho de 2012. 
152 Cronologia disponível no Centro de Documentação da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
153 De acordo com uma cronologia disponível no Centro de Documentação da Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, no período anterior não há registros de exposições fotográficas. 
154 Informações retiradas do Currículo Lattes de Aracy Amaral, em 31 de julho de 2011, no 
site: https://uspdigital.usp.br/tycho/CurriculoLattesMostrar?codpub=B7A0ABABFBFB 
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A exposição Bom Retiro e Luz: um Roteiro foi um dos primeiros passos para o 

início de um processo de aproximação entre a instituição e a população local 

que não costumava frequentá-la. Com ela, abre-se um olhar no sentido 

museu-sociedade, ou seja, um fluxo em sentido contrário, em que o museu 

quer ver, além de ser visto. A exposição, segundo Aracy Amaral, seria “um 

princípio de um diálogo necessário” entre a Pinacoteca e a população que 

habitava a região. 

O desafio de unir os interesses institucionais da Pinacoteca em ampliar suas 

ações com a comunidade, com o caráter subjetivo do trabalho do fotógrafo, é 

o ponto central da exposição e, por consequência, do texto de abertura da 

Mostra, escrito por Aracy Amaral.  Sendo assim, a relação entre o discurso do 

Museu e as particularidades das fotografias da exposição, é o foco central da 

análise desenvolvida nesse capítulo e tem como base os textos e imagens 

presentes no catálogo da mostra. 

 

A proposta da Pinacoteca 

Um desafio à penetração de uma área urbana de características 
específicas, do ponto de vista de zona industrial-comercial, de trânsito 
humano intenso, simultaneamente área residencial classe-média, 
vizinhanças de áreas chegadas e partidas da cidade grande, área 
verde excepcional em São Paulo [...] Cristiano Mascaro aceitou o 
desafio155

Ao descrever o trabalho realizado pelo fotógrafo Cristiano Mascaro, Aracy 

Amaral ressalta o caráter desafiador e complexo de penetrar os locais 

. 

                                                            
155 Bom Retiro e Luz: um Roteiro (catálogo). São Paulo: Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
1976. 
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fotografados. Percebe-se que, para ela, o maior desafio do fotógrafo não 

seria obter fotografias esteticamente interessantes, mas conseguir fotografar 

as situações de forma a compreendê-las e revelá-las. Cabe a ele desvendar e 

exibir determinados aspectos da realidade, por meio de metonímias visuais, 

ou seja, de imagens que remetam a determinadas situações previamente 

estabelecidas. Assim, nesse caso, o papel do fotógrafo aproxima-se ao de um 

cientista social que apresenta seus estudos por meio de imagens156

Aracy Amaral reforça essa posição ao descrever o ato de fotografar para a 

exposição como a “captação psicológica da gente sofrida do macro-

conglomerado, a parafernália arquitetônica de vários tempos justapostos, a 

sobreposição caótica da comunicação visual da área”. Ao mesmo tempo em 

que deposita grande expectativa no potencial da fotografia em captar até 

mesmo os humores dos retratados, assume um ponto de vista crítico em 

relação às condições sociais e visuais do entorno da Pinacoteca. Em seu 

discurso despontam juízos sobre as condições das pessoas da região, a 

respeito do tipo de arquitetura e a forma como eram dispostos os elementos 

de comunicação visual da região. 

. A 

fotografia, nesse contexto, é considerada uma ferramenta de análise 

sociológica, de caráter documental. 

Em outro trecho do mesmo texto, Aracy Amaral apresenta a exposição como 

uma “interpretação fotográfica” de um indivíduo sobre um determinado 

                                                            
156 FOSTER, HAL. O artista como etnógrafo. In Sanches, Manuela (org.). Deslocalizar a 
Europa: Antropologia, Arte, Literatura e História na pós‐colonialidade. Lisboa: Cotovia, 2005. 
p. 259-296. 
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“núcleo urbano-humano, captado através de uma dada sensibilidade”. Ela 

enfatiza a relevância da subjetividade do fotógrafo no ato de captar uma 

imagem fotográfica, mesmo em uma exposição de caráter a princípio 

documental. Segundo a diretora, a mostra deveria apresentar uma “visão 

personalíssima” do bairro em que se encontrava a instituição, deixando 

evidente sua consciência sobre o caráter autoral das fotografias, em que 

considera a poética pessoal do fotógrafo. 

Esse tipo de proposta do Museu com a fotografia apresenta relação com a 

atuação do fotógrafo Edward Steichen, frente ao Departamento de Fotografia 

do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Entre as diversas exposições do 

curador, podemos destacar a exposição The Family of Man, abordada no 

primeiro capítulo dessa dissertação. A proposta da Pinacoteca do Estado de 

São Paulo, assim como a de Steichen, não deposita na fotografia uma 

preocupação quanto ao seu valor como objeto artístico. Sua inclusão no 

museu de arte ocorre por meio de sua capacidade de reforçar os laços com a 

população e, principalmente no caso do museu americano, com uma 

ampliação numérica de público. 
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A proposta do fotógrafo 

 
Figura 50 - Imagem retirada do catálogo da exposição 

 

A imagem anterior (fig.50) retrata uma mulher em uma atividade trivial e 

cotidiana, a abertura de um estabelecimento comercial. Sua expressão facial 

demonstra alegria em realizar a atividade na qual foi fotografada. Sua postura 

sugere uma naturalidade na ação, indicando que a fotografia não seria 

posada, teria sido captada com espontaneidade. Não há rastros de 

interferência do fotógrafo na cena, sua presença não é considerada, a pessoa 

fotografada não o vê, não olha e não se relaciona com ele. Essas 

características são comuns às outras imagens que compunham a exposição, 

indicando a opção de Mascaro por esse tipo de abordagem. Um certo grau de 

interferência pode existir, porém o fotógrafo tenta ocultá-lo pela edição das 

imagens. 
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O fotógrafo apresentou fotografias de situações intimistas do cotidiano da 

população que vive e circula pelos bairros do Bom Retiro e da Luz. Homens 

de terno e chapéu conversando (fig. 51), outros lendo jornal em um banco do 

parque (fig.52), e outro ainda caminhando com expressão facial pesada 

(figura 53). 

 
Figura 51 - Imagem retirada do catálogo da exposição 

 

No texto de apresentação da exposição, Aracy Amaral faz correlações entre 

as fotografias de Cristiano Mascaro e aquelas do fotógrafo Henri Cartier-

Bresson. As correspondências na forma de captar e compor as imagens entre 

ambos os fotógrafos são visíveis e assumidas pelo brasileiro em entrevistas e 

em seu trabalho acadêmico. Na década de 1980, ele recebe o título de 

mestre, com a dissertação O Uso da Fotografia na Interpretação do Espaço 
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Urbano e, com a tese A Fotografia e a Arquitetura 157

 

, conclui seu doutorado 

em 1994. Graduado em Arquitetura e Urbanismo, Mascaro dedicou grande 

parte de seu tempo em fotografar espaços urbanos. Suas imagens de 

arquitetura são construídas de modo meticuloso, no que diz respeito ao 

controle de luz e à forma, com linhas bem marcadas e proporções 

geométricas calculadas. Essas fotografias revelam um cuidado com a 

composição que faz com que elas extrapolem a função apenas documental e 

de registro. Ele é um fotógrafo que busca utilizar as ferramentas da câmera 

fotográfica e do laboratório para ter controle total sobre o resultado da 

imagem. Essas características, em união com seu trabalho como 

fotojornalista, aproximam Mascaro da estética de Cartier-Bresson.  

