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A abordagem dos vínculos entre a estética moderna e o fotojomalismo é o ponto 
de partida desta tese. O fotojomalismo é entendido como um fenômeno 
historicamente determinado que se afirma entre as décadas de 1930 e 1940 nas 
revistas ilustradas, alcançando difusão internacional. Defende-se que somente o 
domínio do código fotográfico, possibilitado pela experiência modernista, 
permitiu que a fotografia rompesse com a proposta de reprodução fiel do mundo 
visível e passasse a ser concebida como construção da realidade. Essa é 
considerada aqui a operação fundante do fotojomalismo e de sua ampla 
assimilação pelos meios de comunicação de massa. Após oferecer um panorama 
que remonta ao jornalismo popular ilustrado de meados do século XIX e 
estende-se à Segunda Guerra Mundial, este estudo concentra-se na contribuição 
do fotógrafo Jean Manzon para a revista semanal ilustrada O Cruzeiro, entre 
1943 e 1951. Jean Manzon, imigrante francês que se fixou no Brasil, é apontado 
como vetor de transmissão de um modelo de fotojomalismo europeu entre nós e, 
ao mesmo tempo, como agente na construção de uma certa identidade nacional. 
Cabe destacar a extensa iconografia, indissociável das reflexões apresentadas 
nessa tese, e que se constitui num volume em separado.

The approach to the connections between modem aesthetics and 
photojoumalism is the starting point of the thesis. Photojoumalism is 
understood as an historical issue that is affirmed between 1930’s and 1940’s, 
specially in the illustrated magazines and later tuming out to be intemational 
issue. It is stated that it is just in the domain of the photographic code, which 
was possible with the modemist experience, that photography was allowed to 
break down with the proposal of a faithful representation of the visible world 
and tumed to be a construction of reality. This is taken here as the foundation 
element of photojoumalism and its world wide assimilation by the mass media. 
The backgroud of this investigation goes back to the 19th century popular 
illustrated newspapers until the Second World War, and iti concentrates in the 
contribution of the photographer Jean Manzon to the weekly magazine O 
Cruzeiro between 1943 and 1951. Jean Manzon, a french immigrant that has 
moved to Brazil is considered as a channel of transmission of a certain model of 
European photojoumalism in Brazil and, at the same time as an agent in the 
construction of a particular national identity. It is important to note that the large 
iconography presented here is absolutely linked with the reflection and 
interpretations but it is organized in a separeted volume.
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“Toda fotografia é uma ficção que se pretente 
verdadeira. A despeito de tudo o que nos foi incultado, e 
do que pensamos, a fotografia mente sempre, ela mente 
por instinto, ela mente porque a sua natureza não lhe 
permite fazer outra coisa. Mas essa mentira inevitável 
não é o problema essencial. O essencial, é o uso que se 
faz da fotografia, as intenções a que serve. O essencial, 
em suma, é o controle exercido pela fotografia para 
impor suas mentiras numa dada direção. O bom 
fotógrafo é aquele que sabe bem mentir a verdade”. Joan 
Fontcuberta. Le baiser de Judas. Photographie et vérité.
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Um olho que pensa é o resultado de um longo percurso iniciado em 1984, 

quando pela primeira vez interessei-me pela fotografia. Encantava-me na época com 

o formalismo arrojado da fotografia de vanguarda, o que acabou por motivar um 

estudo sobre a experiência modernista no Brasil. Nesse primeiro momento debrucei- 

me sobre a produção amadora fotoclubista da década de 1950, a nossa vanguarda 

possivel num país em que os descompassos entre a modernização e os modemismos 

marcaram fortemente o nosso panorama cultural. Embora tivesse buscado esclarecer 

as relações sociais que alimentaram aquela prática, o meu principal interesse residia 

no desvelamento das propostas estéticas subjacentes às pesquisas de caráter formal, 

naquela a que nomeei A fotografia moderna no Brasil'.

Mesmo depois disso continuava motivada pelo assunto e o novo desafio a 

que me propus foi o de tentar entender como as determinações formais da estética 

moderna haviam se expandido para os meios de comunicação de massa. O 

contraponto natural do fotoclubismo, em seu caráter romântico, era o fotojomalismo 

e a fotografia de publicidade, ambos caracterizados por seu viés pragmático. Foi 

desse modo que decidi eleger o fotojomalismo, mais especificamente o da revista O 

Cruzeiro, entre 1943 e 1954, como terreno para novas investigações. Aprenda a ver 

as coisas2 foi a descoberta de como a estética moderna prestou-se para a renovação 

da mídia e extendeu, para um público de massa, uma certa pedagogia do olhar, que 

remontava aos discursos de vanguarda. No entanto, eu não passaria impune ao 

contato com as diferentes determinações que a mídia impunha à fotografia, o que 

provocou em mim dois efeitos inesperados: de um lado a perda daquele 

encantamento inicial com o formalismo modernista; de outro, a instauração de um 

novo desafio. Almejaria a partir de então, tentar situar o fotojomalismo como um 

fenômeno cultural mais amplo, ou melhor, como uma prática conformada por uma

'-COSTA, Helouise & RODRIGUES, Renato. A fotografia modema no Brasil. Rio de Janeiro: 
Funarte/UFRJ/IPHAN, 1995.
2-COSTA, Helouise. Aprenda a ver as coisas: fotojomalismo e modernidade na revista O Cruzeiro. 
São Paulo: 1992. Escola de Comunicações e Artes / Universidade de São Paulo (Dissertação de 
Mestrado).
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extensa rede de agentes sociais. Se dentro dela as questões estéticas tinham um 
papel relevante, como eu já pudera avaliar, outras, sem dúvida, também o teriam.

Desse modo, Um olho que pensa, caracterizou-se, desde o início, como um 
projeto ambicioso por sua abrangência. Optei por correr o risco de percorrer trilhas 
desconhecidas, e muitas vezes tortuosas, na perspectiva de uma abordagem 
multidisciplinar, embora não tenha podido - nem querido - me descomprometer de 
um olhar fundado originalmente nas artes visuais.

O trabalho foi concebido a partir de dois esforços complementares. O 
primeiro visou oferecer um panorama que remonta ao jornalismo ilustrado de 

meados do século-XIX e estende-se À Segunda Guerra Mundial—.A tentativa foi 
defender que os semanários populares ilustrados do século passado são o protótipo 
das revistas ilustradas deste século, uma vez que o seu surgimento está intimamente 
relacionado com a industrialização da imprensa e a comercialização da notícia. 
Esses semanários se contrapuseram aos periódicos elitistas da época, através da 
diversificação dos assuntos, que visava atingir um público amplo, e da iniciativa de 
abrir-se para os anunciantes, dos quais passaram a depender economicamente. A 
intensificação desse processo, levou ao surgimento das revistas ilustradas, um novo 

veículo, no qual a fotografia iria tomar o lugar da gravura.
A partir daí, este estudo problematiza o fotojomalismo enquanto fenômeno 

historicamente determinado, que se afirma entre as décadas de 1930 e 1940 nas 
revistas ilustradas, alcançando difusão internacional. Defende-se que somente o 
domínio do código fotográfico, possibilitado pela experiência modernista permitiu à 

fotografia o rompimento com a proposta de reprodução fiel do mundo visível e o 

seu entendimento como processo de construção da realidade. Consideramos que 

essa é a operação fundante da fotografia de propaganda política e do fotojomalismo, 
a nosso ver duas modalidades de discurso estreitamente relacionadas, em suas 

origens modernas. Assim, tentaremos mostrar que o fotojomalismo somente se 
especializou e constitu-se como linguagem específica a partir de diversos fatores 

que se conjugaram no período entre guerras, tanto do ponto de vista técnico - 
surgimento das novas câmeras de pequeno formato - quanto do ponto de vista 

econômico e social - solidificação dos meios de comunicação de massa e mudança
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do estatuto da fotografia de imprensa. Como emblemática dessa tese elegemos, por 

isso, a imagem, aparentemente singela, de uma câmera fotográfica com um chapéu 

de formatura, publicada originalmente em um anúncio sobre o tipo de fotografia 

empregado pela revista Life, em setembro de 1938. Nela se materializa a idéia de 

que a fotografia tomara-se um “olho pensante” e perdera a sua antiga inocência em 

relação ao real.

Ainda dentro dessa perspectiva primeira, tentamos entender como essas 

mesmas questões se rebateram no cenário brasileiro, apesar da ausência quase 

completa de estudos sobre o assunto. Começamos pelo século XIX, que, ao que 

parece, não pode dar corpo, entre nós, aos semanários populares ilustrados de 

atualidade nos moldes europeus. Também, pudera, não vivíamos ainda o processo 

de industrialização da imprensa, em pleno curso naqueles países. Nosso estudo 

passa, então, pelas primeiras revistas ilustradas do início do século XX e apontamos 

filiações, quase sempre assumidas, a certos modelos estrangeiros. Uma 

questão, no entanto, nos chamava a atenção. Porque o fotojomalismo não se 

especializou no Brasil a partir da década de 1930, uma vez que já dispunhamos aqui 

das câmeras de pequeno formato? De acordo com a questão central que move a 

nossa tese, esse fenômeno teria se dado, a um só tempo, em função da inexistência 

de uma experiência modernista prévia na fotografia brasileira e às condições ainda 

incipientes do nosso sistema de comunicação de massa, que começaria a se 

fortalecer, de fato, na década seguinte. A simultaneidade da experiência modernista 

na fotografia dita artística, e no fotojomalismo é, pois, uma característica de nosso 

ambiente cultural em função daquele descompasso que apontamos no início.

Dois fatores principais seriam determinantes para a instauração do 

fotojomalismo moderno no Brasil. O primeiro deles seria o fortalecimento do 

monopólio de comunicações de Assis Chateaubriand, que naquele momento vivia 

uma crescente especialização de funções e via com satisfação a superação da receita 

de vendas em banca pelo montante recebido dos anunciantes. O segundo, seria a 

agudeza do olhar informado pela experiência modernista européia de um imigrante, 

cujo nome era Jean Manzon. Tendo atuado inicialmente no esquema de propaganda
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VERÓN, Eliseo. A produção de sentido. São Paulo: Cultrix, 1980, p. 83, [grifo nosso], Nossa 
abordagem não é de modo algum semiótica, mas nos atrai particularmente nos trabalhos de Verón a 
defesa da necessidade de aproximação entre os estudos linguísticos e o estudo dos fenômenos 
sociais. Ver pp.59-63.
4-Ibid., p.206.

política do govemo de Getúlio Vargas, Manzon iria tomar-se o repórter fotográfico 
mais importante da revista O Cruzeiro dos anos 40.

Implementamos, então o nosso segundo esforço teórico, agora voltado para 
o estudo de caso específico da contribuição de Jean Manzon para a revista O 

Cruzeiro, na qual atuou entre 1943 e 1951. Manzon é apontado aqui como vetor de 
transmissão de um determinado modelo de fotojomalismo europeu entre nós e, ao 

mesmo tempo, como agente na construção de uma identidade nacional. Cabe 
destacar que a sua passagem pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do 

Estado Novo moldou o seu entendimento sobre o país. O estudo de suas 

fotorreportagens, produzidas para a revista O Cruzeiro, nos apresenta um certo 

retrato do Brasil, que revela a face bem definida, de uma identidade almejada pelos 

grupos dominantes do cenário político brasileiro dos anos 40. Por fim, nos 
debruçamos sobre as especificidadas de seu discurso visual, no modo por ele 

empregado para a construção do sentido e indagamos acerca do estatuto vigente de 

suas representações.
Considerando a fotografia também como texto, no sentido que lhe atribui 

Eliseo Verón, devemos concordar com o autor quando ele afirma que “Não se pode 

nunca fazer a análise de um texto (outra ilusão oriunda do formalismo); trabalha-se 

sempre sobre vários textos, quer se saiba ou não, já que as operações em ação na 

matéria significante são, por definição intertextuais”3. Numa outra passagem do 

mesmo estudo o autor especifica ainda melhor essa questão: “Não existe, portanto, 

abordagem absoluta de um determinado conjunto textual: para definir uma posição, 

é mister um ponto de vista. Afirmar que um texto comporta uma multiplicidade de 

leituras (ou, dito de outro modo, que uma multiplicidade de sistemas de 

manipulação destinados a nele assinalar o sentido, lhe é aplicável) equivale a 

afirmar que, no interior da semiose social, um texto é um elo de diversas cadeias; 

quer dizer, o sentido semiótico é multidimensional’’4.
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A operação inicial dessa tese foi justamente estabelecer um ponto de vista 

bem definido. Em outras palavras, foi tentar construir uma plataforma de 

observação dos fenômenos que nos parecesse a mais adequada, para que 

pudéssemos buscar, então, os diferentes elos das diferentes cadeias que nos 

interessava manipular. A nossa opção metodológica foi a de realizar o levantamento 

exaustivo das reportagens que Jean Manzon produziu para O Cruzeiro, 

paralelamente ao estudo do contexto social da época, de modo que esse cotejamento 

pudesse nos fomecer as pistas das questões com as quais iríamos trabalhar. O 

resultado foram 338 reportagens, as quais submetemos a um processo de 

classificação geral, que sem se pretender definitivo, era freqüentemente 

reformulado, a partir de diferentes categorias, como parte indissociável do nosso 

próprio processo de reflexão. A listagem completa das reportagens encontra-se no 

anexo deste volume, bem como a classificação a que chegamos na etapa final desse 

trabalho.
Por fim, cabe-nos fazer algumas considerações acerca da iconografia 

utilizada. O interesse que tenho mantido sobre o fotojomalismo, que já dura onze 

longos anos, me permitiu reunir imagens diversas pertencentes a fontes dispersas e 

muitas vezes raras. Juntando a isso o levantamento exaustivo da produção de Jean 

Manzon me vi diante de uma massa documental bastante extensa. Mais do que isso, 

pude perceber o débito dessa tese para com as imagens, nunca entendidas como 

ilustração, mas como matéria-prima essencial de nossas reflexões. Além disso, 

movida também pela preocupação em colocar a disposição do público interessado 

um material de acesso restrito é que decidi incluir nessa tese um número tão grande 

de imagens, que se constitui num segundo volume. O excesso se deveu, em grande 

parte, ao pressuposto por mim adotado de que o fotojomalismo apenas pode ser 

entendido, enquanto fenômeno social, se analisado em sua inserção original na 

mídia. O meu propósito não foi entender o fotojomalismo fora de suas 

determinações circunstanciais, nem de elevá-lo à categoria de obra autônoma, mas 

entendê-lo enquanto discurso visual específico, produzido coletivamente por 

sujeitos históricos particulares, segundo configurações estéticas que lhe são 

próprias.
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CAPÍTULO 1
UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA

Folhearmos um semanário popular ilustrado do século XIX nos coloca 

frente ao protótipo do que conhecemos como revista ilustrada, seja no conteúdo, 
seja na forma. E surpreendente podermos constatar que muitas das 

características desse veículo, hoje tão familiar e aparentemente tão 

contemporâneo, foram engendradas pela sociedade oitocentista. Uma vez que 
nosso objetivo é investigar em profundidade o fenômeno do fotojomalismo, 

teremos que dar conta de sua historicidade. Para isso iremos recuar um século 

no tempo, pois, antes de tudo é preciso considerar que tanto o surgimento das 

revistas ilustradas, quanto o da fotografia, estão inseridos na história mais ampla 
da ascensão de uma indústria de produção em massa de imagens ao longo do 

século XIX. Se por uma série de limitações, a imagem fotográfica não pode ser 
imediatamente assimilada pela imprensa, os caminhos trilhados pelos periódicos 

ilustrados e pela fotografia foram, desde o início, indissociáveis, como teremos 

oportunidade de verificar.
Não nos interessará aqui repetir a enorme seqüência de nomes e datas 

que tradicionalmente se usa para delinear esse percurso. O terreno das artes 
gráficas, assim como o da fotografia, vivenciaram aperfeiçoamentos rápidos em 

espaços de tempo bastante reduzidos, acompanhando o ritmo acelerado das 

transformações técnicas, que caracterizaram o século XIX nas mais diversas 

áreas. Não se tratava do aperfeiçoamento isolado de duas técnicas específicas. 

Por isso, fixar-nos exaustivamente em descobridores, inventores e pioneiros 

pode nos afastar da possibilidade de vislumbrar esses desdobramentos dentro de 
um processo global. Se muitos nomes e suas contribuições terão que ser 

inevitavelmente citados, devemos ter sempre em mente o caráter coletivo da 

maior parte dessas invenções, feitas a partir de pequenos e sucessivos 

aperfeiçoamentos, por diferentes agentes, em localidades diversas, e que
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visavam, entre outras demandas, responder à urgência da industrialização no 

campo da produção de imagens1.

Tracemos primeiramente o quadro econômico e social dentro do qual 
iremos trafegar. Estamos na primeira ..metad.e_do__século.._XIX..ÍUma grande_ 

transfoirnação está-em-curso—des.de o finaLdo—século—XV-UI:— a—revolução,. . 

industrial. Fazendo-se sentir primeiramente na Inglaterra, depois na França e na 

Alemanha, ela iria estender-se a toda civilização ocidental.*Traduzida em termos 

concretos, a revolução industrial instaurou o desenvolvimento tecnológico nas 

mais diversas áreas, a partir da aplicação de novas fontes de energia, como o 

vapor e o gás natural, e de novos usos de certos materiais como o ferro e o 

vidro. Isso causou uma transformação sem precedentes na agricultura, nos 

transportes, na construção, na indústria e na metalurgia; impulsionou a ciência, a 

implantação de um sistema fabril e o comércio; contribuiu para o crescimento 

demográfico e para a urbanização. Não foi, portanto, sem respaldo material que 

o século XIX alimentou-se da idéia de progresso ilimitado da humanidade 

através da transformação contínua da natureza e da crença inabalável no poder 

da ciência2:"!

No domínio que particularmente nos interessa, a revolução industrial 

acarretou uma profunda renovação dos meios de comunicação e informação 

disponíveis. A velocidade do surgimento de novas técnicas, bem como a sua 

rápida assimilação e aplicação, presupõe que houvesse uma crescente demanda 

por informações de caráter visual. Como bem resume Marbot, o substrato dessa 

demanda, que acabou por impulsionar o surgimento de um novo sistema 

iconográfico, apoiou-se em dois fatores fundamentais: a ascenção da burguesia e 

o progresso da ciência. "A

'-Não desconhecemos que a invenção da fotografia deveu-se a aspirações as mais diversas que i-vt 
abrangeram tanto o campo social e artístico, quanto técnico e científico. No entanto, iremos 
privilegiar nesse capítulo o seu aspecto industrial, por ser esse o que mais nos interessa para a 
abordagem da inserção da fotografia na imprensa, num primeiro momento.
2-Sobre o papel da ciência no século XIX ver HOBSBAWN, Eric J. A era do capital: 1848- 
1875. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, pp.262-270.

"Ciente de sen exito financeiro, a burguesia empreende a partir de 1789, a conquista 
do poder, conjugando os liberalismos econômicos e políticos que levam ao capitalismo 
e à democracia. (..j^Para ela, o realismo é o maior valor de uma representação! pois 
sem ele não há o inventariamento exato nem a exploração completa do mundo que 
essa classe pretende conduzir a partir de então. (...) Por outro lado, o^deseiiyojàmento- 
das ciências engendra um processo de investigação do mundo sem precedente. ÊZe
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A fotografia e 
industrialização

Capitulo 1

exige uma representação que permita reproduzir rapidamente, sem erro nem lacunas, 
o escrutável e o mensurável, tanto dos corpos e dos fenômenos, quanto de sua 
substância, de sua dimensãõ^(...)^O ritmo de transformação da sociedade não permite (
mais à arte assumir corretamente a função descritiva e narrativa que pode ser sua até 
então. O progresso rápido e incessante das ciências e das técnicas pedem doravante 
um sistema iconográfico diferente, capaz de sustentá-lo

Em poucas palavras, a fim de responder a essas novas exigências, 

deveria surgir um sistema em que a produção de imagens se caracterizasse pela 

exatidão, rapidez de execução, baixo custo e reprodutibilidade. Requisitos esses, 

aliás, já previamente colocados como objetivos nas inúmeras pesquisas que 

levaram à invenção da fotografia4.

3-MARBOT, Bemard. “Sur le chemin de la découvert”. IN: LEMAGNY, Jean-Claude & 
ROUILLÉ.Histoire de la photographie. André. Paris: Bordas, 1986, p.15.
AFABRIS, Annateresa. “A invenção da fotografia: repercussões sociais”, pp.11-12. IN: 
FABRIS, Annateresa (org.) Fotografia: usos e funções no século XIX. São Paulo: Edusp, 1991. 
5-Em que pese o caráter esquemático de qualquer periodização, iremos adotar aqui a proposta de 
Hobsbawm, visando simplificar a apreensão global da complexa teia de transformações que 
envolveu a fotografia e a imprensa no século XIX.
‘-HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Impérios: 1875-1914-Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 
23.

Se nosso objetivo é acompanhar os desdobramentos do processo de 

industrialização das imagens ao longo do século XIX, é preciso esclarecer que 

ao falarmos em século XIX, não estamos nos referindo a um período histórico 

homogêneo. Para Eric Hobsbawm o “longo” século XIX abarcaria o período de 

1789 a 1914, sendo subdividido em três etapas distintas: a Era das Revoluções, a 

Era do Capital e a Era dos Impérios5. Se nos pautarmos por essa periodização 

devemos situar o surgimento da fotografia, a sua incipiente industrialização e o 

advento do jornalismo ilustrado num momento de transição entre a Era das 

Revoluções (1789-1848) e a Era do Capital (1848-1875). O período inicial 

englobaria “(...) a dupla e decisiva inmipção da primeira revolução industrial, na 

Grã-Bretanha, que estabeleceu a capacidade ilimitada do sistema produtivo, 

criado pelo capitalismo, em promover crescimento econômico e penetração 

mundial, e da revolução política francesa-americana, que estabeleceu os 

modelos dominantes das instituições públicas da sociedade burguesa (...)s”, ao

a imprensa ilustrada: caminhos convergentes rumo à
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7- Id. A Era do Capital: 1848-1875, pp. 22 e 23.
8- Id. A Era dos Impérios: 1875-1914, pp.24-25.
9- A esse respeito ver JUSSIM, Estelle. Visual Communication and the graphic arts.
Photographic technologies in the nineteenth century. New york: R.R. Bowker Company, 1974, 
pp. 47-48.
'“-Sobre os primórdios da fotografia ver os dois primeiros capítulos de LEMAGNY, Jean- 
Claude & ROUILLÉ, op. cit. pp. 10-27.

O primeiro passo para a produção industrial de imagens foi dado pela 

descoberta do processo litográfico em 1797. Na França, as pesquisas de 

Nicéphore Niépce partiram justamente de seu interesse pelas possibilidades de 

uso comercial da litografia. A sua idéia era substituir o lápis litográfico, com o 

qual se desenhava sobre a pedra, pela ação direta da luz, para a produção de 

imagens em série com maior rapidez 9. Junte-se a isso as suas tentativas de fixar 

as imagens produzidas pela câmera escura, realizada em parceria com Louis 

Daguerre, a fim de automatizar a produção de desenhos feitos a partir da 

natureza e teremos a invenção do daguerreótipo, patenteado em 1839 e 

comumente considerado como sendo primeiro processo fotográfico10. Portanto, 

se o daguerreótipo, cuja invenção resultou dessas pesquisas, constituía-se numa 

imagem única foi por um acidente de percurso. De qualquer forma, o 

daguerreótipo já se insere numa lógica industrial, como aponta André Rouillé. 

“O procedimento permite a decomposição e a racionalização da produção das 

imagens numa série de operações técnicas ordenadas, sucessivas, obrigatórias e

passo que a segunda seria a era “(...) do maciço avanço do capitalismo industrial 

em escala mundial(...)”, baseado em valores como “razão, ciência, progresso e 

liberalismo”7. Já a industrialização definitiva da imagem fotográfica e sua 

vulgarização através do fotojomalismo iria se situar na Era dos Impérios (1875- 

1914) que “(...) foi uma era de estabilidade social crescente dentro da zona de 

economias industriais desenvolvidas, que forneceram os pequenos grupos de 

homens que, com uma facilidade que raiava a insolência, conseguiram 

conquistar e dominar vastos impérios”. Mais adiante Hobsbawn completa: “As 

pessoas jurídicas (ou seja, grandes organizações empresariais ou sociedades 

anônimas), de propriedade de acionistas, que empregavam administradores e 

executivos assalariados, começaram a substituir as pessoas concretas e suas 

famílias na propriedade e na administração de suas próprias empresas”8.
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"-FABRIS, op. cit., p. 14.
12-A respeito dos diferentes procedimentos técnicos e materiais característicos dos processos 
fotográficos do século XIX consultar o glossário de TURAZZI, Maria Inez. Poses e Trejeitos. A 
fotografia e as exposições na era do espetáculo (1839-1889). Verbete “Papel albuminado”, p. 
286.
Ij-Já em 1851, Louis Desiré Blanquart-Evrard funda a sua “Gráfica fotográfica” destinada a 
“propagar a fotografia sobre papel pela abundante reprodução de provas”. Ele publica imagens 
sobre papel, coladas em cartão, que eram reunidas em álbuns e tratavam dos mais variados 
assuntos: “A arte religiosa: arquitetura e escultura”, “Museu fotográfico”, “Obras de Nicolas

simples. O ato quase místico e totalizador da criação manual da imagem cede 

lugar a uma sucessão de gestos mecânicos e químicos parcelados”".

O entrave da reprodutibilidade seria solucionado, em tese, pela 

invenção do calótipo, patenteado na Inglaterra em 1841, por Henry Fox Talbot. 

Tratava-se, na verdade, do primeiro processo a que se pode chamar fotografia, 

pois era baseado no sistema negativo-positivo. O calótipo consistia na produção 

de um negativo de papel, a partir do qual podia-se fazer cópias positivas, por 

contato, em papel comum sensibilizado. Mas se o calótipo superava a unicidade, 

porque não suplantou imediatamente o daguerreótipo? Por dois fatores 

principais. Primeiro devido à rigorosa patente a que foi submetido o processo, 

colocando-o em grande desvantagem em relação ao daguerreótipo, invenção 

comprada pelo governo francês e “doada à humanidade” em 1839. Segundo por 

questões técnicas, pois o negativo de papel oferecia uma imagem opaca, sem 

contornos perfeitamente definidos, se comparada ao daguerreótipo. Desse modo, 

a contribuição do calótipo residiu muito mais no potencial aberto por sua 

concepção enquanto processo negativo-positivo, do que na real efetivação da 

reprodutibilidade.

Sendo assim, o uso do daguerreótipo iria prevalecer sobre o calótipo até 

1851, quando surge, então, o colódio úmido, processo negativo-positivo que 

rapidamente o supera. O novo procedimento instaura uma primeira revolução 

técnica na fotografia, pois, possibilita a reprodutibilidade da imagem, 

oferecendo nitidez em cópias sobre papel, produzidas a partir de um negativo de 

vidro, com baixo custo e maior rapidez de execução. Devemos acrescentar que o 

uso do colódio assossia-se, desde o início, ao do papel albuminado, 

desenvolvido em 1850, que requeria menor tempo de exposição e possibilitava 

melhor definição de tons e detalhes12. É sob a égide do colódio úmido que 

veremos o início, de fato, da industrialização da fotografia13, na qual insere-se a 

produção de vistas estereoscópicas e do retrato fotográfico.
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"Na França, a fotografia é hoje uma indústria; alguns ateliês ocupam um número 
extenso de pessoas e incomparavelmente mais bem remunerados do que as grandes

Poussin”, “Paris fotográfica”, “A Bélgica”, “A arte contemporânea”, entre outros. Empregando 
o calótipo, Blanquart aposta no potencial de multiplicação de imagens que o processo oferece, 
mas acaba esbarrando nas suas limitações técnicas, ainda grandes no período. Importa-nos 
destacar em sua experiência a adoção de um sistema de produção industrial da fotografia, 
adotando o processo de divisão do trabalho, através da racionalizaão das etapas e do emprego de 
um grande número de trabalhadores, que implicará no aumento considerável das quantidades 
produzidas e no barateamento dos custos. Esse será o sistema adotado a partir de então em todos 
os empreendimentos semelhantes. Para mais detalhes sobre o assunto ver FRIZOT, Michel. “Un 
dessin automatique: la vérité du calotype”, 58-89. IN: FRIZOT, Michel (org.). Nouvelle histoire 
de la photographie. Paris: Bordas, 1994.
I4-O carte de visite era uma fotografia em formato de 6 x 9,5 cm, colada sobre cartão, 
patenteada em 1854 por Disdéri. Esse processo possibilitou o barateamento de custos do retrato 
fotográfico, tornando-o acessível e permitindo a sua larga difusão. Embora fosse 
prioritariamente utilizado para a produção de retratos, podemos encontrar exemplos de carte de 
visites com registros de cenas diversas ao ar livre, bem como com reproduções de obras de arte. 
Ver TURAZZI, Maria Inez, op. cit. pp.280-281.
13-Para termos uma idéia desses custos vejamos o que afirma “Renato Ortiz: “Em 1848 existiam 
em Paris 56 fotógrafos, realizando um volume de negócios de 346.500 francos. Em 1860 eles 
são 207, mobilizando um montante de 6.547.410 francos. Mercado que se desenvolve sobretudo 
com a introdução dos cartões de visitas, diminuindo o preço das fotos consideravelmente. Um 
retrato único que custava em tomo de 50 a 100 francos, cai para 20 francos, as vinte cópias; em 
1862, eles estão mais baratos; os cartões de visita custam 0,70 francos o cento”. ORTIZ, Renato. 
Cultura e modernidade. A França no século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1991, p. 68.
“- Sobre a fotografia e as exposições universais ver TURAZZI, Maria Inez, op. cit.

A adaptação do sistema estereoscópico para a fotografia sobre papel foi 
apresentada ao público já em 1851, enquanto o formato carte de visite'* para o 
retrato recebeu sua patente em 1854. De um lado paisagens, cenas urbanas, 

edifícios, monumentos, cerimônias, desastres, documentação de guerra, vistas 

de países “exóticos”, reproduções de obras de arte, exposições, naturezas- 
mortas, cenas pitorescas, fotografias pornográficas e tudo o mais que permitisse 
a imaginação dos homens e mulheres do século XIX, na sua ânsia de 

inventariamento do mundo. De outro, o retrato pessoal, junto a toda uma enorme 
galeria de fotos de personalidades eminentes: membros da realeza, políticos, 
militares, religiosos, artistas, escritores, etc. Tudo isso a preços módicos para a 

burguesia ascendente15, que através das exposições universais de 1851 em 
Londres e de 1855 em Paris, pode efetivamente entrar em contato com a 
fotografia na sua multiplicidade de usos, o que até então era restrito a um círculo 

limitado de pessoas16.
A instauração de uma indústria da fotografia foi rápida e, segundo 

depoimentos da época, foi claramente percebida por seus contemporâneos. 
Como podemos constatar, Meyer e Pierson deram um diagnóstico preciso dessa 

situação nos idos de 1862.
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fotográficas (como também de desenhos e de 
de uma imagem fotográfica na preparação

manufaturas. Artistas e trabalhadores não especializados aí encontram uma fonte de 
lucro e um trabalho assegurado; trata-se do progresso tal como manda a civilização 
moderna ”17.

17- Mayer et Pierson, “La photographie, considere comme art et comme industrie: histoire de sa 
découvert, ses progrèss, ses applications, son avenir”. Paris: Hachette, 1862, p. 177. Apud 
ORTIZ. Cultura e Modernidade, op. cit. p.69. Léopold Emst Mayer e Louis Pierson eram 
irmãos e fundaram uma empresa de produção de imagens fotográficas em 1855 em Paris. Além 
de serem os fotógrafos oficiais do Imperador, produziram uma grande coleção de retratos de 
celebridades, que em 1862 contava com cerca de 1200 imagens a disposição do público. Ver 
FRIZOT, Michel. Histoire de voir. De 1’invention a l’art photographique (1839-1880), Paris: 
Centre National de la Photographie, 1989, vol.l, pp.82-83.
18- Ver verbete “Papel salgado” em TURAZZI, Maria Inez, op. cit. p.286.
19- Nos próprios carte de visite percebe-se a extensão desse problema. Em muitos deles, fazia-se 
referência ao emprego de processos fotográficos estáveis, como o carbono, acrescentando-se a 
legenda “fotografia inalterável. Era uma forma de tentar dar segurança ao público receoso da 
deterioração de seus retratos. Exemplos como esse podem ser encontrados na coleção de carte 
de visites da autora.
20- ROUILLÉ, André. “L’essor de la photographie (1851-1870)”. IN: LEMAGNY, Jean-Claude 
& ROUILLÉ, op. cit. p. 33.
21- Ibid, p.33.
22 -“Qualquer processo de reprodução de imagens 
pinturas) por impressão a tinta, obtida a partir do uso 
da placa de impressão”. TURAZZI, op. cit. p.287.

É preciso, no entanto, que relativizemos o poder de difusão desse 
indústria incipiente. Como aponta André Rouillé, em 1855 a produção de cópias 

positivas era ainda um processo longo e delicado, o que freiava o aumento 
crescente das tiragens e a redução dos custos, além do que, o risco de 
esmaecimento, característico das imagens sobre papel salgado18, faziam com que 
a fotografia fosse considerada comumente um produto efêmero19. A isso nós 
podemos acrescentar que o sistema de distribuição e venda da fotografia não era 
muito amplo, pois as imagens fotográficas eram comercializadas pelos próprios 
fotógrafos em seus ateliers, por livreiros ou via postal a partir de anúncios 
publicados na imprensa. Todos esses fatores limitavam o interesse de 

investimentos na indústria da fotografia. É certo que a fotografia já havia 
atingido a reprodutibilidade, “mas a multiplicidade, ou seja, a ‘vulgarização’ das 

imagens fotográficas, ainda faltava conquistar”20.
O juri da exposição universal de 1855 percebeu claramente o impasse 

em que se encontrava a reprodutibilidade fotográfica, em relação ao qual já tinha 
em mente uma possível solução21. Para eles íõ caminho seria investir na 

impressão da imagem fotográfica a tinta, através dos processos de reprodução 
fotomecânica, o que resultaria numa imagem quimicamente estável, passível de 
ser reproduzida numa escala realmente ampliada, a custos reduzidos22. Emest
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A defesa da vulgarização está presente em vários outros discursos da 

época e fundamenta-se no pensamento liberal, como aponta André Rouillé24. No 

que diz respeito à possibilidade dessa pretendida vulgarização realmente 

efetivar-se, ou, em outros termos, à possibilidade de produção em massa da 

fotografia, essas previsões foram clarividentes ao perceberem a necessidade de 

uma conjunção estratégica entre a fotografia e a produção gráfica. O depoimento 

de um profissional americano, registrado dez anos depois, permite-nos verificar 

como a iminência da insersão da fotografia na imprensa era algo facilmente 

previsível naquele momento para os agentes envolvidos no setor gráfico.

Lacan, um ano mais tarde, refere-se em seu livro a essa mesma solução para o 

problema.

“(■■■) a fotografia, por mais completa que seja em seus resultados, não é mais que um 
procedimento transitório e é à gravura heliográfica ou à foto-litografia que pertence o 
futuro (...) pois, elas têm a imensa vantagem de adaptar-se às condições de impressão, 
esse grande meio de vulgarização ”23.

23- LACAN, Emest. “Esquisses photographiques à propos de l’Exposition universelle et de la 
guerre d’Orient”. Paris: Grassart, 1856. Apud. ROUILLÉ, André, op. cit. p. 33.
24- Rouillé cita o exemplo de Mayer e Pierson: “a civilização de nossa época está menos na 
perfeição dos produtos do que em sua vulgarização; a obra de arte hoje, deve chegar a todos 
para rever-lhes o sentido do belo”. Apud FABRIS, Annateresa, op. cit., p. 16.
25- “On the various methods of engraving photographic pictures obtained upon metal and stone”. 
American Journal of Photography and Allied Arts, 1 jan. 1866. Apud CARLEBACH, Michael. 
The origins of photojoumalism in America. Washington: Smithsonian Institution Press, 1992, 
p.161.

É, portanto, na tentativa de superar as limitações da reprodutibilidade 

rumo à multiplicidade que devemos inscrever o surgimento dos vários processos 

de impressão de imagens por reprodução fotomecânica inventados ao longo da 

segunda metade do século XIX. A fotolitografia, a fototipia, a platinotipia, a 

fotogliptia (ou woodburytipia) e seus vários desdobramentos foram motivo de 

inúmeras pesquisas. De fato, guardadas as devidas diferenças, através desses

“Quanto mais a fotografia se aproxima da perfeição torna-se mais evidente que o real 
objetivo para o qual tendem as suas aplicações é a impressão através de métodos 
ordinários. Se nós retornarmos às origens da fotografia, perceberemos que essa era a 
solução pensada desde o momento inicial (...) Os esforços feitos nessa direção foram 
abandonados por um longo tempo, e foi somente nos últimos anos que eles foram 
retomados; mas eles fizeram, num curto espaço de tempo, um progresso tão rápido 
que agora não está distante o momento em que a fotografia será produzida em larga 
escala, sob condições adequadas para ser reproduzida na imprensa ”25.
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26- Ver THOMPSON, John. Ideologia e cultura modema. Teoria social crítica na era dos meios 
de comunicação de massa. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995, p.235.
27- O papel passa a ser fabricado com polpa de madeira produzida sistematicamente e não mais 
com retalhos e restos de algodão. Ver REED, David.The Popular Magazine in Britain and The 
United States, 1880-1960, p.45. Sobre as inovações tecnológicas do setor gráfico no século XIX 
ver especificamente o capítulo “The great print revolution”, pp. 27-49.
28 -Segundo Renato Ortiz “Em 1795 o valor da assinatura anual de um jornal equivalia a 600 
horas de trabalho de um trabalhador rural não qualificado; em 1851 esta relação cai para 210 
horas, e em 1910 para 73 horas”. ORTIZ, Renato, op. cit. p. 41.
29 -No caso da França Renato Ortiz nos informa: “Se no século XVIII o número de pessoas 
alfabetizadas é de 30 por cento (o que não é negligenciável), em 1860 ele passa para 60 por

processos conseguia-se produzir imagens de grande qualidade, muitas vezes 

confundidas com as próprias fotografias. No entanto, era necessário que o 

entintamento e a impressão fossem manuais, sobre papéis especiais, o que 

resultava numa baixa tiragem e na sua destinação a edições de luxo de 

circulação restrita. Além disso, essas técnicas não possibilitavam a impressão 

conjunta de texto e imagem de uma só vez, exigindo, nesses casos, uma dupla 

impressão. Todos esses fatores inviabilizavam o emprego da fotografia na 

imprensa regular. A almejada vulgarização da imagem fotográfica ainda não 

tinha condições de se realizar.

O mesmo processo acelerado de industrialização vivenciado pela 
fotografia se fazia sentir fortemente no setor gráfico. ÍOs inúmeros 

aperfeiçoamentos técnicos da área levaram ao barateamento constante do preço 

dos jornais. O desenvolvimento da prensa a vapor em 1811, empregada 

comercialmente pela primeira vez em 1814, foi fator fundamental para o 

aumento das tiragens. A capacidade de realização de cópias passou de 250 para 

1000 por hora. Na seqüência surgiu a prensa rotativa, em 1848, fazendo subir 

essa cifra para 12.00026. Some-se a tudo isso o barateamento crescente da 

produção de matéria prima, ou seja, tinta e papel27. Os jomais atingem assim 

maiores tiragens a preços mais reduzidos28. A especialização de funções, a 

divisão de trabalho e a produção em larga escala configuram o início de uma 

imprensa de caráter industrial. Esse quadro viabiliza-se com um aumento 

substancial do público leitor, decorrente do crescimento da população; do 

investimento do Estado na alfabetização e da melhoria da distribuição, 

resultante da ampliação do transporte ferroviário, que passou a permitir aos 

jomais chegarem mais rapidamente a localidades distantes dos grandes 

centros29.
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O impasse tecnológico no âmbito da fotografia seria superado com o 

advento do negativo flexível de celulóide do início da década de 1880, a 

invenção do papel de gelatina (produzido industrialmente a partir de 1880) e da 

câmera portátil 32. Viabilizava-se, assim, a industrialização e a conseqüente 

comercialização dos materiais e equipamentos fotográficos. Tomava-se possível 

a produção em série de imagens, ainda mais nítidas e estáveis; maior rapidez de 

execução das cópias fotográficas e o registro de imagens instantâneas33. Trata-se

cento, e em 1890 atinge 90 por cento (...) No final do século praticamente todo francês é um 
leitor em potencial”. Ibid. p. 41.
30- Ibid, p.48.
31- Ibid, p. 27.
32- O negativo de celulóide foi antecedido pelo negativo de vidro de gelatina patenteado em 
1871, que permitiu pela primeira vez a industrialização das placas.
33- “A progressiva diminuição dos tempos de exposição requeridos pelos equipamentos e 
processos fotográficos, em particular pelas placas secas introduzidas na década de 1870, 
viabilizou o registro de pessoas ou cenas que se encontravam em movimento (um salto, um 
mergulho, o galope de um cavalo, etc.). Essas imagens foram então chamadas de ‘fotografias 
instantâneas’”. TURAZZI, Maria Inez, op. cit., pp.282-283.

“(...) o sistema técnico inaugurado pela Revolução Industrial, que se fundamentava 
em formas energéticas como o vapor e o gás natural, e em materiais como o ferro 
entra em crise, não mais conseguindo se expandir para além de seu limite estrutural. 
As transformações que ocorrem, com a descoberta de novas fontes de energia 
(eletricidade, petróleo), com a produção de energia (introdução de novos conversores: 
turbinas hidráulicas, motor de explosão), com o advento de materiais como o aço e as 
ligas de metais, implicam numa mutação técnica global. As vésperas da Primeira 
Guerra Mundial este novo sistema técnico é uma realidade’’3'.

Do mesmo modo que fizemos com a incipiente indústria da fotografia, 

é preciso aqui relativizarmos o poder de difusão da indústria de jornais em 

meados do século XIX. Renato Ortiz nos informa que a capacidade técnica do 

jornal La Presse em 1847 possibilitava a tiragem de 16.000 jornais por hora. 

|_“Porém, esta potencialidade técnica esbarrava nas limitações de uma 

composição manual que já não mais conseguia seguir o ritmo da produção. Para 

manter a cadência industrial era necessário que novas técnicas interviessem no 
~<5

processo (...)”3°. Sendo assim, tanto no âmbito da indústria da fotografia, quanto 

da indústria gráfica, chegara-se a um impasse tecnológico que iria gerar, a partir 

de 1880, o que muitos autores identificam como sendo uma segunda revolução 

industrial.
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34- A idéia de uma segunda revolução técnica na fotografia nesse período é defendida, entre 
outros, por TAGG, John. The burden of representation. Essays on photographies and histories, 
pp. 55-56. Massachusetts: University of Massachusetts, 1988.
35- Todas essas transformações e o crescimento do mercado, fizeram com que os periódicos 
investissem na montagem de gráficas próprias, não precisando mais recorrer à contratação dos 
serviços de gráficas comerciais.
36- A técnica de impressão tradicional não permite a reprodução da gradação de tons 
característica da fotografia. O processo de meio-tom visa justamente recriar essa gradação 
através da estruturação da imagem em pequenos pontos, que simulam a relação de tons dos 
originais. Trata-se da “Reprodução fotomecânica do original de tom contínuo (como 
fotografias) na qual as gradações de tons são obtidas pelo tamanho relativo e densidade dos 
pequenos pontos que são produzidos fotografando-se o original através de uma retícula 
quadriculada”. CRAIG, John. Produção Gráfica. São Paulo: Ed. Mosaico/Edusp, 1980, p.189.
37- O meio tom foi resultado de sucessivos aperfeiçoamentos do emprego de retículas, nos mais 
diversos países, que se iniciaram já na década de 1850. Justamente por isso há grandes 
dificuldades em se estabelecer exatamente qual a primeira vez em que uma fotografia foi 
publicada na imprensa através do processo de meio-tom. Embora a maioria dos autores aponte 
uma fotografia publicada no New York Daily Graphic como tendo sido a primeira publicada 
impressa segundo esse processo, cada novo livro publicado sobre o assunto tenta estabelecer 
novos usos pioneiros. Não nos parece, contudo, que esse seja o aspecto mais relevante da 
questão. Sobre o pioneirismo do New York Daily Graphic ver CARLEBACH, op. cit. p. 161; 
bem como FREUND, Gisèle. La fotografia como documento social. Barcelona: Gustavo Gili, 
1993, p. 95. Sobre usos mais antigos do processo de meio tom ver REED, David, op. cit.

de uma segunda revolução técnica na 
do processo de meio tom34.

f Paralelamente ocorreram desenvolvimentos fundamentais na tecnologia 

gráfica. A tipografia modificou-se substancialmente com a invenção dos 
sistemas de composição mecânica, como o linotipo de 1886 e o monotipo de 

1887, muito mais rápidos e econômicos do que a tradicional composição 
manual. Generalizou-se o uso das prensas rotativas cilíndricas, capazes de 
imprimir as folhas dos dois lados ao mesmo tempo e ainda cortá-las. O papel 

passou a ser utilizado em bobinas e não mais em folhas, o que aumentou ainda 
mais a velocidade de impressão35. Não podemos esquecer também que a 

substituição da energia a vapor pela energia elétrica, possível a partir de meados 
da década de 1880, implemantaria uma potencialização sem precedentes na 

capacidade produtiva das máquinas. Ainda dentro desse processo ocorreu um 

grande desenvolvimento das técnicas de impressão fotomecânicas com o 

advento do processo de meio tom36, que iria fínalmente possibilitar a utilização 
da fotografia na imprensa^Entre o final das décadas de 1860 e 1880 o meio-tom 

seria empregado de modo esporádico e experimental, em edições especiais e em 
suplementos ou encartes de alguns periódicos, até que pudesse vir a ser adotado 

extensivamente a partir da última década do século37. De um processo
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38-Segundo Luther Frank Mott, uma página inteiramente preenchida por uma ilustração em 
xilogravura custava U$ 300, ao passo que se fosse ilustrada com uma imagem fotográfica em 
meio-tom os custos cairiam para U$ 20. Luther Frank Mott. A History of American Magazines, 
vol. 4, p. 5. Apud REED, David, op. cit,. p. 36. Entretanto, David Reed, responsável por essa 
citação em seu livro, não especifica a que período exatamente correspondem esses custos.
3’- BALDASTY, Gerald. The commercialization of the news in the nineteenth century. 
Wisconsin; USA, The University of Wisconsin Press, 1992, p.5.

A industrialização da fotografia ocorre no momento da passagem 

definitiva de uma imprensa de caráter semi-artesanal, ou industrial incipiente, 

para uma imprensa industrial de grande porte, baseada numa bem estruturada 

divisão de trabalho, na utilização de maquinaria pesada especializada e na 

contratação de serviços internacionais de coleta e comercialização de notícias. O 

montante de capital necessário para se abrir um jornal em diferentes momentos 

do século XIX dão conta claramente dessa transformação. Em 1830 era possível 

abrir um semanário numa pequena cidade dos Estados Unidos com U$ 500, 

mesmo valor necessário para o estabelecimento do New York Herald, cinco anos 

depois na capital. Esse valor, no entanto, iria crescer em ritmo vertiginoso. Para 

se dar início a um jornal diário em Nova York em 1840 era necessário um 

investimento entre U$ 5.000 e U$ 10.000, em 1850 o capital estimado era de U$ 

100.000 e após a Guerra Civil essa cifra subiría para cerca de 1 milhão39.

\ No que concerne às condições materiais, no início do século XIX as 

redações dos jornais funcionavam, em geral, em pequenos espaços em prédios 

alugados, sendo a impressão realizada por uma gráfica contratada. A crescente 

industrialização, no entanto, tomará cada vez mais complexa a estrutura 

necessária para o funcionamento dos periódicos. O desenvolvimento da 

tecnologia gráfica que visava grandes tiragens a baixos custos, resultaria na 

especialização das rotativas para a imprensa que passariam a ter grandes 
dimensões, necessitando de espaços adaptados para o seu bom funcionamento. \ 

Do mesmo modo, os diferentes trabalhadores especializados necessitarão de 

condições específicas para o desempenho de suas funções. Sendo assim, um dos 

indicadores mais expressivos do crescimento e prosperidade de um jornal, na 

segunda metade do século XIX, é a aquisição de uma sede própria adequada às 

novas necessidades da imprensa industrial ou, pelo menos, a reunião “(...) num

experimental de resultados duvidosos, toma-se uma tecnologia industrial 
eficiente e vantajosa economicamente38.
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“Political parties in the antebellum era provided a measure of financial stability to 
many newspapers. In return, the papers ardently supported their party. Similarly, 
when advertisers replaced political parties as the key constituent (and chief financial 
angel) of the press, the press carne to support them, too. These two constituencies, first 
political parties and later advertisers, were instrumental in defining news. Both helped 
shape news to reflect their own needs and interests (...) Rather sirnply put, partisan 
editors viewed their readers as voters. They geared their content to such an audience. 
By century ’s end, editors and publishers saw their readers not only as voters but also 
as consumers, so they produced content that went far beyond the world of politics and 
voting”*'.

'•3

O aspecto mais evidente da comercialização da notícia é o novo papel 
assumido pelos anunciantes para a imprensa, que de clientes esporádicos 

acabam por se tomar os seus principais financiadores. Resultado direto da 

industrialização, a emergência da publicidade é um fenômeno crucial para a 

redefinição da imprensa no final do século XIX. Como o desenvolvimento da 

imprensa vinha onerando sobremaneira os custos operacionais dos periódicos, 

os financiamentos de origem política começaram a decrescer e a imprensa se viu 

obrigada a buscar novas fontes de renda para manter-se. “Publishers and editors 

realized that they could make large profits by pitching newspaper content to the 

masses and then selling their huge audiences to advertisers”42. Há estimativas de

40- BELLANGER, Claude; GODECHOT, Jaques; GUIRAL, Pierre; TERROU, Femand. 
Histoire Générale de la Presse Française,p,100-103. vol.3.
41- BALDASTY, Gerald, op. cit, p. 4-5. Evidentemente isso não significa dizer que no inicio a 
imprensa não tivesse interesses comerciais, nem muito menos que no final do século ela não se 
pautasse também por questões políticas. Sem dúvida essas duas instâncias estão intimamente 
relacionadas. Cabe-nos aqui, no entanto, ressaltar a predominância de uma ou de outra nos dois 
momentos que nos interessa investigar. O próprio Gerald Baldasty tem o cuidado de em outros 
trechos de seu estudo fazer essa relativização. Ver pp.127 e 140.
42- BALDASTY, Gerald, op. cit., p. 139.

mesmo imóvel de todos os meios necessários à redação, impressão e 
distribuição de um produto finalizado: o jornal”40.

Não podemos deixar de mencionar que no rastro da segunda revolução 
industrial ocorre uma mudança crucial no papel social da notícia, que de 

instrumento político toma-se prioritariamente uma mercadoria, comercializável 
num livre mercado. De modo geral, no início do século XIX os jornais eram 
francamente partidários, sendo as notícias entendidas como ferramenta de 

conscientização e luta política. Já no final do século, as notícias estariam 
inseridas no contexto mais amplo dos negócios, visando essencialmente o lucro 
e sendo concebidas como entretenimento.
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43- Alfred McClung Lee. The daily newspaper in America: the evolution of a social instrument. 
New York: Macmillan Co., 1937, pp.718. Apud BALDASTY, Gerald, op. cit., p. 59
44- C. F. Chapin. “The newspaper: an Editor Tells the Public Some Things Wich His Newspaper 
Can Hardly Say for Itself’. Joumalist, 5 maio 1888, p. 10. Apud BALDASTY, Gerald, op. cit. 
p.81.
45- BALDASTY, Gerald, op. cit. p. 140.
46- Ibid, Gerald, op. cit. p. 141.

que\em 1879 os jornais americanos recebiam 56% de sua renda das assinaturas e 

44% dos anúncios. Já vinte anos depois a proporção dessas cifras havia 
invertido: do total, 54,5% vinha da publicidade e 45,5% das assinaturas43.\

Na verdade a transformação da imprensa num fenômeno empresarial 

começa a ocorrer já em meados do século XIX nos grandes jomais diários dos 

centros urbanos mais desenvolvidos, para estabelecer-se de forma generalizada 

no final do século. Um editor da época descreve claramente essa mudança num 

texto de 1888.

Atender à demanda dos anunciantes significava aumentar as vendas. 

Aumentar as vendas significava atingir um público amplo, sendo para isso 

necessário modificar o conteúdo das notícias, até então essencialmente ligado ao 

universo político. A estratégia fundamental que norteou essa mudança foi a 

adoção pelos jomais de um leque de assuntos o mais variado possível, de modo 
a atingir um público bem diversificado46^Sendo assim, “(...) “muito do conteúdo 

mais amplo dos jomais - esportes, entretenimento, moda, culinária, livros e 

ficção seriada - apareceram em larga escala porque eles sustentavam os anúncios 

em tomo deles”46. Cria-se, assim, o terreno propício para o surgimento das 

agências de publicidade.

As primeiras agências de publicidade datam de meados do século e sua 

atuação no mercado cresce rapidamente desde então. Para se ter uma idéia, 

calcula-se que na década de 1890 pelo menos 80% dos anúncios presentes nos 

jomais americanos tiveram a sua publicação negociada através de agências. 

Estabelecendo um elo entre os clientes e a imprensa, a agência prestava um 

duplo serviço: para os clientes criava campanhas, elaborava anúncios e slogans,

‘‘(...)the newspaper, then, reduced to its lowest terms, is a business enterprise (...) It 
has owners like a shop or factory, who like it best for the dividend it pays. It has 
employees who earn a living by giving to it the labor of their hands and brains. It has 
customers, as the term is used, subscribers and advertisers, to whose tastes both editor 
and publisher must cater if their patronage is to be kept"*\



Um olho que pensa - Volume 1 Capitulo 1

-25 -

Nesse panorama de industrialização e comercialização da imprensa 

ocorre também o agenciamento da própria notícia. A criação das agências de 

noticias é resultante da grande demanda da imprensa capitalista por informações 

de cunho internacional. A primeira delas, a Haves, foi fundada em Paris em 

1835. Inicialmente as informações eram transportadas através de diligências e de 

serviços de pombos-correio. Pouco tempo depois, a invenção do telégrafo 

(1840) iria oferecer uma nova forma de difusão, mais ágil, rápida e de maior 

alcance30. Esse tipo de serviço mostrou-se tão promissor que no final da década 

de 1840 surgiram mais duas grandes agências, a Reuters em Londres e a Wolff 

em Berlim. A acirrada concorrência que se estabeleceu entre elas acabou 

levando à assinatura de um acordo para a partilha de suas esferas de ação.

"Graças ao Agency Allience Tready de 1869, Reuters obteve os territórios do Império 
Britânico e do Oriente; Havas conseguiu o Império Francês, Itália, Espanha e 
Portugal; Wollf obteve o direito exclusivo para explorar a Áustria, Escandinávia e 
Rússia. Embora as agências fossem organizações comerciais independentes, seus 
campos de operação correspondiam a esferas da influência econômica e política das

47- Ibid, Gerald, op. cit. p. 60.
48- A esse respeito ver particularmente BALDASTY, Gerald, op. cit. capítulo 3. Nele o autor cita 
vários tipos de exigências feitos por anunciantes, como por exemplo, a de que certos anúncios 
fossem veiculados em forma de noticia, de que o jomal publicasse editoriais sobre determinados 
assuntos de interesse do anunciante, ou ainda a determinação do que podia ou não constar na 
página onde seria inserido um dado anúncio.
49- BALDASTY, Gerald, op. cit. p. 78.
50- Nesse período inicial não devemos superestimar a importância do telégrafo. O sistema regular 
de pombos-correio seria utilizado ainda por muito tempo. Alguns jornais parisienses o 
mantiveram no mínimo até 1906. BELLANGER, Claude; GODECHOT, Jaques; GUIRAL, 
Pierre; TERROU, Femand.op, cit., vol.3, p.99.

pesquisava os melhores veículos para a circulação de suas mensagens; para os 

periódicos simplificava os negócios e garantia o pagamento dos serviços47. Os 

efeitos do aumento da publicidade nos jornais se farão sentir em pouco tempo, 

pois os grandes anunciantes logo percebem o poder de barganha que possuem na 

determinação do conteúdo das notícias e passam a exercer, juntamente com seus 

agentes, as mais variadas pressões sobre os editores48. Para que o jomal se 

tomasse um veículo ideal para a publicidade, segundo o ponto de vista dos 

anunciantes, era preciso que ele obedecesse a três princípios gerais: evitar uma 

abordagem crítica da política, ser otimista em relação ao mundo e sempre ter um 

conteúdo amplo o suficiente para interessar a todo o seu público potencial, em 

especial às mulheres, que eram entendidas como a maior mola propulsora do 
49 consumo .
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5I-Ver THOMPSON, John, op. cit. p.240.
32- OWEN, William. Diseno de revistas. Barcelona: Gustavo Gili, 1991, p. 19.

principais potências imperiais da Europa. Cada agência colaborava estreitamente 
com os representantes do governo no estado que lhes servia de base doméstica, e a 
expansão econômica e política desses estados foi facilitada pelos serviços de 
comunicação propiciados por essas agências. O tríplice cartel de agências dominou a 
coleta e distribuição internacional de notícias até o início da Primeira Guerra 
Mundial ”51.

Vinculam-se assim, numa rede complexa de novas relações, 

interesses comerciais do empresariado e os interesses políticos do Estado na 

determinação do conteúdo das notícias. Esse mesmo conteúdo passaria a ser 

conformado ainda pelas mudanças na esfera da cultura, decorrentes da 

modernização.'Uma nova noção de tempo e espaço estabeleceu-se a partir de 

“inovações tecnológicas como telefone, telégrafo sem fio, raioX, cinema, 

bicicleta, automóvel, avião”, sem contar com os inúmeros desdobramentos do 

emprego da energia elétrica e da presença cada vez maior da máquina no 

cotidiano das cidades.‘Surge uma nova sensibilidade ligada à superficialidade 

das sensações, que valoriza as experiências ligadas ao inusitado, ao inesperado^ 

ao contraste, à velocidade, à fragmentação, à simultaneidade e à superposição. 

Por outro lado, o aumento das opções de lazer nos grandes centros fez dos 

esportes, do cinema, do teatro, dos passeios e das viagens um rico manancial de 

temas de interesse para o público.

~ Definitivamente incorporada à imprensa a partir do início do século 

XX, a fotografia iria buscar a sua melhor adequação à página impressa, seja 

através da adoção de novas temáticas, da busca de uma linguagem mais 
apropriada ou ainda através dos recursos de diagramação e edição. Outros 

aperfeiçoamentos no processo de meio tom levariam à utilização comercial do 

processo de rotogravura a partir de 1910 na Alemanha52, técnica que passa a 

oferecer excelente qualidade na impressão de periódicos ilustrados. Chega-se, 

assim, à possibilidade de produção em massa de revistas ilustradas de grande 

qualidade técnica, pautadas pelo largo emprego da fotografia. Foi justamente na 

conjunção dos processos de industrialização da fotografia e da imprensa que a
■ imagem fotográfica iria atingir a sua tão almejada vulgarização. H
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y-1 í
5i- OWEN, William, op. cit. p.14.
M-O pioneirismo do The The Illustrated London News é defendido por vários autores. A respeito 
dos semanários populares ilustrados do século XIX ver: OWEN, William, op. cit. pp. 14-19; 
LEMAGNY, Jean-Claude & ROUILLÉ, op. cit. pp. 76-79 e FRIZOT, Michel (org.), op. cit. 
pp.359-369.
55- Pierre Albert e Gilles Feyel apontam que as primeiras ilustrações aparecem na imprensa nos 
periódicos de moda no final do século XVIII, em pranchas separadas. Ainda segundo esses 
autores, na década de 1830 surgem as revistas humorísticas, ilustradas com caricaturas, e 
algumas publicações dedicadas à divulgação de conhecimentos práticos, também ilustradas. No 
entanto, estamos nos referindo aqui às ilustrações voltadas para os assuntos da atualidade. Ver 
ALBERT, Pierre & FEYEL, Gilles.“Photographie et médias. Les mutations de la presse 
illustré”. IN: FRIZOT, Michel (org.) op. cit. pp.358-369.
56- The Illustrated London News, maio 1842, Apud LEMAGNY, Jean-Claude & ROUILLÉ, op. 
cit. p. 76.

O The The Illustrated London News como protótipo da revista semanal

a sua

(V

Segundo William Owen as primeiras revistas foram periódicos 

literários e políticos de caráter elitista53. Foi somente a partir das transformações 

sociais do século XIX e dos desdobramentos da primeira revolução industrial no 

setor gráfico que se viabilizouf o surgimento de uma imprensa de caráter 

popular, na qual se situa o antecedente direto das revistas semanais ilustradas. 

Trata-se do semanário popular ilustrado, que diferenciava-se dos periódicos da 
época pela presença marcante da ilustração em suas páginasTo The Illustrated 

London News, fundado, ou melhor,. “inyentado”ícomo-prefere.-Q.wen, em 1842^2- 

instaurou esse novo modelo com grande êxito54. Depois dele vemos surgir 

LTllustration (Paris, 1843), Die Illustrierte Zeitung (Alemanha, 1843), 

Fliegende Blatter (Alemanha, 1844), Kladderadatsch (Alemanha, 1849), La 

Illustracion (Espanha, 1849), Frank Leslie ’s Illustrated Newspaper (Nova York, 

1855), Le Monde Illustré (Paris, 1857), Harper's Weekly (Nova York, 1857) e a 

russa Vsemirnaya Illustratziya (São Petersburgo, 1869).^Se antes de 1840 

raríssimos eram os periódicos que empregavam ilustrações, a partir da segunda 

metade do século XIX a imprensa ilustrada iria se disseminar 

intemacionalmente55. > )A'-r>O'

O The Illustrated London News, em seu primeiro número, define sua 

proposta como sendo “um prestar contas contínuo dos acontecimentos mundiais 

importantes, do progresso social e da vida política, através de imagens 
dispendiosas, variadas e realistas”563 Essa proposta, em que pese 

formulação simplista, inaugura uma concepção de jornalismo semanal ilustrado
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57- Na década seguinte o Frank Leslies Illustrated Newspaper, lançado em 1855, se propõe a 
oferecer “a mais interessante compte rendu ilustrada dos acontecimentos que se possa encontrar 
nos dois hemisférios”. Apud LEMAGNY, Jean-Claude & ROUILLÉ, op. cit. p.76.
58- Devido a condições específicas locais em alguns casos utilizava-se também a litografia, como 
foi o caso do Brasil que teremos oportunidade de abordar no próximo capítulo.

que será perseguida por inúmeros periódicos desde então57. Na verdade o 

surgimento do semanário popular ilustrado pode ser entendido no contexto de 
redefinição do conteúdo da notícia, pois, além dele trazer temas diversificados e 
mais acessíveis do que os dos jomais tradicionais, inovou com o uso da 
ilustração que passou a funcionar como um forte apelo popular, atingindo 
inclusive os iletrados. As ilustrações, carro-chefe dessa nova proposta editorial, 
eram produzidas em xilogravura. Muito embora fossem disponíveis na época 
vários processos para impressão de imagens que ofereciam melhor qualidade, a 
gravura em madeira colocou-se, na maioria dos casos, como a mais adequada a 
esse novo tipo de publicação58, que exigia facilidade de execução a baixos 
custos, além da possibilidade de impressão conjunta com a tipografia?!

A essa altura talvez seja o caso de nos indagarmos acerca da 
proximidade de datas entre o surgimento, de um lado, da daguerreotipia (1839) e 
da calotipia (1841) e, de outro, do semanário popular ilustrado (1842). Aos 
nossos olhos seria natural que o surgimento dos semanários ilustrados estivesse 
vinculado diretamente ao surgimento da fotografia. Mas não foi isso que 
ocorreu. O surgimento dos semanários ilustrados vincula-se ao processo mais 
amplo de proliferação das técnicas de reprodução em série de imagens e não 

especialmente à fotografia.
“Nenhuma descrição de pessoas, obras de arte, ou cenas da natureza, 

mesmo admiravelmente bem escrita, pode oferecer uma impressão tão vivida 
quanto uma gravura igualmente autêntica”, afirmava o New York Illustrated 
News em seu primeiro número datado de janeiro de 1853?-Não podemos 

esquecer que [naquele momento a fotografia ainda era um procedimento 
incipiente e limitado. Aos olhos da sociedade oitocentista, dentre os vários tipos 

de imagens disponíveis, a xilografia mostrou-se capaz de dar conta dos 
acontecimentos da atualidade na imprensa popular, de forma realista) como 

enfatizou o The Illustrated London Newk. Não se tratava apenas dè uma simples 

adequação-econômica—De fato, num primeiro momento, a gravura prestava-se 
muito bem aos objetivos almejados/ ?
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Para tratarmos da legitimidade aferida às ilustrações publicadas nos 
semanários ilustrados do século XIX e das tensões que perpassaram o seu uso, é 

necessário entendermos realmente a que tipo de impresso estamos nos referindo 
quando falamos em semanário popular ilustrado. Tomemos como exemplo a 
edição do 'The Illustrated London News de 26 de agosto de^ Í856y9(Grupo 1.1). 
Trata-se de um modelo ainda bastante próximo dos jornais, diferenciando-se 
pela presença das ilustrações60. Consta de vinte e quatro páginas, incluindo a 
capa, cujo papel é o mesmo empregado nas páginas intemas, como nos jomais. 
A numeração das páginas é sequencial, visando formar volumes por semestre. O 
nosso exemplar abrange de 183 a 206 e conforme indicado, faz parte do 
vigésimo nono volume. O formato (28,5 cm x 40,5 cm) oferece um espaço 
amplo para distribuição dos textos e imagens. De suas vinte e quatro páginas, 
treze são completa ou parcialmente ilustradas por gravuras em preto e branco, 
somando pouco mais de 50% de páginas ilustradas.

A capa é um forte elemento de identidade e diferenciação do semanário 
popular ilustrado, sendo quase completamente tomada pelas ilustrações. Nayy^' 
parte superior situa-se um grande logotipo, que para fazer juz ao caráter 
ilustrado da publicação, inclui uma vista de Londres a partir do Tâmisa61. 
Ocupando dois terços da página, uma gravura mostra o interior de um prédio, 
construído segundo a recente tecnologia das estruturas de ferro e vidro e no qual 
tem lugar uma exposição de quadros visitada por inúmeras pessoas. A legenda 
informa que se trata de uma vista do hall central do prédio para a exposição de 
tesouros artísticos de Manchester. Na capa consta ainda a identificação do

59-O motivo dessa escolha deve-se ao fato do exemplar em questão pertencer à coleção da 
autora, o que permite uma análise detida da publicação em seus variados aspectos formais e de 
conteúdo. Não encontramos esse semanário nas bibliotecas brasileiras consultadas.
“-Há autores que se referem a esses periódicos como sendo revistas, outros como jomais. 
Adotaremos aqui a nomenclatura de “semanário popular ilustrado” por entendê-los como 
formas híbridas entre os dois modelos.
6I-Vários outros semanários ilustrados que se seguiram iriam adotar o logotipo ilustrado, como 
foi o caso, por exemplo, do Harper ’s Weekly que se auto-intitulava “O Jornal da Civilização”. O 
seu logotipo tenta materializar essa idéia. No centro há uma mão que emerge de um local 
superior e entrega a uma outra uma tocha de luz. Do lado direito há imagens que remetem às 
diversas artes, como um busto, uma pena com tinteiro, uma lira e uma pallheta com pincéis, 
enquanto do lado oposto aparecem instrumentos e objetos ligados à ciência, como compasso, 
telescópio, globo terrestre e livros. Outros mantêm a idéia de apresentar uma vista característica 
da cidade ou do país em que o periódico é produzido, como no logotipo do Frank Leslie’s 
Illustrated, no qual se vê a imagem do prédio do Congresso americano em Washington. Ver 
figuras 1.2.A e I.8.B.
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62- Ao que parece, analisando-se a publicação como um todo, o tamanho das letras e o 
espaçamento entre as linhas deve-se à importância do conteúdo. Quanto menores os tipos e os 
espaçamentos menos importantes são os conteúdos no contexto da publicação. O tamanho das 
letras das seções Nascimentos e Casamentos, assim como dos anúncios, estão entre os menores 
encontrados. Muitas vezes, no entanto, o critério parece obedecer apenas ao espaço disponível 
que não teria como ser previamente bem calculado.
63- Esse padrão pode ser observado também no Harper ’s Weekly, o que nos leva a supor tratar-se
de uma característica ligada à técnica de produção e impressão desse tipo de periódico na época. 
Essa comparação foi realizada a partir da observação de exemplares fac-símiles do semanário 
americano datados de 16 e 18 março, 29 abril e 6 maio de 1861 e também 18 maio 1865. The 
I III Yílíirí I t0 Assass^ati°n- New Orleans, Historical Publications Inc., s. d.

volume, número, data e preço da edição, além de um pequeno trecho, em três 
colunas, de uma matéria sobre uma nova tradução da Bíblia.

Um grande contraste se estabelece ao abrirmos o semanário: da página 
inicial fartamente ilustrada passa-se para duas páginas inteiramente preenchidas 

por textos, organizados em três colunas. As letras são bem pequenas, mesmo os 
títulos das matérias em maiúsculas, e variam de tamanho e espaçamento, 

segundo critérios que não são seguramente identificáveis62. Além da finalização 

dos assuntos iniciados na capa - a tradução da Bíblia e um informe sobre o 
projeto do prédio da Exposição de Manchester - constam duas seções gerais: 
Notícias do estrangeiro e das colônias e Notícias do país. Estas encontram-se 
divididas em subtítulos como França e América - a revolução na Califórnia ou 

Lord Palmerston visita Manchester e A classe trabalhadora e as bandas de

domingo, respectivamente, entre inúmeras outras.
Nas duas páginas seguintes volta-se a ter a predominância das 

ilustrações. Sob o título Desocupação da Criméia há três gravuras (Grupo 
1.1.B). Se avançarmos um pouco mais pelas páginas subseqüentes 
descobriremos que há um padrão que se repete: a cada duas páginas fartamente 

ilustradas, seguem-se outras duas somente de textos63. Além da Desocupação da 
Criméia encontram-se outras matérias ilustradas que tratam de assuntos 

diversos: a região de Zermatt na Suiça (Grupo l.l.C), a fabricação de um grande 
sino para o novo palácio de Westminster, um orfanato de crianças pobres, uma 

regata no Tâmisa, os monumentos comemorativos aos heróis da Guerra da 
Criméia, os objetos de toucador de mulheres da Roma antiga, aspectos da Nova 

Zelândia, um fóssil recentemente encontrado e as escavações num sítio 

arqueológico da Grécia. Há ainda duas gravuras que reproduzem a pintura de 
uma cigana espanhola e a aquarela de um menino negro, ambas acompanhadas 
de uma poesia relativa ao tema retratado (Grupo 1.1.D).
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A proposta de oferecer uma grande diversidade de temas, traduzida nos 

textos e imagens, evidencia-se ainda mais se avaliarmos a enumeração do 

conteúdo geral dos exemplares publicados ao longo do primeiro semestre 

daquele ano.

M-Essa relação não se pretende exaustiva, pois o semanário inúmeros assuntos, que muitas vezes 
não estão inseridos nas seções especificadas. Devido à impossibilidade de comparmos 
exemplares distintos do The Illustrated London News entre si, não tivemos condições de 
estabelecer recorrências.
65-The Illustrated London News, op.cit.

<7
$

“O fun da guerra - Vol. XXVIII of The Illustrated London News, de janeiro a junho, 
1856, está agora pronto, e pode ser adquirido através dos Livreiros e dos Agentes de 
Notícias (...) em papel costurado. Este volume pode ser considerado como conclusivo 
do mais completo registro ilustrado dos mais notáveis eventos da história inglesa. A 
primeira dessa extraordinária série de Ilustrações apareceu no volume 23, de julho a 
dezembro 1853; desde essa época cinco outros volumes apareceram, incluindo o 
presente, compondo juntos seis elegantes volumes. (...) Dentre o imenso número de 
ilustrações contido no volume 28, as seguintes são algumas das mais notáveis: - 
Comandos aliados na Criméia, com um mapa gráfico da Criméia e costa adjacente; 
Cenas e incidentes no Báltico (10 gravuras); Desenhos na Criméia (...) Heróis e 
tropas da Criméia em Woolwich; A Batalha de Alma e outras sesenta gravuras 
artísticas; Desenhos da Exposição de Agricultura de Paris; ; (...) Cenas e incidentes 
durante o cerco de Sebastopol; (...) festas em honra do nascimento do príncipe 
imperial; Grande comemoração naval pela Rainha em Spithead; inundações em Lion; 
Mapa gráfico do mar Báltico; Retratos da princesa e do príncipe real da Prússia e 
outros personagens notáveis. Com numerosas gravuras e um completo resumo de 
notícias - Do país, Estrangeira e Política (...) "iS.

Já no que diz respeito aos textos, inúmeras seções, que parecem ser 

fixas, se sucedem: editorial, Notas da semana, Obituário de pessoas eminentes, 

A corte, Notícias metropolitanas, Os teatros, Artes, Transações monetárias da 

semana, Os mercados, Nascimentos, Casamentos, Xadrez, além de duas 

páginas repletas de pequenos anúncios sobre os mais variados produtos e 

serviços, num formato muito próximo do que hoje conhecemos como 
classificados64.

Constatamos que “prestar contas dos acontecimentos mundiais 

importantes, do progresso social e da vida política” significava, para o The 

Illustrated London News, apresentar a seus leitores um grande repertório de 

temas, abrangente das mais diversas esferas da sociedade, tarefa na qual a 

ilustração tinha papel preponderante. Embora o semanário identifique um tema 

principal - o fim da guerra - recorrente ao longo do período de seis meses,
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entre o.

'AXrOS doou.—

^Xfômplar não é concebidc^^^^^^^^^^»

áveH, a ser reunido junto a outros, em volur^R 

pela numeração sequencial das páginas

P tartes67 e pela colocação a venda de três tipos de invólucros para 

" "-diciionamento dos volumes ou mesmo dos exemplares avulsos. Algumas 

•"■^inatções possíveis das coleções, advindas do valor que lhes era atribuído, 

~-^ao explicitadas ainda no mesmo anúncio, quando este nos informa-se que as 

'"Acaidemações podem ser feitas em papel comum, cartão resistente para 

^'xpoortação ou em tecido elegante para presente.

, O modelo do semanário popular ilustrado que acabamos de descrever 
tfeve enorme aceitação de público na sociedade oitocentista?(A tiragem do The 

Illustrated London News passou de 200.000 para 300.000 exemplares entre 

1855 e 186068?'Se havia um mercado em expansão para os jornais, para os 
semanários ilustrados essa demanda era ainda maior] O semanário americano 
Harper’s Weekly, fundado em 1857, apostou de início no uso exclusivo do V 

texto. No entanto, logo na décima oitava edição anunciava-se uma nova linha 

editorial, que o transformava num semanário ilustrado69, concorrente direto do 

Frank Leslie ’s Illustrated Newspaper. Ao que tudo indica a fórmula inicial, 
desprovida de ilustrações, não conseguira uma boa aceitação por parte do \ 

público, condizente com a expectativa inicial de seus editores.

Os diferentes estatutos da imagem nos semanários populares ilustrados do 
século XIX (1842 e 188O70)

-A grande variedade de temas pode ser verificada também na Harper ’s Weekly. No exemplar 
de 16 de março de 1861, podemos verificar colunas de notícias locais, estrangeiras, arte, 
negócios, etc.

-O exemplar em questão em nossa análise abrange a numeração de páginas de 183 a 206 e, 
conforme indicado na capa, faz parte do vigésimo nono volume.
68-HASSNER, Rune. “La photographie et la presse”. IN: LEMAGNY, Jean-Claude & 
ROUILLE, op. cit. p. 76.
p’ 64UblÍSher’S N°tÍCeS ’’ HarPer's Weekly, n2 18, 02 maio 1857. Apud CARLEBACH, op. cit. 

70-Essa datação corresponde ao período que vai da fundação do The Illustrated London News até 
a utüizaçao corrente da fotografia na imprensa através do processo de meio tom.
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\
-Entenderemos aqui o ilustrador nos termos que nos apresenta Estelle Jussim como sendo “um 

produtor de mensagens especialmente produzidas para serem transmitidas através das artes 
graficas, mais do que o pintor que só ocasionalmente atua nas artes gráficas”. JUSSIM, Estelle, 
op. cit. p.2. A esse respeito ver também p 81 
72-JUSSIM, Estelle, op. cit. p.26.
"-ALBERT, Pierre & FEYEL, Gilles, op. cit. p.360.

olhar apressado não nos permite perceoci
•as gravuras no contexto dos semanários populares ilusffJt// 

*****^IX Desempenhando aparentemente o mesmo papel de ilustração, as 

tinham, no entanto, valores díspares entre si, que diziam respeito não 

^^tee a suas características formais, mas, em especial, aos créditos e 

^^r°sos que as acompanhavam. Havia ilustrações artísticas que eram 

'^^tazidas por artistas reconhecidos enquanto tal; ilustrações comuns, de caráter 

' 'scritivo sem qualificativos específicos, e outras ainda, produzidas a partir de 

^OUografias. Porém, antes de nos debruçarmos mais atentamente sobre o estatuto 

diessas ilustrações é preciso nos atermos ao seu modo de produção.

Tradicionalmente, o ilustrador71 produzia os originais, a partir da 

natureza, de memória, segundo o depoimento de testemunhas dos 

acontecimentos, ou ainda de acordo com a sua imaginação; o desenhista fazia 

uma nova versão da ilustração na placa de madeira, ampliando-a ou reduzindo-a 

conforme necessário, de modo tecnicamente adequado para a produção da 

xilogravura; por último o gravador preparava a placa de madeira, seguindo o 

traçado estabelecido previamente pelo desenhista72. As imagens produzidas em 

xilogravura eram então impressas juntamente com o texto em tipografia, sendo 

ambos os processos baseados na impressão em relevo.

Freqüentemente, em especial no caso de se querer produzir gravuras de 

grande formato, a placa de madeira na qual era gravada a imagem a ser 

impressa, era cortada em blocos, trabalhados simultaneamente por vários 

gravadores73 e montadas posteriormente na hora da impressão. Em algumas das 

imagens que iremos analisar é possível visualizar, com algum esforço de 

atenção, as linhas referentes aos locais em que se deram as emendas dos blocos. 

Há relatos também de uma outra forma de trabalho, em que vários gravadores 

atuavam sobre uma mesma placa e gravavam seletivamente certos tipos de 

representação, como fundos, figuras humanas ou sombras de acordo com suas
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74-JUSSIM, Estelle, op. cit. p.84.
”-Ibid, op. cit. p.73.
7Í- BELLANGER, Claude; GODECHOT, Jaques; GUIRAL, Pierre; TERROU, Femand.
Histoire Générale de la Presse Française,. Vol. 3, p. 95.

melhores habilidades74. De qualquer forma, os dois modos de trabalho pressupõe 

que houvesse uma grande sintonia no traçado empregado por uma mesma 

equipe de desenhistas e gravadores, para que o resultado final fosse homogêneo. 

Segundo Estelle Jussim essa homogeneidade era garantida pela obediência às 

convenções gráficas da época, relativas à gravura em madeira75.

A produção das ilustrações dos semanários populares estava, portanto, 

inserida num sistema de produção em série, que comportava uma bem definida 

divisão de trabalho, na qual o desenhista e o gravador eram técnicos 

especializados. Na maioria dos ateliês de gravura, os desenhistas e gravadores 

eram organizados em turnos que se revezavam dia e noite. Em que pese essa 

especialização de funções, o processo de preparação de uma ilustração era algo 

dispendioso e demorado. Para se ter uma idéia das dificuldades de execução e 

custos envolvidos, uma gravura de tamanho médio exigia trabalho ininterrupto 

de cerca de quarenta e oito horas, o que em termos práticos significava que um 

ateliê parisiense especializado, conseguia produzir uma média de quatro a cinco 

gravuras por semana76.

Tomemos a imagem da página dupla central da edição do [Harper ’s 

Weekly de 16 de março de 1861 (Grupo 1.2). Nela vemos retratada a cerimônia 

de posse do presidente Abraham Lincon, no momento de seu discurso, num alto 

palanque montado em frente ao prédio do Capitólio, em Washington. Além de 

uma vista parcial do prédio, em que aparecem o presidente e inúmeros políticos, 

tendo a bandeira nacional hasteada próxima a eles, pode-se ver também grande 

parte da multidão que se aglomera para ouvir o novo chefe de Estado. O ponto 

de vista de quem registrou a imagem é de alguém que se encontra numa linha 

diagonal, esquerda em relação ao palanque, na mesma altura que ele, por sobre 

as cabeças da multidão. Há indícios da movimentação local: a bandeira 

tremulante, o presidente com o braço direito estendido e a gesticulação de 

anônimos espectadores em primeiro plano. Um acentuado jogo de luz e sombra 

dá conta do sol forte que ilumina grandes extensões da cena.
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77-“The inauguration of Abraham Lincon as president of United State, no Capitol, Washington, 
March, 4, 1861 [From a drawing made on the spot]”
78 -As legendas são as seguintes: “Desocupação da Criméia.”, “Desocupação da Criméia - 
Embarque do 34° Regimento” e “Desocupação da Criméia - Interior de um café em Kadikol”, 
todas acompanhadas da seguinte informação: “Esboçada por R. T. Landells”.

“O The Illustrated London News, a Illustration e outras revistas de atualidade eram 
ilustradas por artistas que podiam participar dos acontecitnentos, como Guys, 
Gavarni e Chandelier (...) ou mais frequentemente trabalhar no atelier a partir de 
testemunhos oculares (...) As guerras foram a ocasião de enviar para os locais de 
combate os 'artistas especiais ’ encarregados de desenhar os principais fatos: durante

“Nós resumimos os croquis de nosso Artista com a cena ‘Singing party of Cossacks 
entering Kadikoi’ (...) O regimento visto na Ilustração é a guarda cossaca enviada 
para tomar posse da Balaclava cerca de uma semana antes da desocupação formal 
(■■)"1S.

O semanário nos apresenta R. T, Landells como um artista com a 

maiúsculo, o “nosso Artista”, o que provavelmente indica que ele fazia parte de 

uma equipe contratada e foi especialmente designado para a cobertura da guerra. 

As ilustrações produzidas a partir de seus croquis dá-se também a mesma 
especial deferência, pois são referidas como Ilustrações com i maiúsculo.\A 1 

participação de artistas na ilustração dos semanários era uma atividade comum 

na época, que constituía um mercado de trabalho inteiramente novo e 

aparentemente muito promissor, antes da possibilidade de utilização direta da 

fotografia na imprensa.

Não fosse a data, o crédito e o personagem citados inicialmente, 

poderiamos supor que a descrição acima se aplicasse a uma imagem fotográfica 

veiculada por um periódico contemporâneo. Trata-se, no entanto, de uma 

xilogravura, publicada por um semanário do século passado e produzida a partir 

de um desenho feito no local, como nos informa a legenda77. A leitura da 

matéria referente à posse do presidente, nos faz saber que o autor das ilustrações 

do acontecimento foi o “Artista Especial” da equipe do Harper’s Weekly e que 

as imagens eram consideradas uma documentação fidedigna daquele 

“importante evento” .

Retomando a matéria Desocupação da Criméia publicada no The 

Illustrated London News, verificamos que as xilogravuras têm a mesma origem 

artística (Grupo 1.1.B). Foram produzidas a partir de croquis feitos no local por 

um certo R. T. Landells.
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“Interior do forte Sumter. Um dos oficiais do comando do Major Anderson no forte 
Sumter colocou gentilmente a nossa disposição mais alguns esboços do interior do 
local, e nós publicamos as gravuras a partir deles. Elas explicam-se a si mesmas, e 
nós não precisamos dizer mais nada além de referir-nos a seus títulos (...) Vistas em 
conjunto com nossas gravuras recentes do forte Monroe, completam uma série de 
imagens de Norfolk que são valiosas e interesantes ”so.

Temos aqui claramente descrita uma nova ocupação profissional do 

artista, que incluía ocasionalmente a sua atuação como correspondente em locais 

distantes. No The Illustrated London News, Landells encama a figura, antes 

inédita, do correspondente de guerra a serviço de um veículo de comunicação 

comprometido em dar conta dos acontecimentos mais importantes da atualidade.

Os maiores fornecedores de ilustrações para os semanários ilustrados 

não eram, no entanto, os artistas, mas ilustradores anônimos que produziam as 

ilustrações a partir de motivações as mais diversas. Muitos deles exerciam uma 

profissão que lhes permitia executar imagens sobre assuntos específicos, outros 

produziam ilustrações no curso de viagens ou passeios.

Na edição do Harper's Weekly de 16 de março de 1861 há uma matéria 

sobre um forte militar americano, em que constam seis gravuras, cujos créditos 

são dados a um oficial, cujo nome não é mencionado.