Figura 52 - Imagem retirada do catálogo da exposição 

                                                            
157 MASCARO, Cristiano Alckmin. Fotografia e Arquitetura. São Paulo, USP, 1994. Tese 
(doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 1994. 
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As pessoas, em grande parte de sua produção sobre o espaço urbano, são 

coadjuvantes, como elementos que acrescentam informações ao local 

fotografado. No mesmo texto de abertura da exposição, Amaral afirma que na 

ocasião da produção desse ensaio, o fotógrafo brasileiro havia se aberto para 

a presença humana nas imagens. Segundo a autora, Mascaro tinha sido 

“tocado pela realidade humana que começou a fixar” em suas fotografias e, 

devido a isso, considerou que ele se aproximava dos “fotógrafos da linha 

compromissada com a realidade”, que, de acordo com Amaral, seriam 

presentes em grande número na fotografia mundial. Suas palavras deixam 

subentendido que Mascaro, em sua produção habitual, não demonstrava tal 

compromisso e compara seu trabalho com os fotógrafos documentaristas. 

A diretora da Pinacoteca refere-se a esses fotógrafos como se utilizassem seu 

trabalho de forma engajada, no sentido de fazerem crítica social. Em nível 

internacional, duas experiências, abordadas no item 1.1., foram bastante 

influentes até a década de 1970: a fotografia documental norte-americana, 

surgida em meados da década de 1930, após a Crise de 1929, e a fotografia 

humanista francesa, pós Segunda Guerra Mundial. Ambas as experiências 

com fotografia surgem em situações de pós-crise e os fotógrafos assumem 

um papel em que a imagem fotográfica detém-se a mostrar as condições 

sociais dos fotografados. Segundo Peter Hamilton, Cartier-Bresson seria um 

ótimo exemplo de fotógrafo humanista, pois ao ser interrogado em 1951, 

sobre qual seria o mais importante assunto a ser fotografado, teria 
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respondido que era “a humanidade, o homem e sua vida, tão curta, tão frágil, 

tão ameaçada” 158

Apesar de não se configurar como uma marca da produção de Cristiano 

Mascaro, as características das fotografias para exposição “Bom retiro e luz: 

um roteiro” apresentam similaridades com aquelas do paradigma da 

fotografia humanista francesa. Suas imagens são monocromáticas, 

evidenciam particularidades do cotidiano das pessoas fotografadas e, além 

disso, enfatizam a beleza presente em seus gestos. As atividades corriqueiras 

do dia-a-dia são poetizadas e estetizadas pelo fotógrafo e as relações 

harmônicas e afetivas entre os retratados são mostradas de forma a ressaltar 

a comunhão e o que há de comum entre todos os seres humanos. 

. 

 
Figura 53 - Imagem retirada do catálogo da exposição 

                                                            
158HAMILTON, Peter. Representing the social: france and frenchness in post‐war humanist 
photography. In: HALL, Stuart. Representation: cultural representations and signifying 
practices. Londres: Sage Publications, 1997. p.103 (tradução da autora). 
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* 

Aracy Amaral colocou em prática uma nova proposta de museu na época em 

que dirigiu a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Nela, se incluíam ações 

voltadas para a ampliação do acesso à instituição pela comunidade dos 

bairros que circundavam o Museu. A exposição fotográfica Bom Retiro e Luz: 

um roteiro, realizada em 1976, inseriu-se nesse conjunto. Ela tinha como 

principal objetivo incentivar as pessoas que frequentavam e moravam na 

região a entrarem no museu, a partir da identificação com seu tema das 

fotografias. A instituição tentou, por meio de um uso documental da imagem 

fotográfica, apresentar um olhar sobre a sociedade em que estava inserida a 

fim de chama-la para seu interior, a partir do entendimento de museu como 

espaço de debate e interação159

As divergências entre a proposta do Museu e as fotografias de Cristiano 

Mascaro aparecem ao compararmos o texto de apresentação escrito por 

Aracy Amaral e as características das imagens que compunham a exposição 

Bom Retiro e Luz: um roteiro. Apesar da historiadora se referir à população 

dos bairros retratados por Mascaro como “gente sofrida”, as fotografias não 

mostram tal característica, elas apresentam contrapontos. No entanto, no que 

diz respeito à questão formal das imagens e ao papel do fotógrafo, é 

perceptível uma consonância entre seu discurso e as características das 

fotografias de Cristiano Mascaro.   

. 

                                                            
159 Ver museu como fórum no artigo: MENESES, Ulpiano T. Bezerra. Do teatro da memória ao 
laboratório da história: a exposição museológica e o conhecimento histórico. Anais do Museu 
Paulista. São Paulo. N. Ser. v.2. p.09-42, jan/dez. 1994.p.11. 
 



121 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 03 

A FOTOGRAFIA INSTITUCIONALIZADA: ENCOMENDAS, 

APROPRIAÇÕES E CURADORIA 

Como vimos nos estudos de caso, o processo de institucionalização da 

fotografia documental aconteceu paralelamente à sua legitimação como 

objeto artístico. Na década de 1970, a entrada da fotografia nos espaços 

museológicos paulistanos, destinados às manifestações artísticas, não foi 

necessariamente vinculada ao campo da arte, pois nem sempre estava 

relacionada à valorização da subjetividade da ação do fotógrafo e às 

características formais das imagens fotográficas. Entre as diversas exposições 

fotográficas realizadas naquele período, muitas apresentam a fotografia em 

seu caráter documental. 

A década de 1960 é marcada pelo fim da hegemonia do fotoclubismo na 

realização de exposições em espaços museológicos da cidade e, a década de 

1970, evidencia seu enfraquecimento enquanto movimento social e artístico. 

Nas instituições analisadas, poucas mostras fotográficas realizadas no período 
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apresentam vínculo com fotoclubes e as imagens que as compõem não se 

inserem nas discussões formais e nos paradigmas da arte de vanguarda. Por 

outro lado, acontecem diversas exposições marcadas pelo caráter documental 

e histórico, vinculadas ao fotojornalismo e ao reconhecimento da fotografia 

como instrumento de denúncia de injustiças e problemas sociais. 

Na década de 1970, a fotografia foi, além de legitimada como arte, entendida 

como documento histórico nos museus de arte e, por isso, instituída como 

objeto museológico. Ela foi valorizada também por sua capacidade intrínseca 

de registrar e apresentar elementos que possibilitam o acesso visual e o 

estudo de hábitos e costumes relacionados à noção expandida de cultura, 

assim como sua capacidade de educar, formar e criar relações de 

identificação com a população. O museu de arte, nesse contexto, se lança em 

direção ao formato de museu histórico. 

Num museu de arte, uma tela, por exemplo, é documento plástico 
(mas sem considerar que a construção da visualidade integra a 
realidade histórica). Já no museu histórico, a mesma tela seria 
valorizada pelo tema, como documento iconográfico (mas ignorando a 
historicidade da matéria plástica) (ver Meneses: 1992b). Foram 
critérios como esse que determinaram em 1904 e em momentos 
posteriores, a transferência de telas do Museu Paulista (hoje da USP, 
um museu então histórico, antropológico e biológico), para a 
Pinacoteca do Estado (um museu de arte) [...] A relação entre museu 
histórico e museu de arte sempre foi ambígua, pois há um 
compromisso de origem e uma oposição latente, ao mesmo tempo160

 

. 