O que confere importância a esses registros não é a identidade do 

ilustrador, mas a sua condição de oficial do exército no cumpirmento de seu 

dever. Um pouco mais adiante, no mesmo semanário, encontramos três gravuras 

de outros fortes militares no Texas, dessa vez creditadas genericamente a “um 

desenhista empregado pelo Govemo Geral”. Do mesmo modo, não interessava 

saber quem era o ilustrador, mas o fato de ser alguém contratado pelo govemo 

era dado suficiente para valorizar o seu testemunho. Quando não se tratava de 

uma pesonalidade conhecida do público ou de alguém que exercia uma 

atividade ou profissão reconhecidamente importante, não se atribuía autoria às

79-FRIZOT, Michel. Nouvelle Histoire de la Photographie”, p. 361. O termo “artista especial” 
aparece na legenda da gravura de capa do Harper's Weekly de 16 março 1865: “O desfile 
inaugural em Washington passando em frente the gate of the capitol grounds - a partir do 
esboço de nosso artista especial”.
iü-Harper's Weekly, 16 março 1861, p. 164.

a Guerra da Criméia, Durand-Braguer para a Illustration, Constant Guys e alguns 
outros para o The Illustrated London News ’’79.
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ilustrações. Na verdade, a maior parte das gravuras publicadas nos semanários 

ilustrados apareciam sem crédito algum.

“We have established a rule in the management of our pictorial columns ofletting our 
illustrations speak for themselves. Without regard to trouble or expense we endeavor 
to produce the best things possible for a great American newspaper. Our success in 
one of our illustrated departments has been marked, and has called forth much 
admiration - we allude to the production of portraits of eminent men. In accomplishing 
this, we are greatly indebted to the entusiasm and untiring effbrts of Mr. M. B. Brady, 
whose National Gallery of Daguerreotypes has been of signal importance to 
publishers throughout the Union

Sem dúvida, o reconhecimento da importância de Mathew Brady para a 

imprensa, já na época, é muito significativa. Não se tratava simplesmente de um 
»

fotógrafo que cedia esporadicamente fotografias para a imprensa, mas de 

alguém que se tomou um empresário do ramo da produção de imagens,

Desde o surgimento da fotografia foi possível perceber o enorme 

potencial que ela oferecia para a reprodução de imagens nas páginas dos 

periódicos,' muito embora não houvesse meios técnicos para isso. A fotografia 

teve, no entanto, uma presença indireta, mas marcante, na imprensa ao longo das 

quatro décadas seguintes ao seu surgimento. Ela se colocou como uma 

referência obrigatória, a impor novos parâmetros na produção, recepção e 

avaliação das imagens publicadas. Quase imediatamente após sua invenção, o 

daguerreótipo passou a servir de modelo para a confecção de inúmeras gravuras 

veiculadas nos periódicos.I Cópias de daguerreótipos apareciam comumente nos 

semanários ilustrados já na década de 184081. Tomava-se o daguerreótipo como 

matéria-prima para a confecção de desenhos que o transcodificavam em traços, 

passíveis de serem então gravados na madeira.'

\ Talvez a principal contribuição do daguerreótipo para a imprensa tenha 

sido possibilitar a produção de retratos de personalidades públicas com uma 

verossimilhança nunca vista até então, nesse tipo de impresso! Frank Leslie, 

dono do semanário que levava o seu nome, afirma, num artigo de 1856, que 

parte do sucesso de sua publicação, recém- lançada, devia-se a esse tipo de 

imagem.

8I-Para maiores detalhes sobre esse uso ver CA “Daguerreotypes and the printed page”. IN: 
CARLEBACH, Michael. The origins of photojoumalism in America.
S2 -Apud CARLEBACH, op. cit., p.25.
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ramo da fotografia dirigida à83 -Acerca das atividades empresariais de Mathew Brady no 
imprensa ver CARLEBACH, op. cit.
84 -“The method, which apparently was used quite extensively, was to photography on glass 
with wet collodion in the usual way. The film was then stripped from the glass, transferred to 
the wood block and solvents employed to dissolve out the collodion. This left the black silver 
image upon the wood itself and served as the guide to the engraver”. Robert Taft. Photography 
and american scene, p.,422. Apud: JUSSIM, Jussim, p. 60.
85-Ver CARLEBACH, op. cit., p. 65.

investindo um grande capital no 

objeto de consumo de massa83.

Se o daguerreótipo não possibilitava a sua reprodução direta nas 
páginas da imprensa, o mesmo acontecia com a fotografia sobre papel. VÃ 

contribuição do colódio úmido para a ilustração dos periódicos foi dar acesso 

mais fácil a um maior repertório de temas, passíveis de serem reproduzidos 

como gravura. Além disso, criou a possibilidade de transferência da película de 

colódio de seu suporte de vidro para a placa de madeira, de modo que 

gravador pudesse realizar o seu trabalho de transcrição da fotografia sem a 
intermediação do desenhista84J Contudo, mesmo a partir da fotografia, 

processo de transcodificação continuava a ser demorado, podendo durar de sete 

a dez dias85.

A transcodificação da fotografia para a gravura sofria freqüentemente 

muitas intervenções por parte do desenhista e/ou do gravador. Eram “licenças 

artísticas” que obedeciam a necessidades técnicas, estéticas ou informativas86. 

Realizavam-se reenquadramentos das cenas, supressão ou inclusão de 

elementos, promovia-se a aproximação ou afastamento de figuras humanas e 

objetos, modificavam-se as relações de sombras e luzes. Este é o caso de uma 

fotografia de Abraham Lincon, de fevereiro de 1859, de autoria de Mathew 

Brady, posteriormente reproduzida nas capas do [Frank Leslie’s Illustrated- 

Weekly e do Harper ’s Weekly, de outubro e novembro—de—L_860,_ 

respectivamente87 (Grupo l.3)l O cenário de fundo, criado pelos dois semanários 

a partir de um mesmo original fotográfico, denotam preocupações estéticas, mas 

independentemente das modificações realizadas, as legendas das gravuras 

informam que a foto que lhes deram origem era de autoria de Brady.

Nesse sentido um outro exemplo significativo é a gravura produzida a 

partir da fotografia do cadáver nu de um sargento morto por índios Sioux88. A 
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S9-Carlebach nos informa que o apelo dos créditos influíam muito mais no grande público. 
Segundo ele “os créditos dependiam menos da política editorial do que da presumida 
sofisticação da audiência. Os editores dos semanários populares ilustrados como o Harper’s e 
Frank Leslie’s eram sempre more willing em creditar fotógrafos do que aqueles dos jornais de 
elite”. CARLEBACH, Michel, op. cit.65.

foto, de 26 de junho de 1867, foi publicada como xilogravura no Harper's 

Weekly um mês depois (Grupo 1.4). Na gravura há modificação das condições 

de iluminação e deslocamento do ponto de vista em relação à fotografia original. 

Nela o rosto do homem morto aparece claramente, o que não ocorria na imagem 

original. Por outro lado, os genitais, antes expostos, foram estrategicamente 

cobertos por uma de suas mãos.

As alterações sofridas pelas fotografias nos bastidores dos ateliês de 

gravura da imprensa ilustrada faziam com que muitos fotógrafos preferissem 

divulgar os seus trabalhos prioritariamente através de vistas estereoscópicas. 

Sem dúvida, um estudo aprofundado sobre as origens do fotojomalismo deveria 

passar necessariamente pelas vistas estereoscópicas, que produzidas em massa, 

ocupavam o papel de divulgadoras de eventos de interesse público antes que a 

fotografia pudesse ser impressa diretamente nos periódicos. Na maioria das 

vezes em que se dizia que uma determinada gravura, publicada num semanário 

ilustrado, havia sido produzida a partir de uma fotografia, estava-se, na verdade, 

fazendo referência a uma vista estereoscópica.

Apesar das modificações realizadas no processo de transcodificação da 

fotografia para a gravura, para o público dos periódicos em geral, o fato da 

ilustração ter sido produzida a partir de uma imagem fotográfica era um dado 

relevante, pois dava a ela um valor específico no contexto das outras imagens 

publicadas. Sendo assim, quando era o caso, sempre havia referência à origem 

fotográfica das gravuras, muito embora a citação do nome do fotógrafo, autor da 

imagem original, só era feita quando se tratava de um profissional conceituado, 

como Mathew Brady ou Alexander Gardner. Nesses casos o semanário se 

encarregava de enfatizar o crédito, pois isso aumentava ainda mais o valor das 

gravuras para o público dos semanários populares89.

O surgimento da fotografia colocou-se como ameaça a uma série de 

atividades profissionais ligadas ao desenho, à pintura e à gravura. É bem
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i Apesar das limitações apontadas por seus detratores, a fotografia ia aos 

poucos impondo-se ao rascunho produzido no local dos acontecimentos, devido 

a sua praticidade, pelo menos para os registros com propósito descritivo mais 

imediatos.)

“(...) even by the most skilful men, lack the go and life obtained when the work is done 
direct from nature. or at least without the photograph; and every true artist prefers 
nature to any photography. There is nothing in the world more difficult to work from. 
One is confused by endless, unimportant, unselected details; the point of view is never 
that which one would have selected, and the result, save in the rarest instances, is 
dubbet photographic even by the artless "90

90 -JUSSIM, Estelle, op. cit., p. 104.
91 -W. A. Rogers. A world worth-while. New York, Harper, 1922, p. 15. Apud: JUSSIM, op. 
cit., p. 85.

A disputa entre a gravura e a fotografia na arena dos periódicos, no 

entanto, foi contínua e ininterrupta, desde o aparecimento dos semanários 

ilustrados. Convivendo no mesmo espaço, estavam as gravuras feitas a partir de 

ilustrações, artísticas ou não, bem como aquelas produzidas a partir de 

fotografias. Num primeiro momento, cada tipo de ilustração tinha o seu estatuto 

específico e desempenhava diferentemente o seu papel, havendo inclusive, 

defensores e detratores de cada um deles. Baudelaire era contundente na defesa

“Many a night out on the road we juggled architecture and figures back and forth in a 
wood block under a sungle gas jet in a hotel bedroom (...) All that is a thing of the 
past; now a photographer goes out with his camera and click - he has it all in half the 
wink of an eye ”91

conhecido o exemplo dos pintores de retratos em miniatura, que muito 

rapidamente perderam o seu ganha-pão frente à nova técnica. Do mesmo modo, 

os artistas que se dedicavam à reprodução de obras de arte, através de gravuras, 

viram-se aos poucos destituídos de suas funções. No âmbito da imprensa, os 

ilustradores, desenhistas e gravadores, sentiram-se, de início, virtualmente 

ameaçados, mas as limitações técnicas relativas aos processos de reprodução 

fotomecânicos, não permitiram que essa ameaça se concretizasse 

imediatamente.

da ilustração artística. Para todos os que, como ele, apreciavam a ilustração 

artística, as ilustrações produzidas a partir de registros fotográficos 

apresentavam resultados pouco satisfatórios.
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92 -Nesse sentido ver a ilustração da capa do suplemento especial de natal do The Illustrated 
London News de 22 de dezembro de 1855 que mostra, em cores, a cena de aparição de um anjo. 
Apud: REED, David, op. cit..
93 -A criação de suplementos dominicais ilustrados foi um recurso utilizado pelos jornais diários 
para fazer frente aos semanários ilustrados. O Le Petit Journal, lançado em 1863, foi um 
deles..Em 1890 criou o seu suplemento dominical a cores, que alcançou grande sucesso. Ver 
BELLANGER, Claude; GODECHOT, Jaques; GUIRAL, Pierre; TERROU, Femand. Histoire 
Générale de la Presse Française, vol. 3. pp.95-96, 684.
94-Mesmo após o advento do instantâneo fotográfico, os desenhos de atualidade continuaram a 
ser empregados na imprensa para dar conta da reconstituição de certos acontecimentos, o que 
acontece até hoje. Sobre os desenhos de atualidade ver: Luc Boltanski. “La rhéthorique de la 
figure”, pp. 177-178. IN: BOURDIEU, Pierre. Un art moyen.

Cada vez mais ameaçada, a gravura iria tentar afirmar-se por aquilo que ( (xy- 

a fotografia não podia oferecer, que eram as ilustrações fantasiosas feitas a partir 

da imaginação do artista92, a reconstituição de acontecimentos não presenciados 

por um fotógrafo e a recriação do movimento. Na tentativa de diferenciar-se, a 

gravura recorria ainda, quando possível, ao uso da cor, como nas bem 
elaboradas imagens de capa do suplemento ilustrado do Le Petit Journal93.

Tomemos a ilustração principal da edição de/3 de março de 1895 do c- 

suplemento do Le Petit Journal (Grupo 1.5). Há nessa imagem um forte apelo 

dramático. Vemos o sangue que ainda escorre do punhal do assassino. A seus 

pés, um guarda ferido, ensanguentado e estendido no chão, é socorrido por um 

companheiro. A cena mostra o preciso instante em que o homem armado é 

dominado por quatro policiais, enquanto outros três homens acorrem ao recinto 

em gestos de desespero. A legenda “Assassinato de um guarda por um 

anarquista” situa o episódio registrado, que será descrito detalhadamente na 

coluna “Nossas gravuras”, no interior do suplemento. Esse tipo de imagem, 

conhecido como desenho de atualidade, era uma fonte de informação de 

características peculiares, que conseguia agradar a um bom segmento de 

público94, oferecendo a reconstituição dos acontecimentos e antecipando, em 

vários aspectos, a presença do instantâneo fotográfico na página impressa.
A fixação de um momento isolado, ou seja, a imagem instantânea, era 

algo que a fotografia já podia oferecer nas duas últimas décadas do século, 

devido à grande redução do tempo de pose necessário à fixação da imagem. Mas 

embora fosse tecnicamente viável, a utilização do instantâneo na imprensa 

ainda deixava muito a desejar, devido às limitações do processo de meio tom. 

Uma fotografia publicada na imprensa diferenciava-se pouco da gravura, num 

primeiro momento. A excessiva granulação da imagem, a ausência de detalhes e
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“A daily illustrated newspaper is the latest novelty in journalism. The illustrations in 
the Daily Graphic (...) are coarse in execution, and often very poor in printing; but 
these defects can largely be reinedied"(Carlebach, p. 161)

"Dans cette période intermédiaire, pour rivaliser avec les photographes, les 
dessinateurs exécutent des 'instantanés ’ et les graveurs multiplient hachures de la plus 
grande finesse et dégradés subtils. Une sorte d'osmose s’etablit alors: les gravures se 
rapprochent du ‘photo-réalisme ’ tandis que les photographies, souvent très retouchées 
et fortemente tramées, arrivent en fait à ressembler à des gravures ”95

55 -Rune Hassner. La Photographie et la Presse. p. 77. IN: Histoire de la photographie.
96 -Nesse período vemos também a organização dos gravadores em sociedades a fim de se 
protegerem da concorrência, a criação de estilos sofisticados para concorrer com a fotografia. 
Apud: JUSSIM, Estelle, op. cit.

os contornos e sombras ainda muito acentuados, devido à necessidade de 

retoque, faziam com que não apenas o instantâneo, mas a própria imagem 

fotográfica não se parecesse como tal. A tão aclamada imagem do New York 

Daily Graphic de 1880, considerada como a primeira publicada segundo o novo 

processo, podería perfeitamente passar por uma gravura, não fosse a indicação 

de que se tratava de uma “reprodução direta da natureza” (Grupo 1.6). O apelo 

da legenda recai sobre a possibilidade de se poder finalmente oferecer 

ilustrações produzidas sem a intermediação da mão, seja do ilustrador, do 

desenhista ou do gravador. No entanto, a precariedade dos resultados iniciais 

alcançados pelo meio tom era claramente patente para seus contemporâneos, 

mesmo para os mais otimistas, como os editores do New York Daily Graphic.

Isso ocorre com inúmeras imagens publicadas no semanário francês Le 

Monde Illustré, como aquelas que registram as ruínas do prédio da Opera- 

Comique após um incêndio e a exumação do corpo de Rossini e podem ser 

facilmente confundidas com fotografias96 (Grupo 1.7). Esse caso não é uma 

exceção, mas inscreve-se no grande desenvolvimento experimentado pela

Havia um forte contraponto entre a precariedade das imagens 

fotográficas que apareciam nos periódicos e o requinte das gravuras, que para 

fazerem frente à concorrência passaram a ser executadas com grande 

preciosismo técnico. Isso levou a uma situação inusitada, a uma espécie de 

osmose entre os dois meios, como muito bem descreve Rune Hassner.
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as objective journalism were 
social and political values to a mass

"The newspaper aims to give a faithful picture of current history. How much more 
truthful would that record be if it were made by the unprejudiced and impartial 
cainera? ”9S

97-Essa é a opinião de OWEN, William, op. cit. p.17.
’8- CARLEBACH, Michel. American photojoumalism comes of age, p. 29.
99 -BALDASTY, Gerald. The commercialization of the news, p. 8-9.

nas três últimas décadas do

"AH the basic practices that later became known 
developed as efficiente means of selling mass

gravura produzida para ilustração de periódicos 
século XIX97.

1 Mas enquanto a ilustração mantinha-se apoiada essencialmente no 

discurso da qualidade estética, a fotografia ia pouco a pouco ganhando terreno, 
em função de uma conjunção de fatores?ATecnicamente os constantes 

aperfeiçoamentos dos equipamentos e materiais fotográficos, assim como do 

processo de meio tom, permitiram que a imagem impressa nas páginas dos 

periódicos alcançasse maior nitidez e pudesse ser reconhecida enquanto registro 

fotográfico, incorporando com isso o valor documental comumente atribuído à 

fotografia. Um dos argumentos mais comuns, empregados em defesa da 

utilização da imagem fotográfica no jornalismo, defendia a sua superioridade 

em função de sua origem mecânica, que lhe garantiría uma maior acuidade no 
registro dos acontecimentos, em contraposição ao caráter manual da gravuraH

\ A defesa da imparcialidade da fotografia na imprensa insere-se no 

âmbito de uma defesa mais ampla da objetividade do próprio jornalismo, que 

surge em função da sua comercialização99, fara vender as notícias para um 

grande número de periódicos, das mais variadas tendências e poder transmití-las 

por meio do telégrafo, as agências precisavam despojá-las de um viés político 

explícito. Assim, nasce a técnica do documentary reporting baseada na famosa 

técnica do “quem, o que, onde, quando e porque”, pretensa garantia de tç- 

objetividade. Os periódicos, por sua vez, também precisavam simplificar a 

forma de apresentação das notícias, de modo a atingir o grande público. Um dos 

recursos empregados foi a utilização da imagem fotográfica, o outro foi veicular 

a notícia, sempre que possível, na forma de uma estória, ou seja, de uma 

narrativa estruturada em começo/meio/fim, que também respondesse às 

perguntas básicas da documentary reporting.
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audience. As diverse political perspectives gradually disappeared from the news or 
became discredited as not objective, it became easier to convince people that the 
dominant mass mediapoliticalperspective that remained was somehow objective"'00.

A partir da virada do século, a objetividade jornalística deixaria de ser 

uma simples técnica para se tomar um imperativo moral da profissão, 

extremamente valorizado durante toda a primeira metade do século XX, seja no 

que se refere aos textos, seja no que diz respeito à imagem fotográfica102.

r Paralelamente à aquisição do estatuto de objetividade, um outro fator 

viria a ser decisivo para que a fotografia suplantasse defínitivamente a gravura: 

o aspecto econômico. O aperfeiçoamento dos processos fotomecânicos levaram 

a um barateamento crescente dos custos de impressão da fotografia, o que em 

pouco tempo iria tomar muito mais vantajosa a opção dos editores pela imagem 

fotográfica'03. O fator tempo também seria importantíssimo nessa disputa, pois a 

gravura que levava dias para ser confeccionada, podia então ser substituída por 
um meio que demandava apenas algumas horas em sua execuçãò71“Publishers 

could not long resist the cheapness, speed, and accuracy of halftones, and by the

"Authors and Publishers will find the Photographic process in many cases far 
preferable to engraving for illustrating their Works, especially when faithful 
representations of Nature are sought, as this alone can be depended upon for 
accuracy ”101.

Dentro desse contexto,\a imagem fotográfica, devido a sua origem 

mecânica, seria um meio privilegiado para garantir a objetividade das 

reportagens, não somente por assumir um caráter de prova documental 
irrefutável, como pela sua contribuição, algum tempo mais tarde, para o 

aprimoramento da forma narrativa das notícias. As previsões de Talbot, 

materializadas num anúncio publicado em 1846 acerca das vantagens do 

calótipo para as publicações de uma maneira geral, iriam se concretizar na 

imprensa de massa.

IOO-BENNET, W. Lance. News - The politics of illusion, p. 149.
I0'-Talbot, Apud: JUSSIM, Esteie, p. 51.
'“-Acerca da questão da objetividade ver BENNET, W. Lance. News - The politics of illusion, 
pp. 141-166. Segundo o autor essa norma adequou a transmissão da notícia por meios 
telegráficos e possibilitou que pessoas sem formação literária pudessem redigir com facilidade 
as notícias em forma de estórias.
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“Podemos conceber, de maneira ampla, a emergência da comunicação de massa em 
termos do estabelecimento gradual de uma série de instituições, apoiadas em 
determinados meios técnicos de transmissão cultural, e orientadas para a produção 
em larga escala e para uma difusão generalizada das formas simbólicas 
mercantilizadas ”106.

tum of the century the process was firmily established in the newspaper 
business”104.

103 -Segundo David Reed, enquanto uma página em gravura custava U$ 300, a mesma página 
ilustrada em meio-tom saía por cerca de U$ 20 no final do século XIX, REED, David, op. cit. 
p.36
104- CARLEBACH, Michel (1997), op. cit., p. 29.
105- Para pensarmos os meios de comunicação de massa, questão fundamental para o nosso 
estudo, tomaremos como base as idéias de John Thompson desenvolvidas em seu livro 
Ideologia e cultura de modema - Teoria social crítica na era dos meios de comunicação de 
massa.
106- Ibid, p. 24.

O advento do sistema de comunicação de massa 
fotojorn alism o

e o surgimento do

Nossa intenção até aqui foi acompanhar a transição do jornalismo ----f

ilustrado para o fotojomalismo dentro do processo mais amplo de 

industrialização da imprensa, que a partir do final do século XIX entra num 

momento de consolidação e monopolização. É quando a fotografia atinge 

definitivamente a vulgarização, inserindo-se no que se convencionou chamar de l 

um sistema de “comunicação de massa”105.

John Thompson aponta o fenômeno da midiação da cultura como sendo 

um fator fundamental para o entendimento da emergência dos meios de 

comunicação de massa na sociedade modema. Segundo o autor as formas 

simbólicas sofreram um processo histórico de valoração econômica com o 

advento da sociedade modema, o que fez com que elas se tomassem 

mercadorias, passíveis, portanto, de serem compradas, vendidas ou trocadas. 

Isso ocorreu, por exemplo, com as obras de arte, ao passo que a fotografia, como 

vimos, já nasceu em resposta a essa nova situação.

Evidentemente o surgimento do sistema de comunicação de massa tem 

uma forte ancoragem histórica e, como aponta Thompson, é inseparável da 

constituição das indústrias da mídia nas sociedades modernas. Dentro de uma 

perspectiva ampliada poderia-se afirmar que as origens da comunicação de
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l0’-Idem.
108

massa remontam ao século XV quando a imprensa de Gutemberg começou a 

expandir-se pela Europa. No entanto, do ponto de vista de nosso estudo 

interessa-nos fixar essas origens no desenvolvimento da imprensa industrial do 

século XIX. Além disso é fundamental situarmos o surgimento dos meios de 

comunicação de massa como fenômeno não apenas integrante, mas constitutivo 
das sociedades modemas.

“(...) parte do que constitui as sociedades modernas como 'modernas' é o fato de que 
a troca de formas simbólicas não está mais restrita primariamente a contextos de 
interação face-a-face, mas é mediada, de maneira sempre mais ampla e crescente, 
pelas instituições e mecanismos da comunicação de massa. E claro que esse processo 
de mediação da cultura moderna é apenas um aspecto da formação das sociedades 
modernas, é um processo que caminhou de mãos dadas com o desenvolvimento do 
capitalismo industrial (...) e com o nascimento do estado moderno (...). Esses 
processos se sobrepuseram um ao outro de maneiras complexas. Eles tomaram 
caminhos diferentes em contextos históricos e geográficos diferentes. Mas, 
conjuntamente, definiram os contornos básicos das sociedades em que vivemos hoje, 
contornos que assumem características cada vez mais globalizantes ”'07.

As principais características do sistema de comunicação de massa que 

irá implantar-se definitivamente ao longo da primeira metade do século XX, já 

se encontram claramente demarcadas na imprensa industrial do final do século 

XIX. Elas seriam em número de quatro, como aponta Thompson: “produção e 

difusão institucionalizadas de bens simbólicos”, ou seja, a comunicação de 

massa pressupõe a existência de formas simbólicas reproduzíveis por 

“instituições interessadas, de diferentes maneiras, na fixação, reprodução e 

mercantilização das mesmas”; “ruptura fundamental entre a produção e a 

recepção de bens simbólicos”, o que significa um enorme aumento da distância 

entre o produtor e o receptor das formas simbólicas; “aumento da acessibilidade 

das formas simbólicas no tempo e no espaço”, o que quer dizer que na 

comunicação de massa a tecnologia concorre para que a transmissão alcance de 

modo crescente “um alto grau de distanciamento espacial num tempo mínimo” 

e, finalmente, a “circulação pública das formas simbólicas”, uma vez que os 

produtos da comunicação de massa “circulam dentro de um ‘domínio público’, 

no sentido de que eles são acessíveis, em princípio, a qualquer um que tenha os 

meios técnicos, as habilidades, os recursos para adquirí-los”108.
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“(...) o termo ‘massa’ não deve ser tomado em termos estritamente quantitativos; o 
ponto importante sobre comunicação de massa não é que um determinado número ou 
proporção de pessoas receba os produtos, mas que os produtos estão, em principio, 
disponíveis a uma pluralidade de receptores ”109.

109-Ibid, p. 287.

Tomando os argumentos do autor podemos de fato afirmar que os 

contornos básicos de um sistema de comunicação de massa já se encontravam 

plenamente delineados na segunda metade do século XIX. O semanário 

ilustrado seria um produto típico desse sistema, que respondería a todas as 

características apontadas. Tratava-se de um meio já essencialmente moderno, no 

que concerne à produção, conteúdo e modo de circulação. É preciso apenas, 

como alerta Thompson, atentarmos para os aspectos enganadores do termo 

“comunicação de massa”, que aparentemente não permitiría sua aplicação ao 
período inicial de industrialização da imprensa.

Foi visando justamente atingir a uma pluralidade de receptores e 

aumentar os lucros que os jornais passaram a modificar o seu conteúdo, 

processo dentro do qual tivemos oportunidade de identificar o surgimento dos 

semanários populares ilustrados pautados no atrativo das imagens. O apelo fácil 

da imagem iria se ampliar ainda mais com o advento da fotografia. A passagem 

do semanário popular ilustrado para a revista ilustrada significou a 

modernização da forma de um meio de comunicação já moderno em diversos 

outros aspectos. O uso extepsivó^extensivo da fotografia pela revista lhe 

permitiría marcar uma diferenciação definitiva em relação aos jomais e 

estabelecer-se enquanto meio, essencialmente modemo, no sistema de 

comunicação de massa, em plena expansão no início do século.
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2. A INSTAURAÇÃO DO FOTOJORNALISMO MODERNO NO PERÍODO ENTRE
GUERRAS

Mesmo após a plena assimilação da fotografíá pelas essa relação se 

manteria inalterada e até a primeira década deste século, a rigidez, característica 

da diagramação artesanal, era mantida como padrão.

“A revista só se distinguia do livro por sua capa; as manchetes se pareciam com os 
títulos de capítulos; a disposição da tipografia era simetria; o texto se desenvolvia de 
cima abaixo em colunas únicas ou duplas, a maneira de um livro; e as ilustrações se 
colocavam ocupando a página inteira oposta ao texto ou unidas a ele somente quando 
a tipografia rodeava as lâminas. Muitas destas características permaneceram até bem 
tarde no novo século e (...) hoje podem ser ainda encontradas em revistas técnicas ou 
literárias (...) ”"°.

“Essa mudança [o uso extensivo da fotografia] não provoca uma ruptura na evolução 
iniciada antes da invenção da fotografia: as principais características exteriores dos 
magazines, a paginação, a apresentação da capa, continuam idênticas. Tudo se passa 
como se a fotografia viesse se inserir em um quadro preparado de longa data para 
recebê-la; um procedimento técnico substitui um outro sem que as imagens nem a 
visão de mundo que elas exprimem sejam radicalmente transformadas

Realmente, no final do século passado o espaço da página do semanário 

ilustrado já estava preparado para receber a imagem fotográfica. Não podemos 

esquecer que a fotografia veio substituir um meio expressivo - a gravura - que 

há muito já se pautava pelas características de sua concorrente, tanto no que diz 

respeito à forma, quanto ao conteúdo. É o que podemos verificar ao 

compararmos as capas dos semanários ilustrados Le Monde Illustré de 1887 em 

que aparece uma gravura e a capa do Leslie's Weekly de 1898 (Grupo 1.8). O

A grande transformação tecnológica operada na imprensa em 

decorrência da segunda revolução industrial, somente viría a ser aproveitada na 

confecção das revistas ilustradas, em toda a extensão de suas possibilidades, 

após a Primeira Guerra Mundial. Num primeiro momento as inovações 

tecnológicas foram incorporadas para melhorar o modo de produção, as 

condições de impressão e a circulação das revistas, mas os seus aspectos 

formais, de um modo geral, permaneciam idênticos.
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“(...) o termo ‘massa’ não deve ser tomado em termos estritamente quantitativos; o 
ponto importante sobre comunicação de massa não é que um determinado número ou 
proporção de pessoas receba os produtos, mas que os produtos estão, em princípio, 
disponíveis a uma pluralidade de receptores ”'°9.

109-Ibid, p. 287.

Tomando os argumentos do autor podemos de fato afirmar que os 

contornos básicos de um sistema de comunicação de massa já se encontravam 

plenamente delineados na segunda metade do século XIX. O semanário 

ilustrado seria um produto típico desse sistema, que respondería a todas as 

características apontadas. Tratava-se de um meio já essencialmente moderno, no 

que concerne à produção, conteúdo e modo de circulação. É preciso apenas, 

como alerta Thompson, atentarmos para os aspectos enganadores do termo 

“comunicação de massa”, que aparentemente não permitiría sua aplicação ao 

período inicial de industrialização da imprensa.

Foi visando justamente atingir a uma pluralidade de receptores e 

aumentar os lucros que os jornais passaram a modificar o seu conteúdo, 

processo dentro do qual tivemos oportunidade de identificar o surgimento dos 

semanários populares ilustrados pautados no atrativo das imagens. O apelo fácil 

da imagem iria se ampliar ainda mais com o advento da fotografia. A passagem 

do semanário popular ilustrado para a revista ilustrada significou a 

modernização da forma de um meio de comunicação já modemo em diversos 

outros aspectos. O uso extepsiv^extensivo da fotografia pela revista lhe 

permitiría marcar uma diferenciação definitiva em relação aos jomais e 

estabelecer-se enquanto meio, essencialmente modemo, no sistema de 

comunicação de massa, em plena expansão no início do século.
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Mesmo após a plena assimilação da fotografi^pela^ essa relação se 

manteria inalterada e até a primeira década deste século, a rigidez, característica 

da diagramação artesanal, era mantida como padrão.

A grande transformação tecnológica operada na imprensa em 

decorrência da segunda revolução industrial, somente viria a ser aproveitada na 

confecção das revistas ilustradas, em toda a extensão de suas possibilidades, 

após a Primeira Guerra Mundial. Num primeiro momento as inovações 

tecnológicas foram incorporadas para melhorar o modo de produção, as 

condições de impressão e a circulação das revistas, mas os seus aspectos 

formais, de um modo geral, permaneciam idênticos.

"Essa mudança [o uso extensivo da fotografia] não provoca uma ruptura na evolução 
iniciada antes da invenção da fotografia: as principais características exteriores dos 
magazines, a paginação, a apresentação da capa, continuam idênticas. Tudo se passa 
como se a fotografia viesse se inserir em um quadro preparado de longa data para 
recebê-la; um procedimento técnico substitui um outro sem que as imagens nem a 
visão de mundo que elas exprimem sejam radicalmente transformadas

Realmente, no final do século passado o espaço da página do semanário 

ilustrado já estava preparado para receber a imagem fotográfica. Não podemos 

esquecer que a fotografia veio substituir um meio expressivo - a gravura - que 

há muito já se pautava pelas características de sua concorrente, tanto no que diz 

respeito à forma, quanto ao conteúdo. É o que podemos verificar ao 

compararmos as capas dos semanários ilustrados Le Monde Illustré de 1887 em 

que aparece uma gravura e a capa do Leslie ’s Weekly de 1898 (Grupo 1.8). O

"A revista só se distinguia do livro por sua capa; as manchetes se pareciam com os 
títulos de capítulos; a disposição da tipografia era simétria; o texto se desenvolvia de 
cima abaixo em colunas únicas ou duplas, a maneira de um livro; e as ilustrações se 
colocavam ocupando a página inteira oposta ao texto ou unidas a ele somente quando 
a tipografia rodeava as lâminas. Muitas destas características permaneceram até bem 
tarde no novo século e (...) hoje podem ser ainda encontradas em revistas técnicas ou 
literárias (...)
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fíca explícito que a 

invade as colunas de

"'-IN: BOURDIEU, Pierre, op. cit., p.
"2-O objetivo dos recortes podiam ser os mais variados. Os formatos ovalados eram muito 
comuns para retratos pois se remetiam ao formato dado por alguns ateliers fotográficos, visando 
dar um valor mais “artístico” às imagens. No entanto, havia usos de formatos específicos de 
acordo com características locais de certos países. Calerbach (1997), p. 23 aponta que na virada 
do século o uso dorbrmato circular na imprensa americana se fazia em referência direta às 
fotografias amadora» tiradas com as câmeras Kodak. Sabendo do gosto do público por esse tipo 
de imagem, muitos editores adotaram o formato para fazer com que as imagens publicadas 
parecessem registros mais espontâneos.

design das capas é o mesmo: o logotipo inserido no alto da página, seguidos da 

imagem em formato retangular, acompanhada de uma legenda identifícadora. 
Além disso, a própria abordagem dos assuntos é semelhante. São duas cenas ao 

ar livre, nas quais aparecem personagens em movimento. Era como se a gravura 

estivesse ocupando provisoriamente um lugar que estava reservado à fotografia. 

Isso porque, nas três últimas décadas do século XIX havia uma grande 

expectativa por essa substituição, dada como iminente, devido aos avanços das 

pesquisas para o aperfeiçoamento dos processos de impressão fotomecânicos. 

Devemos considerar também que o arranjo dos textos e imagens nas páginas 

continuava sendo uma tarefa atribuída ao tipógrafo, que conferia à fotografia o 
mesmo papel de ilustração dado até então à gravura.

Logo de início a possibilidade de uso da fotografia na imprensa levou à 

inclusão de um grande número de fotos por página. Isso impôs a necessidade de 

se estabelecerem novas soluções para a ordenação das imagens, a fim de que o 

excesso não prejudicasse a assimilação da informação 

foram as mais variadas1 (Grupo 1.9). Algumas vezes 

fotografia coloca-se como uma intrusa que, literalmente, 

texto; em outras tenta-se criar um escalonamento das imagens, dando 

consequentemente novo ritmo à leitura do texto. No entanto, Vs. recursos mais 

largamente empregados seriam a variação do tamanho e formato das fotos, a 

sobreposição das bordas e a inclusão de diversos tipos de molduras, que 

chegavam a ser muitas vezes em forma de arabescos desenhados112. As imagens 

fotográficas, consideradas como elemento decorativo, recebiam assim um 
“tratamento artístico’’Tk ordenação da página era feita, na maioria das vezes, de 

forma simétrica, sem o estabelecimento de hierarquias entre as fotos e o 

resultado era um conjunto estanque.

Nesse contexto o instantâneo fotográfico desempenhou um papel muito 

importante para algumas experiências com novos tipos de diagramação,
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"3-OWEN, William, op. cit., p.18.
I14-Ibid, p. 13. Ver também ROSEMBLUM, Naomi. The world history of photography, p.464- 
465.

justamente por já trazer em si mesmo uma dinâmica própria, permitindo o 
registro do imprevisto e do movimentoTÍUma das peculiaridades do instantâneo 

é apresentar as figuras virtualmente flutuando no espaço, como que desafiando 

as leis da gravidade. A diagramação transformou essa característica num recurso 

gráfico, fazendo com que as figuras se livrassem das limitações das margens da 

fotografia e ganhassem livremente o espaço das páginas. Antes da guerra este 

recurso seria ainda uma exceção, tendo sido utilizado, de modo particularmente 

original, pela revista La Vie au Grand Air, especializada em esportes (Grupo 

1.10). A fotografia instantânea usada para o registro de atividades esportivas 

permitia capturar a imagem dos atletas suspensos em plena ação. Uma vez 

recortadas, essas silhuetas possibilitavam efeitos até então inéditos, que 
conferiam dinamismo e unidade gráfica entre as duas páginas"3.H

Exceções a parte, fato é que o convencionalismo do desenho das 

páginas das revistas ilustradas somente começaria a ser superado no final da 

década de 1920. A especialização crescente do trabalho na imprensa faria surgir 

um profissional encarregado do design de revistas, oficialmente reconhecido 

pelo surgimento do cargo de designer ou diretor de arte na equipe de produção 

das mais importantes revistas ilustradas"4. Nesse período surge também a figura 

do editor de imagens, que muitas vezes acumulava a função de diretor de arte, 

mas que atuava de modo mais direto na ordenação das fotografias nas 

reportagens.

\ Õ aparecimento desses dois profissionais - o diretor de arte e o editor 

de imagens, mostra claramente a confluência de duas áreas distintas foi um fator 

decisivo para que as revistas ilustradas ganhassem uma feição própria. De uma 

parte a contribuição da arte de vanguarda dada através do designer. De outra, a 

efetivação de um novo saber prático que levou ao entendimento da imagem 

fotográfica enquanto linguagem visual própria, dada pelo editonÀDevido às 

particularidades de cada uma dessas áreas e suas contribuições específicas, 

iremos abordá-las separadamente.
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A reportagem como narrativa visual e o estabelecimento do conceito de edição 
de imagens

A transformação da página numa composição de imagens 

chamativamente justapostas significaria o abandono dos maneirismos formais

“A sequência fotográfica não era uma idéia original, mas sim o formato que adotaram 
os designers de maneira natural quando dispuseram das fotografias realizadas com as 
novas películas (...) As revistas, que anteriormente tinham que buscar as ilustrações 
em imagens procedentes de uma grande variedade de fontes, se concentraram na 
película de 35 mm produzida por um só fotógrafo em um estilo coerente. A página se 
converteu em uma composição de imagens chamativamente justapostas, das quais 
derivavam sombras, formas e contrastes, sem outro tipo de adornos”"5

"5-OWEN, William, op, cit, p. 30-31. Há vários exemplos de publicação de sequências 
fotográficas no final do século XIX, quando o filme de rolo de celulose toma-se disponível. 
Tem-se nesse primeiro momento, no entanto, a ênfase na seqüência do movimento e não 
propriamente na estruturação de uma estória. A esse respeito ver: Rune Hassner, “La 
Photographie et la Presse”, p. 78-79. IN: Histoire de la Photographie.

Uma outra contribuição importante para a afirmação das revistas 

ilustradas como veículo específico, centrado sobre um novo uso da imagem 

fotográfica, seria a invenção das modernas câmeras portáteis de pequeno 

formato. O primeiro modelo dessa linha foi a Ermanox de 1923, que logo seria 

pela concorrente Leica, lançada comercialmente na Feira Industrial de Lipzig, 

em 1925, com enorme aceitação de mercado. Formato e peso reduzido, objetivas 

intercambiáveis, filme flexível de rolo de 35 mm com capacidade para 36 poses 

e possibilidade de supressão do uso de flash eram algumas das suas principais 

inovações. Devido a suas características inéditas a Leica logo iria contribuir para 

revolucionar a concepção vigente de fotojomalismo. Primeiramente por 

estabelecer um novo tipo de relacionamento entre o fotógrafo e o seu aparelho, 

que resultaria numa aproximação mais ágil e mais direta do fotógrafo com o 

mundo.\A conseqüência imediata seriam fotografias mais espontâneas, tomadas 
sem que as pessoas retratadas pudessem perceber.^ Segundo, porque a 

possibilidade de tirar fotografias seqüenciais, com rapidez, iria permitir o 

registro do desdobramento temporal de uma determinada ação com mais 

espontaneidade. Assim, as reportagens, que como vimos, eram construídas, cada 

vez mais, no formato de estórias, ganhariam continuidade narrativa através das 
imagens e não mais somente através do texto. \
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116- Tradicionalmente atribui-se essa renovação somente às revistas alemãs. A causa disso talvez 
seja o desconhecimento da situação da imprensa soviética, até recentemente pouco estudada ou 
ao caráter mais marcadamente político de suas revistas, em comparação ao amplo conjunto de 
revistas alemãs da República de Weimar. Além disso, a ascenção do nazismo e conseqüente 
emigração de profissionais ligados à imprensa possibilitou uma difusão mais direta da 
experiência alemã.
117- Ver FREUND, Gisèle. La Fotografia como Documento Social, p. 106-107.

característicos do início do século, como molduras rebuscadas e formatos 

ovalados para as fotografias, uma vez que a imagem fotográfica deixava de ser 

um elemento decorativo para se transformar em peça fundamental de um todo 

narrativo. O aproveitamento das novas possibilidades oferecidas pelas câmeras 

de pequeno formato para o fotojomalismo, ocorrería primeramente na 
Alemanha"6.

Na Alemanha o espírito liberal da República de Weimar (1918-1933), 

não obstante a grave crise econômica que assolava o país, propiciou o 

surgimento de uma imprensa dinâmica e diversificada. E um período em que são 

fundadas inúmeras revistas ilustradas nas principais cidades alemãs e muitas das 
já existentes assumem uma nova feição.^Entre elas destaca-se a já consolidada 

Berliner Illustrierte Zeitung (BIZ) de 1892 e a recente então Münchner 

Illustrierte Presse (MIP) de 1923 (Grupo 1.11). A BIZ, dois anos após a sua 

fundação, passaria à direção de Kurt Korff, que iria transformá-la na maior 

revista ilustrada da Europa nos anos 20, atingindo uma tiragem de dois milhões 

de exemplares. Para o seu sucesso e das outras publicações ilustradas alemãs 

dos anos 20, concorrería a colaboração daqueles que viríam a ser os repórteres 

fotográficos mais conceituados da época, como Eric Salomon, Alffed 

Eisenstaedt, Tim Gidal, André Kértez, Germaine Krull, Umbo, Felix Man, Fritz 

Goro, Willi Ruge e Martin Munkacsi. Outro fator determinante para o êxito das 

revistas ilustradas alemãs seria o surgimento do trabalho criativo de edição.

\ Stephan Lorant, diretor da oficina e posteriormente redator-chefe da 

MIP, daria ênfase à nova concepção de edição em que as reportagens contavam 

estórias através de um conjunto de fotografias, especialmente produzidas para 
esse fim por um mesmo fotógrafo dentro de um estilo coerente^A experiência 

anterior de Lorant, com cinema na Hungria, lhe permitiu adaptar o raciocínio 

utilizado na montagem cinematográfica para a edição da fotografia de 
reportagem117.
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exemplos selecionados pela lime-Liie para 

visualizarmos o tipo de mudança introduzida por Lorant (Grupo 1.12). O 

primeiro nos mostra duas páginas do The Illustrated London News. Nelas vemos 

um conjunto de fotografias de uma manifestação política em Londres. 

Empregou-se o maior número possível de imagens, sem que se estabelecesse 

hierarquias entre elas. A idéia de movimento se dá pelo excesso e percebe-se 

uma tímida tentativa de integração das imagens através das três fotos em forma 

de círculo que extrapolam os limites do retângulo em que deveríam se situar. O 

resultado é confuso e pouco satisfatório do ponto de vista do dinamismo e 

dáintegração entre as duas páginas. Já o segundo caso, é uma reportagem sobre 

circo, editada por Stefan Lorant para a revista MIP. Vemos que as 

fotografias se relacionam, indicando movimento. O olhar do leitor é 

primeiramente dirigido de cima para baixo na página inicial através das três 

fotos seqüenciais; a partir daí as outras três imagens, em diagonal, estabelecem 

um movimento ascendente que culmina num malabarismo aéreo, próximo a um 

foco de luz na parte superior da página. Nesse mesmo instante, o leitor se dá 

conta que o público, localizado na base da página, também observa o mesmo 

espetáculo. Importa a narrativa, o dinamismo e o potencial expressivo da 

imagem. O terceiro e último exemplo também tem a edição assinada por Lorant 

para a mesma revista. São retratos de políticos tomados durante uma tensa seção 

no Parlamento. A edição das imagens nos remete a um estilhaçamento, em que 

as expressões duras dos políticos com as formas pontiagudas nas quais se 

inserem, explicitam o clima da situação. Temos aqui claramente definido o 

conceito de edição, embora o design ainda não se apresente totalmente bem 

resolvido.

\ Além de enfatizar o aspecto narrativo da imagem fotográfica, Lorant 

preocupava-se também com os assuntos a serem colocados em pauta e com o 

modo de abordá-los. Ele considerava que o público não queria ser informado 

apenas dos grandes acontecimentos, mas também de aspectos da vida mais 

próximos do seu cotidiano. Dentro dessa linha de pensamento, ele defendia que 

as personalidades eminentes da vida pública deviam ser retratadas não somente 

em poses solenes nas cerimônias e eventos, mas em momentos mais 

descontraídos de suas atividades privadas.
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"8-Sobre as agências de fotografia ver RITCHIN, Fred. “La proximité du témignage”, pp. 597- 
601. IN: FRIZOT, Michel. Nouvelle Histoire de la Photographie. Ver também FREUND, 
Gisèle. pp. 109-111 e TIME-LIFE. Photojoumalism, op. cit..

Para o estabelecimento da reportagem fotográfica como narrativa não 
podemos deixar de citar o papel fundamental das agências de fotografia^Devido 

à enorme demanda de imagens pela imprensa ilustrada surgem várias agências 

na Alemanha no final dos anos 20, entre as quais podemos citar a 

Weltrundschau, dirigida por Rudolph Bimback e a Dephot, por Simon 

Guttmann118. Para as agências era muito mais vantajoso, tanto do ponto de vista 

econômico, quanto da produção, oferecer aos periódicos um pacote de 
fotografias sobre um mesmo acontecimento, às vezes até já editadas, do que 

vender imagens isoladas. Naquele momento os periódicos ilustrados obtinham 

as fotografias de fontes variadas, pois não era usual ter um quadro próprio de 

fotógrafos contratados. As fotografias eram compradas das agências ou 

compradas diretamente dos fotógrafosnentre os quais encontravam-se retratistas 

de estúdio e fotoclubistas; adquiridas através de encomenda ou podiam ainda ser 

recebidas como colaboração por parte de leitores e profissionais, que no 

exercício de suas atividades produziam fotos, como pilotos, excursionistas e 
caçadores, entre outros.

As agências de fotografia iriam colaborar para a estruturação de um 

mercado próprio para o fotojomalismo, direcionando a produção para um tipo 
de fotografia de características específicas, bem ao gosto dos novos editores) O 

fotógrafo Felix Man, pertencente à agência Dephot, por exemplo, iria trabalhar 

freqüentemente em parceria com Stephan Lorant. O resultado dessa colaboração 

pode ser avaliado numa reportagem sobre Mussolini, publicada na MIP em 1931 

e posteriormente reeditada na Weekly Illustrated de Londres em 1934. O 

fotógrafo iria permanecer ao lado do ditador durante todo o decorrer de um dia, 

o que lhe permitiría mostrá-lo em seu cotidiano de trabalho, dando despachos, 

lendo jornais ou às voltas com documentos e correspondências sobre sua mesa. 

As fotografias, realizadas de acordo com a orientação do editor, ressaltavam 

diversos aspectos do gabinete particular de Mussoline, como o cenário 

arquitetônico, o mobiliário e certos objetos, ao lado dos quais aparecem dois dos 

empregados que trabalhavam para o ditador. Há ainda uma cena, tomada ao ar 

livre, em que o chefe de Estado aparece montado a cavalo juntamente com um
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A mudança do papel social do fotógrafo de imprensa e o novo estatuto do 

fotojornalismo

processo de industrialização e a conseqüente 

especialização da imprensa acarretaria o surgimento, na década de 1920, de um

1 l?-As páginas de abertura dessas reportagens encontram-se reproduzidas em FREUND, Gisèle, 
pp.116-117.
I2°- TIME-LIFE, op, cit., p.55.
I2l-Esse foi o caso dos fotógrafos que se reuniram para formar a Agência Magnum em 1947, sob 
a direção inicial de Robert Capa. O objetivo desses profissionais era obter o controle sobre o 
contexto de publicação e a forma de apresentação de suas fotografias. Sobre a Magnum ver ----

garotinho. A edição, por sua vez, dá prioridade à fotografia, dispondo apenas do 

recurso à variação do tamanho das fotos e a um encadeamento programado para 

estabelecer hierarquias entre as cenas e estabelecer uma narrativa"9.

A grande aceitação e difusão crescente desse modelo narrativo de 

reportagem baseado na fotografia, faria do editor uma fígura-chave no âmbito 

das revistas ilustradas. Responsável pela determinação dos assuntos, do modo 

de fotografá-los e da forma de distribuição das fotos nas páginas, o editor 

passaria a impor uma série de regras ao trabalho do fotógrafo, além de 

direcionar totalmente a interpretação das imagens.

"Ele [o editor de imagens] não podia produzir fotorreportagens de primeira classe 
sem imagens de primeira classe, mas mesmo com elas, fotorreportagens notáveis eram 
uma impossibilidade a não ser que o editor conhecesse seu trabalho. Isso criou uma 
grande tensão entre o editor e o fotógrafo - um clamando por fotografias melhores, 
mais excitantes, mais ‘sequenciais' e mais inteligíveis, o outro mosning que as suas 
melhores criações estavam sendo desmerecidas ou submetidas a um layout restritivo. 
Num certo sentido, os dois estavam certos: a edição das fotografias tornou-se quase 
tão importante quanto as próprias fotografias "l20

Muitos fotógrafos iriam adaptar-se bem a esse novo esquema de 

trabalho, produzindo fotografias sobre os temas solicitados pelas revistas, 

segundo uma abordagem previamente definida, adequada à nova estrutura 

narrativa, chegando mesmo a contribuir efetivamente para 

aperfeiçoamento. Outros, mais afeitos à necessidade de expressão pessoal, iriam 

escolher mais livremente os seus pró^prios temas e modos de enfocá-los, além 

de tentarem criar outros canais de veiculação de suas imagens e meios de 

resguardá-las de manipulações indesejadas por parte do editor121.
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A tarefa de produzir imagens tão pouco valorizadas só podia ser 

atribuída a fotógrafos de pouca qualificação. Segundo Gisèle Freund o fotógrafo 

de imprensa, nesse primeiro momento, era alguém sem formação cultural, 

atraído para o ofício pela idéia generalizada de que para fotografar não era 

necessário nenhum aprendizado, bastando apenas saber apertar um botão. O

"Fotos de imprensa eram consideradas por muitos repórteres, editores e donos de 
periódicos como mera informação ou entretenimento, com valor e significado apenas 
momentâneo. Imagens vistas e talvez até apreciadas em um dia, eram substituídas no 
próximo por um novo conjunto de fotografias não creditadas. Cópias e negativos eram 
raramente arquivados; muitos eram simplismente jogados no lixo quando a 
propriedade do periódico mudava de mãos ou mesmo quando o fotógrafo ia embora 
ou falecia

novo profissional no ramo da fotografia: o fotojomalista. Vimos que no século 

XIX os semanários populares ilustrados já haviam estimulado alguns fotógrafos 

a produzirem fotografias, visando a sua veiculação nos periódicos, na forma de 

gravura. De certo, a idéia de produzir fotos que pudessem transmitir 

informações de interesse geral a um público de massa não era algo novo no final 

do século XIX, embora a possibilidade de inserção direta da imagem fotográfica 

na imprensa viesse, evidentemente, ampliar sobremaneira essa demanda.

Na virada do século já são muitos os fotógrafos que fazem do trabalho 

para a imprensa o seu modo de subsistência, produzindo rotineiramente 

fotografias sobre os mais variados assuntos. Eles iriam atuar no momento de 

vulgarização definitiva da imagem fotográfica na imprensa. Se anos antes as 

fotografias de Mathew Brady e de outros fotógrafos, igualmente conceituados, 

eram creditadas de modo enfático, agora a regra é o anonimato. Isso porque, se 

antes a fotografia revestia-se de um caráter excepcional, seja pelo ineditismo de 

seu tema, seja por suas qualidades documentais, transferidas para a gravura, 

agora as fotografias mostram-se absolutamente banais, quer pelo tema, quer pelo 

pouco cuidado nas tomadas.x Devemos considerar também que a disseminação 

do fotoamadorismo, iniciada no final da década de 1880, havia contribuído para (y 

uma maior familiarização do público com a fotografia, fazendo com que as 
imagens publicadas perdessem um pouco de seu antigo fascínio/Na verdade que 

o fotojomalismo desse primeiro momento diferenciava-se muito pouco da 

fotografia de amadora.



Um olho que pensa - Volume 1 Capitulo 1

um

para

-57-

122-CARLEBACH, Michel (1997), op. cit, p.5
,23-FREUND, Gisèle, op. cit, p.98.
I24- Robert Capa, por exemplo, havia concluído o curso de Sociologia, Umbo tinha sido aluno 
da Bauhaus.
125 - É muito curiosa a advertência dada por um editor americano em 1885 para seus leitores: 
“compete a cada homem, mulher e criança andar de modo circunspecto quando nas ruas, pois é 
impossível dizer quando eles serão confrontados com uma fotografia mostrando-os em posições 
ridículas ou embaraçadoras”. Apud: CARLEBACH, Michel (1997), p. 18.

periódicos, fez com 

depauperada < 

econômica. A

fotógrafo de imprensa simplesmente obedecia ordens, não tinha capacidade 

inventiva, nem iniciativa123. Era compreensível, portanto, que as fotografias por 

ele produzidas recebessem um “tratamento artístico” pela diagramação para que 
pudessem tomar-se um pouco mais atrativas. Do mesmo modo é fácil 

compreender o motivo que levavam os períodicos a recorrerem as mais diversas 
fontes para suprir sua necessidade de imagens.

O papel social do fotógrafo de imprensa começaria a se transformar 

somente na segunda metade da década de 1920. A depressão econômica que a 

Alemanha atravessava, aliada à crescente demanda de fotografias pelos 

que profissionais liberais pertencentes à classe média 

se dedicassem à fotografia como forma de sobrevivência 
l figura de ferich Salomon^ é considerada emblemática nesse 

sentido, sendo a sua situação social comum a muitos outros fotógrafos que 

atuaram no período124. De origem burguesa e formação erudita, Salomon soube 

aproveitar-se de sua posição social privilegiada para fotografar pessoas e locais 

aos quais os antigos encarregados do ofício não tinham acesso. Erich Salomon 

explorou a agilidade e discrição implementadas pelas câmeras de pequeno 

formato para desenvolver um estilo próprio de trabalho, a partir da opção de 

fotografar sem ser notado. E certo que essa possibilidade já se abrira com as 

câmeras detetive na penúltima década do século XIX, resultando em flagrantes 

os mais diversos, conhecidos como “candid photograph”, que eram muitas 

vezes publicados na imprensa125. As fotos de Salomon, no entanto, 

apresentavam personalidades públicas, especialmente políticos que revelavam 

em grande medida revelavam as intrincadas relações subjacentes aos bastidores 

do poder. Salomon, assim como outros fotógrafos de sua geração, inaugura uma 

atitude participante do fotógrafo e contribui para a especialização do 

fotojomalismo.
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l26-FREUND, Gisèle, op. cit., p. 105
127 -ARCARI, Antonio. A fotografia. São Paulo: Martins Fontes, 1980, p. 181.

A atividade de um fotógrafo que queira se mais que um artesão é uma luta contínua 
pela imagem. Do mesmo modo que o caçador vive obcecado por sua paixão pela caça, 
o fotógrafo vive a obsessão pela foto única que deseja obter. É uma batalha contínua. 
Há que lutar contra os preconceitos que existem por causa dos fotógrafos que ainda 
trabalham com flashes, pelejar contra a administração, os empregados, a polícia, os 
guarda-costas; contra a luz deficiente e as grandes dificuldades que surgem na hora 
de tirar fotos de pessoas que não param de mover-se. Tem que captá-las no momento 
preciso em que não se movem. Também tem que brigar com o tempo, pois cada 
periódico tem um horário de fechamento ao qual é preciso antecipar-se. Antes de tudo, 
um repórter fotográfico deve ter uma paciência infinita, não ficar nervoso; deve se 
colocar na corrente dos acontecimentos e inteirar-se a tempo de onde eles se 
desenrolam. Se necessário tem que recorrer a todo tipo de argúcias, embora nem 
sempre se saia bem ”'26.

No contexto de instauração do fotojomalismo modemo. Cabe-nos, 

ressaltar ainda a mitologia heróica que se criou em tomo da figura do repórter 

fotográfico, a partir de meados dos anos 30. Os inúmeros conflitos bélicos nos 

quais se envolveram os mais diversos países, e que culminariam na Segunda 

Guerra Mundial, foram o cenário árduo em que atuaram inúmeros os repórteres 

fotográficos buscando suprir de imagens as páginas das revistas ilustradas. Pela 

primeira vez a fotografia pode mostrar a guerra com a proximidade permitida 

pelas câmeras de pequeno formato, que revelaram além de canhões, destroços e 

localidades arruinadas, o lado profúndamente humano da guerra. As imagens de 

Robert Capa são bem características desse momento, materializando um novo 

modo de registrar a guerra (Grupo 1.19). Antoni Acari compara o tipo de 

imagem que ele produziu com aquelas realizadas um século antes por Brady, o 

que nos ajuda a visualizar melhor as grandes transformações que se processaram 

historicamente no papel do fotógrafo.

"Entre Mathew Brady e os fotógrafos de guerra das últimas gerações, não há apenas 
uma distância tecnologicamente determinada (...) A nosso ver é uma maneira diferente 
de entender e ter consciência da própria função e, por isso, uma atitude diferente 
também perante a realidade. A fotografia de Brady documenta, testemunha, ilustra 
(...) Capa, ou Duncan, ou Smith, participavam, viviam, estavam dentro do 
acontecimento. Talvez se pudesse dizer (...) que o morto de Brady éjá um morto, não é 
o miliciano que vai cair ferido de morte da fotografia de Capa, que se tornou tão 
célebre não só - pensamos - pelo seu grande dramatismo, como também porque é 
emblemática de uma maneira de sentir a reportagem fotográfica "’27.
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128- BORGÉ, Jacques & VIASNOFF, Nicolas. Histoire de la photo de reportage. Paris: Femand 
Nathan, 1982.
129- O que de fato iria ocorrer. Só o ano de 1954 foi marcado pela morte de três repórteres 
fotográficos de grande reconhecimento: Robert Capa, Wemer Bishof (ambos colaboradores da

<

i

A vigorosa experiência alemã no âmbito da imprensa ilustrada não 

i tardaria a fazer eco na França, Inglaterra e Estados Unidos. A primeira revista 
!' ilustrada a se pautar por aqueles parâmetros seria a francesa Vu, fundada em

O grande impacto das fotografias de guerra tomadas pelos 

fotojomalistas modernos devia-se, em grande parte, ao registro da ação. Capa 

iria utilizar com freqüência, como recurso de linguagem, fotografias desfocadas 

que, no entanto, traziam a sensação viva do movimento (Grupo 1.19.B-C). Ao 

mesmo tempo o valor dessas imagens devia-se também ao risco vivido pelo 
fotógrafo, explicitado no seu próprio ponto de vista. Robert Capa chegaria 

mesmo a afirmar que se uma fotografia não era suficientemente boa, era porque 

o fotógrafo não havia se colocado suficientemente próximo do acontecimento128. 

A atitude participante de certos fotógrafos da década anterior, como Erich 

Salomon, seria levada às últimas conseqüências: a obsessão pelo registro da 

ação representava agora um real risco de vida129. O gosto pela aventura, os riscos 

e a atitude de quem se coloca como testemunha privilegiada da História 

povoariam o imaginário da época acerca da profissão.

A mídia transformaria o repórter fotográfico no grande herói de seu 

tempo. O reflexo disso nas páginas dos periódicos seria muito claro: fotos 

sempre creditadas, no caso dos fotógrafos mais conceituados; referências às 

dificuldades das condições de tomada das imagens nos textos das reportagens; 

publicação de matérias específicas sobre fotojomalismo, enfocando trabalhos de 

fotógrafos e suas opiniões. O “caçador de imagens”, como era freqüentemente 

intitulado na época, toma-se um profissional liberal de carreira ascendente, dono 

de um saber específico, e o fotojomalismo entra definitivamente em sua fase 

moderna.
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Esse texto inaugural que apresenta a nova revista ao público, permite- 

nos analisar vários aspectos do projeto editorial de Vogei. O surgimento de Vu é 

entendido como resposta às necessidades da vida moderna, da qual ela seria a 

tradutora, oferecendo a documentação dos seus mais variados aspectos. A 

multiplicidade de temas a serem enfocados deixa subentendido o objetivo de 

atingir um público amplo e diversificado, que seria alvo da publicidade 

veiculada em suas páginas. Dar à publicidade “o lugar que ela ocupa na vida 

moderna” é admitir indiretamente que nos novos tempos os anunciantes eram o 

suporte financeiro da imprensa. O texto enfatiza também o caráter universal da 

publicação, além do seu total comprometimento com o novo - espírito novo, 

novos meios, fórmula nova. Fica ainda registrada a importância fundamental da 

fotografia para a apreensão do mundo, colocado ao alcance do olho pelas 
imagens da revista? Não se deixou também de associar a linguagem da nova

Life pertencentes à Agência Magnum) e Jean-Pierre Pédrazzini (da Paris Match). Isso iria 
contribuir ainda mais para a consolidação da imagem heróica do fotojomalista. 
l30-BAQUÉ, Dominique. Les documents de la modemité, p. 293.

1928 por Lucien Vogei e cuja filiação era ao modelo alemão da Berliner 

Illustrierte Zeitung'30. Desde o início muitos de seus colaboradores eram 

fotógrafos renomados provenientes da Alemanha ou que em algum momento já 

haviam colaborado com a imprensa daquele país como Germaine Krull, André 

Kértez, Martin Munkacsi, Robert Capa e Brassáí entre outros. Como o nome 

indicava Vu pretendia ser uma revista centrada na informação visual, adequada 

ao seu tempo, outorgando-se preencher uma lacuna na imprensa francesa.

"Porque uma nova revista ilustrada? Para responder a necessidades precisas que até 
esse dia não foram levadas em consideração na França. (...) não encontramos entre 
nós uma revista ilustrada cuja leitura traduza o ritmo precipitado da vida atual, uma 
revista que resenhe e documente todas as manifestações da vida contemporânea: 
acontecimentos políticos, descobertas científicas, cataclismos, explorações, façanhas 
esportivas, teatro, cinema, arte, moda. Vu tem por tarefa cobrir essa lacuna. 
Concebida segundo um espirito novo e realizada através de meios novos, Vu traz para 
a França uma fórmula nova: a reportagem ilustrada de informações mundiais. Enfim, 
em suas páginas, Vu dará à publicidade o lugar que ela ocupa na vida moderna. 
Todas as partes do mundo contribuirão para a confecção dessa revista. De todos os 
pontos onde se produzir um evento marcante, as fotos, as resenhas, os artigos 
chegarão a Vu, que ligará, assim, o público ao mundo inteiro através de seus 
comunicados, suas crônicas, suas ilustrações e colocará ao alcance do olho a vida 
universal. Assim como um belo filme, Vu será esperada a cada semana por todos os 
seus leitores (...) ”
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131 -Já no primeiro número a revista publica uma reportagem sobre a vida na União Soviética, 
tema a que voltaria outras vezes. “Vu en Russie. Le premier reportage photographique en 
URSS”. Vu, no 1, 21 mar. 1928, pp.6-7. Ver Les documents de la modemité, pp. 299-300. JFalar_ • 
do fechamento da revista por esses motivos. 
132 -No rastro do sucesso ide Vu surgiría na França em 1931 a revista Voilà, que segundo 
Dominique Baqué seria uma versão frívola e voyerística de Vu. A ênfase é também na 
informação através da imagem como prega o seu editorial: “Nenhum texto sem imagem, 
nenhuma imagem sem texto, é através dessa fórmula de equilíbrio que Voilà quer atingir o mais 
alto degrau de vida”. BAQUÉ, Dominique. Les Documents de la Modemité, pp.305-306.

publicação com a do cinema, que era um dos maiores interlocutores das revistas 

ilustradas em sua busca de um modelo narrativo.

Em que pese a filiação primeira de Vu ao modelo da BIZ, Lucien Vogei 

conseguiu imprimir-lhe uma feição própria, mais afeita à sociedade francesa, 

através de um design mais leve e flexível (Grupo 1.13). Vu empregava 

frequentemente a fotomontagem em muitas de suas capas, assim como em suas 

edições especiais (Grupo 1.14). Além disso introduziu uma maior variedade de 

assuntos, incluindo muitas reportagens de correspondentes estrangeiros, 

especialmente contratados. Um outro diferencial de Vu deveu-se às inclinações 

políticas esquerdistas de Vogei, que embora não fossem radicais, deixavam 

transparecer simpatias, pouco comuns na imprensa comercial, por certos temas 

políticos polêmicos131 (Grupo 1.15). Vu marcou, assim, um estilo próprio que 

iria alcançar grande sucesso na França ao longo dos anos 30132.

Se antes mesmo de 1933, Vu já havia se pautado em referência às 

revistas ilustradas alemãs, devemos considerar que essa data viria a ser o marco 

definitivo da difusão internacional desse modelo. A Vàsceiíção do nazismcj 

provocaria uma significativa leva migratória de profissionais ligados à produção 

de revistas ilustradas, como técnicos do setor gráfico, fotógrafos, designers, L

editores e diretores de empresas do ramo. Esses profissionais, que em sua A3'

maioria eram ainda jovens naquela ocasião, partiram levando na bagagem a rica 

experiência que haviam vivenciado. Não é preciso dizer que a imigração, na 

maioria das vezes, não lhes foi empecilho para que continuassem suas atividades 

no exterior, pois a sua alta qualificação profissional fez com que fossem 

facilmente assimilados pelos diferentes mercados, tomando-se vetores 

importantíssimos para a modernização dos periódicos europeus e americanos. 

Acompanhemos alguns desses deslocamentos.

Kurt Korff, ex-diretor da BIZ, transferiu-se para Nova York onde 

fundou a agência de fotografia Black Star. Stephan Lorant mudou-se para
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O surgimento da revista Life não pode ser entendido fora do contexto 

de circulação internacional de pessoas e idéias, característico dos anos 30. Henry 

Luce, um bem sucedido empresário do ramo das comunicações, que já editava a 

Time e a Fortune, soube assimilar o que encontrou de melhor nas diversas 

experiências periodísticas européias para constituir o perfil de sua nova revista. 

Life pretendia lançar, através da fotografia, um olhar humanista sobre as 

questões políticas e sociais do país e ser ao mesmo tempo uma fonte estimulante 

de entretenimento133.

'”-ROSEMBLUM, Naomi., op. cit., p. 474
134 -Life, n2 1, 23 nov. 1936.

Londres, chefiando inicialmente o setor de fotografia da Weekly Illustrated, para 

depois dirigir a Picture Post. Quanto aos fotógrafos Alfred Eisenstaedt, Fritz 

Goro e Munkacsi instalaram-se em Nova York. Os dois primeiros iriam atuar, 

pouco mais tarde, na equipe da Life, enquanto o terceiro se tomaria fotógrafo de 

moda da revista Harper's Bazaar. Do mesmo modo, emigraram artistas de 

vanguarda envolvidos com o design gráfico como John Heartfield e Moholy- 

Nagy que iria para Londres e depois para Chicago. Isso sem falar em inúmeros 

alunos da Bauhaus que atuavam nessa área. À amplitude dessa primeira leva 

migratória maciça irá se somar uma segunda, também bastante intensa, poucos 
anos depois, provocada pela eclosão da Segunda Guerra Mundial?^

"Para ver a vida, para ver o mundo, ser testemunha ocular dos grandes 
acontecimentos, observar o rosto dos pobres e os gestos dos orgulhosos, para ver 
coisas estranhas - máquinas, exércitos, multidões, sombras na selva e na lua, para ver 
o trabalho do homem - suas pinturas, torres, descobrimentos, para ver coisas 
acontecidas há milhares de quilômetros, coisas ocultas por trás das paredes e dentro 
das casas, coisas perigosas, as mulheres amadas pelos homens e muitas crianças, 
para ver e ter prazer em ver, para ver e surpreender-se, para ver e instruir-se"13'1

O modelo da Life, no entanto, não nascería pronto. Kurt Korff seria 

chamado para colaborar na formulação do projeto inicial, defendendo junto aos 

editores americanos que a fotografia não deveria se colocar como mera 

ilustração, mas como narrativa. Apesar disso, como nos conta Owen, os 

primeiros protótipos realizados foram um fracasso, revelando a ausência de uma 

direção de arte competente. Tendo circulado inicialmente de modo restrito, a 

título de teste, receberam duras críticas. Realizou-se então uma reformulação
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Se os princípios gerais aqui defendidos não se constituíam naquele 

momento como uma novidade, devemos considerar que nunca, até então, 

haviam sido detalhados e sistematizados de modo tão claro. O resultado pode 

ser avaliado em Chinese Town (Grupo 1.18). Além de mirar-se no exemplo das 

revistas ilustradas européias, Life iria beber também em outras fontes para o 

desenvolvimento de suas fotorreportagens, particularmente do cine-jomal The 

March of Time, ao qual a empresa de Henri Luce era associada136. A equipe 

inicial de fotógrafos contratados reuniu Alffed Eisenstaedt, Margaret Bourke- 

White, Peter Stackpole e Thomas MacAvoy que colaboraram ativamente para a 

difinição de um estilo de fotografia que pretendia ser, ou pelo menos, parecer 

mais espontânea do que a de outras revistas ilustradas. Essa idéia ficaria restrita 

apenas a algumas reportagens. Especialmente a partir de meados dos anos 40 e

l35-TIME-LIFE. Photojoumalism, op. cit, 54.
'“-ROSEMBLUM, Naomi, op. cit.,p,474

“A criação de uma fotorreportagem requer a organização de um certo número de 
imagens sobre um mesmo tema de modo que elas deem uma visão mais profunda, mais 
ampla, mais completa e mais intensa do assunto do que qualquer imagem isolada 
poderia dar. O assunto pode ser qualquer coisa - uma idéia, uma pessoa, um evento, 
um lugar. A organização pode ser tanto cronológica quanto temática; essas coisas não 
importam, já que a forma em si é flexível. O que importa é que as imagens trabalhem 
juntas para enriquecer o tema. Elas não podem mais ser encaradas como entidades 
isoladas, como trabalhos de arte individuais, mas antes como partes de um todo. Para 
que uma fotorreportagem tenha êxito, o todo tem que ser mais importante do que a 
soma de suas partes ",3S

que resultaria no modelo definitivo. O design e formato da Life colocariam-se, a 

princípio, como um misto das soluções de modelos europeus, em especial de Vu, 

Berliner Illustrierte e Weekly Illustrated, títulos que mais particularmente 

agradavam a Luce (Grupo 1.16). No entanto, a originalidade de certas soluções 

logo se destacariam. Uma delas foi da capa composta por uma fotografia 

chamativa em preto e branco, sobre a qual inseria-se um logotipo, extremamente 

moderno em seu desenho de letras brancas sobre fundo vermelho, acompanhado 

de uma tarja também vermelha na borda inferior e que viríam a se transformar 

em sua marca registrada (Grupo 1.17). A outra foi o estabelecimento de uma 

verdadeira fórmula, ao longo do tempo, para a construção das reportagens 

fotográficas.
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da atuação de Eugene Smith, a revista iria assumir um tipo de fotografia bem 
mais encenado.

l37-OWEN, William, op. cit., p. 40.

Life surgiu num quadro de afirmação de um nacionalismo exacerbado, 

às vésperas da Segunda Guerra Mundial, episódio através do qual os Estados 

Unidos levantaria para o mundo a bandeira do liberalismo e da democracia. É o 

momento da história americana em que o país se transforma definitivamente 

numa potência industrial, firma-se enquanto sociedade de consumo e dá vazão, 

de modo mais direto a seus propósitos expansionistas implementando também a 

grande cruzada internacional contra o comunismo. A publicidade foi a base do 

vultuoso capital envolvido no projeto da revista que com isso podia atingir 

enormes tiragens e chegar ao público pelo preço, praticamente simbólico, de 10 

centavos de dólar o exemplar, com uma alta qualidade gráfica.

Luce investiu numa infra-estrutura de grande porte, a começar pelo 

imenso parque gráfico que empregava a tecnologia mais modema de impressão 

da época, não economizando esforços para que a revista tivesse um alto padrão 

de qualidade visual. Para se ter uma idéia, desde o início Life foi inteiramente 

impressa em papel couchê, um luxo restrito a publicações de pequena 

circulação. A revista contava com uma equipe fixa numerosa, correspondentes 

em diversas partes do mundo, além de ser vinculada às principais agências 

internacionais. O seu funcionamento baseava-se numa rígida especialização de 

funções. A fotorreportagem era o trabalho de uma equipe em que atuavam um 

ou mais fotógrafos, um editor e um artista gráfico. A redação era dividida em 

dezesete departamentos, que por sua vez apresentavam subdivisões intemas. 

Tanto os fotógrafos quanto os redatores acabavam por se especializar nos 

assuntos com os quais tinham maior familiaridade ou interesse. Além disso, a 

Life contava com a colaboração de consultores - médicos, cientistas, educadores, 

historiadores, entre outros - para checar o conteúdo das matérias a serem 

publicadas na revistajratassem de assuntos específicos. “A originalidade de Life 

foi sua grandiosidade, desde o ponto de vista de pressuposto, pessoal, recursos e 

circulação”137.
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No grande emaranhado de correlações, entre referências, adaptações ou 

meras cópias, que se estabeleciam entre as mais diversas experiências no âmbito 

das revistas ilustradas, a nível internacional, Life viria a ser tomada como 

modelo de inúmeras outras publicações a partir do final dos anos 30 em função 

da sua fórmula extremamente bem sucedida. Seguindo a sua linha editorial 
lançariam-se várias revistas ilustradas ou adaptariam-se as já existentes ao seu 

padrão. Podemos citar Look, Holliday e Picture nos Estados Unidos e na Europa 
os exemplos de Picture Post, Match (posteriormente Paris-Match), Heute e Der 

Spiegel. É muito significativo o fato de que revistas ilustradas alemãs tenham se 
pautado pela fórmula da Life na década de 40. Esse dado aponta para o 

fechamento de um grande círculo, iniciado vinte anos antes, 

estabelecimento definitivo do sistema de comunicação de massas tal e qual veio 

a ser entendido no século XX. Trata-se do momento final da trajetória que 

haviamo-nos proposto aqui percorrer. Para finalizar esse item, selecionamos 

uma série de imagens, retratos de fotógrafos em atividade durante o período 

enfocado, que nos mostram visualmente as transformações historicamente 

operadas em sua atividade (Grupo 1.20).
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“A invenção do quadro de cavalete produziu grandes 
obras de arte, mas a sua eficácia foi perdida. O 
cinema e as revistas ilustradas saíram vitoriosos El 
Lissitzky,,a

138-Apud HAMBOURG, Maria Morris; PHILIPS, Chistopher. The New Vision, p.80.

nos acena com

Composições geométricas, horizontes oblíquos, ângulos inusitados, 

closes exagerados, cortes abruptos, deformações, sombras acentuadas, reflexos 

ambígüos, vistas do alto para baixo e vice-versa. Ao folhearmos as revistas 

ilustradas de grande circulação publicadas entre meados da década de 1920 e 

final dos anos 50, deparamo-nos, de modo esporádico, mas constante, com um 

repertório formal característico da fotografia de vanguarda. Esse trânsito formal 

entre um universo de preocupações eruditas e um veículo de comunicação, 

endereçado ao consumo popular, oferece-nos um terreno fértil para semearmos 

nossas indagações acerca da relação entre modernismo e cultura de massa.

Abordar a fotografia modema é tratar de um assunto muito discutido do 

ponto de vista formal, mas que só recentemente tem sido objeto de estudos que 

tentam dar conta de uma contextualização mais rigorosa de suas diferentes 

correntes. Sob o rótulo genérico de fotografia modema, podemos encontrar 

desde a Fotografia Direta (Straight Photography), passando pelo formalismo 

russo, a fotografia da Bauhaus, a Nova Visão e a Nova Objetividade (Neue 

Sachlichkeit). As aproximações entre essas correntes estão no posicionamento 

contra o pictorialismo, na busca da especificidade do meio, na exaltação da 

tecnologia através da câmera fotográfica, além de terem em comum inúmeros 

procedimentos técnico-formais. Já as diferenças são inúmeras e aparecem mais 

claramente ao examinarmos os diversos discursos que serviram de suporte a 

cada uma dessas experiências e suas respectivas filiações ideológicas.

Esse panorama, apresentado aqui de modo relativamente simplificado, 

a complexidade de questões envolvidas na discussão da 

fotografia modema. Frente a isso criou-se, já na década de 20, o termo genérico
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l!9-Em 1929, por ocasião da exposição Film und Foto em Stutgard, Wemer Graeff publicou o 
livro “Es kommt der Neue Fotograf ’ (Eis a nova fotografia). A respeito dessa nomenclatura ver 
também PHILLIPS, Christopher. “Resurrecting vision: the new photography in Europe between 
the wars”. IN: HAMBOURG, Maria Morris; PHILIPS, Chistopher. The New Vision, pp.65-108. 
Ver também: HIGHT, Eleonor. Picturing modemism., p. 99.

As duas primeiras décadas do século XX iriam presenciar uma 

redefinição total dos pressupostos em que se baseava a fotografia pensada como 

arte. A estética pictorialista, hegemônica até então, seria definitivamente 

superada em seu viés romântico e acadêmico após a Primeira Guerra Mundial. 

Cooptada pelas vanguardas artísticas, a fotografia seria eleita meio privilegiado 

para o questionamento das hierarquias tradicionais da arte e materialização de 

uma nova visão de mundo. O resultado de sua inserção nesse novo circuito seria 

um profundo questionamento de suas bases ontológicas.

de Nova Fotografia'^ para designar indiscriminadamente as imagens geradas 

pelas diversas correntes de vanguarda. Fato é que essa Nova Fotografia passou a 

servir de referência para a produção fotográfica nas mais diversas esferas da 

sociedade, desde a fotopublicidade e o fotojomalismo emergentes, até a 

propaganda política. Constatamos, assim, a possibilidade da estética moderna 

servir, através da fotografia, a propósitos ideológicos radicalmente opostos. 

Enquanto na União Soviética e na Alemanha ela foi colocada a serviço da causa 

revolucionária comunista, na mesma Alemanha foi posteriormente empregada 

para a propaganda do regime nazista na exaltação da raça ariana. Enquanto na 

Bauhaus a estética moderna esteve vinculada a um projeto educativo libertário e 

ao ideal utópico de trasformação da sociedade, veremos na fotopublicidade o 

seu emprego na celebração da mercadoria, no âmbito da expansão do consumo 

capitalista.
A extensa aplicabilidade da fotografia modema nos faz perceber a 

inutilidade de nos determos apenas em seus aspectos formais. Frente a esse 

quadro, interessa-nos formular uma questão central: quais seriam as motivações 

e os desdobramentos da assimilação da estética modema pelo fotojomalismo? 

Iremos nos debruçar sobre esse intercâmbio, na tentativa de entendermos suas 

implicações.
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a partir de uma clara

“(...)a fotografia de vanguarda não podería ter existido sem a reprodução mecânica e 
a fotografia de imprensa. A fotografia de vanguarda não pode ser entendida 
independentemente de seu oposto, a fotografia 'vulgar' mais atraente para o público. 
Escrever a história de uma é também escrever a história da outra ”N0.

A estética moderna na fotografia instaurou-se 

estratégia vanguardista, tanto no que diz respeito à linguagem quanto ao 

posicionamento frente ao sistema de arte. Podemos apontar três questões 

principais, em relação à linguagem, problematizadas pela fotografia de 

vanguarda, nem sempre de modo concomitante. A primeira delas foi a busca da 

especificidade do meio, ou seja, daquilo que é específico da fotografia, sem a 

contaminação de outras formas artísticas. Essa busca da pureza era basicamente 

o resultado de uma posição contra o pictorialismo, em sua dependência inerente 

às artes plásticas, e levou ao comprometimento da fotografia com uma visão 

direta da realidade. Uma segunda questão foi a problematização da perspectiva 

como código de constituição da imagem fotográfica, que levaria a uma 

constante explicitação do ponto de vista do fotógrafo. A terceira e última foi a 

experimentação, que visava ampliar as possibilidades oferecidas pela fotografia 

através de recursos como fotomontagens, fotogramas, solarizações, deformações 

com lentes e espelhos, interferências nos negativos e toda uma vasta gama de 

manipulações técnicas.

Já o posicionamento vanguardista de crítica ao sistema de arte também 

se faria presente para a maioria daqueles que se empenharam na afirmação de 

uma nova estética para a fotografia. Nesse contexto, ela viría a encarnar o ideal 

de uma arte mecânica e objetiva, perfeitamente adequada à sociedade moderna 

industrial, atrelada à utopia da construção de um mundo novo. Do mesmo modo 

devemos considerar a defesa da inserção da fotografia no mercado, em especial 

nos meios de comunicação de massa, como uma atitude vanguardista de crítica 

ao circuito restrito de produção e circulação da arte. Na verdade a relação da 

fotografia de vanguarda com os meios de comunicação de massas é ainda mais 

estreita. As vanguardas afirmaram-se no momento em que a fotografia ganhava 

o espaço social de forma ampla, através de sua inserção na imprensa ilustrada de 

grande circulação. Como bem aponta Molly Nesbit:
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Dentro do universo de preocupações que move esse trabalho iremos 

destacar apenas duas propostas no contexto da fotografia de vanguarda: a do 

construtivismo soviético, através da trajetória de Alexandre Rodtchenko e a da 

vertente construtiva alemã, representada por Lászlo Moholy-Nagy. Essa escolha 

pautou-se pelos desdobramentos mais diretos que essas propostas vieram a ter 

no âmbito do fotojomalismo em geral e em especial no caso que iremos 

posteriormente abordar.

A negação da pintura por Rodtchenko é o indício de uma mudança de 

posicionamento radical e muito mais ampla, a partir da qual ele passaria a atacar 

duramente a própria arte.

non pas parce qu 'elle est esthète, 
mais parce qu 'elle n 'est pas nioderne, qu 'elle est faible pour ce qui est de représenter 

ne peut pas servir les masses du fait

‘■"-RODTCHENKO, Alexandre. Écrits complets, p. 152.

Essa relação recíproca não nos permite abordar a trajetória inicial do 

fotojomalismo sem nos debruçarmos sobre a sua relação com as vanguardas. 

Mais adiante em seu texto Nesbit reforça essa idéia em outros termos:

(...) os movimentos de vanguarda não se interessam pelas fotografias porque elas 
reproduzem as formas da pintura moderna, mas ao contrário, porque eles as 
consideram como simples documentos, modernos em sua resposta às demandas da 
mídia. E preciso insistir sobre esse ponto: os fotógrafos de vanguarda elaboram as 
suas fotografias a partir do material formal mais ordinário, o documento, pois lhes é 
necessário manter uma ligação com a sua modernidade, de criticá-la e de ...  aos
olhos do público condicionado pelos jornais, revistas e cartazes. A reprodução 
mecânica ordinária regulou portanto os passos da fotografia de vanguarda

Alexandre Rodtchenko iniciou a sua trajetória artística como pintor. No 

início da década de 1920 ele era membro de um grupo formado por artistas 

construtivos que atuava em Moscou. O engajamento político cada vez mais 

intenso na causa revolucionária comunista faria com que esses artistas 

passassem a renegar a validade da pintura para a sociedade moderna, por se 

1 tratar, segundo eles, de um meio inadequado para “servir às massas”.

í “Nous nous battons contre la peinture de chevalet

I techniquement, qu 'elle est encombrante et qu 'elle 
' de son unicité "Nl.



r
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"Art has no place in modem life. It will continue to exist as long as there is a mania 
for the romantic and as long as there people who love beautiful lies and deception. 
Every modem cultured man must wage war against art as against opium ”'42.