                                                            
160 MENESES, Ulpiano T. Bezerra. Tipologia de museus: o museu histórico. In: Do teatro da 
memória ao laboratório da história: a exposição museológica e o conhecimento histórico. 
Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. Ser. v.2. p.9–42, jan/dez. 1994.p.16. 
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No âmbito institucional, a função educativa da fotografia foi bastante 

explorada. Entre as exposições fotográficas temáticas e ensaísticas analisadas 

nessa pesquisa, fica evidente o objetivo, por parte das instituições, de ensinar 

ou de apresentar questões históricas ou sociais ao público. Essa motivação 

estava ligada a interesses políticos e econômicos de seus diretores e 

financiadores e, talvez por isso, começaram a se delinearem práticas 

relacionadas à encomenda de fotografias para exposições161

Nas últimas décadas do século XIX, a prática da encomenda é principalmente 

relacionada ao comércio direto de imagens fotográficas, especialmente de 

viagem, da documentação da paisagem urbana e de obras de engenharia. No 

movimento fotoclubista, nas primeiras cinco décadas do século XX, a 

encomenda não era uma prática comum, pois se prezava pelo 

desenvolvimento de uma poética pessoal do fotógrafo, o que acontecia de 

forma autônoma. No caso da produção de fotorreportagens, para revistas 

como O Cruzeiro, havia pautas encomendadas, mas também certa liberdade 

na escolha dos temas por parte dos fotógrafos

. 

162

Na década de 1970, o fotógrafo situa-se em um território misto entre a 

encomenda e a autonomia em relação à escolha de seus temas e ao seu 

método de trabalho. Em alguns casos, o contratante apresenta um tema a ser 

desenvolvido e, em outros casos, ocorre o inverso, o fotógrafo propõe a 

. 

                                                            
161 É importante diferenciar encomenda de curadoria, a encomenda relaciona-se ao processo 
de produção do trabalho, já a curadoria abrange também a seleção, a edição, a criação de 
sentidos e relações, entre outros.  
162 Ver: COSTA, Helouise. Um olho que pensa: estética moderna e fotojornalismo. São Paulo: 
USP, 1999. Tese (doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1999. 
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pauta de uma matéria e submete à aprovação do contratante. Na área de 

exposições, essa lógica se repete e é praticada pelas instituições 

museológicas da cidade de São Paulo. O contratante é representado pela 

figura do diretor da instituição e dos financiadores da mostra. 

O ato da encomenda, de um lado envolve uma tensão advinda de interesses 

potencialmente antagônicos e, do outro, pode ser muito confortável para 

todos os envolvidos. Há que se considerar a existência indiscutível de um 

propósito por parte daquele que realiza a encomenda, seja ele político, 

econômico, social, artístico, ideológico ou comercial, entre outros. Esses 

propósitos, ou interesses, podem ser compartilhados ou não pelo fotógrafo 

envolvido no processo da encomenda, o que pode gerar consonâncias ou 

dissonâncias na realização do trabalho. 

Nesse ponto, vale relembrar da experiência do fotógrafo suíço Robert Frank, 

por ocasião da produção das fotografias do livro The Americans 163

                                                            
163 FRANK, Robert. The Americans. Nova Iorque: Pantheon Books, [1986], c1958. 

, no 

período do pós-segunda-guerra nos Estados Unidos da América. Em 1955, 

Frank atuava como fotógrafo free-lancer em Nova Iorque e recebeu uma 

bolsa de apoio financeiro da Guggenheim Foundation para viajar pelo país e 

fotografar o povo americano. Ao fim de sua jornada, suas fotografias foram 

mal recebidas, pois foram consideradas muito céticas em relação aos 

costumes e enunciadoras de uma grande sensação de solidão do povo 

americano. A instituição financiadora do projeto, por sua vez, esperava 

fotografias que enunciassem esperança e reafirmassem os valores que 

fundamentavam o modo de vida americano. O livro, publicado inicialmente na 
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França, em 1958, ao ser editado nos Estados Unidos, deixou de incluir os 

textos escritos por diversos pensadores franceses e as 83 fotografias da 

edição original foram publicas acompanhadas de versos do escritor norte-

americano John Kerouac. Ficam evidentes os conflitos e divergências entre o 

fotógrafo e a Fundação. Durante sua carreira, Frank protagonizou conflitos 

com editores e outras instituições, justamente por assumir uma postura crítica 

e contestadora em relação aos temas escolhidos para seus ensaios164

Além do procedimento da encomenda, é preciso considerar o mecanismo de 

apropriação de ensaios fotográficos pelos discursos institucionais. A 

apropriação das cópias fotográficas do francês Eugène Atget pelo discurso do 

Departamento de Fotografia do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, por 

exemplo, enquadra-se nessa lógica. Produzidas originalmente sob encomenda 

do município de Paris, no início do século XX, com a função de registrar a 

cidade, foi incorporada posteriormente ao acervo do Museu a partir de uma 

perspectiva artística e historicizada, sob a rubrica de vanguardista e 

surrealista

. 

165

Percebe-se que a fotografia documental passa por um processo de 

adequação, ao tornar-se propriedade do museu. Ela começa a representar 

. Nesse caso, o Museu, representado por seus dirigentes, utiliza 

as fotografias em próprio benefício, no sentido de que busca ampliar o 

alcance e o valor de seu acervo, o que implica diretamente em seu capital 

cultural e patrimônio financeiro. 

                                                            
164 KORN, Jerry (org.). Documentary photography. Nova Iorque: Time-Life books, 1972. 
p.164-177. 
165 KRAUSS, Rosalind. O fotográfico. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. 
 



126 
 

discursos da instituição e com isso adquire novos sentidos, funções e, em 

alguns casos, o estatuto de objeto artístico. 

No campo das manifestações artísticas contemporâneas, a apropriação 

também acontece na esfera da produção. Uma fotografia, produzida 

originalmente para um determinado tipo de função – recordações familiares, 

publicitária, de pesquisas etnográficas, entre outras – pode ser apropriada de 

diversas maneiras em projetos e trabalhos desenvolvidos por artistas. Uma 

fotografia de arquivo, cópia ou negativo, uma imagem fotográfica publicada 

em periódico, ou uma fotografia de família, podem tornar-se elementos que 

compõem um novo objeto artístico e, assim, serem inseridas nas discussões 

da arte. Os artistas da Pop Art americana, os surrealistas, os construtivistas 

da União Soviética, os conceituais, além de diversos artistas atuais, assumem 

o processo de apropriação de fotografia como parte de sua poética pessoal e, 

a partir dele, ampliam o potencial subjetivo e crítico dessas imagens, 

colocando em discussão seus padrões, significados, usos e o circuito em que 

se incluíam. 

Já no âmbito das instituições o mecanismo de apropriação muitas vezes não é 

assumido. Na esfera da teoria e da crítica de arte ele pode tornar-se motivo 

de estudos e reflexões, porém, muitas vezes, não interessa aos museus 

deixa-lo visível ao seu público, aos seus apoiadores e financiadores. A 

apropriação de fotografias documentais como objeto museológico por museus 

de arte parece ter sua gênese em uma crise gerada pelas propostas da arte 

contemporânea, como a arte postal, em que a definição de objeto artístico é 
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expandida para documentos, e, no caso das performances, com o surgimento 

da necessidade de musealizar o documento, como registro histórico de uma 

ação166

Na década de 1970, em São Paulo, tanto a prática de encomendas como as 

apropriações estão presentes no processo da inserção da fotografia nos 

espaços museológicos, relacionados a diversas instâncias de poder, públicas e 

privadas, dentro do regime ditatorial então vigente. Nessa década, a presença 

da figura do curador em São Paulo é marcante, embora ainda não fossem 

nomeados como tal. Multiplicam-se profissionais que, dotados de poder 

advindo de sua posição frente a uma instituição cultural, direcionam o devir 

da produção artística, na medida em que realizam trabalhos que reforçam 

suas posturas políticas e ideologias, assim como das instituições que 

representam.  