142- Alexandre Rodtchenko, extraído de artigo publicado na revista Lef, 1928. Apud Abigail 
Solomon-Godeau.”The armed vision disarmed: radical formalism from weapon to style”. IN: 
BOLTON, Richard. The Contest of Meaning. Cambridge: The MIT Press, 1993, pp.83-107.
143- RODTCHENKO, Alexandre. Écrits complets, p.150.
'■“-RODTCHENKO, Alexandre. “Des possibilites inouies s’ouvrent...”, 1932. IN: Ibid.
145- Ver HAMBOURG, Maria Morris; PHILIPS, Chistopher. The New Vision, p. 82. As 
informações contidas nesse parágrafo podem ser encontradas também na mesma fonte.
146- Ibid, p.83

“Tout ‘vision’ nouvelle provoque une révolution. Nous avons pris 1’habitude des 
clichês: le solei! jaune, la lune bleue, le ciei d'azur, etc. Nous devrions faire tout le 
temps des découverts. Les premiers hommes en faisaient plus que nous. II faut voyager 
davantage et voir du nouveau, pour apprendre à voir ce que nous avons ici sous nos 
yeux... Nous ne voyons pas ce que nous regardons (...) Accoutumés à voir ce qui est 
convenu et habituei, nous devons découvrir le monde du visible. Nous devons 
révolucioner notre pensée visuelle"'44.

No cumprimento de seu propósito revolucionário Rodtchenko iria 

realizar a passagem da “tela para a máquina”145. Num primeiro momento ele 
passa a se dedicar a uma série de diferentes atividades, em particular ao design 

gráfico, em que aplica os princípios construtivistas na produção de 

fotomontagens para revistas soviéticas de vanguarda como LEF e Kino-Fot, 

além de posters para cinema. Essa nova forma de ilustração seria muito 

valorizada por oferecer uma “concreta impressão de realidade”146 em detrimento 

das ilustrações de caráter artístico. Trabalhando inicialmente com fotografias 

coletadas em fontes diversas ou produzidas sob encomenda, Rodtchenko 

começa a fotografar em 1924, visando suprir a sua própria demanda.

Rodtchenko deixa de filiar o seu trabalho à esfera artística para situá-lo 
como atividade de propaganda revolucionária e passa a pensá-lo em moldes de 

uma produção coletiva. Ele não se posiciona mais como artista, mas como um 
produtor de imagens voltadas para a construção de uma nova sociedade numa 
era tecnológica por excelência. Para ele a revolução política deveria pautar-se 

necessariamente pela revolução dos modos de ver e esta, por sua vez, deveria 

apoiar-se necessariamente nos meios de representação mecânica. A esse respeito 
ele diria: “II semble que seul un appareil de photo soit en état de représenter la 

vie modeme”143. Mais adiante, nesse mesmo artigo, ele viría a acrescentar:
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___________ _______________________ ji ■,i -.xV”

""-Ver HIGHT, Eleanor. Picturing Modemism, p. 104-107 e MAGHADQ, Arlindo. A ilusão 
especular ,.pj_13..
148- RODTCHENKO, Alexandre. Écrits Complets, op. cit., p. 146
149- HAMBOURG, Maria Morris; PHILIPS, Chistopher. The New Vision, p. 84,

Alexandre Rodtchenko toma como base
I “estranhamento”, extraído de Viktor Shkolovsky^ do campo da literatura, para 

I dar início a uma pesquisa visual sistemática com a fotografia. Para Shkolovsky 

era preciso provocar o leitor - no caso de Rodtchenko, o espectador - a 

i “estranhar” as representações, através de configurações não estereotipados, para 

que ele pudesse tomar-se ativo como receptor na construção do sentido147. A 

adaptação dessas idéias para o campo da fotografia resultou numa visão da 

realidade dada por imagens fragmentadas, que desafiavam o observador a 
decifrar uma espacialidade não convencional, construída a partir de inusitados 

pontos de vista (Grupo 1.21.A). Rodtchenko dava especial atenção aos pontos de 

vista excêntricos: “os pontos de vista mais interessantes para a vida moderna são 

os pontos de vista de alto para baixo e de baixo para cima e suas diagonais”148. 

Ele não questiona apenas o que é pertinente fotografar, mas também como 

fotografar.

Não podemos deixar de mencionar também a proximidade de 

Rodtchenko das experiências de Dziga Vertov, cineasta soviético de vanguarda 

com quem trabalhou. Entre os anos de 1923 e 1924 Vertov já havia começado a 

aplicar o conceito de estranhamento de Viktor Shkolovsky èm sua pesquisa 

cinematográfica. No seu filme Kino-Glaz, Vertov materializa a proposta de 

estranhamento através de “posições de câmera não ortodoxas, seqüencias em 

câmera lenta, imagens superpostas e seqüências de montagem ultra rápidas”149. 

Não por acaso, Rodtchenko denominou o tipo de fotografia fragmentada, 

tomada de ângulos não convencionais que ele próprio realizava de “photo-stilF, 

numa clara alusão ao cinema, em oposição aos registros convencionais que ele 

classificava como “photo-picture". Tanto Vertov quanto Rodtchenko 

partilhavam a convicção de que o olho é biológica e culturalmente limitado e 

que a objetiva da câmera, seja fotográfica ou cinematográfica, era um 

instrumento capaz de ampliar a capacidade visual humana.
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“Eighty to ninety percent of any magazine is built on factual material, and neither 
painting nor drawing can give the sensation of the nioment, the actuality of events and 
their documentary nature; and thus we put our trust in photography, since it shows 
what happened at a particular place and factually convince us of it ”155.

150 -Dziga Vertov. Apud: Ibid, p. 84.
151 -De fato, grande parte das fotografias de Rodtchenko veiculadas hoje nos livros de arte de 
forma descontextualizada, foram originalmente produzidas no contexto de reportagens para a 
imprensa.
I5:- HAMBOURG, Maria Morris; PHILIPS, Chistopher. The New Vision, p.85
153 - RODTCHENKO, Alexandre. Écrits Complets, op. cit. Ver cronologia, p. 253.
,M- HAMBOURG, Maria Morris; PHILIPS, Chistopher. The New Vision p.85
15S- TUPITSYN, Margarita. The soviet photography, 1924-1937, p. 42-43.

"Iatn kino-eye. Iam a mechanical eye. I, a machine, showyou the world as only Ican 
see it (...) My path leads to a fresh perception of the world. I decipher in a new way a 
world unknown toyou"'50

É justamente numa visão de cima para baixo que Rodtchenko constrói 

a sua alegórica Natureza morta com Leica de 1929, em que mostra a inovadora 

câmera fotográfica, por ele adotada em 1928, como companheira de sua caneta e 

seu bloco de notas, numa alusão a suas atividades como repórter e fotojomalista 

(Grupo 1.21.B). É o próprio Rodtchenko quem afirma que as suas melhores 
fotografias foram aquelas produzidas para as revistas populares ilustradas151. A | 
fotografia era um meio crucial para a causa revolucionária, considerando-se que _J 

naquele momento cerca de um terço da população soviética era analfabeta152. De 

fato, tendo iniciado suas experiências com a fotografia entre 1924/1925, já nesse 

ano Rodtchenko produz material para três revistas soviéticas. De 1926 em 

diante, ano em que passa a integrar a “Association of Moscow Photo- 

Reporters”, e ao longo dos seis anos seguintes, ele iria colaborar 

sistematicamente com várias revistas ilustradas, somando ao todo uma 

participação em quatorze diferentes títulos153. A sua preocupação, cada vez 

maior, com o significado social da fotografia seria o fator determinante para que 

ele passasse a atuar também na edição de reportagens, nas quais começaria a 

aplicar princípios narrativos muito próximos àqueles estabelecidos por Vertov 

em seus filmes documentários154.
As convicções estéticas de Rodtchenko fundiam de modo peculiar a 

prática da documentação com o experimentalismo e é nesse sentido que ele 

entendia a fotografia como meio objetivo de documentação do real.

e ao
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156- Ibid, p. 47.
157- Ibid, p. 91.
158- Ibid, p. 97.

Essas idéias eram compartilhadas por ele com vários outros de seus 

companheiros revolucionários, como por exemplo por Boris Ignatovich, 

também fotógrafo e colaborador da imprensa ilustrada, que assim resumiu a 

fotografia soviética da década de 1920.

"How soviet photography is different from Western photography: no entertainment, no 
tncks, no commerce; with the people and for the people; life in all its typical 
manifestations, with typical people - that is the material soviet photography uses. 
Photography is the most contemporary realist art"'56.

Resta-nos, no entanto, determinar a que modelo de representação esses 

fotógrafos soviéticos se filiavam ao se colocarem sob a bandeira genérica do 

realismo. Margarita Tupitsyn identifica a filiação de Rodtchenko a um modelo 

de representação realista, baseado no pensamento de Brecht, para quem o 

realismo deveria descobrir “the casual complexes of society/unmasking the 

prevailing view of things as the view of those who are in power/writing from the 

standpoint of the class which offers the broadest Solutions for the pressing 

difficulties in which human society is caught up/enphasizing the element of 

development/making possible the concrete, and making possible abstraction 

from it”157. Essa proposição levava ao entendimento da arte como um 

instrumento desafiador da ordem estabelecida, que por isso mesmo deveria 

assumir também um caráter experimental. E o que vinha a ser a photo-still a não 

ser uma estratégia de desestabilização das antigas certezas visuais sobre o 

mundo?
Na conclusão de sua análise, Tupitsyn afirma que a photo-still impede 

que o espectador nela identifique a sua realidade, segundo padrões sociais pré- 

estabelecidos. O mundo não se descortina como um todo harmônico. Ao invés 

de apresentar uma realidade dada a priori, essas imagens estabelecem um 

choque inicial, a partir do qual oferecem uma realidade em vias de construção, 

que necessita de um esforço perceptivo do observador para se completar158. 

Nelas os trabalhadores não são indivíduos, mas uma classe, que suprime os 
1 interesses pessoais em prol do bem da coletividadeipJO^Nada mais adequado,
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László Moholy-Nagy desenvolveu uma intensa pesquisa no âmbito da 

fotografia, ao longo dos anos 20, em moldes muito próximos a Rodtchenko, cuja 

produção fotográfica ele acompanhava atentamente.

portanto, para materializar visualmente 

década de 20.

Apesar da grande afinidade do trabalho de Moholy com o de 

Rodtchenko, a sua pesquisa se baseava em diferentes pressupostos. Moholy- 

Nagy pertencia aos quadros da Bauhaus, escola de arte e design que atuava na 

perspectiva de dar uma função social para a arte e de conseguir uma nova 

integração entre vida, arte e tecnologia. Para ele a fotografia, era o meio que 

podia exprimir essa interação de modo mais imediato e acessível.

‘‘Moholy-Nagy, antigo pintor de esquerda não figurativo, solicitou-me mais de uma 
vez de lhe enviar minhas fotografias. Ele as conhece bem e aprecia meu trabalho. No 
tempo de sua pintura, eu tive sobre ele uma grande influência, a qual ele se referiu 
inúmeras vezes em seus escritos ",59

l5’-“Grand inculture ou petite vilenie?”, 06 abril 1927. IN:. RODTCHENKO, Alexandre. Écrits 
Complets, op. cit., p.139.

Nesse texto Moholy-Nagy defende a fotografia como instrumento para 

um novo modo de ver, exaltando a sua superioridade em relação à pintura. 

Diferentemente de Rodtchenko, no entanto, Moholy acredita que a fotografia 

podia ser elevada ao nível da arte, desde que fosse capaz de desenvolver uma 

linguagem própria, a partir de sua especificidade, que para ele residia na luz. 

Isso não significa que a questão da objetividade também não se fizesse presente 

na sua discussão sobre a fotografia, embora assumisse uma conotação peculiar.

o ideal revolucionário comunista da

“The Photographic process has no precedent among the previously known visual 
media. And when photography relies on its own possibilities, its results, too, has no 
precedente. Just one of its features (...) would suffice to establish a new kind of seeing, 
a new kind of visual power (...) In today's photographic work, the first and foremost 
issue is to develop an integrally photographic approach that is derived purely from the 
means of photography itself; only afier a more or less exact photographic language 
has been develloped will a truly gifted photographer be able to elevate it to an 'artistic 
levei’. The prerequisite for this is: no dependence on tradicional forms of 
representation! Photography has no need for that. No ancient or contemporaty 
painting can match the singular ejfectiveness available to photography.'60 ”
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l60-Moholy Nagy.Unprecedented photography, p.83-84. IN: Photography in the modem era.

Para Moholy-Nagy, a fotografia era objetiva porque trabalhava com relações 

oticamente verdadeiras, de forma puramente visual, sem caráter simbólico ou 

metafórico, e não por uma obediência direta à realidade.

No pensamento de Moholy-Nagy acerca da fotografia, devemos 

destacar o papel educativo que ele lhe atribui. Moholy viu na fotografia um 

recurso ideal para traduzir o programa da Bauhaus em termos pedagógicos e, 

embora não a ensinasse enquanto técnica, adotava-a como exercício de 

alargamento da percepção de uma maneira global. Moholy-Nagy foi o grande 

teórico da Nova Visão, que tinha como um de seus pressupostos a idéia, também 

difundida entre a vanguarda soviética, de que a visão humana é extremamente 

limitada, em termos biológicos, e que a câmera fotográfica é o artefato capaz de 

potencializá-la, de possibilitar ao ser humano acesso a novas dimensões da 

realidade, fundamentais para adequá-lo aos novos desafios do século XX. 

Dentro desse viés a Nova Visão também procurava descobrir novas relações 

óticas naquilo que é excessivamente comum, materializando uma visão 

fraturada em perspectivas oblíquas e enquadramentos inusitados, que somente a 

câmera fotográfica era capaz de oferecer (Grupo 1.22). No entanto, a Nova Visão 

propunha-se a ir além da relação direta entre sujeito e objeto fotografado. Para 

Moholy-Nagy a atividade fotográfica pautava-se pelo binômio produção- 

reprodução, sendo a reprodução a fotografia tomada diretamente do real e a 

produção o amplo espectro de experimentações possíveis. Foi justamente na 

trilha da produção que ele realizou suas pesquisas mais extensas e sistemáticas 

ao longo dos anos 20, que o levariam a distanciar-se definitivamente do trabalho 

desenvolvido por Rodtchenko.

O experimentalismo para Moholy-Nagy envolvia não somente os 

enquadramentos inusitados e a fotomontagem, mas também uma série de outras 

manipulações com a luz, entre elas o fotograma, que resultariam numa 

fotografia de caráter abstrato. Moholy defendia a gratuidade dessas 

experimentações em relação a uma aplicação prática imediata, o que veio a ser 

motivo de inúmeras críticas ao seu trabalho. Porém, a partir de uma avaliação 

feita hoje, não se pode dizer que houvesse gratuidade naquele experimentalismo, 

pois ele foi um fator determinante para a dissecação do código de constituição
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Essa classificação ofecece um mapeamento preciso do universo da 

fotografia moderna, que longe de pretender afirmar-se apenas como arte, iria se 

fazer imprescindível nas mais diversas áreas do saber prático.

- Visão abstrata dada pelo registro direto das formas através da luz, sobre o 
papel fotográfico, sem o auxílio da câmera: o fotograma;
- Visão exata dada pelo registro da aparência das coisas: a reportagem;
- Visão rápida dada pela fixação do movimento no mais curto espaço de tempo 
possível: o instantâneo;
- Visão lenta dada pela fixação da duração de um movimento: fotografias tiradas 
com longa exposição;
- Visão intensificada dada através da intensificação da capacidade visual 
humana: a microfotografia;

Visão penetrativa dada através da possibilidade de penetração da matéria 
sólida: o raio X;
- Visão simultânea dada através das superposições de transparências;
- Visão distorcida dada através de truques óticos produzidos por lentes, prismas, 
espelhos, assim como através de manipulações mecânicas ou químicas do 
negativo após a revelação.

Os primeiros sinais de uma percepção visual de caráter modernista na 

imprensa ilustrada podem ser identificados no estabelecimento de um design 

mais dinâmico para as revistas. Como vimos, em alguns casos isolados, 

diagramação passou a lançar mão do recorte e desmembramento das fotografias 

para dar uma idéia de dinamismo que o próprio fotojomalismo do início do 

século, isoladamente, não podia oferecer. A fragmentação e a heterogeneidade 

espacial foram assumidas como recursos significantes, estabelecendo uma yisão_ 

caleidoscópica do mundo. No entanto, soluções de fato integradoras, pautadas

da imagem fotográfica, permitindo que o fotógrafo passasse a conhecer 

profundamente as potencialidades e os limites do seu meio de expressão e 
adquirisse um grande domínio sobre ele.

As possibilidades abertas pela Nova Visão foram apresentadas por 
Moholy-Nagy em seu livro Pintura, Fotografia, Filme, publicado em 1924. 
Alguns anos mais tarde ele iria estabelecer uma classificação, dando conta das 

oito variações possíveis da visão fotográfica, abarcadas pelo seu conceito, as 
quais ele nomeou e descreveu conforme o esquema que se segue:
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l<s'-OWEN, William. Diseflo de revistas, p. 20 
162-Cabe lembrar que a tipografia era um dos cursos

por uma nova concepção de espaço, realmente dinâmica e unitária, para o 

desenho das revistas ilustradas iriam surgir somente sob a luz das experiências 

estéticas de vanguarda que se desenrolariam após a Primeira Guerra Mundial, 
em especial na União Soviética, Alemanha e Países Baixos.

Podemos levantar uma significativa participação de artistas 

modernistas no âmbito do design de revistas162, além dos que foram citados aqui. 
Essa aproximação entre vanguarda e meios de comunicação de massas, que se 

deu não apenas através do design, mas também do fotojomalismo, da 
fotopublicidade e da fotografia de moda, não foi gratuita, nem se colocou como 

uma relação de mão única. As revistas ilustradas despertaram, desde cedo, um 

forte interesse nos artistas, que passaram a se apropriar do material fotográfico 

por elas gerado para a realização de muitos de seus trabalhos, em especial as 
colagens e fotomontagens, ou mesmo para apoiar suas reflexões acerca do novo 

estatuto da imagem na sociedade moderna. Para além de um simples 

entusiasmo, os artistas reconheciam a importância das revistas na sociedade 

moderna, considerando-as um veículo de difusão de idéias muito poderoso, 

capaz de apresentar de forma didática, para um público amplo, as intrincadas 

questões da arte de vanguarda. É dentro dessa perspectiva que se deve entender 

a participação dos modernistas na imprensa, não apenas como uma necessidade 

de sobrevivência econômica, como querem alguns autores, mas sobretudo, como 

uma nova proposta de atuação do artista na sociedade. Tanto que, muitas vezes a 

atuação dos artistas modernistas na imprensa levou-os a reconsiderações acerca 

do próprio papel da atividade artística em suas trajetórias pessoais e no âmbito 

da sociedade em que viviam.

“O desenho de revistas se transformou com o Movimento Moderno. A doutrina cubo- 
futurista do dinamismo plástico e a nova tipografia objetiva atuaram como forças 
primárias na liberação do desenho de revistas de suas ataduras tradicionais. As 
composições assimétricas criaram o potencial para um vocabulário visual fluido e 
dinâmico e ofereceram uma infinidade de maiores possibilidades compositivas que o 
estático e monolítico estilo clássico. Analogamente, a exploração de relações 
tipográficas empreendida por Theo Van Doesburg, El Lissitsky, Lászlo Moholy-Nagy, 
Herbert Bayer e outros, pressagiava a criação de uma nova hierarquia de tipos que se 
adaptaria às necessidades particulares das revistas ”'61.



Um olho que pensa - Volume I Capitulo 1

-78-

"A tipografia deve ser comunicação clara em sua forma mais viva. A clareza deve ser 
especificamente enfatizada, pois é a essência da impressão moderna. Portanto, em 
primeiro lugar, clareza absoluta em toda obra tipográfica. A comunicação não deve 
plasmar-se sob noções estéticas pré-concebidas. Os caracteres não devem submeter-se 
dentro de formas arbitrárias como um quadrado. Deve criar-se uma nova linguagem 
gráfica, combinando elasticidade, variedade e uma aproximação fresca dos materiais 
de imprensa, uma linguagem cuja lógica dependa da adequada aplicação dos 
processos de impressão ”'66.

163 El Lissitzky Apud.' TUPITSYN, Margarita. The soviet photography, 1924-1937, p.129.
164 OWEN, p. 20
i65-HIGHT, Eleanor. Picturing Modemism, op. cit.,p.20-29, 38.
'“-OWEN, William, op. cit, p. 26.
167 -FIEDLER, Jeannine. Photography at the Bauhaus, p 205.

que se nomeou, já em meados dos anos 20, de Nova 

uso de linhas retas, formas geométricas simples e 

a Nova Tipografia caracterizava-se por composições

"I devoted myself fully to the magazine. The word design does not convey the full 
Creative substance of our work. I dare say that the work on the character of certain 
magazine issues (...) was no less intense than on apainting. Thepublic ressonance was 
no less wide ”'63

"A fotografia, usada como material tipográfico, é extremamente eficaz. Ela pode 
aparecer como ilustração junto ao texto, ou como um ‘fototexto ’ no lugar de palavras, 
como um meio de representação claro que em sua objetividade não admite qualquer 
interpretação pessoal"'67.

Essa atuação intensa e sistemática dos artistas de vanguarda no design 

gráfico acabou gerando o 

Tipografia. Baseada no 

tipografia despojada, 

assimétricas, tensionadas em equilíbrio dinâmico, que visavam “uma gestalt, 

uma síntese que fosse algo mais que a soma de suas partes”164. Era preciso evitar 

uma atitude contemplativa por parte do observador frente à página impressa. O 

objetivo da Nova Tipografia era, em última instância, potencializar a 

transmissão da informação através do estabelecimento de métodos racionais de 

produção gráfica adequados à nova tecnologia industrial e às novas demandas da 

sociedade moderna165. Motivado por esse desafio Moholy-Nagy iria dedicar-se 

sistematicamente às pesquisas em design gráfico (Grupo 1.23).

Moholy-Nagy manifesta, de forma extremamente clara, os objetivos do 

atelier de tipografia da Bauhaus, que são, em última instância, aqueles 

preconizados pela Nova Tipografia. Na seqüência de seu trabalho nessa área 

Moholy criaria o conceito de “tipofoto”, através do qual tentava estabelecer 

novos parâmetros para o uso da fotografia na página impressa.
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168 -Ibid., p.206.

Moholy faz alusão aqui a uma idéia fundamentalmente inovadora que 
viria a ter inúmeros desdobramentos para o desenvolvimento da reportagem 

fotográfica: a fotografia não apenas podia ser usada como ilustração, mas era 

capaz de funcionar, ela própria, como texto. El Lissitzky, que seria também um 

dos teóricos e praticantes da Nova Tipografia, firmaria por sua vez, a noção de 
“book space”, espaço tipográfico genérico dentro do qual ele propunha que o 

designer estabelecesse uma nova relação entre os diferentes elementos, de modo 

a manter os olhos do observador em movimento constante168. Conjuntamente, 

Moholy-NLagy e El Lissitzky formulariam o “elementarismo”, teoria que 

pregava a utilização de formas geométricas simples no design gráfico e a busca 

de uma unidade dinâmica de composição, baseada nas proposições 
suprematistas de Malevitch e nas convicções estéticas de ambos169.

Precedida pelas incursões anárquicas dos dadaístas no campo da 

tipografia e pela experiência futurista, a Nova Tipografia diferenciava-se 

basicamente pelo enfoque racionalizador, de viés construtivo. No entanto, do 

mesmo modo que as propostas anteriores, a Nova Tipografia iria encontrar o seu 

primeiro campo de experimentação nas revistas de arte de vanguarda. Podemos 

citar vários títulos de revistas que empregaram os princípios do novo design: 

Veshch (Objeto), fundada por El Lissitzky em 1922; Merz, fundada por Kurt 

Schwitters, em 1923; Bauhaus, da escola de mesmo nome, surgida em 1927; 

Novy Lef, revista de arte soviética, entre várias outras (Grupo 1.23.A). Além das 

revistas, esses artistas iriam se dedicar também ao design de cartazes, folders, 

catálogos, capas de livros e impressos em geral.
Se integrar texto e fotografia de modo renovado, em consonância à 

nova era da máquina, era realmente uma preocupação de inúmeros artistas, a 

militância política também mobilizava os esforços de muitos deles, para quem a 

junção da arte com a política, colocava-se como um ideal de atuação social. 

Dispor do experimentalismo de vanguarda a serviço de causas revolucionários 

iria gerar uma experiência renovadora no design de revistas na União Soviética. 

Iremos nos restringir às atividades de Alexandre Rodtchenko que atuava não 

apenas como designer (Grupo 1.23.B), mas também como fotojomalista,
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defendendo o caráter documental da fotografia 

outro meio de registro.

i6’-OWEN, William, op. cit„ p.21
l7°- RODTCHENKO, Alexandre. TUPITSYN, Margarita. The soviet photography, 1924-1937, 
pp.42-43.

e a sua primazia sobre qualquer

"(...) montagem não designaria apenas a combinação de planos entre si, mas também 
toda e qualquer associação de elementos no interior do mesmo plano (...) o que quer 
dizer que a composição do plano, o preenchimento do quadro, o enquadramento no

A crença na natureza documental da fotografia não significava para 

Rodtchenko abrir mão do experimentalismo, ao contrário, em sua produção 

fotográfica ele iria realizar arrojadas experiências formais. O mesmo se deu em 

sua extensa atividade como designer. Rodtchenko colocaria os princípios 

construtivistas de composição e os fundamentos da montagem cinematográfica 

de vanguarda, a serviço tanto da ilustração, através de fotomontagens, quanto da 

edição de reportagens fotográficas (Grupo 1.24.C-D). O resultado eram páginas 

de grande impacto visual, em que a fotografia, para além de seu papel 

documental, afirmava-se enquanto um eficiente meio de persuasão, apostando 

num tipo de edição que se podería chamar de conceituai e que tinha uma forte 

ancoragem nas técnicas de montagem cinematográficas.

A interlocução da fotografia com o cinema se deu basicamente através 

daquilo que ele tinha de mais específico: a possibilidade de registro do 

movimento e o desenvolvimento do conceito de montagem. A fotografia de 

reportagem, em particular, soube tirar grandes lições dos recursos de montagem 

cinematográfica, não apenas em relação às seqüências de movimento, como 

também na articulação de conceitos, através do contraste ou sucessão dirigida de 

determinados tipos de imagens. Para o cinema de vanguarda a montagem era 

entendida basicamente como produção de sentido e não simplesmente como 

uma forma narrativa linear. Partindo de uma concepção de montagem 

conceituai, Eisenstein, por exemplo, chegaria a uma formulação sintética de 

montagem.

‘Oitenta a noventa por cento de qualquer revista é construída sobre matéria factual e 
nem a pintura, nem o desenho são capazes de dar a sensação do momento, a verdade 
dos eventos e sua natureza documental; e assim nós colocamos nossa crença na 
fotografia, uma vez que ela mostra o que aconteceu num local particular e 
factualmente nos convence dele ”no

II
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' > ano de 1931 em Moscou a 
profícuo intercâmbio entre a experiência

"O que mais interessa na SSR Na Stroike é o seu tratamento do espaço e o conteúdo 
em formato grande, explorando o grande tamanho da página para produzir uma 
intrincada montagem e uma fotografia audaz, recortada e ajustada a uma escala 
desconhecida até então - de fato, o tamanho era tão grande que a princípio chegou a 
empregar páginas duplas desdobráveis - tudo isso combinado com o mínimo de texto 
indispensável. Como características recorrentes havemos que citar: o uso de potentes 
linhas diagonais para evocar o movimento, de primeiros planos contrastantes e planos 
tomados a certa distância da ação, de maneira cinemática derivada de Eisenstein, e as 
montagens de rostos múltiplos, uma maneira popular de expressar o atrativo massivo 
do socialismo ”‘73.

171 -MACHADO, Arlindo . Geometria do êxtase - Serguei Eisenstein. São Paulo, Brasiliense, 
1982. pp.79-80.
172 -Quando ainda trabalhava para a AIZ, Heartfield passou parte do 
convite da direção dessa revista, promovendo um i 
alemã e soviética de periodismo político

Esse seria o principio adotado por uma corrente de profissionais 

soviéticos que atuou na fotorreportagem, entre os quais Rodtchenko. Embora 

por vias indiretas, essa concepção seria incorporada, num momento posterior, 

por uma vertente específica do fotojomalismo, que viria a ser a base da 

renovação da fotografia de reportagem no Brasil, como teremos oportunidade de 

verificar na segunda parte desse trabalho.

Das revistas soviéticas nas quais Rodtchenko atuou destaca-se, por seu 

arrojo gráfico e influência internacional, a SSSR Na Stroike (URSS em 

Construção), para a qual colaboraram também, entre outros, El Lissitsky e John 

Heartfield (Grupo 2.4.C-D)172. Como aponta Owen essa revista não consta em 

nenhuma história do desenho gráfico ocidental, o que segundo ele se deve ao 

fato dela ter sido publicada durante o período stalinista, o que contraria a idéia 

corrente de que nessa época o construtivismo teria sido suplantado 

definitivamente pelo realismo socialista. Não é o que ocorre em SSSR Na 

Stroike. A revista inova na concepção espacial, utilizando uma linguagem 

fotográfica de vanguarda, fotomontagens e um design gráfico inovador de 

caráter construtivista.

seu sentido amplo tornam-se também montagem. Dessa forma, o quadro torna-se 
célula organizadora, que faz com que as coisas diferentes estejam juntas, compondo 

i com elas um discurso e introduzindo através delas um sentido no mundo. É a partir de 
Que Viva México! que os planos de Eisenstein parecem visar a densidade da pintura: 
cada elemento colocado dentro do quadro - homem, objeto, paisagem - é 
rigorosamente estudado, composto, combinado, ritmado, de modo que nada escape ao

I controle e todo acaso seja domado ”'7'.
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“-OWEN, William, op. cit., pp. 32-38.
-lEssa idéia é de Owen. Ibid.

Imicialmente o aspecto de AIZ diferia pouco de suas concorrentes, com o seu título 
nu negrito e uma composição de página sombria, simétrica e bastante atestada?. Até 
9'30, mediante a influência de John Heartfield, o papel de propaganda radical da 
ewista começa a se centrar na expressão gráfica. Os designers de AIZ introduzem a 
ittomontagem, a repetição, as histórias cinemáticas com imagens seqiienciais (...) 
hülizam contrastes teatrais de escala de imagens e recortes fundidos com fotografias, 
iite completam um efeito de integração. Em 1931 se introduz a tipografia de palò 
eco? e uma retícula modular simplificada como suporte do caleidoscópio de imagens, 
uee incluía as vigorosas fotomontagens de Heartfield"175

Já o liabalho de John Heartfield no campo do design gráfico foi 
larticulamente marcante nas páginas da revista Arbeiter Illustrierte Zeitung 

AIZ), órgão comunista alemão criado em 1925 por Willi Muenzenberg (Grupo > 

5)- Segundo seu fundador, o objetivo da AIZ era se contrapor às revistas 

'urguesas que veiculavam uma visão de mundo capitalista, oferecendo ao 
•roletariado uma alternativa na imprensa ilustrada. A revista iria adotar uma 

oncepção diferenciada de fotografia, baseda em dois tipos de imagem. De um 

ado as eloquentes fotomontagens de John Heartfield, produzidas segundo uma 

nncepção formal de vanguarda e um posicionamento político radicalmente 

untrário ao nazismo; de outro, fotografias produzidas por operários que 

cocumentavam aspectos diversos da vida proletária. Muenzenberg fundou em 

Ç926 uma agência de fotografia de características peculiares, segundo moldes 

nviéticos, visando estimular a produção de fotos pelo operariado. O resultado 

3»i a profissionalização de um grupo de fotógrafos operários, extremamente 

t uante, que fornecia as imagens publicadas na revista. Já a edição das 

^portagens era de responsabilidade coletiva, realizada sob a supervisão de 

heartfield ou Muenzenberg. A AIZ materializa de forma exemplar o rápido 

eesenvolvimento do design de revistas que ocorrido entre 1925 e 1935174.

A imagem fotográfica, embora concebida primariamente como 

occumento, assume o papel de ferramenta de luta política, fazendo uso de uma 

miguagem de características formais vanguardistas bem acentuadas. Dentro 

esssa fórmula AIZ. conseguiu uma grande popularidade. No auge de sua tiragem 

tingiu a cifra de meio milhão de exemplares, contando com uma distribuição 

itemacional. Mesmo após o seu fechamento pelo nazismo em 1933, a sua
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"(...) sob o modelo da jovem fotografia soviética, a fotografia promove os seus 
arquétipos - o Camponês, o Trabalhador, o Patrão, tomados em sua essência, para 
além de suas particularidades individuais -, que ela coloca em cena inserindo em 
sequências narrativas nas quais eles fazem história. A História desenvolve a marcha 
heróica do proletariado em luta, a fotografia se faz mitologia. Quanto às reportagens, 
elas traduzem de modo épico o triunfo do comunismo (...) Essas reportagens são 
sempre notavelmente compostas e dão à Regard o seu incontestável dinamismo visual.

redação transferiu-se para a Checoslováquia, onde a revista continuou a ser 

produzida, passando a ser distribuída clandestinamente na Alemanha.

O exemplo das revistas soviéticas e alemãs motivariam experiências 

posteriores na Europa. A fórmula politicamente engajada da AIZ seria tomada 

diretamente como modelo pela revista Regard, fundada em Paris pelo partido 

comunista em 1932. Uma vez mais se fará menção à defasagem da imprensa 

francesa em relação à alemã, agora num dos editoriais de uma revista militante.

"A classe operária francesa quer e merece o melhor. O único periódico ilustrado 
sucetivel de responder a essas exigências, é um semanário, impresso e fabricado de 
acordo com os processos da técnica mais moderna, da qual a célebre AIZ, o 
semanário ilustrado do proletariado revolucionário alemão, pode ser visto como tipo. 
(...) A classe operária francesa ficará eternamente privada de uma semelhante 
ferramenta de propaganda? Não, seguramente”176.

Seguramente também podemos afirmar que a formulação da Regard 

não se faria somente em referência às revistas alemãs, mas também às 

soviéticas177. Naquela ocasião já havia uma grande disseminação das revistas 

ilustradas de propaganda política revolucionária pela Europa. Cabe ressaltar que 

a SSSR Na Stroike foi veiculada em três edições além da soviética - uma alemã, 

uma inglesa e uma francesa - entre 1930 e 1941178. Assim como suas 

congêneres, Regard utiliza, em suas reportagens, fotografias produzidas por 

operários que retratam o seu próprio cotidiano. Também do mesmo modo, 

publica um outro tipo de imagem, destinada a construir a “história heróica” do 

proletariado.

175- Ibid, p. 32. Sobre a AIZ ver também: BAQUÉ, Dominique. Les documents de la modemité, 
p. 311-312.
176- BAQUÉ, Dominique, op. cit, p. 315
l7,-Num texto publicado no no 3 da revista lê-se: “Nossos camaradas estão ligados com 
numerosos correspondentes da província e do estrangeiro, particularmente da Alemanha e da 
União Soviética”. Apud: BAQUé, Dominique. Documents de la Modemité, p. 319-320.
l78-OWEN, William, op. cit, p. 32. A capa da edição francesa no 10 de 1932 está reproduzida 
em Les Annes 30, pl88.
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de propaganda política de orientação comunista 

promoveríam em suas páginas o uso da fotografia de maneira muito eficaz, tanto 

pelo domínio da linguagem fotográfica, quanto das técnicas de design e edição 

das reportagens.

A existência de uma fotografia de caráter modernista, em âmbito 

internacional, era algo patente no final dos anos 20. Foi justamente visando 

oferecer um panorama da grande transformação estética pela qual passara a 

fotografia nas duas primeiras décadas do século, que se organizou a exposição 

Film und Foto, inaugurada em Stutgart, na Alemanha, em maio de 1929.

l7’-BAQUÉ, Dominique. Documents de la modemité, p. 312-313.
lso-STOTZ, Gustaf. “L’Exposition”.Texto de abertura do catálogo da mostra Film und Foto, 
reproduzido em LEMAGNY, Jean-Claude & SAYAG, Alain. L’Invention d’un art. Paris: 
Centre Georges Pompidou, 1989.p. 110

Fruto de um projeto extremamente ambicioso, concebido por Gustaf 

Stotz, a exposição contou com cerca de 1200 imagens. Montou-se uma 

comissão para a seleção dos trabalhos que contava com representações 

responsáveis pelos vários países que estariam presentes. Dentre inúmeros outros 

podemos citar os nomes de alguns fotógrafos selecionados: Estados Unidos - I 

Edward Weston, Edward Steichen, Berenice Abbott, Imogen Cunningham, Paul 

Outerbridge, Charles Scheeler; França - Man_ Ray, Florence Henri, André 

Kértéz, Germaine Krull, Man Ray, Maurice Tabard; União Soviética - 

Alexandre Rodtchenko, El Lissitzky, Gustav Klutsis, Boris Ignatovitch; 

Alemanha - Moholy-Nagy, Albert Renger-Patzsch, Walter Peterhans, Kurt

sua combatividade ideológica, 
também ”179.

sua força de convicção. Sua beleza plástica

“Em seu conjunto, essa exposição tinha por objetivo reunir, se possível em sua 
totalidade, os trabalhos de personalidades que foram as primeiras a reconhecer o 
aparelho fotográfico como o meio de criação melhor adaptado à nossa época, e a ter 
por conseqüencia trabalhado com ele. Uma das tarefas importantes dessa exposição 
era também ilustrar os novos campos de ação da fotografia repartindo-os em grupos e 
apresentando uma escolha de fotos particularmente característica de cada um 
deles ’’IS0

As revistas
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Schwitters, Herbert Bayer, Andreas Feininger, John Heartfíeld, Hanna Hõch, 
Umbo e muitos outros'81.

A concepção geral da exposição baseou-se na classificação dos tipos de 

fotografia estabelecida por Moholy-Nagy, o que resultou num panorama 

realmente amplo da produção fotográfica dos anos 20. Os novos campos de ação 

da fotografia foram representados não somente por artistas de vanguarda, mas 

também por grupos de fotógrafos constituídos em tomo de escolas de arte 

aplicada. A idéia não era ressaltar o caráter artístico da fotografia, mas o seu 

papel como meio de comunicação182. Nesse sentido a exposição apresentou tanto 

fotografias de amadores, como de profissionais, tanto de fotógrafos conhecidos, 
como de anônimos.

I8'-FRIZOT, Michel. Novelle Histoire de la Photographie, p. 466; LEMAGNY, Jean-Claude & 
SAYAG, Alain op, cit., p. 116-128.
182 -Ver texto de Stozt em FRIZOT, Michel.(org.) Nouvelle Histoire de la photographie, p. 466.
183-FRIZOT, Michel.( org) Nouvelle Histoire de la Photographie, p. 466.

Nesse texto Gustav Stotz deixou de citar a fotografia publicitária e de 

moda que também foram incluídas na mostra. No amplo panorama da exposição 

é importante assinalar ainda a presença de um grande número de trabalhos 

gráficos produzidos segundo os princípios da tipografia de vanguarda, como 

impressos publicitários diversos, cartazes e capas de livros. Essa participação 

deveu-se a Jan Tschichold, membro da comissão de seleção da exposição e 

responsável também pelo design do cartaz, que em 1925 publicara o livro Nova 

Tipografia, sistematizando os princípios do design gráfico modernista.

Vários aspectos da fotografia moderna foram ressaltados pela 

exposição Film und Foto'. a sua adequação à sociedade industrial, a sua 

especificidade e conseqüente autonomia em relação a outros meios, a sua 

extensa aplicabilidade prática nas mais variadas áreas, a internacionalização de 

sua linguagem e a sua íntima relação com o cinema. Em relação a esse último, a 

exposição Film und Foto teria justamente o mérito de, pela primeira vez, chamar

"Os domínios em causa são numerosos e importantes: reportagens fotográficas, vistas 
esportivas, imagens de guerra, imagens de ruas, fotografias noturnas, fotografias 
judiciárias (...) zoologia, botânica, medicina (fotografia em raio X), física 
(mocrofotografia), vistas aéreas, macrofotografia (...) fotogramas, solarizações, etc 
(...) fotomontagens e fotocomposições"'33.
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l84-Ver: LEMAGNY, Jean-Claude & SAYAG, Alain .finvention d’un Art, p.122 e 126.

atenção de um público mais amplo para o débito da fotografia de certas 

inovações de linguagem próprias do cinema de vanguarda e vice-versa.

Film und Foto teve uma grande repercussão. Nos dois anos seguintes a 
sua abertura, ela itinerou, numa versão resumida, por várias cidades da 

Alemanha, Suíça e Japão, obtendo grande cobertura da imprensa, com boa 

aceitação da crítica em geral. Além disso, a mostra gerou várias publicações, 

entre elas os livros Voici le Nouveau Photographe, o trilíngue - alemão, inglês, 

francês - Foto-Auge/Oeil et Photo/Photo-Eye, além do László Moholy-Nagy: 60 

Fotos'84. Embora Film und Foto não tenha sido a primeira grande exposição 

fotográfica da década na Europa, ela foi, sem dúvida, a maior e mais abrangente.

Cabe-nos, em resumo, salientar que Film und Foto veio legitimar a 

existência de uma fotografia modema, de cunho formalista e internacional, que 

passaria a ser conhecida como Nova Fotografia, contribuindo bastante para a 

—- sua difusão. A aproximação da produção vanguardista de Rodtchenko e 

Moholy-Nagy entre si e a outras modalidades de fotografias amadoras ou 

aplicadas, como as de Renger-Patzsch185, propiciou o entendimento da fotografia 

modema muito mais como um conjunto de inovações de caráter técnico e 

formal, do que como a materialização de diferentes posicionamentos 

ideológicos, quase sempre antagônicos. Film und Foto fez com que a estética 

modema na fotografia fosse subsumida pelo rótulo genérico do formalismo. O 

seu principal resultado foi a sistematização de um grande repertório de soluções 

técnico-formais, de origem vanguardista no âmbito da fotografia e do design 

gráfico, passíveis de serem largamente utilizadas para os mais diversos 

propósitos.
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185 -Renger-Patzsch.
186 -IN: HAMBOURG, Maria Morris; PHILIPS, Chistopher. The New Vision, p. 93.
I87-TEIGE, Karel. “The tasks of modem photography”, IN: PHILLIPS, Christopher.
Photography in the modem era”, P. 314.

fotografia de vanguarda resvalara para o 

reproduzir certos expedientes formais já

“We want ultimately to destroy the already widespread idea of the 'avant-garde 
photo as well as of the ‘avant-garde fihn that is to say 'avant-garde' superficiality 
and commercial salability, with no misgivings about the vitriol of snobbism, artism, 
and aestheticism, as long as success and profits are achieved, exploiting the fact that 
'avant-garde' is in vogue ”'87

anos 20 e início dos 30 iriam presenciar a polarização das 

divergências ideológicas entre as diferentes correntes modernistas na fotografia, 

traduzidas no binômio experimentalismo versus realismo, com ampla vantagem 

para esse último. A exposição Film und Foto que possibilitara a consagração da 

Nova Fotografia, marcou, ao mesmo tempo, o início de uma forte oposição ao 

seu caráter formalista e experimental. Os seus detratores começaram a se fazer 

ouvir cada vez com mais freqüência e em maior número. Na Alemanha, por 

exemplo, os ataques vieram tanto das fileiras nazistas que execravam o 

modernismo, quanto dos grupos comunistas que “menosprezavam a fotografia 

experimental como um produto inútil da cultura burguesa decadente”186. Vimos 

que mesmo no seio das próprias vanguardas o experimentalismo era uma prática 

polêmica. Essa situação iria se agravar ainda mais no início dos anos 30 com a 

mudança de posicionamento de vários antigos adeptos da experimentação. Esse 

foi o caso de Karel Teige, um dos expoentes do movimento de vanguarda 

tcheco, que na década de 1920 havia sido um ferrenho adepto do 

experimentalismo fotográfico.