. Nesse processo, misturam-se as noções de arquivo e acervo e, em 

meio a tudo isso, encontra-se a fotografia, como registro e memória 

iconográfica do mundo. O museu tenta se apropriar dos fatos do mundo e 

transforma-los em objeto de acervo, numa tentativa de significá-los, ordená-

los e historicizá-los. 

Na década de 1980, destaca-se a atuação do professor Walter Zanini, nas 

duas ocasiões em que participou da Bienal de São Paulo, em 1981 e 1983. Ele 

estabelece um parâmetro de ação curatorial que pode ser considerado um 

marco na determinação da função do curador e, até mesmo, do uso dessa 

                                                            
166 Sobre as aproximações e diferenças entre objeto e o documento histórico, ver: MENESES, 
Ulpiano T. Bezerra. Do teatro da memória ao laboratório da história: a exposição museológica 
e o conhecimento histórico. Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. Ser. v.2. p. 9 – 42, 
jan/dez. 1994.p.17-22. 
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terminologia no Brasil. Tanto na XVI quanto na XVII edição da Bienal, ele cria 

editais que buscam dar direcionamentos para a curadoria realizada pelas 

delegações dos países estrangeiros representados no evento e, dessa 

maneira, assume a autoria da proposta curatorial geral da mostra. Nesse 

momento, ao assumir o papel de autor, o curador também assume sua 

responsabilidade como propositor de recortes, enfoques e seleções dentro no 

sistema da arte167. No período em que dirigiu o Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo (1963-1978), Zanini foi 

responsável pela primeira incorporação de fotografias ao acervo da 

instituição, em 1971, e estabeleceu parceria com o Museu de Arte Moderna 

de Nova Iorque (MoMA), no recebimento de itinerâncias do museu 

americano168

Diana Dobranski explora a questão da curadoria no circuito da fotografia, em 

seu trabalho sobre a atuação de Newhall no MoMA, entre 1940 e 1946.  Por 

meio de sua pesquisa, fica evidente a importância de Newhall na legitimação 

da fotografia no Museu, e, como seus parâmetros estabeleceram as diretrizes 

da ação do museu de arte com a fotografia. O papel do curador como 

autor

. 

169

                                                            
167 OBRIST, Hans Ulrich. Entrevista com Walter Zanini. In: Uma breve história da curadoria. 
São Paulo: Bei Comunicação, 2010. p.183-205. 

, nesse caso, é totalmente assumido, pois as exposições e 

incorporações realizadas no período em que esteve à frente do departamento 

168 COSTA, Helouise. Da fotografia como arte à arte como fotografia: a experiência do Museu 
de Arte Contemporânea da USP na década de 1970. Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. 
Sér. v.16. n.2. p. 131‐173. jul‐dez 2008. 
169 RUPP, Bettina. O curador como autor de exposições. Revista-Valise, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v.1, ano1, julho de 2011. 
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carregam sua marca pessoal e, entre si, apresentam coerência em suas 

propostas170

Historicamente, podemos considerar que o papel do curador passou por 

diversas modificações e que, atualmente, todos eles coexistem. No século 

XVII, o papel do artista-curador a serviço da corte foi representado pelo 

pintor David Teniers, que trabalhava para o arquiduque Leopoldo Wilhelm, na 

conservação e organização de seu acervo. No período Napoleônico, na 

passagem do século XVIII para o XIX, identifica-se o curador como agente do 

imperialismo, na figura de Dominique-Vivant Denon, que, em meio às tropas 

do exercito francês, tinha a função de selecionar os objetos que deveriam ser 

pilhados durante a guerra para serem incorporados aos acervos de museus 

franceses. Nas primeiras décadas do século XX, Alfred Barr, primeiro diretor-

curador do Museu de Arte Moderna de Nova York cria os paradigmas do 

curador como historiador da arte e produtor de conhecimento, a partir do 

entendimento de que o museu é um instrumento de educação do público. No 

campo da curadoria como atividade independente, destaca-se o historiador da 

arte Harald Szeemann, que ganha destaque a partir da década de 1970, nas 

grandes mostras internacionais da arte, como a Documenta de Kassel e a 

Bienal de Veneza

. 

171

A questão da curadoria é pouco abordada nas publicações sobre fotografia, o 

que demonstra que o campo de forças, muitas vezes divergentes, em que o 

. 

                                                            
170 DOBRANSZKY, Diana. A legitimação da fotografia no museu de arte: o Museum of Modern 
Art de Nova Iorque. Campinas: UNICAMP, 2008. Volume 01, 261p. Tese (doutorado) – 
Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP, 2008. 
171 COSTA, Helouise.  O retrato do curador: uma história em quatro tempos. Comunicação 
apresentada no XXXI Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, 2011. 
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fotógrafo atua, é raramente levado em consideração. Nesse contexto, o papel 

político do curador é, muitas vezes, desconsiderado, deixando de lado alguns 

personagens de um enredo com muitos protagonistas. 

No caso das exposições realizadas na década de 1970 no Museu de Arte de 

São Paulo, na XIII Bienal de São Paulo e Pinacoteca do Estado de São Paulo, 

analisadas nessa dissertação, o termo curador não é utilizado, nem o seu 

papel é assumido. No entanto, a função é dividida entre os diretores da 

Pinacoteca e do MASP e os fotógrafos. Ou seja, o conteúdo e a forma das 

exposições foram desenvolvidos em conjunto, mesmo sendo claras as 

dissonâncias em relação à metodologia de trabalho e aos seus objetivos 

gerais dos envolvidos. 

No caso da XIII Bienal de São Paulo, em que também ainda não havia a 

figura do curador geral, o processo de aprovação da realização da exposição 

Xingu/Terra é bastante coerente com a forma como eram definidos os 

participantes Mostra. Instâncias governamentais, tanto em nível nacional 

quanto internacional, selecionavam e indicavam as propostas e os artistas que 

participariam de suas edições, de acordo com seus interesses, o que tornava 

a Bienal bastante suscetível a projetos com uma determinada carga de 

propaganda política. Tal situação seria contornada temporariamente por 

Walter Zanini na década de 1980, a fim de minimizar esse tipo de ação e 

relacionar os trabalhos expostos na Bienal a discussões teóricas e históricas 

da arte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa dissertação teve como principal motivação investigar as razões e as 

formas como aconteceram algumas exposições de caráter documental, 

temático e ensaístico em museus de da arte da cidade de São Paulo, na 

década de 1970. Nesse sentido, as investigações realizadas nos três estudos 

de caso foram muito relevantes e ofereceram pistas e possibilidades de 

entendimento sobre os procedimentos, interesses e objetivos de diversos 

agentes que levaram a inserção da fotografia documental no circuito da arte. 

As mostras A família brasileira (Museu de Arte de São Paulo, 1971), Xingu/ 

Terra (Bienal de São Paulo, 1975) e Bom Retiro e Luz: um roteiro (Pinacoteca 

do Estado de São Paulo, 1976) foram realizadas por profissionais que 

conquistaram grande reconhecimento no país nas últimas décadas, tanto por 

parte do público quanto da crítica. Essas exposições foram divulgadas por 

meio de periódicos, geraram catálogos e ocuparam espaços museológicos 

importantes do país. Aconteceram com apoio de instituições privadas e 

públicas, nacionais e internacionais, em um momento inicial da 

institucionalização e da legitimação da fotografia nos museus de arte de São 

Paulo. Atualmente, três fotógrafos envolvidos nas três exposições analisadas, 

Claudia Andujar, Cristiano Mascaro e Maureen Bisilliat, são reconhecidos 

nacionalmente e internacionalmente por seus trabalhos sobre povos indígenas 

e sobre o espaço urbano. Os diretores das instituições que as promoveram 

também são referência para o campo de ação cultural no país e um de seus 
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financiadores, o Banco Itaú, atualmente é um dos maiores bancos da América 

Latina. 

O formato de exposição temática, analisado nessa pesquisa, parece ter 

suprido uma necessidade de aproximação do museu com seu público. Os 

temas trabalhados pelas três mostras tinham grande apelo popular, sendo 

relacionados à estrutura social, à história e à identidade brasileiras. Eles 

foram escolhidos por representarem posições políticas de seus realizadores e 

também por serem recorrentes em discursos presentes na esfera da política 

pública da década de 1970. 

As três exposições analisadas tinham, como uma de suas principais diretrizes, 

a função educativa, revelando-se assim o entendimento do museu de arte 

como equipamento da educação, voltado não somente para temas e questões 

da arte, mas da sociedade como um todo. No caso das ações com fotografia, 

as exposições analisadas têm similaridades com a proposta de Edward 

Steichen, curador do Departamento de Fotografia do MoMA, a partir de 1946, 

voltadas para a ampliação de público e popularização do museu, por meio da 

exibição de fotografias documentais em formato de exposição temática. 

O gênero de ensaio fotográfico, surgido no Brasil em meados da década de 

1960 na revista Realidade e em publicações especializadas, como a Revista de 

Fotografia, foi rapidamente absorvido pelos museus de arte da cidade de São 

Paulo. Seu formato parece permitir, ou evidenciar, o potencial subjetivo da 

fotografia dita documental, tema bastante caro nas discussões sobre a 

imagem fotográfica desde o modernismo. A relação do ensaio fotográfico com 
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o campo dos estudos das ciências sociais e sua inserção nos domínios da arte 

também esteve presente na pesquisa, pois, além de gerar exposições, 

também originaram publicações de diversos livros nas décadas de 1970 e 

1980. 

Os mecanismos de encomenda e apropriação no campo da fotografia 

mostraram-se presentes nos procedimentos envolvidos na realização das três 

exposições analisadas. Eles se inserem em um ambiente de surgimento da 

figura do curador no sistema da arte local e também nos procedimentos de 

inclusão da fotografia documental no campo da arte. A questão da autoria, 

em ambos os casos, tanto na esfera do fotógrafo quanto da curadoria, parece 

ser uma zona de conflitos. Em dois casos, na exposição A família Brasileira e 

em Bom retiro e luz: um roteiro, ficaram muito evidentes as dissonâncias 

entre os discursos dos fotógrafos e o das instituições. No estudo da exposição 

Xingu/Terra, os objetivos da fotógrafa pareceram estar em consonância com 

os interesses da Bienal e das instâncias governamentais que apoiaram a 

realização da mostra.  

Nos três estudos de caso, o único objetivo comum a todos os agentes 

envolvidos, era fazer acontecer as exposições. Com esse objetivo em pauta, 

os meios para realizá-las parecem não ter tido tanta importância, já que elas 

beneficiariam a todos os envolvidos, seja do ponto de vista econômico, 

político ou social. Esse tipo de postura deu abertura para que o processo de 

inserção da fotografia documental no museu de arte, na década de 1970, 

passase pela apropriação do espaço simbólico do trabalho do fotógrafo por 
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discursos por vezes demagógicos, autoritários, ufanistas e historicistas. Com 

isso, o potencial crítico e, às vezes contestador, das propostas das exposições 

eram correntemente substituído por discursos apaziguadores e conservadores 

que contribuíram para a manutenção do sistema que sustentava as 

instituições. 

O resultado dessa dissertação mostrou o grande potencial ainda inexplorado 

da assimilação da fotografia documental pelos museus de arte brasileiros. A 

análise das exposições foi uma ferramenta muito útil para revelar os agentes 

e as redes de relações, além das imagens fotográficas envolvidas nesse 

processo. Devido a esse tipo de abordagem, as argumentações presentes 

nessa dissertação localizaram-se entre campos muito amplos de 

conhecimento, como a arte, a comunicação, a história e a sociologia. Do 

encontro entre eles surgiram muitas dúvidas em relação à utilização de 

determinadas terminologias e formas de análise, devido especialmente à 

escassez de estudos pré-existentes nessa área no Brasil. As exposições 

envolvem diversas áreas de conhecimento em sua realização e por isso 

revelam o complexo sistema que as sustenta. 

Acredito que esta pesquisa abre espaço para uma investigação mais ampla, 

com outros estudos de caso sobre exposições realizadas na década de 1970, 

não só em São Paulo como em outras cidades do país.  ampliaria a 

possibilidade de compreender de forma expandida a inserção da fotografia 

documental nos espaços da arte, podendo trazer a tona questões não 

abordadas e aprofundar aquelas presentes nesse trabalho. O método 
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comparativo adotado para a análise das exposições mostrou-se muito 

pertinente para o entendimento da fotografia como prática social e pode 

servir como uma ferramenta útil para outros estudos que tenham como 

objetivo compreender de forma expandida a inserção da fotografia nos 

espaços da arte. 
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Livraria do Congresso Americano – Sobre o Office of War Information 
http://memory.loc.gov/ammem/fsahtml/owiinfo.html 
 
Museu de Arte de São Paulo 
www.masp.art.br 
 
Museu The Family of Man 
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Revista Studium (IA – Unicamp) 
http://www.studium.iar.unicamp.br 
 
Site Fotoplus 
www.fotoplus.com 
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Neste volume, encontram-se reunidos os documentos de época utilizados na 

pesquisa relacionada à dissertação Fotografia documental no museu de arte: 

dissonâncias e consonâncias, realizada no mestrado do Programa Interunidades 

em Estética e História da Arte do Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo. O trabalho foi baseado na análise de exposições 

fotográficas de caráter documental realizadas nos museus de arte da cidade de 

São Paulo, na década de 1970, tendo como foco seus processos de idealização, 

realização e divulgação. 

Estes documentos foram localizados em periódicos e nos arquivos das 

instituições museológicas que abrigaram as exposições analisadas nos estudos 

de caso presentes no segundo capítulo do Volume I: A família brasileira (Museu 

de Arte de São Paulo, 1971), Xingu/Terra (XIII Bienal de São Paulo, 1975) e 

Bom Retiro e Luz: um roteiro (Pinacoteca do Estado de São Paulo, 1976). Os 

documentos relativos à exposição The family of man (Museu de Arte Moderna 

de Nova Iorque, 1955), localizados no arquivo online da instituição, foram 

incluídos devido à análise presente no item 1.3 do primeiro capítulo do Volume 

I, em que a mostra foi considerada referência histórica para o modelo de 

exposição fotográfica temática, abordado no desenvolvimento do trabalho. 

O conteúdo está organizado por tipologia, em ordem cronológica, de acordo 

com a exposição à que se referem, de maneira a facilitar a consulta por parte 

do leitor e permitir que ele faça suas próprias interpretações dos conteúdos 

desses materiais. 
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ANEXO I – LISTA DE DOCUMENTOS 

 

1. EXPOSIÇÃO A FAMÍLIA BRASILEIRA 

 

a. Correspondências, releases e comunicados 

Correspondência destinada a Gordon N. Ray, da John Simon Guggenheim 
Foundation, assinada por Pietro Maria Bardi, 1965, recomendava Cláudia 
Andujar para o 66-67 Guggenheim Fellowships. Localização: Arquivo histórico 
do Museu de Arte de São Paulo – 1971 – Caixa 02 – Pasta 08. 