Teige afirma que a 

academismo, limitando-se a 
cristalizados. Diante disso ele prega a pertinência de uma “outra fotografia 

moderna que se incorpore na vida social, em oposição àquela que excluiu-se da 

vida social como arte”, ou seja, advoga por uma fotografia que se coloque como 

“auxiliar da ciência, do jornalismo, da indústria, da civilização e da cultura”. 

Esse texto de Karel Teige é exemplar de um momento de transição em que a
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Dentro dessa conjuntura de conflitos explícitos, a arte de vanguarda se 

viu obrigada a repensar os seus fundamentos e objetivos, uma vez que seus 

ideais de transformação da sociedade e construção de um mundo melhor já 

haviam se explicitado como sendo meramente utópicos. É o momento em que a 

crença no poder transformador e progressista da máquina começa a arrefecer. 

Acirram-se os nacionalismos e a consequência é uma retomada da tradição, em 

que cada país irá buscar suas próprias referências para o estabelecimentoi 

estética realista. Muda-se de um modernismo estético para um modernismo 

nacionalista (por mais paradoxal que isso possa parecer), de cunho social e 

político. “On assiste donc à une ruée sur le ‘réel’ comme fondement, finalité de

188 -Essa interpretação foi tomada de PHILLIPS, Christopher. Photography in the modem era”, 
p.312.
l89-WINOCK, Michel. “Années Trente”, p.22. IN: MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE 
DE PARIS. Années 30 en Europe - Le temps menaçant, 1929-1939.

“Os anos 30 tiveram uma natureza trágica, pois, eles não foram o teatro de um 
simples conflito entre o Bem e o Mal, ou do conflito profetizado por Marx entre a 
Burguesia e o Proletariado. (...) De fato, três forças estavam em jogo: as ditaduras 
fascistas, a ditadura comunista ou stalinista, ainsi \que as democracias ditas 
burguesas ou parlamentares, elas mesmas minadas internamente pelas contradições 
às quais L 'Etat de droit laissait liberté de expression ”'S9

documentação e a reportagem fotográfica começam a ser consideradas muito 

mais adequadas à conjuntura do presente do que a fotografia de vanguarda188.

Esse debate, que teve especial relevância na Alemanha, União 

Soviética e Estados Unidos, insere-se, no que diz respeito à arte, no âmbito de 

uma discussão mais abrangente. A década de 1930 caracterizou-se pela 
dissolução definitiva das vanguardas e pelo aparecimento ou fortalecimento de 

diversos “realismos” como a Nova Objetividade, o Realismo Socialista e a Volta 
à Ordem. Foram anos marcados por intensos conflitos políticos e por uma crise 

econômica global. Como aponta Michel Winock, 1929 e 1939 são os dois 
marcos sinistros de uma década dramática que começa com a Grande Depressão 

e termina com os primeiros bombardeios da Segunda Guerra Mundial. É o 
momento de ascenção das ditaduras: Stalin na União Soviética, Hitler na 

Alemanha, Franco na Espanha, Salazar em Portugal, Mussolini na Itália, sem 

citar os regimes de força surgidos nos países da América Latina.
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A nova construção do real na União Soviética apoiaria-se nas 

promessas do stalinismo, o que iria acarretar inúmeros desdobramentos para a 

prática fotográfica. O experimentalismo seria soterrado e a photo-picture se faria 

moldura do retrato oficial do pais, obedecendo aos princípios do Realismo 

Socialista. Alexandre Rodtchenko e os adeptos da photo-still seriam acusados 

de plagiar a fotografia de vanguarda européia e de privilegiar um formalismo 
estéril de difícil apreensão pelas massas. As imagens fragmentadas passaram a 

ser entendidas como produto de um posicionamento anti-marxista, idéia 

fundamentada numa interpretação literal do projeto de emancipação defendido 

por Marx que pregava “(...) to make the world whole, to connect the 

disconnected (...) to overcome old contradictions”192. Nessa linha de raciocínio a 

fragmentação seria uma característica do capitalismo, decorrente da alienação 

imposta às classes trabalhadoras e deveria, portanto, ser combatida.
Os opositores de Alexandre Rodtchenko, segundo Tupitsyn, filiavam o 

seu realismo à teoria de Lucaks, que ao referir-se especificamente à reportagem, 

criticava a ênfase em “fatos isolados” e defendia a retratação de uma certa 

totalidade. “In good reportage”, afirmava ele, “the fact, i.e. the individual case, 

is depicted concretely and individually in a way that makes it really come to 

life”,p.93/94. ' A identificação do observador com um ser humano 

individualizado, situado num cenário extremamente familiar e representado 

segundo padrões visuais de longa data estabelecidos, não deixa espaço para 

reflexão. No lugar do inesperado ele encontra antigas certezas, que lhe 

devolvem a confiança que as transformações do cotidiano teriam porventura 

abalado. Esse tipo de fotografia iria se adequar sobremaneira à política de

190 -Gladys Fabre. “La Demière Utopie: Le Réel”. IN: Ibid.
191 -Éric Michaud. “À propos des réalismes”, p.63. IN: Ibid.
192 -TUPITSYN, Margarida. The soviet photograph, 1924-1937, p. 114.

l’art et définition de l’art lui-même”190. É sob o amplo espectro do ‘real’ que se 

afirmam as mais diversas propostas artísticas ao longo dos anos 30.

"Mais il ne s'agit plus coinme au siècle précédent de s’en affirmer le seul et 
authentique interprète, ou de prétendre dire seul la 'verité' du réel: ce qu'il faut 
maintenant (...) c'est construire le réel. Ainsi Gromaire peut-il dire que ‘le réalisme’ 
est à 1’arrivée plutôt qu'au commencement. C'est pourquoi chacune de ces arrivées 
que constituent les réalismes se donne comme promesse plus souvent qu'elle ne 
s 'affirme reflet d ’un réel únprobable
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“To do justice to modem technology's rigid linear structure, to the lofty gridwork of 
cranes and bridges, to the dynamism of machines operating at one thousand 
horsepower - only photography is capable of that. What those who are attached to the 

‘painterly' style regard as photography ’s defect - the mechanical reproduction of form 
- is just what ntakes it superior to all other rneans of expression ",94.

glorificação do proletariado, defendida pelo Estado soviético a partir do início 

dos anos 30, p.103.

Já na Alemanha as promessas do realismo viriam em outra embalagem. 

O experimentalismo e a liberdade de atuação propostos por Moholy-Nagy para a 

fotografia sofreriam uma forte oposição a partir do final da década de 1920, 

especialmente na voz de Albert Renger-Patzsch. Os princípios defendidos por 

Renger-Patzsch, formalmente muito próximos daqueles que regiam a fotografia 

direta norte-americana, congregaram na Alemanha um grande grupo de 

fotógrafos sob a denominação de Nova Objetividade, em alusão ao movimento 

das artes plásticas. Dentro de seu substrato modernista a Nova Objetividade 

acreditava na perfeita adequação da fotografia à sociedade industrial e sua 

superioridade frente a todos os outros meios.

What followed was a widespread tendency in the Soviet press to glorify and heroize 
the proletariat. Workers were not shown as an undifferentiated class whose personal 
deeds were subsumed under a united desire for a utopian society (as is the case in the 
photographs of Rodtchenko, Ignatovich and Langman), but as a class ofheroes whose 
achievements were determined by objectiveforces at work in society”193.

m -Ibid, p. 103.
154 -Albert Renger-Patzsch. “Aim”. PHILLIPS, Christopher. Photography in the modem era , 
p.105.

Ligados ao meio profissional, esses fotógrafos queriam réÇc>var o 

vocabulário da fotografia, visando aplicações comerciais, especialmente na 

imprensa ilustrada. Há em seu posicionamento uma defesa do profissionalismo e 

do apuro da técnica, em contraposição ao que eles consideravam como 

amadorismo na atuação de artistas voltados à experimentação que se utilizavam 

da fotografia, como Moholy-Nagy. Patzsch considerava Moholy como um 

pictorialista travestido numa roupagem moderna que trocara o modelo da 

pintura acadêmica pela abstrata. Para Renger-Patzsch o caráter realista da 

fotografia seria a garantia de sua qualidade artística. Aludindo à relação entre
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”5- Ibid, p. 105
196- Originalmente intitulado “As Coisas”, o livro recebeu o novo titulo de seu editor.
197- Ver HAMBOURG, Maria Morris; PHILIPS, Chistopher. The New Vision, p.93.
I,8-Inka Graeve.“Intemationale Ausstellung des Deutschen Werkbunds, Film und Foto", p. 126. 
IN: LEMAGNY, Jean-Claude & SAYAG, Alain. L’Invention d’un art. Paris: Centre Georges 
Pompidou, 1989.

fotografia tem a sua própria técnica e os seus próprios meios. Tentar usar esses 
meios para conseguir efeitos pictóricos coloca o fotógrafo em conflito com a 
veracidade e especificidade de sua mídia, seu material, sua técnica

"Deixemos a arte aos artistas, e tentemos usar a própria mídia fotográfica para criar 
fotografias que sobrevivam por suas qualidades fotográficas, sem tomar empréstimos 
à arte ”'95

pintura e fotografia, Patzsch defende a especificidade do novo meio em duas 

passagens de um de seus textos de 1927:

O livro de Renger-Patzsch O Mundo é Belo'96, publicado em 1928, é a 
expressão clara da busca modernista da beleza no cotidiano. São elementos da 

natureza, seqüências de objetos, detalhes arquitetônicos e produtos diversos da 
civilização industrial. Tudo fotografado com grande preciosismo técnico e com 

uma certa uniformidade de pontos de vista que se tomariam característicos dessa 

corrente. Subjaz aí uma proposta de reconciliação entre natureza e tecnologia no 

estabelecimento de uma aproximação visual entre formas orgânicas e 

mecânicas197. Alguns arrojos composicionais da Nova Visão seriam assimilados, 

sem, no entanto, enfatizar o ponto de vista do fotógrafo. Ao contrário, as 

imagens tentam dar conta, de modo impessoal, da realidade material das coisas. 

Os objetos são descontextualizados e apresentados a partir de seus elementos 

estruturais. O objetivo era “tomar visível a essência do objeto”198.

A Nova Objetividade teve uma repercussão imediata na Alemanha 

muito maior do que a conseguida pelo experimentalismo de Moholy-Nagy, 

tendo inclusive ganho corpo na própria Bauhaus, com o ingresso de Walter 

Peterhans para o cargo oficial de professor de fotografia da Escola, em 1929. 

Peterhans baseou todo o seu programa didático nos princípios da Nova 

Objetividade, visando a aplicação comercial da fotografia.

Para além de uma discussão estética, estabeleceu-se um confronto ideológico. 

Enquanto as idéias de Moholy-Nagy foram banidas pelo Nazismo, sendo seus 

trabalhos considerados como “arte degenerada”, os princípios da Nova
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As soluções formais experimentadas na fotografia de vanguarda 

começaram rapidamente a ser assimiladas pelo fotojomalismo, antes mesmo da 

formalização da Nova Fotografia. Para compor o seu livro Pintura, Fotografia, 

Filme, publicado em 1925, Moholy-Nagy incluiu cem fotografias de caráter 

modernista, por ele selecionadas durante os anos precedentes, em jomais, 

revistas e outros impressos.

"J’ai rassemblé depuis des annés les meilleures photographies de 1'époque, parce que 
j’ai toujours été ému et enthousiasmé par leur existence. J'ai publié 100 de ces 
photographies dans mon livre Peinture, Photographie, Filtn (...) pour offrir à 
beaucoup de gens la rnêine iminense joie ":o°.

Objetividade foram assimilados pelo novo regime para fins de propaganda 
política'99.

A partir do final da década de 1920, com a formalização e maior 

dos princípios da Nova Fotografia, a sua disseminação no 

fotojomalismo e na fotopublicidade seria ainda mais abrangente. Num primeiro 

momento, a sua incorporação serviu para que a fotografia veiculada na imprensa 

se tomasse mais atraente para o público. Até então, a fotografia em geral, 

pautava-se por padrões ultrapassados, referências tardias ao repertório do século 

XIX, seja na proposta de ilustração, seja na repetição de princípios pictorialistas. 

A Nova Fotografia viria oferecer um amplo léxico de arrojos composicionais, 

prontos para serem utilizados nas revistas ilustradas, que eram naquele momento 

um veículo em busca de uma linguagem própria. As formas geométricas, os 

pontos de vista inusitados, os cortes abruptos, as sombras e reflexos, os fortes 

contrastes de claro-escuro, foram artifícios extremamente úteis para atualizar a 

fotografia de imprensa frente às transformações de percepção resultantes de 

modernização da sociedade.

199 -O nazismo entendia a fotografia como uma poderosa arma de luta política. O Estado 
estabeleceu um controle total da prática fotográfica na sociedade alemã, seja amadora ou 
profissional. O seu uso para fins de propaganda do regime foi feito de forma sistemática e 
altamente centralizada. E significativo acrescentarmos que Goebbels, espécie de ministro da » 
propaganda de Hitler fundou a revista ilustrada Signal, nos moldes da Life, distribuída em 
vários idiomas pelos países ocupados pela Alemanha, durante a Segunda Guerra. Owen, p. 41.
200 -Moholy-Nagy. Apud: FRIZOT, Michel. Nouvelle Histoire de la photographie, p. 461.
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I

I

A adoção dos princípios formais da Nova Fotografia nas revistas 

ilustradas veio acompanhada de uma tematização constante da própria 

fotografia, seja em matérias esparças, em colunas de publicação regular, em 

anúncios e até mesmo no espaço das reportagens. Esse procedimento era 

adotado por todas as grandes revistas ilustradas como Vu, Match e Life. Embora 

o tom fosse sempre lúdico ou cômico, havia um constante propósito educativo, 

explicitado através dos textos. A fotografia comparava, confrontava e revelava 

realidades, ensinando ao público novos modos de ver o mundo.

201-“La photographie, image de la vie”. Vu, 05 fev. 1936, pp. 155-157.
202 -“Tout par 1’image”. Vu, 10 março 1937, pp.306-307.
203 -“Dans L’objectif”. Vu, 18 agosto 1937, pp. 1104.

Temos aqui reeditados, num texto da revista Vu, os princípios da Nova 

Visão, traduzidos para um público leigo. O aparelho fotográfico é apresentado 

como um artefato poderoso, capaz de revelar uma realidade que os nossos olhos, 

extremamente limitados, não são capazes de perceber. Dentro dessa idéia as 

revistas ilustradas freqüentemente desafiavam a acuidade visual de seus leitores, 

mostrando-lhes fotografias cujos referentes não eram reconhecíveis devido aos 

pontos de vista adotados.

“Você sabe o que é isto? (...) Azeitonas para um bar chique? Larvas monstruosas? São 
simplesmente ovos de Páscoa, de chocolate, que farão a felicidade das crianças

“Nós podemos dizer que ao longo de oito anos Vu tem feito uma exposição semanal de 
fotos vivas que permanecem como um dos mais importantes testemunhos de nosso 
tempo (...) nós preferimos os clichês que têm um viés mais inesperado, aqueles que, 
por caminhos particulares, cientificamente, por vontade estética ou por acaso, nos 
conduzem para além da imagem pura, rumo a revelações do fantástico ou da Beleza 
que nossos olhos tão fracos, não podem perceber sem a ajuda da objetiva ” 201

“As surpresas da objetiva: vemos aqui, tirada numa piscina, uma divertida fotografia, 
sob um ângulo inédito - Esse monstro, é uma charmosa nadadora executando um 
mergulho ’’203

Curioso é que aos nossos olhos contemporâneos a fotografia é 

perfeitamente inteligível, mostrando uma nadadora, vista de cima, no momento 

do mergulho. Outras vezes a advinhação do referente tomava-se motivo de 

concurso, como num exemplar da Vu de julho de 1936, em que a revista 

apresenta a fotografia de um cristal, fora de escala, o que impossibilitava a sua 

identificação (Grupo 1.26.A).
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"Nós publicamos hoje uma série de fotografias tiradas a 1/100.000 de segundo. Esses 
clichês, de uma clareza e de uma precisão notáveis, estancam por um instante 
infinitamente curto os movimentos que nós estamos habituados a ver, provando que o 
olho não é capaz de tudo observar"205.

"Veja uma fotografia sensacional. O que ela representa exatamente? As ruínas de um 
templo Inca, os restos de uma cidade histórica ou as recentes escavações feitas no 
Egito? Nós deixamos a nossos leitores a tarefa de descobrir. (...) Em nosso próximo 
número, nós daremos a resposta exata. Os leitores que, antes de domingo, nos 
anteciparem a solução desse problema, receberão um presente de Vu ”204.

2O4-“Qu’est que c’est?. Vu, 22 julho 1936, p.871. “Nossa fotografia representa somente um 
cristal de bismuto, muito raro, que se encontra na Sorbone, em Paris”./ “La verité sur notre 
photographie sensationnelle”. Vu, 29 jul.1936, p.903.
203 -“5 mouvements photographiés au 100.000 éme”. Vu, 13 nov. 1935, pp. 1466-1467.

Na edição seguinte vem a resposta. Trata-se de um cristal de bismuto 

que aparece sendo segurado por uma mão (Grupo 1.211B). Podendo transitar — 

livremente entre um mundo fantástico de gigantes, monstros e civilizações 

perdidas e um outro mundo, banal, de azeitonas, cristais e ovos de chocolate, a 

fotografia ensina o público a ver o mundo com os olhos mecânicos da sociedade 

moderna industrial, segundo os princípios da Nova Visão. Sem dúvida, se 

fizermos um rastreamento abrangente das revistas ilustradas das décadas de 

1930-40, veremos que os oito tipos visão fotográfica enumerados por Moholy- 

Nagy, como sendo o substrato da Nova Visão foram empregados na imprensa ; 

ilustrada para os mais variados fins. Afora a visão abstrata e a visão simultânea, 1 

cuja utilização parece ter sido restrita à publicidade e à fotografia de moda, e a i 

visão penetrativa (o raio X), apresentada em situações bem específicas, os 

outros cinco tipos de visão foram largamente empregados no âmbito das 

reportagens das revistas ilustradas.

A visão exata era a fotografia direta de reportagem, que registrava 

situações as mais diversas, e tinha uma presença massiçaJnas revistas ilustradas. 

A visão rápida, era materializada através de imagens não apenas tomadas com q-— 

um aparelho de uso corrente, mas também através de câmeras de alta 

velocidade, que se constituíam numa novidade de grande interesse para o grande 

público (Grupo 1.26.C).
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2<*-KM, 13 fev. 1935, pp. 194-195.
207 -“John Borican is greatest all-around track athlete”. Life, 24 nov, 1941.
208 -O termo “pedagogia do olhar” é empregado por BAQUÉ, Dominique, op. cit., p. 322.

A visão intensificada foi o motivo da matéria Que 1’hotnme est 

nialadroit auprès de 1’adresse miraculeuse de la nature206. Nela foram 

comparadas visões microscópicas de elementos da natureza e de objetos ou 
materiais produzidos pelo homem, de modo a provar a grande superioridade da 

natureza (Grupo 1.26.D). Já o uso de lentes e imagens deformadas materializa a 
visão distorcida na Vu de 26 de outubro de 1938. Na fotografia da capa vemos a 

imagem distorcida do fotógrafo Jean Manzon, tendo nas mãos a sua câmera, 
acompanhada da seguinte pergunta: o que ele vê? A reportagem no interior da 

revista apresenta a resposta: imagens igualmente deformadas de músicos e 

políticos. Por fim, é através do recurso à visão lenta que a revista Life nos 
mostra a seqüência contínua do movimento de um atleta, em pleno salto, numa 

reportagem sobre esporte207.
Dentro de uma proposta de investigação da visualidade a revista Life 

publicou na década de 1940 a seção semanal intitulada Speaking about Pictures. 

Nela apareciam imagens que incluíam desde fotos microscópicas de cristais, 
mostrando a beleza das formas invisíveis da natureza, até uma coletânea de 

fotografias de Hitler, que visava expor as estratégias utilizadas pelo ditador para 
a construção de sua imagem pública. Algumas vezes lúdicas, outras vezes 

educativas essas imagens instigavam o público em relação aos modos de ver.
Todos os exemplos aqui mencionados apontam para um encantamento 

com as possibilidades oferecidas pela fotografia para a sociedade moderna. 

Vemos reeditada para um público de massa uma certa pedagogia do olhar 

recorrente nos textos vanguardistas208. Trazida para as revistas ilustradas essa 

proposta educativa contribuiu para habituar o público com os novos padrões 2. 

visuais que estavam sendo instaurados pelo fotojomalismo moderno. Ao buscar 
na estética modema elementos para o estabelecimento de uma linguagem visual 

própria, as revistas ilustradas acabaram por assumir o papel de tradutoras do 

modernismo para um público de massa. Dentro dessa perspectiva, podemos 

dizer que a fotografia de vanguarda desenvolveu uma estética adequada à 

produção industrial da imagem e ao seu consumo de massa na sociedade 

modema.
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A grande pertinência da estética moderna para o fotojornalismo residiu 

no fato dela se colocar como uma ferramenta ideal para se repensar a adequação 

dos impressos para a sociedade moderna. Tanto a Nova Tipografia quanto a 

Nova Fotografia viabilizaram “uma comunicação mais eficaz, mais bela, mais 

econômica”"09, de acordo com as demandas da comunicação de massas. Não 

podemos deixar de ressaltar que essa adequação não foi de modo algum casual, 

pois as características da fotografia moderna favoreciam a sua apropriação por 

parte da indústria da comunicação. De fato, toda a atuação da vanguarda visava 

a aplicabilidade da fotografia, pensada sempre como uma imagem de vocação 

pública.

“(...) o modernismo consagra verdadeiramente o advento de uma imagem pública: 
entregue ao olhar do cidadão que caminha ao longo dos muros cobertos de cartazes, 
do leitor que folheia uma revista ilustrada, do industrial que examina um catálogo de 
produtos, etc. (...) Disso decorrem duas consequências: de um lado, o fato de que 
assitimos nos anos 20 a uma verdadeira secularização da imagem fotográfica. A perda 
da aura parece definitivamente consagrada por essa exploração multiforme e eufórica 
dos campos de aplicação possíveis da fotografia. Por outro lado, e correlativamente, o 
fato de que a prática fotográfica constitui-se num rnétier, supondo um aprendizado de 
regras técnicas e estéticas, definindo uma competência, respondendo enfim, a uma 
demanda de mercado. (...) a fotografia aplicada do período entre guerras é uma 
fotografia (...) que se livra de toda hostilidade romântica em relação ao comércio e à 
indústria. A fotografia moderna é pois, uma fotografia pública e uma fotografia que 
circula

209 -FRIZOT, Michel. Nouvelle Histoire, p. 116.
"IO -“Une photographie d’application". Les documents de la Modemité, pp. 230-231.

ou cena

A Nova Fotografia forneceu um novo padrão visual para a imprensa 

através de suas imagens claras, precisas e ordenadas. São imagens que não se 

pautam pela riqueza de detalhes, mas pela revelação da estrutura que subjaz a 

todo e qualquer objeto ou cena registrados. Ela pressupõe um olhar 

racionalizador que promove o esquadrinhamento do mundo e acena com a 

descoberta da beleza da máquina, tomada como modelo não só da cultura, como 

da própria natureza. A fotografia de vanguarda materializou, por excelência, os 

ideais de uma estética industrial, daí a sua extensa aplicabilidade a diferentes 

propósitos ideológicos, desde que devidamente ancorados na exaltação de uma
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O uso criativo da fotografia e do design dado pelas revistas de 

propaganda política e a sua eficácia para inferir sobre o pensamento das massas,

"A fotografia criativa dos anos vinte interrogava o documento na sua capacidade de 
fazer arte; a fotografia de imprensa dos anos trinta abre a problemática a .....;jião
apenas estéticos, mas éticos políticos, ideológicos. A fotografia pode uma 
informação verdadeiramente objetiva? A fotografia diz a verdade? Ou ela já não é 
sempre retórica, persuasiva, ideológica, enfim? Questões que , com mais e mais 
insistência, os jornais e revistas dos anos trinta, enfrentar claramente a relação da 
imagem e do poder: no próprio momento em que a ascenção dos totalitarismos dá 
toda a sua perversa significação à propaganda ideológica, e mostra, com a eficácia 
que conhecemos, como se pode fazer uso da imagem ”2".

nova sociedade tecnológica industrializada, baseada na crença no progresso e no 

poder da ciência moderna. Não por acaso, todos os países em que ocorreram 

experiências vanguardistas na fotografia estavam vivenciando um processo de 

modernização, cujas marcas se faziam cada vez mais presentes no cotidiano. As 

sociedades industrializadas buscam a adoção de procedimentos técnicos 

racionalizados e facilmente repetitíveis, nas suas mais diversas áreas. Nesse 

contexto a fotografia moderna, através de seu acentuado formalismo, significou 

a possibilidade de se estabelecer uma forma de representação objetiva e seriada, 

ou seja, perfeitamente adequada aos meios de produção industrializados.

A assimilação da fotografia moderna pelo fotojomalismo, no entanto, 

significou muito mais do que a adequação a uma lógica industrial. Somente o 

domínio do código fotográfico, possibilitado pela experiência modernista, 

permitiu a renovação de linguagem do fotojomalismo, experimentada nos anos 

30. A partir do momento que o fotógrafo de imprensa incorporou os 

procedimentos de desconstrução do código fotográfico de herança modernista 

ele assimilou também o entendimento do processo de construção da imagem 

fotográfica. Assim, o fotojomalismo, que até então colocava-se apenas como 

ilustração, afirma-se também como resultado de uma elaboração conceituai. Não 

se trata mais de registrar o real, mas de ativamente construí-lo.

Não podemos esquecer também que o surgimento do fotojomalismo 

moderno se deu num momento de transformações sociais profundas, que 

instauraram questões sociais e éticas contundentes no campo da fotografia, de 

uma maneira geral.
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capa dessa tese, por ser 

7

“Ás modernas câmeras novas são um olho mais potente e perscrutador. E da forma 
como são usadas pela Life, elas são um olho que pensa, um olho com um cérebro ”214.

212-Willi Muenzenberg, 1931. Apud OWEN, p. 36.
215 -Life 19. set. 1938. Essa imagem foi escolhida para constar na 
emblemática da questão central que estamos problematizando. z— 
2,4 -Life, 19 set. 1938.

não poderíam passar despercebidos da imprensa comercial. Se de um modo 

geral as propostas vanguardistas no terreno do design gráfico visavam adequar a 

produção gráfica a uma sensibilidade moderna e às exigências da 

industrialização, não seria casual, portanto, que viesse a contribuir efetivamente 

para o estabelecimento de novos parâmetros para o design de revistas numa 

esfera ampliada, ou seja, dentro do sistema de comunicação de massas 

emergente. Se num primeiro momento a sua aplicação se restringiu a revistas 

artísticas de vanguarda, logo expandiu-se para a propaganda política, a serviço 
de diferentes regimes. O passo seguinte seria a sua assimilação pelas revistas 

ilustradas populares de caráter comercial, nos aspectos que lhes pareceram mais 
convenientes em função de seus respectivos projetos editoriais (Grupo 1.27)

Se a fotomontagem não foi assimilada de uma maneira extensiva pelas 
revistas comerciais, devido ao seu direcionamento ideológico explícito, a forma 

de construção do sentido a ela subjacente foi perfeitamente compreendida. 

Como observou Muenzenberg, fundador da AIZ, a montagem evidencia o 

processo de construção do sentido para o leitor, enquanto a edição das 

reportagens das revistas ilustradas comerciais camuflam o trabalho da edição, 

alienando o leitor: “Este é o aspecto decisivo. Seguindo esse processo, um 
diretor hábil pode falsificar cada foto e convertê-la em seu oposto, e pode influir 

no leitor politicamente ingênuo da forma que quizer”212. Através da estética 

moderna e de sua aplicação bem sucedida à propaganda política, os anos 30 

tomarão consciência definitiva do enorme poder de manipulação da realidade 

que a fotografia podia oferecer, ainda mais quando devidamente trabalhada 

pelas mãos de um editor. É a perda definitiva da inocência do olhar fotográfico.

A revista Life publicou em setembro de 1938 um anúncio intitulado An 

eye with a brain [Um olho com um cérebro]. Nele a câmera fotográfica aparece 

com um chapéu de formatura, indicando que a fotografia havia passado para um 

novo estágio de conhecimento213.
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Esse texto, em que pese o seu caráter autopromocional, mostra 

claramente o entendimento da fotografia como resultado de um processo de 
elaboração conceituai e dá conta do novo estatuto do fotojomalismo, ciente 
agora de ser possuidor de um saber e um poder específicos, sem precedentes na 
sociedade moderna.

A título de fechamento desse capítulo seria elucidativo revermos o 
projeto editorial do The Illustrated London News, que a despeito de seu 

centenário, fazia-se ainda atual na década de 1940. Como vimos, o semanário 

popular ilustrado londrino propunha “um prestar contas contínuo dos 
acontecimentos mundiais importantes, do progresso social e da vida política, 

através de imagens dispendiosas, variadas e realistas”. Não seria exatamente ; 
isso que continuariam a propor as revistas ilustradas da primeira década do ; 
século XX? Esse texto já nos mostra o privilégio da imagem como veículo' 

realista de informações variadas de abrangência mundial. As diferenças em 

relação às revistas modernas talvez se materializem de fato na busca da melhor 
eficácia possibilitada por sua época, para conseguir fazer com que homens e 
mulheres continuassem a crer na imagem como portadora de uma verdade 

objetiva e inquestionável sobre o mundo. __



1. Aspectos do fotojornalismo no Brasil

O jornalismo ilustrado no século XIX: caricatura e política
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A caricatura política marcou o jornalismo ilustrado no Brasil no século 

XIX. Segundo Nelson Wemeck Sodré, a Lanterna Mágica teria sido o primeiro 

periódico ilustrado do país, tendo circulado entre 1844 e 1845. As duas décadas 

seguintes veriam surgir um maior número de títulos: Marmota da Corte (1852), 

Illustração Brasileira (1854), Brasil Illustrado (1855), Semana Illustrada 

(1860), O Diabo Coxo (1864), O Cabrião (1866), para citar apenas alguns1.

CAPÍTULO 2
JEAN MANZON E O FOTOJORNALISMO NO BRASIL

“O avanço do pais, marcado, exteriormente, pelo avanço da vida urbana, o 
crescimento da classe média e o esboço de burguesia que começava a se fazer sentir, 
permite a ampliação das atividades culturais ligadas à imprensa: o livro e o jornal. E 
a época em que se firmam aqui empresas como a de Laemmert, casa fundada em 1838 
e que começava a se fazer conhecidaf...)

Traçar um panorama histórico consistente do fotojornalismo no Brasil 

não é uma tarefa viável, pois até o momento não há estudos específicos que 

tratem desse assunto. Quando muito encontramos informações dispersas nas 

publicações referentes à história da imprensa. O que faremos aqui é tentar 

montar um quadro de referência geral a partir dessa bibliografia, inserindo, 

sempre que possível, exemplos retirados de fontes primárias, a fim de elucidar 

certas questões que consideramos relevantes para nossa abordagem.

Essa ampliação seria, no entanto, relativa, pois a imprensa não podia 

contar com um sistema de distribuição que lhe permitisse um maior 

crescimento; as condições materiais de produção faziam com que o preço das 

publicações ilustradas fosse alto para a época e uma série de fatores concorriam 

para que os periódicos tivessem uma duração efêmera. Devemos acrescentar 

ainda que não havia uma rede de comercialização de notícias estrangeiras e os
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sopros da industrialização que na Europa e nos Estados Unidos colaboraram 

para o surgimento dos semanários ilustrados ainda passavam linge daqui3. Desse 
modo, os periódicos ilustrados brasileiros do século XIX, eram endereçados a 

pequenos segmentos de público, sendo o palanque privilegiado da crítica 
política. Dentre todos, o mais importante foi a Revista Illustrada, tanto em 
função de sua qualidade gráfica, quanto de sua atuação política.

Editada por Ângelo Agostinini, a Revista Illustrada começou a circular 

em Io de Janeiro de 1876 e iria superar várias das limitações da época em função 
de sua singularidade (Grupo 2.1.A-B)4. Agostini, dono de um desenho 

extremamente detalhado e expressivo, era o responsável por todas as ilustrações 
que ocupavam 50 % das páginas da revista5. Ele possuia uma oficina própria de 

litografia a vapor, imprimia o periódico em papel de qualidade e conseguia a sua 

distribuição para todas as províncias. Com isso atingiu a tiragem de 4000 
exemplares, fato inédito até então na imprensa da América do Sul, o que lhe 
permitiu viver, durante anos, apenas da venda de assinaturas6. Nesse aspecto é 

bastante significativo salientar que a Revista Illustrada não veiculava nenhum 
tipo de anúncio comercial, sendo uma publicação de cunho essencialmente 

político. Anti-monarquista, ridicularizava o Imperador, que em suas caricaturas 
aparecia caindo do trono, dormindo na sessões do Instituto Histórico e 
Geográfico ou ainda, montado num caracol, a observar o céu com uma luneta, 

alheio a tudo ao seu redor. Abolicionista, denunciava o tratamento desumano a 
que eram submetidos os escravos, defendendo as suas causas. Anti-clerical

■-SODRÉ, Nelson Wemeck. História da imprensa no Brasil. São Paulo: Martins Fontes, 1983.5). 
206.
!-Como informa Sodré, nessa época as notícias do exterior chegavam por carta, situação que iria 
se modificar a partir de 1874 com a instalação de uma sucursal da agência Reuter-Havas no Rio 
de Janeiro, que trabalhava com serviço telegráfico. A agência atuou no Brasil até a Segunda 
Guerra Mundial, quando passaria a se chamar France-Press. Ibid., p. 215
-Embora a maioria das capas contassem com charges políticas, a escolha destas deveu-se a 

tematização do trabalho do ilustrador e no segundo caso devido ao contraste entre o desenho do 
personagem e o das duas mulheres, que evidencia terem sido esses últimos produzidos a partir 
de fotografias.
5- Os exemplares da Revista Illustrada de 1882 e 1883 apresentam no total oito páginas, sendo 
quatro dedicadas aos textos e as outras quatro, incluindo a capa, repletas de ilustrações. Nas 
ilustrações as legendas apareciam em cursivo, escritas a mão na pedra litográfíca pelo ilustrador.
6- SODRÉ, op. cit., p. 217. A Revista Illustrada duraria até 1898, embora nos últimos nove anos 
não mantivesse uma periodicidade regular, uma vez que Agostini se encontrava na Europa. Ver: 
LIMA, Herman. História da caricatura no Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1963. vol. 1, p. 
131. Assim como os semanários ilustrados estrangeiros, a Revista Illustrada também vendia 
volumes encadernados. No n2 300, de 1882, encontramos a seguinte chamada: “Coleções 
completas da Revista Illustrada, desde o primeiro ano da sua fundação, de 1876 até 1880, na R. 
Gonçalves Dias,66, primeiro andar”.
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‘Não havia casa em que não penetrasse a Revista, e tanto deliciava as cidades como 
as fazendas. Quadro típico de cor local era o do fazenderio que chegava cansado da 
roça, apeava o cavalo a um negro, entrava, sentava-se na rede, pedia café à mulatinha 
e abria a Revista. Os desenhos bem acabados, muito ao sabor da sua cultura e gosto, 
desfiavam ante seus olhos os acontecimentos políticos da quinzena. O rosto do 
fazendeiro iluminava-se de saudáveis risos. 'É um danado este sujeito!’ - dizia ele de 
Agostini ”7.

Os acontecimentos registrados nas páginas da Revista Illustrada 

vinham na forma de caricaturas extremamente irreverentes ou então de desenhos 

alegóricos8. Raras vezes encontravam-se ilustrações de caráter mais documental. 

Uma das exceções são duas vistas do Rio de Janeiro, que mostram o Pão de 

Açúcar durante o dia e a Praia de Botafogo à noite (Grupo 2.1.D). Também raros 

eram os desenhos de atualidade, como aquele publicado na contracapa de um 

exemplar de 1883, que além de reconstituir a cena de um assassinato, traz o 

retrato da vítima (Grupo 2.1.C)9.

A menção ao uso da fotografia para a confecção das ilustrações aparece 

freqüentemente nos retratos, como numa página que traz o busto do Barão do 

Amazonas por sobre navios de guerra (Grupo 2.1.E)10. A fotografia também é 

utilizada para o desenho de algumas cenas, como no caso da ilustração “Barbosa 

Rodrigues e os índios crichanas no Amazonas”, na qual consta o seguinte 

crédito: “Desenhos feitos seguindo fotografias instantâneas que 

obsequiosamente nos foram remetidas” (Grupo 2.1.F)". De qualquer forma, 

mesmo quando não há menção à fotografia, o seu emprego fica evidente para a

7- LOBATO, Monteiro. Idéias de Jeca Tatu. Apud: SODRÉ, op. cit., p. 217.
8- Ver LIMA, Herman, op. cit., pp.182, 185, 204, 207, 211, 213, 221, 224.
^-Revista Illustrada, ano 8, n2 359. “Assassinato de Apulcro de Castro na Rua do Lavradio, em 
frente à Secretaria da Polícia no dia 25 de outubro de 1883, às 4 da tarde”. Apulcro de Castro 
era proprietário do jomal O Corsário e fora assassinado em função de um artigo em que 
afrontara oficiais militares. Certamente foi dado destaque ao acontecimento por sua ligação com 
a imprensa. Ver SODRÉ, op.cit., p. 231.
'a-Revista Illustrada, n2 302, 1882. “O Barão do Amazonas - de uma photographia recentemente 
tirada no Carneiro & Tavares”.
"-Revista Illustrada, n2 423, 1885.

deferia golpes certeiros nas contradições da Igreja. Por tudo isso a Revista 

Illustrada tomou-se muito popular e teve um papel preponderante no cenário da 

Corte. Monteiro Lobato comentaria acerca da sua importância:
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Talvez a chave desse fracasso esteja justamente na ausência entre nós 

de um campo propício para o surgimento dos semanários populares ilustrados de 

atualidades. As condições que propiciaram o aparecimento na Europa e nos 

Estados Unidos desse tipo de publicação não se faziam presentes no Brasil 

Imperial. Uma outra iniciativa também mal sucedida, O Novo Mundo, 

confirmaria essa inadequação. O Novo Mundo era um semanário brasileiro 

editado em Nova York, que também utilizava gravuras produzidas por 

periódicos americanos. Ele criticava os semanários ilustrados brasileiros de

produção dos mais variados retratos, em especial como modelo para o rosto dos 
personagens que apareciam nas caricaturas12.

O caráter político combativo da Revista Illustrada não era uma exceção 
imprensa brasileira da segunda metade do século XIX, ao contrário, esse era 

o perfil da maioria dos periódicos da época. No entanto, no mesmo ano de 

lançamento da revista de Agostini, Carlos de Vivaldi lançaria a Illustração do 
Brasil, publicação de luxo, profusamente ilustrada com gravuras em metal que 

abordavam assuntos genéricos de atualidades13. Como o custo de produção das 

ilustrações era bastante alto e os profissionais capacitados para esse trabalho 

eram raros no Rio de Janeiro, Vivaldi iria estabelecer um contrato a fim de 
comprar matrizes de gravuras publicadas em jornais de Nova York. Eram 

“paisagens, fantasias, cenas de costumes, episódios da guerra russo-turca que 
então lavrava os Bálcãs, etc”14. Compradas por preços módicos, essas gravuras 

eram reproduzidas acompanhadas de textos que tentavam lhes garantir algum 
interesse para o público local. O empreendimento, no entanto, não seria bem 

sucedido.

12- Nelson Wemeck Sodré informa que Ângelo Agostini foi um dos precursores da fotografia na 
cidade de São Paulo. Ver SODRÉ, op. cit., p. 203.
13- Não foi possível encontrar exemplares dessa revista. As informações aqui contidas foram 
tiradas de SODRÉ, op. cit., p. 221-222.

SODRÉ, op. cit., p. 222

“Faltava à iniciativa de Vivaldi, em que pese suas inovações técnicas, o sal que as 
revistas ilustradas ofereciam, aquilo que está ligado ao conteúdo, e que foi o segredo 
do sucesso da revista de Agostini, por exemplo, para apontar o que houve de melhor. 
Não se tratava, evidentemente, de proporcionar gravuras bem feitas, ou não se tratava 
apenas disso: era fundamental que elas estivessem ligadas à realidade nacional, que o 
público se revisse nelas, encontrasse aquilo que desejava e que o interessava"'5.
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caricatura, afirmando que o seu único valor estava na publicação de bons 

retratos e defendia o papel educativo das ilustrações publicadas na imprensa.

O lápis pode prestar serviços de grande alcance: um bom quadro, uma feliz alegoria, 
ensina mais do que um artigo bem elaborado, ensina não só exercitando a inteligência 
como agradando a faculdade estética e os sentidos. Muitos que não entenderíam, não 
têm tempo de ler um artigo, compreendem logo todo o pensamento de um quadro a 
lápis. O Punch é uma necessidade na Inglaterra e tem ali muita influência, e do 
mesmo modo poderíam ter os nossos semanários. Nós porém, preferimos imitar aquela 
abominável escola francesa que, quando não ensina o gracejo pesado e insultante, 
joga indecências com trocadilhos de palavras e com pinturas lascivas e imorais"'6.