Correspondência de agradecimento de Pietro Maria Bardi a Marino Quaglia. 
25/02/1971. Localização: Arquivo histórico do Museu de Arte de São Paulo – 
1971 – Caixa 02 – Pasta 08. 

Correspondência de Pietro Maria Bardi a família Moreira Lima, 14/06/1971. 
Localização: Arquivo histórico do Museu de Arte de São Paulo – 1971 – Caixa 
02 – Pasta 08. 

Correspondência de Pietro Maria Bardi à família Moreira Lima, 13/07/1971. 
Localização: Arquivo histórico do Museu de Arte de São Paulo – 1971 – Caixa 
02 – Pasta 08. 

Correspondência de Bardi ao Museu do Açúcar (Recife – PE), 05/08/1971. 
Localização: Arquivo histórico do Museu de Arte de São Paulo – 1971 – Caixa 
02 – Pasta 08. 

Comunicado interno sobre a participação de Jean Solari no recolhimento de 
imagens para a mostra A família Brasileira, 02/09/1971. Localização: Arquivo 
histórico do Museu de Arte de São Paulo – 1971 – Caixa 02 – Pasta 08. 

Comunicado interno sobre a participação de Maureen Bisilliat no recolhimento 
de imagens para a mostra A família Brasileira, 02/09/1971. Localização: Arquivo 
histórico do Museu de Arte de São Paulo – 1971 – Caixa 02 – Pasta 08. 

Correspondência de Rudá de Andrade a Pietro Maria Bardi, 12/10/1971. 
Localização: Arquivo histórico do Museu de Arte de São Paulo – 1971 – Caixa 
02 – Pasta 08. 



4 
 

Anotações sobre cidades do interior paulista, sem data. Localização: Arquivo 
histórico do Museu de Arte de São Paulo – 1971 – Caixa 02 – Pasta 08. 

Release sobre a exposição A família Brasileira, sem data. Localização: Arquivo 
histórico do Museu de Arte de São Paulo – 1971 – Caixa 02 – Pasta 08. 

Cartão de visita de Orlando Prado Browne, sem data. Arquivo histórico do 
Museu de Arte de São Paulo – 1971 – Caixa 02 – Pasta 08. 

 

b. Periódicos: notas e reportagens 

A família brasileira. O Diário de São Paulo, São Paulo, 24/04/1971. 

MASP mostra fotografias do tempo de nossos avôs. O Dia, São Paulo, 
07/09/1971. 

70 anos de nossa família. Jornal da Tarde, São Paulo, 28/09/1971 

Uma mostra diferente: apenas fotos antigas. Última hora, São Paulo, 
28/09/1971. 

O novo álbum da família paulista do século passado: Maureen Bisilliat, Claudia 
Andujar e George Love, três dos nossos melhores fotógrafos, estão mostrando 
no Museu de Arte, 162 fotos feitas entre 1880 e 1930. O Estado de São Paulo/ 
Jornal da Tarde, São Paulo, 29/9/1971. 

A família em 70 anos. O Estado de São Paulo, São Paulo, 29/09/1971. 

A família brasileira nas fotos de George Love. Jornal Popular da Tarde, São 
Paulo, 30/9/1971. 

A família Brasileira. Folha de São Paulo, São Paulo, 02/10/1971. 

A família Brasileira. Folha de São Paulo, São Paulo, 13/10/1971. 
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2. EXPOSIÇÃO XINGU/ TERRA  

 

a. Plantas baixas da XIII Bienal de São Paulo 

 

b. Correspondências, atas e recibos 

Ata de reunião. 15/05/1975. Arquivo Wanda Svevo: pasta de documentos 
relativos à XIII Bienal de São Paulo. 

Descritivo de previsão de custos para montagem da exposição Xingu/Terra e 
relação de material indígena da Coleção Villas Bôas, destinado ao Secretário de 
Cultura, Ciências e Tecnologia do Estado de São Paulo, José Mindlin e assinado 
por Gisela Magalhães. 27/05/1975. Arquivo Wanda Svevo: pasta de 
documentos relativos à XIII Bienal de São Paulo. 

Ofício da Fundação Bienal de São Paulo enviado a Secretário de Cultura, 
Ciências e Tecnologia do Estado de São Paulo, José Mindlin, assinado por Oscar 
P. Landmann. 04/07/1975. Arquivo Wanda Svevo: pasta de documentos 
relativos à XIII Bienal de São Paulo. 

Convite à participação na exposição de fotografias, destinado a Maureen 
Bisilliat, enviado por Rafael Buongermino Netto, coordenador artístico e cultural 
da Fundação Bienal de São Paulo. 18/08/1975. Arquivo Wanda Svevo: pasta de 
documentos relativos à XIII Bienal de São Paulo. 

Procuração autorizando Maureen Bisilliat a representar Gisela Magalhães na 
coordenação da montagem da exposição Xingu/Terra. 01/10/1975. 

Contrato de locação de serviço para coordenação, montagem e desmontagem 
da exposição Xingu/Terra, entre a Fundação Bienal de São Paulo e Gisela 
Magalhães, representada por Maureen Bisilliat. 08/10/1975. Arquivo Wanda 
Svevo: pasta de documentos relativos à XIII Bienal de São Paulo. 

Recibo da Fundação Bienal à Maureen Bisilliat, referente a reembolso de 
despesas efetuadas na montagem do estande Xingu/Terra. 30/10/1975. 
Arquivo Wanda Svevo: pasta de documentos relativos à XIII Bienal de São 
Paulo. 

Ata de da reunião de despedida de Francisco Matarazzo Sobrinho. 31/10/1975. 
Arquivo Wanda Svevo: pasta de documentos relativos à XIII Bienal de São 
Paulo. 
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Recibo da Fundação Bienal à Maureen Bisilliat, referente a reembolso de 
despesas efetuadas na montagem do estande Xingu/Terra. 01/11/1975. 
Arquivo Wanda Svevo: pasta de documentos relativos à XIII Bienal de São 
Paulo. 

Relação de comprovantes de despesas de montagem apresentados por 
Maureen Bisilliat para Fundação Bienal de São Paulo. 19/11/1975. Arquivo 
Wanda Svevo: pasta de documentos relativos à XIII Bienal de São Paulo. 

Recibo da Fundação Bienal à Maureen Bisilliat, referente a reembolso de 
despesas efetuadas na montagem do estande Xingu/Terra. 21/11/1975. 
Arquivo Wanda Svevo: pasta de documentos relativos à XIII Bienal de São 
Paulo. 

Recibo da Fundação Bienal à Maureen Bisilliat, referente a reembolso de 
despesas efetuadas na montagem do estande Xingu/Terra. 21/11/1975. 
Arquivo Wanda Svevo: pasta de documentos relativos à XIII Bienal de São 
Paulo. 

 

c. Periódicos: notas e reportagens 

As artes e os artistas na XIII Bienal. Folha de São Paulo, São Paulo, 
21/09/1975. 

Brasil na Bienal terá rituais, procissão e até arte indígena. Diário Popular, São 
Paulo, 12/10/1975. 

Bienal mostra arte indígena brasileira. Notícias Populares, São Paulo, 
12/10/1975. 

Bienal supera contratempos e começa sexta. O Estado de São Paulo/ Diário de 
São Paulo, São Paulo, 12/10/1975. 

A arte do cacique Aritana na Bienal: sua vida. O Estado de São Paulo/Jornal da 
Tarde, São Paulo, 14/10/1975. 

Bienal divulga os prêmios 5ª feira. O Estado de São Paulo, São Paulo, 
14/10/1975. 

Bienal abre amanhã. Última Hora, São Paulo, 16/10/1975. 

As “operárias” que estão no Ibirapuera. Folha de São Paulo, São Paulo, 
16/10/1975. 
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Vale tudo nesta XIII Bienal que faz o impossível para não morrer. Folha da 
Tarde, Porto Alegre, 17/10/1975. 

Sem título. A Gazeta de São Paulo, São Paulo, 18/10/1975. 

Xingu Terra: cultura do índio para preservar. A Folha de São Paulo, São Paulo, 
18/01/1976. 

Sem título. Jornal da Tarde, São Paulo, 10/04/1978. 

 

 

3. EXPOSIÇÃO BOM RETIRO E LUZ: UM ROTEIRO 

 

a. Correspondências  e comunicados 

Ofício de Aracy A. Amaral, diretora da Pinacoteca do Estado de São Paulo, a 
Vinicios Stein Campos, diretor da Divisão de Museus do Estado de Estado São 
Paulo. 29/01/1976. Arquivo do Centro de Documentação da Pinacoteca do 
Estado de São Paulo. 

Ofício de Aracy A. Amaral, diretora da Pinacoteca do Estado de São Paulo, a 
José Bonifácio Coutinho Nogueira, Secretário da Cultura, Ciência e Tecnologia. 
24/02/1976. Arquivo do Centro de Documentação da Pinacoteca do Estado de 
São Paulo. 

Ofício de Aracy A. Amaral, diretora da Pinacoteca do Estado de São Paulo, a 
Tirza Martins Ribeiro Magdalena, Diretora do Departamento de Cultura da 
Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de São Bernardo do 
Campo. 28/04/1976. Arquivo do Centro de Documentação da Pinacoteca do 
Estado de São Paulo. 

 

b. Periódico: reportagem 

Pinturas, fotos. E as colagens da Moda. Jornal da Tarde, São Paulo, 
06/04/1976. 

c. Textos do catálogo 
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4. EXPOSIÇÃO THE FAMILY OF MAN (Moma) 

 

a. Releases e comunicados 

 

Texto para release sobre a realização da exposição The Family of Man e 

informação sobre critérios para seleção de imagens, assinado pelo curador 

Edward Steichen. 31 de janeiro de 1954. 

 

Discurso de Rockefeller sobre Edward Steichen e abertura da exposição. 24 de 

janeiro de 1955.  

http://www.moma.org/docs/press_archives/1892/releases/MOMA_1955_0007_

3.pdf?2010 (consultado em 31 de maio de 2010, às 18h10). 

 

Release expedido pela direção de publicidade do Museu, assinado por Nelson 

Rockefeller. 25 de janeiro de 1955. 

http://moma.org/docs/press_archives/1893/releases/MOMA_1955_0008_4.pdf?

2010 (consultado em 31 de maio de 2010, às 19h10). 

 

Release expedido pela direção de publicidade do Museu, assinado por Nelson 

Rockefeller. 26 de janeiro de 1955. 

 

Comunicado sobre itinerância da mostra e US Information Agency. 01 de maio 

de 1955.  

http://www.moma.org/docs/press_archives/1940/releases/MOMA_1955_0055_

39.pdf?2010 (consulta em 31 de maio de 2010, às 19h). 

 

Comunicado sobre reportagem na rede CBS, 14 de junho de 1955.  

http://www.moma.org/docs/press_archives/1960/releases/MOMA_1955_0075_

58.pdf?2010 (consulta em 31 de maio de 2010, às 19h20). 

 

Release sobre o lançamento de edição de luxo do catálogo da mostra, 21 de 

junho de 1955.  
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http://www.moma.org/docs/press_archives/1958/releases/MOMA_1955_0073_

56.pdf?2010 – (consulta em 31 de maio de 2010, às 17h40). 

 

Release de apresentação dos catálogos da exposição “The Family of Man”, sem 

data - Release nº 44.  

http://www.moma.org/docs/press_archives/1945/releases/MOMA_1955_0060_

44.pdf?2010 (consulta em 31 de maio de 2010, às 17h55). 

 

Convite para abertura da exposição “The family of man”. 

 

  



10 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – EXPOSIÇÃO “A FAMÍLIA BRASILEIRA” 
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a. Correspondências, releases e comunicados 
(ordem cronológica) 
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Tipo de fonte: Correspondência  

Descrição: Agradecimento pelo recebimento de fotografias 

Remetente: PM Bardi 

Destinatário: Marino Quaglia 

Data: 25.02.1971 

 

Transcrição: [ x] completa [  ] parcial 

Ilmo. Sr. 

Marino Quaglia 

R. Recife, 205 

Catanduva – SP 

Prezado Senhor, 

Agradeço a sua valiosa colaboração, pelo empréstimo das suas fotografias. 

Estou preparando, para os meses de outubro e novembro, uma exposição 
sobre a “Família Brasileira”. Essa exposição será feita com fotografias antigas 
de famílias brasileiras. Serã (sic) recolhidas em todas as regiões do País, 
através de uma campanha que se desenvolverá pela imprensa. Apresentará ao 
público a oportunidade de apreciar um período de nossa história, os usos e os 
costumes de uma inteira época. A exposição contará também com uma série de 
filmes documentários. 

Por ocasião da abertura dessa mostra espero que V.Sa. possa vir a São Paulo a 
fim de assistir a inauguração. 

Atenciosamente, 

P.M. Bardi 

Diretor 

 

Local de pesquisa: Biblioteca do MASP 

Data: 06.05.2010 

Localização no arquivo: 1971 – Caixa 2 – Pasta 8 
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Tipo de fonte: Correspondência  

Descrição: Solicitação de fotografias 

Remetente: PM Bardi 

Destinatário: Família Moreira Lima 

Data: 14.06.1971 

 

Transcrição: [ x] completa [  ] parcial 

À 

Família Moreira Lima 

At. Sr. George Love 

Em mãos 

Prezados Senhores: 

Dentro de nosso programa de exposições do corrente ano estamos organizando 
uma, de caráter especial, que trata da família brasileira, seus hábitos, costumes 
e atividades. 

Essa exposição será baseada principalmente em fotografias e já temos a 
colaboração de inúmeras famílias não só da capital como, e principalmente, do 
interior de São Paulo e de outros estados. 

A fim de completarmos essa mostra é imprescindível a cooperação de Vv.Sas. e 
assim vimos solicitar-lhes a gentileza de nos ceder, a título de empréstimo a 
sua maravilhosa coleção. 

Agradecendo a cooperação de Vv. Sas. aproveitamos o ensejo para reiterar-
lhes os nossos sentimentos de elevada estima e consideração. 

Cordialmente 

P.M. Bardi 

Diretor 

 

Local de pesquisa: Biblioteca do MASP 

Data: 06.05.2010 

Localização no arquivo: 1971 – Caixa 2 – Pasta 8 
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Tipo de fonte: Correspondência  

Descrição: Agradecimento pelo recebimento de fotografias 

Remetente: Isabel Moreira Lima e Moreira 

Destinatário: P.M. Bardi 

Data: 13.07.71 

 

Transcrição: [  ] completa [ x] parcial 

[...] 

Sentimo-nos honrados com essa distinção e teremos o máximo prazer em 
colaborar com a exposição sobre a família brasileira, cedendo a título de 
empréstimo, a coleção a que V.Sas. se referem. 

Nesta oportunidade gostaríamos de obter maiores detalhes: quais os objetos a 
que V. Sas. Se referem, por quanto tempo ficariam emprestados e qual a 
cobertura que, certamente, o Museu de Arte de São Paulo concede em caso de 
extravio. 

[...] 