16- O Novo Mundo, n- 23, abril 1874. Apud: LIMA, Herman, op. cit., p.129.
17- A esse respeito ver SODRÉ, op. cit., pp. 266 e 269. O autor afirma, por exemplo, que em 
1895 o Jornal do Brasil passaria a utilizar rotativas mais potentes capazes de imprimir 5000 
exemplares por hora. No que se refere a novos métodos de trabalho, Sodré cita a experiência 
pioneira no país do jomal Estado de São Paulo que enviou Euclides da Cunha como 
correspondente responsável pela cobertura do episódio de Canudos.

Essa crítica à caricatura em seu viés fortemente satírico e a defesa do 

uso de ilustrações de caráter educativo não encontraria eco entre nós. O Brasil 
vivia as grandes contradições e disparidades sociais do final do Império e essas 

eram as questões que de fato mobilizavam o interesse do público. Frente a um 

tal ambiente a imprensa brasileira se posicionava de forma exaltada e 

assumidamente parcial, sem a menor pretensão de parecer apartidária e objetiva. 

Já do ponto de vista material as condições da imprensa eram limitadas: 
mantinham-se os modos de produção artesanais e a distribuição dos periódicos 

ainda era bastante precária. Foi somente após a abolição da escravidão (1888) e 

a proclamação da república (1890) que se iniciou uma reestruturação geral da 

imprensa brasileira, tanto no que diz respeito à técnica e ao conteúdo, quanto à 

forma de organização do trabalho17. O que não foi por acaso, uma vez que esses 
dois acontecimentos marcariam de fato o ingresso do país ao mundo capitalista. 

O resultado foi a configuração de um novo panorama na virada do século.

"O jornal ingressava, efetiva e definitivamente, na fase industrial, era agora empresa, 
grande ou pequena, mas com estrutura comercial inequívoca. Vendia-se informação 
como se vendia outra qualquer mercadoria. E a sociedade urbana necessitava de 
informação para tudo, desde o trabalho até a diversão (...) A imprensa, no início do 
século, havia conquistado o seu lugar, definido a sua função, provocado a divisão do 
trabalho em seu setor específico, atraído capitais. Significava muito, por si mesma, e 
refletia, mal ou bem, as alterações que, iniciadas nos dois últimos decênios do século 
XIX, estavam mais ou menos definidadas nos primeiros anos do século XX
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Essas mudanças levariam a alterações significativas no conteúdo dos 

jornais. Sodré aponta algumas tendências que se delineiam nesse momento 

timidamente, mas que tomarão forma definida algumas décadas mais tarde: 

predomínio da informação sobre a doutrinação e da reportagem sobre o 

colunismo e o folhetim; surgimento de temas antes considerados pouco 

relevantes, como ocorrências policiais, atividades esportivas e mundanismo em 

geral; recurso à entrevista ao invés do artigo político convencional. Em suma: 

“Aos homens de letras, a imprensa impõe, agora, que escrevam menos 

colaborações assinadas sobre assuntos de interesse restrito, do que o esforço 

para se colocarem em condições de redigir objetivamente reportagens, 

entrevistas, notícias”20.

É justamente no contexto de industrialização da imprensa no Brasil no 

início do século XX que se dá o surgimento das primeiras revistas ilustradas que 

fazem uso da imagem fotográfica em suas páginas. Na verdade, até o momento 

não é possível afirmar com precisão quando os processos de impressão

A passagem do século, assim, assinala, no Brasil, a transição da pequena à grande 
imprensa. Os pequenos jornais, de estrutura simples, as folhas tipográficas, cedem 
lugar às empresas jornalísticas, com estrutura específica, dotadas de equipamento 
gráfico necessário ao exercício de sua função. Se é assim afetado o plano da 
produção, o da circulação também o é, alterando-se as relações do jornal com o 
anunciante, com a política, com os leitores. Essa transição (...) está naturalmente 
ligada às transformações do país, em seu conjunto, e, nele, à ascensão burguesa, ao 
avanço das relações capitalistas: a transformação da imprensa é um aspecto desse 
avanço; o jornal será, dai por diante, empresa capitalista, de maior ou menor porte. O 
jornal como empreendimento individual, como aventura isolada, desaparece, nas 
grandes cidades'9.

SODRÉ, op. cit., p. 275. Essas observações podem em grande medida ser transplantadas para 
o terreno das revistas ilustradas.
20- SODRÉ, op. cit., pp. 296-297. Devemos relativizar esse quadro pois se de fato a exigência da 
objetividade começa a se configurar no inicio do século, ela só se impõe de fato nos anos 50. 
Segundo André de Seguin des Honj o jornalismo de opinião continuará predominando no Brasil 
até os anos 50. “O objetivo dos jornais, antes mesmo de informar, era tomar posição, 
mobilizar seus leitores”.Ver HONS, André de Seguin des. Le Brèsil, presse et histoire, 193 - 
1985. Paris: L’Harmattan, 1985, p. 13. Mas de qualquer modo, o discurso em defesa da 
objetividade já se fazia presente antes disso, como veremos adiante.
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É interessante notar a referência à adoção do modelo dos periódicos 

estrangeiros, o entendimento da revista ilustrada como um álbum de imagens de 
qualidades artísticas e a defesa de um posicionamento político neutro. A revista

fotomccânicos começaram a ser empregados no país21. No entanto, no que se 

refere às publicações semanais, há indícios de que a Revista da Semana foi 
pioneira nesse uso, como afirma o caricaturista Raul Pederneiras, que foi um dos 
colaboradores dessa publicação.

Vários outros títulos surgiríam a partir de então, e dentre eles podemos 
destacar a revista Kosmos, fundada em janeiro de 1904, pela excelente qualidade 

técnica de impressão de suas fotografias (Grupo 2.2.A). Publicação luxuosa, 
impressa em papel couchê, a Kosmos era um misto de revista literária e de 

atualidades, que assim definiría os seus propósitos em sua edição inaugural:

■'-Nelson Wemeck Sodre afirma que o Jornal do Brasil instalou oficinas de fotografia no final 
do século passado sem precisar a data e o seu uso, mas ao mesmo tempo informa mais adiante 
Que “(...) as revistas ilustradas assinalam o início da fase da fotografia, libertada a ilustração das 
limitações da litografia e da xilogravura”. Ver SODRÉ, op. cit., p. 273 e 300.
"-“A Gravura’’.Depoimento de Raul Pederneiras IN: O Imparcial, 19 fev. 1922. Apud: LIMA, 
Herman, vol.l, op. cit.. Há aqui uma controvérsia em relação a data de lançamento da Revista 
da Semana que Nelson Wemeck Sodré aponta como sendo 20 de maio de 1901. Ver SODRE, 
°p. cit., p. 297. Infelizmente não foi possível consultar exemplares da Revista da Semana do 
período inicial. O primeiro número a que tivemos acesso data de 1912, o que não nos autoriza a 
tirar conclusões retroativas.

"(...) o primeiro número da Revista, aparecido em Io de maio de 1900, foi o que se 
pode denominar uma ‘novidade’ no gênero. Não havia, anteriormente, folhas 
impressas pelos seus processos. A parte de leitura cultivava de preferência os sucessos 
da semana, sem desprezar os de caráter policial, cujas reproduções das cenas, 
principalmente de agressões físicas, eram arranjadas no próprio atelier fotográfico, 
com personagens da casa. Numa dessas páginas, a da capa do número 6, 
reconstituindo um ataque feito em plena Rua dos Ourives ao Coronel Horácio de 
Lemos, o próprio Medeiros e Albuquerque posou em lugar da vitima. Um dos 
personagens, vivendo o papel de agressor, era o Dr. Antônio Maria Teixeira, 
professor da Escola de Medicina, que a isso se ofereceu para maior efeito do 
quadro

"Tomando por modelo as mais notáveis publicações ilustradas européias e norte- 
americanas, lutando com incríveis embaraços em um meio como o nosso tão mal 
aparelhado para semelhantes empresas (...) queremos fazer das páginas de Kosmos 
um artístico álbum das nossas belezas naturais, dos primores de nossos artistas, 
propagando o seu conhecimento a outros pontos do pais e do estrangeiro. Alheios 
inteiramente às lutas políticas, guardará nossa revista, nesse terreno, que por sua 
natureza lhe é vedado, inteira neutralidade, registrando os acontecimentos políticos, 
sem contudo ultrapassar os limites da crônica"23.
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23 -Kosmos, n9 1, janeiro, 1906, s.p.
24 -Kosmos, n9 2, fevereiro, 1906, s.p.
25 -Kosmos, n9 14, fevereiro, 1907, s.p.
26- “Fotojomalismo”, Gazeta de Noticias, 13 de janeiro de 1901. IN: BILAC, Olavo. Vossa 
Insolência - crônicas. São Paulo, Cia das Letras, 1996, pp.165-170.
27- Idem.

“As palavras são traidoras e a fotografia é fiel. A pena nem sempre é ajudada pela 
inteligência; ao passo que a máquina fotográfica funciona sempre sob a égide da 
soberana Verdade, a coberto das inumeráveis ciladas da Mentira, do Equívoco, e da 
Miopia intelectual ’’26.

“O público tem pressa. A vida de hoje, vertiginosa e febril, não admite leituras 
demoradas, nem reflexões profundas. A onda humana galopa, numa espumarada 
bravia, sem descanso. Quem não se apressar com ela, será arrebatado, esmagado, 
exterminado. O século não tem tempo a perder. A eletricidade já suprimiu as 
distâncias: daqui a pouco quando um europeu espirrar, ouvirá incontinenti o ‘Deus te 
ajude ’ de um americano ”27.

O poeta justifica a maior atração do público pela imagem, em 

detrimento do texto, em função das novas condições da vida modema.

contava com colaboradores de peso como Olavo Bilac, Euclides da Cunha, 

Artur Azevedo, Coelho Neto, Gonzaga Duque e Raul Pederneiras, entre outros. 

Em seu segundo número encontramos uma longa matéria intitulada O Território 

do Acre que traz uma imagem fotográfica em cada uma de suas páginas e a 

extensão do texto24. Aqui a fotografia exerce claramente o papel de ilustração, 

como se estivesse no lugar de uma gravura (Grupo 2.2.C-D). Para isso contribui 

o próprio desenho da página. Um outro tipo de uso da imagem fotográfica pode 

ser aferido em O Jeremias25. Trata-se de inúmeros pequenos registros 

aglutinados, que tentam passar a sensação de multidão e movimento do carnaval 

de rua carioca. Para dar mais interesse à página e unificar as imagens recorreu-se 

ao uso de arabescos desenhados, recurso então em voga nas revistas ilustradas 

estrangeiras (Grupo 2.2.B). A revista também empregava ilustrações, como a 

que retrata uma festa popular num exemplar de fevereiro de 1907 (Grupo 2.2.E).

Nesse momento inicial atribuía-se à fotografia um estatuto de 

veracidade, que a fazia superior ao texto, como afirma Olavo Bilac numa 

crônica publicada na Gazeta de Notícias em 13 de janeiro de 1901. Em que pese 

a ironia do autor, ele aponta uma tendência da época para o uso cada vez maior 

de imagens na imprensa em geral, sejam as caricaturas, as ilustrações ou as 

fotografias. A respeito dessa última ele afirma:
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28-“Ética”, Gazeta de Notícias, 28 de janeiro de 1900. IN: Ibid., pp.159-164.
2,-“Sem nervos”, Gazeta de Noticias, 11 de junho de 1895. IN: Ibid., pp.149-153.

Congresso”. Correio Paulistano, 24 de novembro de 1907. IN: Ibid.,
30- Ibid„ pp. 149-150.
31- “A propósito de um 
p.172.

Numa outra crônica, igualmente elucidativa da situação geral da 

imprensa no início do século, Bilac aponta não somente a necessidade, como a 

inevitabilidade, da sua industrialização e da dependência que ela passava a ter 

do poder econômico dos anunciantes.

“A imprensa não poderia deixar de ser industrializada, num século de tão espalhado e 
profundo industrialismo. Ainda é possível, graças a todos os deuses, a existência de 
'jornalistas ’ apóstolos e sacerdotes, pregando as boas idéias, e batalhando as boas 
batalhas, em favor da Verdade e da Justiça; mas o ‘jornal’ não pode ser feito, 
sustentado e imposto ao público somente pelos jornalistas’. Um jornal é um 
organismo extraordinário e até absurdo, formado de vários órgãos diferentes, que se 
conjugam mas se contradizem. Na primeira coluna de um jornal moderno, há o artigo 
de fundo, em que o diretor sustenta as suas idéias, ou as idéias do seu partido. Mais 
adiante, há o terreno neutro da colaboração literária, crítica ou política. Mais adiante 
ainda, há o noticiário, em que impera o repórter, cuja principal obrigação é manter 
sempre acordada e excitada, com escândalo ou sem ele, a curiosidade do público. E, 
enfim, há o vasto domínio do anúncio, que é independente e soberano, e onde o 
Dinheiro é rei”31.

“Um jornal da Bahia, de que vi um trecho transcrito nesta folha, doutrinando sobre a 
vida da imprensa, escreveu que ‘para ser jornalista é preciso não ter nervos’. Oh! 
Ideal sublime! Ser como as engenhosas máquinas americanas de escrever - uma fila 
de teclas, um rolo de tinta, uma bobina de papel - mais nada (...) Que grande força 
daria isso ao jornalista! - e notem que esse ideal é justamente cobiçado por um 
jornalista! Para esse filho de Gutenberg, podem ter nervos o político, o negociante, o 
industrial, o poeta: não o homem de jornal, que, para bem esclarecer a opinião, deve 
ficar inabalavelmente e impassivelmente plantado no meio do mar da opinião pública 
- como um farol que, para dar luz, não precisa sentir, e, para guiar os navios errantes, 
não carece de ter papilas nervosas na sua grossa pele de pedra e ferro "3 .

As crônicas de Olavo Bilac constituem-se numa fonte privilegiada para 

acompanharmos muitas das transformações por que passava a imprensa 

brasileira da virada do século. Além da disputa entre texto e imagem, 

encontramos referência também à invasão de privacidade impetrada pela 

imprensa como recurso sensacionalista para atrair o público28, à diversificação e 

internacionalização das notícias29 e ao ideal de imparcialidade e objetividade 

jornalística que começa a ser defendido por alguns jomais.
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em seu

A Primeira Guerra Mundial não iria marcar uma ruptura no âmbito das 

revistas ilustradas. O que se vê é o uso de um maior número de fotografias, o 

aprimoramento das técnicas de impressão e distribuição, além da presença, 
agora marcante, dos anúncios comerciais, ainda ausentes ou pouco freqüentes 

nas revistas ilustradas do início do século. Como aponta Nelson Wemeck Sodré, 
a base de sustentação das empresas jornalísticas nas três primeiras décadas desse

Se Olavo Bilac mostrava a seus contemporâneos que a industrialização 

da imprensa era um fenômeno inevitável, lamentava-se, ao mesmo tempo, que o 
analfabetismo impedisse a prosperidade dos jornais32. Para o cronista tratava-se 
de um problema de difícil solução que somente o tempo podería resolver. A 
defasagem entre uma imprensa que se industrializava e um público que ainda 
não tinha condições de lhe absorver traz a tona um dos muitos descompassos do 
nosso processo geral de industrialização. Como sabemos, o processo brasileiro 
de industrialização foi complexo, marcado pelas contradições resultantes de sua 
dependência do capital estrangeiro. Na virada do século o Brasil ainda era um 
país essencialmente agrícola, sendo o café e a borracha os dois principais 
produtos de exportação. Embora não houvesse uma política governamental de 
desenvolvimento industrial, a indústria se firmava como uma força em 
expansão33. Também significativo no período foi o crescimento da urbanização, 
com destaque para o impulso da capital paulista, que entre 1890 e 1900 teria um 

crescimento populacional de 26%. Todo esse desenvolvimento deve ser 
considerado em seu caráter relativo. Na verdade, o arrebatamento da vida 
moderna, ao qual se referiu Olavo Bilac, ainda não se fazia sentir com tanta 
intensidade no cotidiano das cidades brasileiras para a população de um modo 

geral; era mais a projeção do sonho de uma certa elite intelectual e política, 
público alvo das primeiras de revistas ilustradas brasileiras.

32- “Jomais sem leitores”. Correio Paulistano, 14 de dezembro de 1907. IN: Ibid., pp.176-179.
33- Sobre a industrialização brasileira na Primeira República ver: FAUSTO, Boris. História do 
Brasil. São Paulo: Edusp, 1998, pp. 286-289.
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Mais adiante o autor faz uma diferenciação das revistas Careta (1908), 

Cigarra (1916) e da pioneira Revista da Semana, como sendo um pouco mais 

modernas, no que diz respeito à forma, devido ao uso extensivo da fotografia, 

mas idêndicas a suas contemporâneas em relação ao conteúdo.

34- SODRÉ, Nelson Wemeck, op. cit., p.278.
35- HONS, André de Seguin des., op. cit.
36- Idem, p. 27.

“O caráter elitista das grandes revistas de informação geral (O Malho, Fon-Fon, A 
Revista da Semana, Illustração Brasileira, A Cigarra, Careta) é de natureza diferente. 
Ele reside na natureza seletiva da temática. Embora essas revistas sejam endereçadas 
a um público relativamente variado, que inclui a burguesia e as classes médias, elas 
estão ainda impregnadas pelo elitismo cultural, marca da imprensa do século XIX. O 
emprego de uma linguagem ..??) a J.„.) das ‘belas-letras’, o conformismo moralizador, 
o interesse pelos acontecimentos mundanos dão o estilo a essas revistas do entre 
guerras ”36

“Ao colocarem ênfase sobre a fotografia elas adquirem um atrativo suplementar que 
lhe valem um claro aumento de tiragem e uma ampliação do público. Apesar disso, 
seu conteúdo permanece tradicionalista, dando pouco lugar à atualidade nacional e

século são o Estado e o capital comercial34, ou seja, são esses os anunciantes das 

revistas, a cujos interesses elas passam a atender mais diretamente.

A fim de estabelecermos uma categorização mais precisa das revistas 

ilustradas brasileiras iremos adotar a classificação proposta por André de Seguin 

des Hons que distingue três diferentes gerações de revistas. Segundo o autor, é 

possível indentifícarmos três períodos distintos, não do ponto de vista 

cronológico, mas em relação à existência de sistemas diferenciados. O advento 

de um novo sistema não necessariamente suprime o precedente, pois, 

“encontramos ainda hoje revistas que pertencem a um sistema passado, de 

elementos ‘antigos’ que subsistem no seio do ‘moderno’’35.

Seguin des Homs aponta que a primeira geração de revistas brasileiras 

“se caracteriza pela coexistência de revistas políticas de caráter efêmero e de 

revistas tradicionais de generalidades”. As revistas que vimos até agora 

enquadram-se perfeitamente nessa última categoria. Enquanto os jornais 

começavam a assimilar um público mais popular, as revistas de generalidades 

destinavam-se a um público mais seleto. Circulavam quase que exclusivamente 

no Rio de Janeiro, aproveitando-se do fato de que os índices de alfabetização da 

capital federal eram superiores aos do restante do país.



Um olho que pensa — Volume 1 Capitulo 2

O surgimento de O Cruzeiro: um modelo em transição

nesse

-111 -

Bem característica dessa geração é a luxuosa Illustração Brasileira 

(1909), concebida nos moldes da Llllustration francesa. Seguindo o exemplo 
de sua congênere estrangeira, a revista freqüentemente trazia algumas 

reproduções coloridas de pinturas, impressas separadamente em papel couchê de 
alta gramatura, coladas em suas páginas.

37- Idem, op. cit., 27-28.
38- A revista foi lançada como Cruzeiro, mas logo passaria a incluir o artigo em seu título 
passando a se chamar O Cruzeiro. Exceto em relação ao primeiro número, iremos nos referir a 
ela sempre dessa forma.
3’-As informações sobre o acordo político para o lançamento de O Cruzeiro podem ser 
encontradas em MORAIS, Fernando. Chatô, o rei do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 
1994, pp.177-179.

Dentro do quadro da primeira geração de revistas ilustradas brasileiras 

surgiría em 6 de dezembro de 1928 a revista Cruzeiro38. Carlos Malheiros Dias, 
que havia anteriormente trabalhado na Revista da Semana, tinha como projeto 
lançar uma revista de circulação nacional. Malheiros já havia feito alguns 

investimentos nesse sentido, inclusive registrado o nome do novo 
empreendimento - Empresa Gráfica Cruzeiro S.A. -, mas não tinha recursos para 
ir adiante. O projeto viabilizaria-se através de Assis Chateaubriand. O jornalista, 

que naquela ocasião começava a expandir sua rede de comunicação, já formada 
por vários jornais, decide adquirir o título da empresa. Como não dispunha da 

verba necessária, Chateaubriand recorreu a um de seus contatos políticos: o 
então Ministro da Fazenda Getúlio Vargas. Acenando com a possibilidade de 

uma revista impressa em rotogravura, de qualidade gráfica superior às existentes 
no Brasil, que contasse com grandes escritores, farto material fotográfico e 

serviços de notícias de agências estrangeiras, Chateaubriand convenceu o 
ministro a intermediar a cessão de um empréstimo bancário para que ele pudesse 

lançar a Cruzeiro. Assim, nasce a nova revista, vinculada aos interesses de 

Getúlio Vargas, que prevê as possíveis vantagens de seu futuro uso político39.

o nome

internacional e excluindo praticamente as reportagens. Refletindo a vida literária e 
cultural, cedem um largo espaço aos contos e novelas; ligadas à vida cotidiana das 
classes privilegiadas, elas parecem ter sempre por objetivo principal indicar a seus 
leitores o que está na moda e no gosto do dia ”37.
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aferir a

Assis Chateaubriand não pouparia esforços para dar corpo ao projeto da 
Cruzeiro. Tudo seria cuidadosamente planejado, procedimento não usual na 
época, inclusive o seu lançamento, precedido de uma grande campanha 

publicitária que a apresentava como “a revista contemporânea dos arranha- 
céus”. O seu nome remetia-se à constelação do Cruzeiro do Sul e à nova moeda 

prevista para circular em breve no país. A revista ficaria sob a direção de Carlos 

Malheiros Dias e já contava, antecipadamente, com a promessa de contratos de 

publicidade com a Antarctica, a Sul-América de Seguros, a Victor (fábrica de 
aparelhos de som) e a América Fabril, o que fazia prever um rápido retomo do 
capital investido inicialmente.

"Depomos nas mãos do leitor a mais moderna revista brasileira. Nossas irmãs mais 
velhas nasceram por entre as demolições do Rio Colonial (...) O Cruzeiro encontra já, 
ao nascer, o arranha-céu, a radiotelefonia, e o correio aéreo: o esboço de um mundo 
novo no Novo Mundo. (...) A função da revista ainda não foi entre nós, suficientemente 
esclarecida e compreendida.Em pais da extensão dsconforme do Brasil, que é um 
amálgama de nações com uma só alma, a revista reune um complexo de possibilidades 
que, em certo sentido, rivalizam ou ultrapassam as do jornal: o seu raio de ação é 
incomparavelmente mais amplo no espaço e no tempo. (...) A revista circula desde o 
Amazonas ao Rio Grande do Sul, infiltra-se por todos os municípios, utiliza na sua 
expansão todos os meios de condução terrestre, marítma, fluvial e aérea; entra e 
permanece nos lares: é a leitura da família e da vizinhança. A revista é um estado 
intermediário entre o livro e o jornal. Por isso mesmo, que o campo de ação da revista 
é mais vasto, a sua interpretação dos acontecimentos deve subordinar-se a um critério 
muito menos particularista do que o do jornal. Um jornal pode ser o órgão de um 
partido, de uma facção, de uma doutrina. Uma revista é um instrumento de educação e 
cultura (...) O concurso da imagem é nela um elemento preponderante. A cooperação 
da gravura e do texto concede à revista o privilégio de tornar-se obra de arte. A 
política partidária seria tão incongruente numa revista do modelo de Cruzeiro como 
num tratado de geometria. Uma revista deve ser como um espelho leal onde se reflete 
a vida nos seus aspectos edificantes, atraentes e instrutivos. Uma revista deverá ser, 
antes de tudo, uma escola de bom gosto ’’40.

Esse editorial, publicado no primeiro número da Cruzeiro, nos permite 

maior amplitude de propósitos da nova publicação em relação a suas 

antecessoras. Ela se coloca como a mais moderna revista brasileira, por ter 

nascido num momento em que a sociedade já se modernizou o suficiente para 

dispor de novas tecnologias de comunicação, que estão agora ao seu alcance. 

Propõe-se a esclarecer para o país a verdadeira função da revista, ou seja, 

colaborar para a especialização da revista ilustrada como um veículo novo, de 

características próprias, diferente tanto do livro, quanto do jornal. Nesse sentido
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se autoproclama uma função educativa, em que a imagem tem papel 

preponderante. Se ela é um “espelho leal”, a realidade, entretanto, nela se reflete 

de modo seletivo, apenas em seus “aspectos edificantes, atraentes e instrutivos”. 
O editorial menciona ainda o seu propósito de ter uma circulação nacional, no 
que seria pioneira no Brasil. O toque de ironia fica por conta da tentativa de se 

fazer passar por um órgão desvinculado “de um partido, de uma facção, de uma 
doutrina”, como se tal tipo de vínculo fosse uma característica exclusiva dos 
jornais.

A alta qualidade gráfica idealizada por Assis Chateaubriand para a 
Cruzeiro levou à escolha do sistema de rotogravura em quatro cores para a 
impressão das seções mais nobres da revista sobre papel couchê. Porém, como 

se tratava de uma tecnologia ainda não disponível no Brasil, optou-se pela 
impressão da Cruzeiro em Buenos Aires41. O perfil de O Cruzeiro nesse 

momento inicial é de uma revista ilustrada que se pretende de atualidades, mas 

que ainda encontra-se presa a um jornalismo de cunho mais literário que de 

reportagem42. Na sua primeira edição encontramos as seguintes matérias: A era 
das forças hidráulicas, uma visão do ano 2000; O Rio de Janeiro de 1950 

(projeto de reurbanização idealizado por Agache); As gravuras de Dürer (em 

exposição na Biblioteca Nacional); A evolução da moeda de ouro no Brasil; A 
múmia de Lênin e As bandeirantes acampadas em Itaipava. Em suas edições 

subseqüentes a revista abordaria assuntos igualmente variados que abrangiam 

desde cerimônias militares, políticas e religiosas, até reuniões filantrópicas; 

desde exposições de pintura, passando por matérias de moda e beleza, até 

coberturas de competições esportivas; incluiría contos e novelas; traria 

colaborações de escritores renomados da época, freqüentemente ligados à

41- A respeito da impressão de O Cruzeiro em Buenos Aires ver MORAIS, Fernando, op. cit., 
p. 178. Não sabemos ao certo quando a revista teria começado a ser impressa no Brasil, mas na 
primeira página do exemplar de 3 jan, 1931, O Cruzeiro anuncia a inauguração de novas 
instalações para publicação em rotogravura a cores e justifica as dificuldades para a sua 
implantação e o aumento do preço de capa em função da melhoria de qualidade técnica. ‘A 
adopção e a applicação intensiva e regular de tão complicados processos graphicos, como os da 
rotogravura a cores, para os quaes se tomou necessário contractar na Allemanha pessoal 
devidamente adestrado, não pode fazer-se sem um período preparatório e experimental. 
Contamos, porem, que brevemente O Cruzeiro haja concluído a sua remodelação, utilizando os 
novos machinismos e se tenha tomado a mais luxuosa, attraente e artística revista semanal que 
jamais houve no Brasil”.
42- Sobre a revista O Cruzeiro nesse período inicial ver o primeiro capítulo da dissertação de 
mestrado da autora: COSTA, Helouise. Aprenda a ver as coisas: fotojomalismo e modernidade
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"(...) O Cruzeiro, primeira revista que introduziu na imprensa ilustrada do Brasil a 
cooperação em caráter permanente, de nomes festejados da geração atual de pintores 
brasileiros. São eles os Snrs. Marques Jr. E Henrique Cavalleiro, docentes e antigos 
pensionistas da Escola Nacional de Belas Artes, Oswaldo Teixeira e Carlos 
Chambelland, pensionistas das Exposições Gerais, todos já possuidores de medalha de 
ouro, e Ozorio Belem, detentor da grande medalha de prata e concorrente este ano ao 
prêmio da viagem à Europa "P

na revista O Cruzeiro. São Paulo, 1992. Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São 
Paulo.
4J-“Os ilustradores de O Cruzeiro no Salão de 1929 na Escola Nacional de Belas Artes”. O 
Cruzeiro, 17 ago. 1949, p. 21-23.
44-Especificamente sobre a participação dos fotógrafos pictorialistas cariocas na revista O 
Cruzeiro, ver: COSTA, Helouise. “Pictorialismo e Imprensa: o caso da revista O Cruzeiro 
(1928-1932)”. IN: FABRIS, Annateresa. Fotografia: usos e funções no século XIX. São Paulo: 
Edusp, 1991. pp.261-292.

Já as fotografias publicadas em seus primeiros anos são provenientes 

de fontes as mais diversas. Havia fotografias artísticas realizadas pelos 
fotógrafos pictorialistas cariocas pertencentes ao Photo Club Brasileiro, segundo 
os preceitos da pintura acadêmica44; fotos tomadas pelo único fotógrafo 

contratado da revista, Edgard Medina; fotos compradas de agências estrangeiras, 

veiculadas, em sua maioria, na seção Pelas Cinco Partes do Mundo-, fotos de 

atrizes de Hollywood, cedidas gratuitamente pelos estúdios cinematográficos a 
titulo de propaganda; fotos produzidas por retratistas de estúdio; fotografias 

enviadas pelos leitores ou mesmo por profissionais como aviadores, alpinistas e 

caçadores, que no exercício de suas atividades registravam cenas que acabavam 
tendo interesse para a revista. Some-se a todos esses tipos de imagem as fotos, 

originalmente produzidas para os jornais dos Diários Associados - O Jornal e 

Diário da Noite -, que não tendo sido utilizadas, eram então adaptadas para a 

revista.

O Cruzeiro trazia também uma grande profusão de anúncios. Logo de 

início, no primeiro número, encontramos uma página repleta de anúncios de 

tamanho reduzido, no modo “classificados”, referentes, em sua maioria, a 

estabelecimentos hoteleiros; expediente que seria mantido durante muito tempo.

Academia Brasileira de Letras ou então artigos escritos por profissionais 
respeitados em suas áreas de atuação, como juristas, professores, docentes, 
médicos, entre outros. Também ligados à tradição acadêmica eram os 
ilustradores de O Cruzeiro, artistas premiados nos Salões e de algum modo 
vinculados à Escola Nacional de Belas Artes.
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"O próximo concurso de O Cruzeiro, a inaugurar-se no dia 5 de setembro, abrangerá 
exclusivamente fotografias instantâneas de movimento. O instantâneo é a 
documentação flagrante da vida. Foi para a obtenção cada vez mais nítida da 
fotografia instantânea que tanto se aperfeiçoaram os aparelhos fotográficos portáteis,

Dispersos ao longo da mesma edição encontram-se anúncios mais elaborados, 

acompanhados de ilustrações ou fotografias, em tamanho maior, alguns 
chegando mesmo a ocupar uma página inteira. Conforme o acordo previamente 
firmado, lá estão a Sul América e a Cia. Antarctica Carioca. Além desses 

anunciantes estão presentes também a farmácia Granado, a Confeitaria 
Colombo, os cigarros Jockey Club da Souza Cruz, as “victrolas ortophonicas” 

da GE, o creme de beleza Rugol, e a Camisaria Progresso, para citar apenas 
alguns. No terreno da propaganda encontramos não apenas os anúncios, 
propriamente ditos, mas também certas matérias que não deixam dúvidas quanto 
ao seu intuito publicitário. É o caso, por exemplo, de A maior inauguração do 
ano, que cobria a entrada em funcionamento de um novo prédio pertencente à 
companhia de cigarros Souza Cruz que, como várias outras, tem ares de matéria 
paga

A diversidade de assuntos abordados pela revista O Cruzeiro era 

acompanhada por um design de página bastante diversificado (Grupo 2.3/E-J). 
No que diz respeito à fotografia, recorria-se a várias estratégias: variação do 
formato, sobreposição das bordas, inclusão de molduras desenhadas e recorte de 

certos elementos que eram destacados do contexto da imagem. Esses recursos 

visavam dar maior interesse e dinamismo a fotografias que, em sua maioria, 
eram o registro de cenas estáticas, caracterizadas por poses convencionais. 

Freqüentemente o resultado eram páginas confusas, formadas por um 
agrupamento de imagens desconexas, que não atingiam uma unidade de 
composição. Já as capas traziam sempre imagens de mulheres, que nos 

primeiros anos eram desenhos e posteriormente fotografias (Grupo 2.3/A-D). As 

exceções ficavam por conta das edições do final dos meses de dezembro, cujas 

capas traziam freqüentemente motivos natalinos.
Ciente das novas possibilidades oferecidas pelas câmeras de pequeno 

formato, que não eram aqui aproveitadas, O Cruzeiro instituiu um concurso de 

instantâneos fotográficos.
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A explicitação dessa referência à Vu nos chama a atenção para a relação 

de O Cruzeiro com as revistas estrangeiras. A prática de copiar as publicações 

do exterior era corrente, como assume Accioly Netto, que ingressara em O

"A fim de melhor se poder avaliar o caráter peculiar à fotografia de movimento, 
reunimos nessa página alguns exemplos colhidos em revistas estrangeiras, entre as 
quais os primeiros quatro prêmios distribuídos pela revista Vu no seu último concurso 
fotográfico ”so.

Os prêmios oferecidos aos três primeiros colocados do concurso eram 

sintomaticamente câmeras fotográficas de pequeno formato - uma Leica, uma 

Rolleiflex e uma Kodak Autográfica - muito embora o próprio fotógrafo 

contratado da revista ainda trabalhasse com um equipamento antiquado, 

empregando o flash de magnésio, que ao ser disparado produzia grandes nuvens 

de fumaça47. Ao examinarmos exemplares variados da revista O Cruzeiro 

encontramos vários anúncios que nos permitem concluir que as câmeras de 

pequeno formato podiam ser facilmente encontradas no mercado brasileiro 

naquele momento48. No entanto, se as câmeras modemas já estavam disponíveis 

isso não significa que as inovações da linguagem fotográfica, possibilitadas pelo 

seu uso, pudessem ser naturalmente incorporadas. Ao contrário. A própria idéia 

de instantâneo parecia não ter sido ainda bem compreendida, como podemos 

aferir pelas fotografias enviadas para o concurso, publicadas numa edição 

especial de O Cruzeiro49. Entre fotografias de nadadores em pleno salto e 

pássaros voando, encontramos registros estanques de pesados navios no 

horizonte. Prevendo a possibilidade de que isso pudesse vir a ocorrer a revista já 

publicara algumas fotos como modelo do que esperava receber de seus leitores.

46-O Cruzeiro, 29 de ago. 1931, p. 10.
■"-NETTO, Accioly. O Império de Papel. Os bastidores de O Cruzeiro. Porto Alegre: Sulina, 
1998 , pp. 39 e 47.
““-Além do anúncio dessas três câmeras publicado na edição de O Cruzeiro de 29 de agosto de 
1931, p. 9, encontramos também um anúncio de venda da Leica em 3 de janeiro do mesmo ano, 
p. 4, entre outros. Todos são da loja de material fotográfico Lutz Ferrando.
49- O Cruzeiro, “Edição consagrada ao concurso do Instantâneo Fotográfico”, 5 dez. 1931.
50- O Cruzeiro, 19 set. 1931, pp. 18-19.

e as suas lentes. O aparelho fotográfico é hoje o companheiro inseparável das 
viagens, das excursões e dos passeios. O Cruzeiro pede aos fotógrafos amadores do 
Brasil que lhe enviem instantâneos em que surpreenderam e fixaram aspectos 
animados das ruas, das praias, dos campos de esporte, etc., a fim de que o concurso 
atinja um alto interesse documental ejornalístico”46.
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51- NETTO, Accioly., op. cit, p. 51. ;,,wndM
52- Accioly Netto afirma ter decidido dar um outro rumo editorial a O Cruzeiro no i 
anos 30 seguindo o modelo da Vu e da Life. Há aqui um evidente equivoco de datas, uma 
que a revista americana só surgiría em 1936. NETTO, Accioly., op. cit, p. 48.
53- Comparar com o Grupo 1.27.A. do volume 2.

A ligação com as revistas estrangeiras não se daria apenas pela cópia 

pura e simples, mas também pela tentativa de adaptação de sua linha editorial à 

reportagem, segundo o modelo da Vu, assim como pela adoção de certas 
soluções formais empregadas pela revista francesa para o design das páginas52. 

Isso ocorreu mais explicitamente na segunda metade da década de 1930, como 

podemos aferir no exemplar de O Cruzeiro datado de 8 de maio de 1937. Nela 

temos dois exemplos significativos de um novo padrão de design, estilo de texto 

e conteúdo em Na Villa Hippica e A Indústria do Aço, que a própria revista 

classifica como sendo reportagens, trazendo os créditos do autor do texto e das 

fotografias, Alceu Pereira e Edgard Medina, respectivamente (Grupo 2.4/C-D). 

Nesses dois exemplos a fotografia passa a oferecer a maior parte das 

informações sobre os assuntos e tem total predominância sobre o texto, que por 

sua vez, não apresenta mais características literárias, sendo escrito de forma 

clara e sucinta. Em Na Villa Hippica percebe-se a tentativa de oferecer a 

sensação de movimento pela inserção diagonal de fotografias seqüenciais. Já em 

A Indústria do Aço o design consegue uma maior integração entre as duas 

páginas e um maior dinamismo pelo uso de diferentes diagonais, de elementos 

recortados e pela justaposição, quase cinematográfica, dos diversos aspectos do 

trabalho na indústria53. Essas reportagens nos lembram certas soluções usadas 

por revistas estrangeiras como a Vu, ou mesmo as alemãs (Grupo 1.27.A-B).

"O Cruzeiro publicava também contos tirados de revistas estrangeiras, incluindo até 
as ilustrações, sem qualquer autorização. Ninguém jamais protestou. Éramos ainda 
um pais desconhecido do Terceiro Mundo. O mesmo sitema era usado para as páginas 
de caricaturas internacionais, coletadas de publicações especializadas, sobretudo 
Simplicissimus, da Alemanha, Le Rire, da França e Carlino da Itália. As seções de 
moda também eram feitas com recortes de revistas e jornais de Paris e Nova York. Tal 
sistema era pitorescamente chamado de ‘cola e tesoura', no qual eu me tornei sem 
dúvida alguma um perito ”5'.

Cruzeiro em 1931, como secretário de redação, mas iria, aos poucos, assumir as 

mais diversas funções na revista, inclusive a de diretor, após a saída de Carlos 

Malheiros Dias em 1933 (Grupo 2.4/A-B).
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Outras adaptações de material produzido por revistas estrangeiras se 

seguiríam. Uma delas foi a coluna As Garotas desenhadas por Alceu Penna, 

seção de grande sucesso inaugurada em abril de 1938, que seria publicada ao 

longo dos vinte e oito anos seguintes. Tendo como modelo as Gibson Girls do 

The Saturday Evening Post, Penna adaptou os desenhos ao gosto do público 

brasileiro. De modo semelhante surgiría o famoso “Amigo da Onça”, adaptação 

feita por Péricles do personagem argentino “El inimigo dei hombre”, veiculado 

em Buenos Aires pelo jornal Noticias Gráficas54.

Vemos assim que O Cruzeiro realmente se coloca como um modelo de 

transição entre a primeira e a segunda geração de revistas ilustradas brasileiras: 

consegue circulação nacional, adota uma maior diversidade de assuntos, 

atingindo um público de massa; está vinculada a um grande monopólio de 

comunicação; nela os anunciantes têm papel preponderante e insere-se 

definitivamente num sistema industrial de produção.

O sucesso inicial de O Cruzeiro seria abalado pelas mudanças da 

conjuntura política que se seguiram pouco tempo após o seu lançamento, a 

Revolução de 30 e a Revolução Constitucionalista de 1932. Esses 

acontecimentos iriam afetar as relações de Assis Chateaubriand com o poder e 

trariam conseqüências diretas para o funcionamento de seus jornais e de sua 

nova revista.

Visando lançar-se candidato à presidência da república em 1930, 

Getúlio Vargas fundaria a Aliança Liberal, facção política destinada a apoiá-lo. 

Chateaubriand, também membro da Aliança, vislumbrou na campanha de 

Getúlio uma excelente ocasião para aumentar a sua rede de comunicação. A 

estratégia seria concencer o político da necessidade de se ter jornais espalhados 

pelos estados, que defendessem claramente a sua causa. Bem sucedido em seus 

argumentos, Chateaubriand iria conseguir duplicar a sua rede de jornais em
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S5-A respeito do apoio de Chateaubriand à Aliança Liberal ver: 
pp.200-259.
“-Ibid., pp. 208-209.

menos de um ano, com o patrocínio da Aliança Liberal. Osvaldo Aranha lhe 

passaria pessoalmente parte da verba destinada à compra do Diário de Notícias 

de Porto Alegre e o próprio Getúlio Vargas autorizaria a compra do Diário de 

Minas. Nesse momento já se somavam seis jomais diários e uma revista de 

circulação nacional ao patrimônio do grupo, batizado então de Diários 

Associados. A importação de rotativas de última geração, assim como a 

construção de uma sede própria foram outros benefícios que Chateaubriand 

soube negociar nessa ocasião55. Se o apoio de Assis Chateaubriand a Vargas 

ficava evidente nos jomais Associados, o mesmo acontecia em O Cruzeiro.

Na seqüência dos acontecimentos, com a vitória de Júlio Prestes nas 

umas, os Diários Associados iriam se empenhar em denunciar que houvera 

fraude nas eleições e tentar estimular os segmentos mais exaltados da Aliança 

Liberal a não aceitarem pacificamente os resultados. Deflagrada a reação, 

Chateaubriand iria envolver-se pessoalmente no conflito, que acabaria levando à 

deposição de Washington Luís e à subida de Getúlio Vargas ao poder, episódio 

que ficou conhecido como a Revolução de 30. Como nos conta Morais, nas 

semanas que se seguiram aos acontecimentos, tanto O Cruzeiro, quanto os 

jomais de Chateaubriand pareciam ter se transformado em órgãos oficiais da 

Revolução. No entanto, o apoio incondicional do jornalista ao novo regime 

duraria pouco. Logo ele iria se indispor com o interventor de Pernambuco, para 

em seguida começar a levantar dois assuntos que eram tabu para o governo 

provisório: a redemocratização do país e a espinhosa relação do governo com o 
estado de São Paulo devido à deposição de Júlio Prestes. Essa nova mudança de

"(■■■) O Cruzeiro inundava páginas e páginas com coberturas fotográficas de 
rigorosamente tudo o que fizesse a dobradinha Getúlio Vargas-João Pessoa: para 
cada página dedicada à dupla Júlio Prestes-Vital Soares, Getúlio e João Pessoa 
recebiam sete, oito páginas repletas de fotografias. Até mesmo um desinteressante chá 
oferecido por D. Darcy Vargas, mulher de Getúlio, às damas da sociedade gaúcha, 
recebia farta documentação da revista. (...) Só havia uma forma de os partidários da 
candidatura oficial aparecerem naquele que era o grande fenômeno editorial do país: 
pagar, na boca do caixa da revista, anúncios promovendo os feitos do governador 
paulista ”56.
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posicionamento político de Chateaubriand rapidamente se 

seus jornais.