Isabel Moreira Lima e Moreira 

Rua Pamplona, 444 – apto 102 

Tel. 288-6512 

 

Local de pesquisa: Biblioteca do MASP 

Localização no arquivo: 1971 – Caixa 2 – Pasta 8 

Data: 06.05.2010 
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Tipo de fonte: Correspondência 

Assunto: Solicitação de fotografias 

Remetente: PM Bardi 

Destinatário: Dr. Luis da Rosa Oiticica – Diretor do Museu do Açúcar – Recife – 
PE 

Data: 05.08.71 

 

Transcrição: [ x] completa [  ] parcial 

Ilmo.Sr. 

Dr. Luis da Rosa Oiticica 

Diretor do Museu do Açúcar 

Av. 17 de agosto, 2233 

Recife – Pernambuco 

 

Prezado Diretor: 

É com imensa satisfação que acusamos o recebimento da “Revista do Museu do 
Açúcar” e o volume de Danilo Fragoso, “Boulitreau”. 

No momento estamos organizando uma exposição de fotografias sobre “A 
família Brasileira”. Trata-se de uma pesquisa que fizemos junto a numerosas 
famílias tradicionais, para localizar documentos iconográficos. 

Folheando o volume de Danilo notamos que possui fotografias de grande 
interesse para a nossa exposição. Portanto, gostaríamos de pedir permissão 
para incluir algumas fotos do livro do Danilo, com a devida permissão dele, 
para a dita exposição. As fotos que pretendemos são: 

1 – Boulitreau em pé 

2 – Grupo da Casa Grande (pag. 90) 

3 – Casamento (pag. 96) 

Se o senhor estiver de acordo, gostaríamos que mandasse fotografar as três 
fotos, remetendo-as para o Museu, sob as nossas expensas. 

Aproveito a oportunidade para oferecer ao seu Museu o livro de Polli, “Caffé e 
Surrogati”, Milão 1885, que penso poder ser de utilidade para a sua biblioteca. 
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Agradecendo à sua atenção e colaboração, colocamos-nos ao seu dispor. 

Cordialmente, 

P.M. Bardi 

Diretor 

P.S. Seguem várias publicações do Museu. 

 

Local de pesquisa: Biblioteca do MASP 

Localização no arquivo: 1971 – Caixa 2 – Pasta 8 

Data: 06.05.2010 
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Tipo de fonte: Comunicado interno 

Descrição: Participação de Jean Solari 

Remetente: PM Bardi 

Destinatário: Equipe do MASP 

Data: 02.09.71 

 

Transcrição: [ x] completa [  ] parcial 

Apresentamos o Sr. Jean Solari que está por nós incumbido de recolher 
material para a exposição “A família Brasileira”, que será organizada em nosso 
Museu em colaboração com a revista “Fotografia”. 

Agradecemos desde já a todos que poderão colaborar com a nossa iniciativa. 

Cordialmente, 

P.M.Bardi 

Diretor 

 

Local de pesquisa: Biblioteca do MASP 

Localização no arquivo: 1971 – Caixa 2 – Pasta 8 

Data: 06.05.2010 
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Tipo de fonte: Comunicado interno 

Descrição: Participação de Maureen Bisilliat 

Remetente: PM Bardi 

Destinatário: Equipe do MASP 

Data: 02.09.71 

 

Transcrição: [ x] completa [  ] parcial 

Apresentamos a Sra. Maureen Bisilliat que está por nós incumbida de recolher 
material para a exposição “A família Brasileira”, que será organizada em nosso 
Museu em colaboração com a revista “Fotografia”. 

Agradecemos desde já a todos que poderão colaborar com a nossa iniciativa. 

Cordialmente, 

P.M.Bardi 

Diretor 

 

Local de pesquisa: Biblioteca do MASP 

Localização no arquivo: 1971 – Caixa 2 – Pasta 8 

Data: 06.05.2010 
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Tipo de fonte: Correspondência 

Descrição: Congratulações pela exposição 

Remetente: Rudá de Andrade – Presidente do Conselho do Museu da Imagem e 
do Som 

Destinatário: P.M. Bardi 

Data: 12.10.71 

 

Transcrição: [ x ] completa [  ] parcial 

Tenho o grato prazer de comunicar a Vossa Senhoria que em reunião do 
Conselho de Orientação do Museu da Imagem e do Som de 6 – 10 – 71, foi 
consignado em ata um voto de louvor ao Museu de Arte de São Paulo pela 
realização da Exposição fotográfica “A família Brasileira”, nesse Museu. 

Com minhas sinceras congratulações apresento meus protestos de distinta 
estima e consideração. 

 

Local de pesquisa: Biblioteca do MASP 

Localização no arquivo: 1971 – Caixa 2 – Pasta 8 

Data: 06.05.2010 
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Tipo de fonte: Anotação/ Nota 

Assunto: exposição “A família brasileira” 

Remetente: Desconhecido 

Destinatário: indefinido 

Data: indefinida 

 

Transcrição: [ x ] completa [ ] parcial 

 

A família brasileira 

Jaú, Catanduva, Ribeirão Preto, Taubaté, Itu, Campinas, Bragança Paulista 

(Angelo Zanini/ Serra Negra) 

Prefeito 

 

 

Local de pesquisa: Biblioteca do MASP 

Localização no arquivo: 1971 – Caixa 02 – Pasta 8 

Data: 26.04.2010 
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Tipo de fonte: Release 

Descrição: exposição “A família brasileira” 

Remetente: MASP 

Destinatário: indefinido 

Data: indefinida 

 

Transcrição: [  ] completa [x ] parcial 

 Os trajes, as poses, as festas populares, as cerimônias tanto as alegres 
como as tristes (enterro, velório) estão em exposição. Esta mostra está dividida 
em duas partes: uma apresenta as fotos que foram enviadas ao Museu; e outra 
é através de projeções e transparências coloridas, feitas pelos fotógrafos CA, 
MB e GL que conseguiram manter a atmosfera dessas fotografias. 

 Os trajes quentes do começo do século, os chepéus (palhetas 
principalmente), o corte dos cabelos, as podes, tudo enfim que achamos 
curiosos hoje, às vezes engraçados, testemunham uma época de nossa 
história. 

 Essa exposição é patrocinada pelo Governo do Estado de São Paulo 
através da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo e Conselho Estadual de 
Cultura. 

 

Local de pesquisa: Biblioteca do MASP 

Localização no arquivo: 1971 – Caixa 02 – Pasta 8 

Data: 26.04.2010 
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Tipo de fonte: cartão de visita 

Assunto: exposição “A família brasileira” 

Remetente: Orlando Prado Browne 

Destinatário: indefinido 

Data: indefinida 

 

Transcrição: [ x ] completa [ ] parcial 

Orlando Prado Browne 

R. S. Geraldo, 50 – tel 650700 

 

Localização no arquivo: 1971 – Caixa 02 – Pasta 8 

Local de pesquisa: Biblioteca do MASP 

Data: 6.5.2010 
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b. Periódicos: notas e reportagens 

(ordem cronológica) 
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ANEXO III – EXPOSIÇÃO XINGU/TERRA 
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a. Plantas baixas da XIII Bienal de São Paulo 
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b. Correspondências, atas, recibos  e outros 

(ordem cronológica) 
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c. Periódicos: notas e reportagens 
(ordem cronológica) 
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ANEXO IV – EXPOSIÇÃO “BOM RETIRO E LUZ: UM ROTEIRO” 
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a. Correspondências e comunicados 
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b. Periódicos: Reportagem 
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c. Textos do catálogo da exposição 
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ANEXO V – EXPOSIÇÃO “THE FAMILY OF MAN” 
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a. Releases e comunicados 
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