"Até O Cruzeiro, que apesar do enorme prestígio continuava sendo uma revista 
dedicada aos faits divers, sem preocupações políticas, acabaria entrando na 
campanha pela redemocratização, com uma reportagem de duas páginas cortada pelo 
escandaloso título 'Constituinte! A crise política que se avizinhava acabaria 
transformando a modorrenta revista dedicada à família em um semanário ágil e 
politizado, que reservava suas primeiras e mais nobres páginas à cobertura dos fatos 
políticos da semana. Tanto na revista como nos jornais, porém, a fuzilaria inclemente 
dos artigos e editoriais - e agora também das reportagens - convivia sem problemas 
com uma imparcial cobertura cotidiana dos atos do governo. Onde quer que Getúlio 
Vargas fosse, havia sempre um fotógrafo dos Diários Associados de plantão para 
registrar a cena: de uma insignificante visita a uma estação de trens a viagens para 
fora do Distrito Federal, nada escapava dos seus repórteres e fotógrafos (...) Se os 
artigos assinados por Chateaubriand davam de fato a impressão de que seus jornais 
tinham se passado para a oposição, a cobertura dos atos do governo, mais que 
correta, parecia generosa demais "S7.

Na revista O Cruzeiro não seria diferente. Sem nunca ter deixado de dar o rotineiro 
caderno de dez páginas semanais dedicadas à luta em São Paulo, ela também foi 
revelando aos leitores que aos poucos o garrote da censura ia se apertando. O título 
permanente da cobertura mudou de repente de ‘O movimento revolucionário paulista' 
para um prudente ‘O pronunciamento de São Paulo'. Mesmo censurada, a revista 
fazia cobertura exuberante e criativa. Além dos fotógrafos que mantinha em cada 
frente, a partir de agosto O Cruzeiro destacou o artista plástico Henrique Cavalleiro 
(...) para percorrer os locais onde se davam os combates mais importantes e 
reproduzir, com elegantes bicos de pena, cenas de batalhas e retratos de comandantes

Chateaubriand iria se manter nesse jogo duplo durante algum tempo. 

No entanto, nos dois primeiros anos do novo govemo, independente das 

ocilações políticas de seu dono, os Diários Associados iam muito bem do ponto 

de vista financeiro. O Cruzeiro, que fora lançado com uma tiragem de cinqüenta 

mil exemplares, alcançava agora a casa dos oitenta mil, podendo contar com um 

grande número de anunciantes. Em 1931 seria a vez da rede incorporar o Diário 

de Pernambuco e abrir uma agência de notícias, a Meridional, que além de se 

encarregar da distribuição das notícias entre os seus diferentes órgãos, passou 

também a vendê-las para outros jomais. A situação só iria se complicar a partir 

de maio de 1932 quando Chateaubriand colocaria a sua rede de comunicações a 

serviço da rebelião paulista contra o govemo federal. A repressão viría forte: 

Assis Chateaubriand seria preso e os principais jomais dos Diários censurados.
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Decidido a enfraquecer os Diários Associados, o governo iria provocar 

a falência de seu principal jornal, fechar outros, apertar o cerco da censura e 

manter Chateaubriand em liberdade vigiada, prendendo-o sempre que o 

jornalista ousava manifestar-se além do esperado em seus virulentos artigos. 

Toda essa conturbada situação teria desdobramentos os mais inusitados, entre 

eles, a reaproximação entre Getúlio Vargas e Assis Chateaubriand em 1933. O 

jornalista, a partir de um novo acordo político, iria não só recuperar a vitalidade 

de seus jomais, como iniciar, pouco tempo depois, suas atividades no ramo do 

rádio através das estações Tupi do Rio de Janeiro (1935) e de São Paulo (1937). 

Nessa época Chateaubriand começaria a diversificar seus investimentos, 

adquirindo empresas como os Laboratórios Licor de Cacau Xavier, Gaby e 

Ipiranga, o Guaraná Espumante, as Indústrias de Chocolate Lacta, entre outros. 

Todos eram grandes anunciantes de sua cadeira de jomais e o seu interesse 

residia nos lucros garantidos que lhe permitiríam continuar investindo em sua 

rede de comunicações59. Chateaubriand não apenas ampliava quantitativamente 

a sua rede, como investia sempre na modernização tecnológica dos Diários 

Associados.

"Na torrente de artigos que Chateaubriand publicava religiosamente to. os os 
defesa da candidatura, Armando Sales era ‘oprofeta , o demoníaco , 
homem com quem poderemos até cair, mas tombaremos como em • 0 un,c° 
nome capaz de criar no Brasil o clima de união sagrada que foi espe aça o em 
1932'. Além da cobertura da Agência Meridional, repórteres e fotograjos ae u 
Cruzeiro, acompanhavam a caravana pelo país, para na semana seguinte enc 
páginas e páginas da revista com fotos de comícios e concentrações popu ares

e soldados. A revista resistiría aos trancos até o final da guerra, para no final do ano 
ser retirada de circulação por um mês, por pressão do governo " .

A política voltaria a ser a principal preocupação de Assis 

Chateaubriand em 1937. Frente a proximidade das eleições diretas para 

presidente, marcada para o início do ano seguinte, Chateaubriand começaria a 

apoiar a candidatura de Armando Salles de Oliveira. Como de costume, esse 

passaria a ser um assunto constante em seus jomais.
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A experiência de enfrentamento a Getúlio Vargas no início da década, 

que quase arruinou os Diários Associados, levaria Chateaubriand a ser muito 

mais cauteloso durante o Estado Novo. Ao longo de algum tempo a sua relação 

com o ditador continuaria sendo a melhor possível, envolvendo inclusive trocas

6i-FAUSTO, Boris, op. cit., p. 368.
”-Idem, p. 367.
“-MORAIS, Fernando, op. cit. p. 376.

Dos artigos de Chateaubriand emanava tamanha e tão convicta louvação das 
virtudes da ditadura recém-implantada que o governo decidiu que a Agência Nacional 
passaria a distribuí-los em seu serviço gratruito despachado diariamente para jornais 
de todo o país. (...) Chateaubriand deu ordens para que as duas rádios Tupi abrissem 
um programa semanal de doutrinação da população segundo os princípios do Estado 
Novo, cujo conteúdo ficaria a carfo de palestrantes indicados pelo governo. Com 
objetivos idênticos, o Diário da Noite de São Paulo abriu uma coluna permanente e 
entregou-a à Comissão de Doutrina e Divulgação do Departamento Nacional de 
Pi opaganda (que meses depois se transformaria no temido DIP- Departamento de 
Imprensa e Propaganda. O Cruzeiro não fugia ao modelo e se transformara num 
veiculo de propaganda do Estado "63.

O convicto Assis Chateaubriand que até o início de novembro 

propagandeava a candidatura da Armando Sales, seria o mesmo que logo após o 

golpe passaria a ser um defensor ardoroso do Estado Novo.

Todo o clima de discussão política e expectativa pela redemocratização 

do país seria abafado abruptamente no dia 10 de novembro daquele ano com a 

decretação do Estado Novo. Getúlio Vargas fecha o Congresso e impõe uma 

nova Constituição. O país passa a ser governado através de decretos-lei, são 

suspensas as liberdades civis, decreta-se a intervenção federal nos estados e 

institui-se severa censura à imprensa. Embora pautado pela continuidade, 

tratava-se de um regime ainda mais centralizador e autoritário que o anterior. 

“No comando do Estado, o poder pessoal de Getúlio representava a instância 

decisiva nas resoluções fundamentais. Para chegar a essas resoluções ele ouvia 

um círculo formado por amigos íntimos, elementos da Casa Civil e da Casa 

Militar e ministros de Estado”61. Getúlio Vargas contava com o forte apoio das 

Forças Armadas e dos industriais emergentes. “Podemos sintetizar o Estado 

Novo sob o aspecto socioeconômico, dizendo que representou uma aliança da 

burocracia civil e militar e da burguesia industrial, cujo objetivo comum 

imediato era o de promover a industrialização do país sem grandes abalos 

sociais”62.
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de favores pessoais. Vargas chegou a baixar um decreto-lei em setembro de 

1942, a pedido do jornalista, para que ele pudesse reconhecer como pai uma 

filha ilegítima64. O resultado de sua adesão ao governo pode ser medido pelo 

crescimento de suas empresas: no início da década de 1940 Chateaubriand 

conseguira reunir vinte jornais, cinco revistas, oito estações de rádio, uma 

editora de livros e uma agência de publicidade. Nessa época os seus veículos de 

comunicação atingem uma amplitude realmente nacional. De qualquer forma 

essa prosperidade tinha um preço que envolvia, entre outras coisas, o controle 
rigoroso de todos os órgãos dos Diários pela censura, como aliás acontecia com 

toda a imprensa.

O enfraquecimento do Estado Novo, cada vez mais evidente a partir da 

entrada do Brasil na Segunda Guerra, faria Chateaubriand desrespeitar a 

orientação da censura e voltar a atacar o governo. Dessa vez o jornalista iria 

apoiar a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes à presidência da república, 

não sem tomar os devidos cuidados de não colocar-se explicitamente contra o 

seu opositor, o general Eurico Dutra. Getúlio Vargas, no entanto, não seria 

poupado de virulentas críticas e a sua destituição do poder no final de 1945, 

recebería dos Diários Associados a maior e melhor cobertura de toda a imprensa 
brasileira.

Como não se batera frontalmente contra a candidatura de Eurico Dutra, 

Chateaubriand via-se numa situação confortável após a eleição do general, que 

ganhara, em grande parte, devido ao apoio recebido de Vargas às vésperas do 

pleito. Aliás Chateaubriand conhecia o general de longa data, devido ao 

envolvimento de ambos com Getúlio Vargas desde a Revolução de 30. Sem 

dúvida, foram esses dois fatores, juntamente com o poder que sabia possuir em 

função de suas empresas, que fizeram o jornalista se achar no direito de 

interpelar o novo presidente acerca da indicação do nome de um de seus 

inimigos para o Ministério da Educação e ameaçar colocar-se em oposição ao 

governo, caso ele fosse empossado no cargo. Frente a isso, Dutra voltaria atrás, 

mas não sem motivos. Nessa ocasião os Diários Associados já contavam com 

quase trinta jornais e quinze estações de rádio, além da editora e das agências. 

Era o primeiro conglomerado de comunicação do país, o que significava uma
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O objetivo incutir o medo da volta do ex-ditador para que o exército 

assumisse a situação66. No carnaval de 1949, O Jornal publicaria uma marcante 

e longa entrevista de Getúlio concedida a Samuel Wainer, repórter dos Diários

possibilidade de alcance e de influência sobre a opinião pública sem precedentes 

no Brasil. Em que pese esse episódio inicial, a relação de Chateaubriand com o 

governo de Eurico Dutra seria das mais cordiais.

No final dos anos 40 Chateaubriand iria empenhar-se na realização de 

um de seus mais ambiciosos projetos: a fundação de um grande museu de arte 

no Brasil. Usando o poder que lhe conferiam seus jornais junto a políticos, 

fazendeiros, empresários, banqueiros e industriais, Chateaubriand iria conseguir 

doações de grandes somas de dinheiro para a aquisição de obras de arte no 

exterior. A situação favorável do mercado de arte europeu no pós-guerra, devido 

à crise econômica, iria permitir a aquisição de obras de grandes nomes como 

Rembrandt, Velásquez, El Greco, Tintoretto, Goya, e de outros mais recentes 

como Renoir, Toulouse-Lautrec, Degas, Cézanne, Modigliani, entre muitos 

outros. O Museu de Arte de São Paulo, o MASP, seria inaugurado em outubro 

de 1947, num dos andares do prédio dos Associados.

No tocante à política, em 1949 vislumbrava-se no horizonte próximo as 

eleições presidenciais marcadas para outubro do ano seguinte. Na verdade, há 

algum tempo a sucessão presidencial era motivo dos mais variados arranjos 

políticos que tinham Getúlio como foco principal. Dutra decidido a não apoiar o 

ex-ditador, consegue que o PSD lance como candidato o político mineiro 

Cristiano Machado, praticamente desconhecido no panorama político nacional. 

Candidatura inexpressiva, pois o próprio PSD acabaria por não apoiar 

intemamente seu candidato. O outro concorrente seria Eduardo Gomes, 

reapresentado pela UDN. Chateaubriand não iria inicialmente demonstrar seu 

apoio a nenhum candidato em particular, para num segundo momento apoiar 

Cristiano Machado65. No entanto, segundo Samuel Weiner, o real candidato de 

Chateaubriand era o general Canrobert Pereira da Costa, nome pelo qual o PSD 

pretendia substituir o de Machado, caso conseguisse o apoio de Ademar de 

Barros. A adesão ao seu candidato seria manifesta de forma indireta.
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A nova aproximação com Vargas iria possibilitar o ingresso oficial de 

Assis Chateaubriand na vida poítica do país em 1951. Embora não fosse ano de 

eleição, Chateaubriand conseguiría que Vargas, por intermédio de seu genro 
Emâni do Amaral Peixoto, governador do Rio de Janeiro e presidente do PSD,

“-Ibid, p.24.
"-MORAIS, Fernando, op. cit., p. 513.
68-Ibid., p. 496.
6’-Ibid.,p. 515.

Associados, na qual o ex-ditador, que há tempos não se pronunciava 

publicamente, anunciava o seu retomo ao cenário político nacional. “Sim, eu 

voltarei. Não como líder político, mas como líder das massas”, seria a manchete 

do principal jornal Associado. Mesmo após o fracasso dos acordos que 

possibilitariam o lançamento de Canrobert, Chateaubriand manteria a mesma 

estratégia: dava cobertura ao crescimento de Vargas, mas ao mesmo tempo 

incentivava a publicação de matérias contra a sua candidatura67.

Assim, no início de 1950 encontramos Chateaubriand “dividido entre a 

campanha presidencial, a consolidação do Museu de Arte de São Paulo e a 

realização do velho sonho de implantar no Brasil a quarta estação de televisão 

do mundo (e a primeira da América Latina)”68. A inauguração da TV Tupi de 

São Paulo aconteceria no dia 18 de setembro daquele ano, com o patrocínio da 

Moinho Santista, da Sul-América de Seguros, da Cervejaria Antarctica e da 

Laminação Nacional de Metais, seus já antigos colaboradores. No ano seguinte 

seria iniciada a Tupi do Rio de Janeiro. Assim, crescia e se diversificava ainda 

mais o poder de ação de Chateaubriand, cujas empresas passaram a se 

denominar “Diários e Emissoras Associados”.
Os esforços para desmoralizar Getúlio Vargas empreendido pelos 

Diários Associados e pela imprensa, de uma maneira geral, seria em vão. O 

resultado das umas traria Getúlio Vargas de volta ao poder pelo voto direto, o 

que significaria a volta do apoio dos Associados ao antigo líder político.

Getúlio foi eleito presidente com larga margem de votos e retribuiu à altura o apoio 
o lepórter dos Associados: sua primeira entrevista ao ser eleito foi dada com 

exclusividade a Samuel Wainer. Ela recebería o melhor tratamento que uma 
repoitagem podería merecer nas empresas de Chateaubriand: dias depois Getúlio 
seria, mais uma vez, capa de O Cruzeiro (as duas outras tinham sido na Revolução de 
30 e quando de sua deposição, em 1945) ”69.
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providenciasse as articulações necessárias para que o jornalista pudesse ocupar 

um cargo no Senado, representando o estado da Paraíba70.
Chegamos aqui no limite do nosso interesse pelas relações de Assis 

Chateaubriand com os círculos do poder, pois o ano de 1951 marca a saída de 

Jean Manzon da revista O Cruzeiro. Esse longo percurso que traçamos visou 

tentar traçar um panorama das imbricadas filiações políticas que regiam os 

órgãos de comunicação dos Associados, dentre os quais O Cruzeiro não seria 

uma exceção. Ao contrário. Por suas tiragens em franco crescimento, que lhe 

conferiam uma enorme capacidade de difusão, O Cruzeiro era um veículo 

privilegiado no âmbito das estratégias políticas de Chateaubriand. Como revista 

de reportagem, que abarcava assuntos os mais variados, permitia a veiculação de 

temas políticos para um público amplo, muitas vezes não afeitos a esse tipo de 

assunto, de forma atraente e pitoresca. Ao longo dos anos 40, O Cruzeiro iria 

superar as características das revistas da primeira geração para se transformar 

numa revista moderna em todos os aspectos, adotando o modelo das revistas de 

reportagem internacionais. Um dos fatores que permitiu essa renovação foi o 

ingresso em seus quadros do fotógrafo francês Jean Manzon que viera para o 

Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. É de sua trajetória e do impacto de 

sua atuação em O Cruzeiro que trataremos a seguir.
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2. Jean Manzon: 
EXEMPLAR

A mitologia heróica que se criou 

fotográfico entre as décadas de 1930 

veiculação dos dados biográficos de Jean Manzon. Se 

recorrermos ao material disponível no Brasil acerca de suas atividades, iremos 

nos defrontar com narrativas extremamente adjetivadas, marcadas pela ousadia e 

pelo pioneirismo. É este o caso de uma matéria publicada na revista Manchete 

em 1954.

A enumeração de grandes feitos de Jean Manzon, em sua atuação 

profissional na Europa, vem sempre acompanhada da menção à cobertura que 

realizou da Segunda Guerra Mundial, como fotógrafo e cinegrafista da marinha 

francesa.

em tomo da figura do repórter 

e 1950, tem sido até hoje fator

UMA BIOGRAFIA ALINHAVADA E UMA TRAJETÓRIA

determinante na

"Durante a última guerra, surgiu no Brasil um jovem repórter francês. raz,a 
de guerre ’, conquistada por serviços heroicamente prestados a marin ia F 
como cinegrafista. Fizera comboios africanos, aproara à Itália, su ira a ‘
filmara, do alto de uma torre, durante oito horas, sob o bornbar eio, a itacx0 
Namsos. Esteve em Narwik, esteve em Dunquerque. Mas antes da guei ra e 
em ordem do dia, já fizera o seu nome, em reportagens sensacionais en

"Aos 22 anos tornou-se conhecidissimo pela sua ousadia e capacidade profissional, 
fazendo verdadeiras proezas. Por exemplo: fotografou uma execução na guilhotina, 
tendo para isso de viver três dias nos altos de um café em Versalhes; essa reportagem 
fez com que fosse aprovada uma lei punindo qualquer outro fotógrafo que fizesse o 
mesmo. Quando o duque de Windsor abdicou e foi com a sua senhora para um castelo 
em Tours, havia 300 repórteres querendo entrar e 5.000 policiais guardando o 
castelo. Manzon conseguiu entrar (andou quilômetros e rastejou centenas de metros) 
fotografou o casal no parque, saiu entregou o trabalho, voltou e foi preso na sala de 
jantar do castelo pelo único policial inglês que havia entre os 5.000 franceses. O 
duque iniciou contra ele um processo por violação de domicilio, mas depois desistiu. 
Fotografou pela primeira vez a linha Siegfried, foi preso pelos nazistas em Dantzig 
(mas fugiu)... Foi o único a fotografar o famoso e espetacular salto de Nijinski, gordo 
e calvo, louco há mais de 20 anos, excitado por Serge Lifar que dançara 3 horas 
seguidas em sua frente. Toda reportagem considerada impossível era dada a Manzon, 
que ficou sendo o homem de jornal mais bem pago da França, e de um jeito ou outro 
ele sempre trazia o assunto. Viajou por toda a Europa, fez instantâneos sensacionais 
de Hitler, Mussolini, Salassié, fez o coroamento de Jorge VI e (sozinho) o salvamento 
de um submarino inglês em alto mar ”7'.
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Não bastasse o tom laudatório que reveste os dados e nos dificulta uma 

avaliação menos parcial de sua trajetória, deparamo-nos também com inúmeras 

informações contraditórias, sejam aquelas veiculadas através de textos escritos, 

sejam aquelas fornecidas através de depoimentos73. Frente a esse quadro, 

optamos por nos remeter inicialmente à biografia autorizada de Jean Manzon, 

escrita por Henry Rebatei, sob o título de Le Regard du Jaquar, para traçarmos 

o perfil biográfico do fotógrafo e apontarmos alguns momentos importantes de 

sua trajetória naquilo que interessa ao enfoque desse trabalho74. Numa segunda 

etapa iremos alinhavar essas informações a partir de um ponto de vista crítico.

Europa. Cainava-se Jean Manzon. Seu nome se projetaria rapidamente por todo o 
Brasil’’72.

Jean Manzon nasceu em Paris a 2 de fevereiro de 1915. A sua biografia 

não nos fornece dados sobre sua filiação, nem sobre os estudos que chegou a 

realizar. Manzon começa por nos contar que desde cedo interessou-se pelo 

jornalismo, devido à aura de aventura e exotismo que envolvia a profissão. 

Desse modo, aos 16 anos ingressou no jornal L 'Intransigeant por intermédio de 

um tio, iniciando seu aprendizado na redação, ligado à cobertura de “fatos 

diversos”75. L ‘Intransigeant era o maior vespertino de Paris em 1930. Porém, a

"-Origenes Lessa. Apresentação do ábum: MANZON, Jean. Flagrantes o rasi. 
Janeiro: Bloch, 1950. , . .
”-Já Accioly Netto nos apresenta uma outra versão dos fatos. Segun o seu re ao, 
havia sido enviado ao Brasil como correspondente da revista Pará Mate a tm e 
reportagem sobre a floresta Amazônica e a partir de então decidiu permanecer no pais.

’4-0 livro intitulado Le Regard du Jaguar é uma biografia de Jean Manzon escrita por seui amigo 
francês, residente no Brasil, Henry Rebatei. Segundo consta no livro, Rebate começou .
os depoimentos de Manzon, a partir dos quais escrevería o livro, em u 1 
morte do fotógrafo, o livro é escrito na primeira pessoa porque segundo o autor (... 
Jean Manzon qui se raconte grâce à la magie d’une amitié complice . ssa in ormaça 
permite aferir se estamos diante da transcrição de um depoimento grava o, se o au 
depoimento de memória ou a partir de anotações. Junte-se a isso o carater romancea 
e a imprecisão das datas citadas, pois não era o objetivo do autor sistematizar esse; tiporá ,
mas conduzir a biografia na forma de um depoimento livre. Devemos consi erar 
de amizade existentes entre entrevistador-entrevistado. Trata-se, portanto, e u 
difícil utilização frente aos nossos objetivos, a qual iremos recorrer, tentan o, ju
possível, complementaremos as informações com outras fontes. REBAT , enry.
jaguar. Rennes: Éditions Ouest-France, 1991. TFRROU
"-Ver: BELLANGER, Claude; GODECHOT, Jaques; GUIRAL, Pierr® 1972' 
Femand.Histoire générale de la presse française. Paris: Presses Universitaires 
1976, vol. 4, pp. 535, 536 e 537.
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,6-REBATEL, Henry, op. cit., p.ll.
”-Ibid., op. cit., p. 15.

Era uma revista abundantemente ilustrada, fundada por Lucien Voguel, segundo uma 
fórmula então nova, baseada na pesquisa do sensacional, através, sobretudo, da 
ilustração fotográfica. As fotos escolhidas eram vivas, o desenho de página pleno de 
audácia e as reportagens vinham revelar ao leitor toda uma face escondida do mundo 
que o conformismo reinante da imprensa havia negligenciado até então ” .

O convite partira de Emmanuel D’Astier para que Jean Manzon fizesse 

uma reportagem sobre a propaganda nazista na França. Na primeira Manzon 
cobriría um encontro fechado de membros da colônia alemã com o Ministro da

partir de 1931, além de entrar numa grave crise financeira por questões internas 

da empresa, começa a sofrer uma forte concorrência do Paris-Soir. Segundo o 

depoimento de Manzon, a redação do jornal era bastante especializada e dividia- 

se em fatos diversos, esportes, aviação, mundanismo, política e vida artística. A 

inadaptação à atividade de redator levaria Manzon a pensar na possibilidade de 

atuar como fotógrafo, atraído pela convicção de que um instantâneo fotográfico 

“era sempre mais verdadeiro, mais rápido, mais eloqüênte”76 do que os textos 

escritos pela maioria dos repórteres.
Segundo Jean Manzon o número de repórteres fotográficos atuantes em 

Paris no início dos anos 30 era reduzido, o sindicato muito atuante e o meio 

bastante refratário ao ingresso de novos profissionais. A decisão de tomar-se 

fotógrafo faria com que tivesse que cumprir um estágio de três anos em um 
laborátorio de jomal, revelando chapas e fazendo cópias, pré-requisito mínimo 

exigido para começar a fotografar. A fim de tentar entrar em contato mais direto 

com a prática do fotojomalismo, Manzon pedia aos fotógrafos do jomal para 

acompanhá-los aos domingos a fim de vê-los em ação, em troca de carregar o 

pesado equipamento de placas, que ainda era o mais utilizado na imprensa da 

época de uma maneira geral. No entanto, as oportunidades para realizar suas 

próprias fotos no L 'Intransigenat seriam poucas. Algum tempo depois Jean 

Manzon ingressaria na agência Meurisse, que naquela ocasião já se encontrava 

em declínio, mas que lhe possibilibilitaria um contato maior com o dia-a-dia da 

profissão. A primeira mudança significativa em sua carreira inicial seria um 

convite para colaborar com a revista Vu, pela qual Manzon tinha grande 

admiração, como ele próprio comenta.
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7’-Ibid., pp. 15-18.
7,-Infelizmente não consta na biografia de Jean Manzon o ano em que recebeu o convite para 
colaborar com Vu. No entanto, o fato de termos localizado a reportagem em questão, que 
Manzon cita em seu livro como sendo uma das primeiras realizadas para Vu, nos permite supor, 
com certa margem de segurança, que o ano de 1938 tenha marcado o inicio de sua colaboração. 
'“-Denominarei “legenda interna” o recurso de utilizar elementos textuais como parte integran e 
da composição fotográfica, como cartazes, letreiros e outros.
"-REBATEL, Henry, op. cit., p.22.

Eu consegui criar em função de minha revista uma verdadeira rede de informantes 
benevolentes entre os funcionários menos graduados dos ministérios que tomaram-me 
em simpatia e a quem eu retribuía oferecendo-lhes belas fotografias "3I.

Através desse esquema Jean Manzon conseguia com freqüência, 

realizar “furos" de reportagem. No livro ele conta vários episódios em que 

fotografou as escondidas, burlou esquemas oficiais ou em que abordou um 

determinado assunto sob um viés inesperado. Esse foi o caso da cobertura que 

fez de um banquete, oferecido por ocasião da visita de dois dirigentes britânicos 

a Paris, no salão do Quai d’Orsay. Como a realização do evento não fora 

divulgada, Manzon era o único fotógrafo presente. Após fotografar o jantar, que 

contou com cento e cinqüenta convidados, ele passou a registrar a refeição

Justiça de Hitler em Paris78. Posteriormente faria uma outra reportagem sobre o 

assunto, em parceria com D’Astier, publicada na edição de 1 de junho de 1938, 
sob o título Vu dénonce la propagande Nazie en Alsace (Grupo 1.27.A-B)79. 

Algumas fotografias mostram uma preocupação formal, horizontes oblíquos, 

detalhes expressivos e tomadas de baixo para cima. Porém o design das páginas 

é extremamente confuso, assim como a edição das imagens, que emprega um 

grande número de fotografias pequenas. Para que o leitor possa se orientar em 

meio a esse emaranhado visual as fotografias são numeradas e recorre-se ao uso 

de setas para indicar o percurso do discurso visual.

Para a Vu Jean Manzon iria fazer prioritariamente reportagens sobre 

assuntos políticos. Reuniões, cerimônias, enterros de personalidades eminentes, 

a vida familiar de ministros, para citar alguns dos temas que às vezes rendiam a 

fotografia de capa (Grupo 2.5.C-J). Vemos nessas imagens o emprego de 

inúmeros recursos de linguagem: flagrantes, retratos posados, fotos de caráter 

formal, uso de legendas internas80. Para conseguir informações reservadas acerca 

da agenda política dos ministérios Manzon montou uma estratégia bastante 

eficaz.
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realizada posteriormente pelos serviçais, com o que havia sobrado da festa. O 

pitoresco dessas fotos fez com que elas ganhassem mais espaço na Vu do que as 

fotografias do próprio banquete82.

Fotografar personalidades políticas era algo que podia ser 

financeiramente muito rentável. Manzon conta, por exemplo, que certa vez 

conseguiu permissão do Ministro das Relações Exteriores, Georges Bonnet, para 

fotografá-lo em sua residência, junto à família, em situações de seu cotidiano. A 

matéria ocupou várias páginas da Vu, tendo inclusive rendido a foto de capa 

(Grupo 2.5.A-B)83. Isso agradou bastante ao Ministro que decidiu recompensar o 

fotógrafo com o equivalente em dinheiro ao seu salário mensal. Esse tipo de 

reportagem mostrando, a intimidade de personalidades públicas, era bastante 

comum na época, inclusive na própria Vu (Grupo 2.6.A-B). O estilo inicial de 

Eric Salomon, de fotografar as pessoas sem que elas notassem, acabou se 

transformando em encenação. Salomon passou também a fotografar seus 

personagens em suas casas como se estivessem vivendo situações corriqueiras, 

sem a presença do fotógrafo (Grupo 2.6.C-D).

Um outro fato que iria marcar a carreira européia de Jean Manzon seria 

o início de sua colaboração com os periódicos pertencentes a Jean Prouvost. 

Tendo sido originalmente empresário da indústria têxtil, Prouvost compraria em 

1917 o seu primeiro jornal, o Le Pays. O segundo viria a ser Paris-Midi, 

adquirido em 1923, que de uma tiragem inicial de 4.000 exemplares, passa a 

80.000, em 1930. O seu primeiro grande sucesso editorial, no entanto, viria a ser 

o vespertino Paris-Soir, comprado em 1931. Criado em 1923, como diário de 

conteúdo financeiro e depois político, Paris-Soir ganharia um novo perfil, pelas 

mãos de Prouvost. A nova orientação do jornal seria voltada para a valorização 

da fotografia, como anunciado aos leitores na edição de 2 de maio de 1931.

"A imagem tornou-se a rainha de nosso tempo. Nós não nos ̂ contentamos mais 
saber, nós queremos ver. Todos os grandes jornais de informação ten em a co oca 
lado da notícia o documento fotográfico, que não somente o autentica, como e 
fisionomia exata. Visto que Paris-Soir é o jornal de Paris e que a tora e 
colocação a venda lhe permite registrar pela objetiva os principais acontecimentos 
dia, nós pensamos que a imagem podería ter um lugar ainda maior Paris-òoir , 
nesse sentido, efetuar um esforço que, desde o presente, é sensíve, mas que
■ ---------- —■ ■ ■ 1 ■ 4 4 "7 3 25

,!-ldem. A descrição de Manzon encaixa-se perfeitamente bem na
Novembre - La Cordiale Visite”, publicada na edição de 30 nov. 1938, pp. nonnet cujo 
!!-Em sua biografia Manzon refere-se equivocadamente ao Ministro como eorg
primeiro nome era Alain. Ver: REBATEL, Henry, op. cit., p. 23
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1982*GÉ’3gaCques & VIANOFF, Nicolas. Histoire de la photo de reportage. Paris: Nathan, 

- BELLANGER, Claude; GODECHOT, Jaques; GUIRAL, Pierre e TERROU, Femand., op. 
cit.» p.526.

acentuando. Se ele permanece como um grande cotidiano de informação, ele 
apresentará, na medida do possível, informações ilustradas. Os seus leitores 
encontrarão, mescladas ao texto, as fotografias mais recentes e mais raras

Disso resultaria um jornal de grande sucesso que iria transformar a 

imprensa diária francesa, colocando em dificuldades os jornais concorrentes. 

Paris-Soir incorporaria algumas das características das revistas ilustradas, 

pautando-se basicamente pela busca “do sensacional, do pitoresco, do insólito, 

do inverossímel, mas apresentando-os em um estilo muito diferente daquele das 

outras folhas populares da época, mais nervoso, mais jovem, em última 

instância mais moderno”85. Paris-Soir impulsionaria ainda mais o 

fortalecimento do grupo Prouvost que no fim de 1936 iria adquirir o jornal 

LLntransigeant, em março de 1937 lançaria a revista feminina Marie-Claire e 

em julho do ano seguinte compraria o título Match, que pertencia anteriormente 

ao suplemento esportivo semanal ilustrado do L 'Intransigeant. Match aderiu a 

uma nova fórmula de revista ilustrada semanal, diretamente inspirada pelo 

modelo da Life, tomando-se a maior revista francesa do período. A filiação à 

Life começa pela própria capa que adota o logotipo sobre vermelho e a tarja da 

mesma cor no rodapé (Grupo 2.8.A). O modelo da edição das reportagens 

também se inspira na revista americana: início em página ímpar com uma foto 

de abertura em tamanho grande, hierarquização das imagens pontuando um 

discurso visual cuidadosamente editado (Grupo 2.8.B-G/K-M).
O novo formato da Match e o apoio da maciça propaganda veiculada 

no Paris-Soir, fariam com que atingisse sucessivamente grandes tiragens: passa 

de 80.000 em julho a 450.000 em outubro; a 1,1 milhão em julho de 1939 e a 

1,4 milhões em outubro”86. No início de 1940 ultrapassaria a casa dos 2 milhões, 

mas seria fechada em junho desse ano, em função da ocupação nazista. A revista 

voltaria a ser publicada por Prouvost somente em março de 1949, sob o novo 

nome de Paris-Match.

Jean Manzon não nos remete com exatidão à data em que começou a 
trabalhar para Prouvost, mas cita que em julho de 1936 estava no Paris-Soir, do



Um olho que pensa — Volume 1 Capitulo 2

-133-

86-Ibid., p. 527. Ver também BAQUÉ, Dominique. Les documents de la modemite. Paris. 
Éditions Jacqueline Chambon, 1993, p. 516.
”-REBATEL, Henry, op. cit., p. 58. dcdatfi Henry,
”-Esse episódio é relatado no quinto capítulo da biografia de Manzon. er. Match de 23 
op. cit., pp.49-52. Localizamos a referida reportagem, intitulada La Trapp’ ajoelhados, 
jun. 1939, pp. 28-36, na qual se vê na página 12 a mesma fotografia dos Paul
reproduzida no livro. Ocorre, no entanto, que nos créditos da repo age
Lemesle e France Press”.
”-REBATEL, Henry, op. cit., pp. 31-32.

qual sairía para integrar a equipe inicial da revista Match. “Eu iria sair do ritmo 

desenfreado do cotidiano. Eu poderia preparar minhas fotos, executá-las 

cuidadosamente, ‘faire 1’artiste’, de algum modo”87. De fato, o tipo de trabalho 

realizado pelos fotógrafos da Match envolvia a “preparação” das fotografias na 

busca do sensacional, do pitoresco, do insólito, do inverossímeí”, como afirma 

o fotógrafo. Jean Manzon iria adaptar-se muito bem à orientação da Match, não 

poupando esforços para conseguir fotografias que causassem sensação, nem que 

para isso tivesse que utilizar os mais variados truques. É ele mesmo quem nos 

conta os estratagemas que chegou a empregar. Certa vez Manzon foi incumbido 
de realizar uma matéria num convento de monges, que só podiam ser 

fotografados de longe, de modo que os seus rostos não fossem identificados. 

Não satisfeito com a limitação que lhe foi imposta, Manzon apossou-se de duas 

vestes religiosas e com a ajuda de dois amigos realizou fotografias, apresentadas 

como sendo dos monges88. Numa outra ocasião, fotografou uma atriz de cinema, 

muito em voga na época, nas núpcias com seu segundo marido. Manzon 

conseguiu dirigi-la de modo que ela fizesse, sem se dar conta, as mesmas poses 

em que aparecera, um ano antes, em fotos de seu primeiro casamento. Nem 

mesmo o cachorrinho da atriz Manzon deixou de colocar próximo ao novo 

casal. Match publicaria as fotografias de 1938 e 1939, lado a lado, no gênero 

antes e depois” com a seguinte legenda: “O cachorro olha e não compreende”89.

Dentro dessa linha de reportagens, produzidas por Jean Manzon, a 

partir de artimanhas cuidadosamente arquitetadas, uma em especial obteve 

grande repercussão, pelo inusitado dos flagrantes obtidos. Juntamente com o 
bailarino russo Serge Lifar, Manzon iria visitar Nijinsky, internado num 

sanatório suíço já há vinte anos naquela ocasião, levando com ele a sua câmera 

escondida, pois não era permitido fotografar no local. Serge Lifar iria dançar 
diante de Nijinsky, ao som de uma valsa de Weber que fora a trilha sonora de 

um dos mais conhecidos trabalhos do bailarino, no auge de sua carreira. O
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esperado aconteceu: Nijinsky, motivado pelo som e pela visão dos gestos da 
dança, ensaia alguns passos e salta. Depois disso entra numa crise violenta, para 

então prostrar-se como antes. Todos os momentos do derradeiro balé haviam 
sido devidamente registrados pela câmera de Jean Manzon. A façanha resultaria 

numa matéria de quatro páginas na Match com dez fotos do bailarino, sendo 

uma de 1910, quando ele ainda atuava nos palcos, e as outras aquelas realizadas 

por Manzon no sanatório. A última, foto, de página inteira, mostra o bailarino 

calvo e obeso em pleno salto, com a seguinte legenda: “Por acaso um fotógrafo 

registrou o momento do milagre”’0.

O acirramento dos conflitos que iriam culminar na Segunda Guerra 
Mundial impunham a necessidade de que também se realizassem reportagens 

sobre assuntos bem mais sérios. Quando ainda era fotógrafo do Paris-Soir, 

Manzon fora incumbido de realizar a cobertura da Guerra Civil Espanhola, em 

julho de 1936. Algum tempo mais tarde seria a vez de seguir os passos de Hitler 

a serviço da Match.

O resultado seria publicado na edição da revista de 24 de agosto de 
1939, sob o título “Saison d’intrigues à Salzbourg” (Grupo 2.9.A-E)’2. Manzon 

ina realizar mais algumas reportagens sobre o avanço nazista e acontecimentos 

políticos correlatos, até que em 16 de setembro seria convocado pela Marinha 

francesa para servir como cinegrafista na Segunda Guerra Mundial”. Ele levaria 

consigo uma câmera cinematográfica Bell-Howell e duas câmeras fotográficas, 

uma Leica e uma Rolleiflex’4. Jean Manzon conta detalhadamente, em sua 
biografia, as missões que realizou durante a guerra e afirma que o heroísmo, 

demonstrado em várias ocasiões, lhe renderia uma condecoração pela Marinha.

O rumor da guerra estendia-se sobre a Europa, pontuado pelas ... e iniciativas de 
Hitler (...) Match consagra cada vez mais páginas ao drama que ameaça. Assim, eu fui 
encarregado de fazer uma reportagem sobre Hitler que deveria assistir a uma peça da 
programação de festas paralelas ao Festival Mozart, em Salzbourg"9'

M-Ibid., pp. e Match, 15jun. 1939, pp.44-47.
’'-Ibid„ p. 64.
n-Match, n2 60, pp. 13-18.
’J-Não há informações sobre uma possível experiência anterior de Manzon com o cinema, ao 
tivemos condições de avaliar se a convocação se deu em função de atividades suas nessa area ou 
pelo fato da Marinha considerar a documentação cinematográfica uma atividade próxima a e 
repórter fotográfico. .
"-REBATEL, Henry, op. cit., p. 135. Manzon afirma em sua biografia que chegou a ven er 
várias reportagens fotográficas a revistas londrinas durante a guerra.
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m de outubro de 1949, Jean Manzon publicaria na revista O Cruzeiro uma reportagem 
so re uma visita de Alberto Cavalcanti ao Brasil: Volta à casa paterna, pp.30-34 e 58. A 
rtnta*3^6111 £*ra em tOrno das lembranÇas de Cavalcanti do período em que morou no Brasil, 
.... e sete anos antes. Há somente uma referência às suas relações passadas com Jean Manzon:

erto Cavalcanti desce do avião e abraça Manzon, seu companheiro do cinema francês de 
antes da guerra”.

Ver reprodução da capa do jornal O Globo em REBATEL, Henry, op. cit. p.61. Já a carteira 
e i entidade de Jean Manzon expedida pelo Instituo Félix Pacheco do Rio de Janeiro registra 

como data de sua chegada ao Brasil o dia 10 de agosto de 1940. Ver: NARS, Edson Luiz. Um 
o ar sobre o Brasil pelas lentes de Jean Manzon: de JK a Costa e Silva. Araraquara, 1996, 
”n'VerSÍdade Estadual Paulista (Dissertação de Mestrado), p. 17.

anzon afirma que o seu salário mensal ficou acertado em CR$ 2.0000,00, enquanto o dos 
otografos do DIP era de CR$ 600,00. Ocorre que a moeda da época era o conto de réis e nào o

Apesar dos riscos vivenciados na cobertura da guerra, tudo corria bem, até que 

Jean Manzon e Pierre Daninos, redator de Match, viram-se acuados na 

Inglaterra, após a ocupação nazista do território francês e do rompimento de 

relações diplomáticas desse país com a França. Sem condições de voltar para a 

França, nem de permanecer na Iglaterra, os dois repórteres, segundo Manzon, 

aceitaram a sugestão de Alberto Cavalcanti, cineasta brasileiro radicado em 

Londres com quem haviam feito amizade, de viajarem para o Brasil, até que 

pudessem decidir o melhor a fazer. Cavalcanti iria encarregar-se de conseguir o 

visto de entrada no país para os dois repórteres95.

Jean Manzon e Pierre Daninos chegaram ao Rio de Janeiro em 9 de 

agosto de 1940, conforme noticiou a matéria de capa do jornal carioca O Globo 

na edição do dia seguinte96. Manzon conta que ao chegar não tinha reserva de 
dinheiro suficiente para sobreviver. Como precisava trabalhar, não demoraria a 

se apresentar ao Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Getúlio 
Vargas, munido de uma carta de recomendação de Alberto Cavalcanti. O 

encontro com Lourival Fontes, então diretor do DIP, resultaria em sua 

contratação como responsável pelo departamento de fotografia e cinema com 

um salário bastante alto para os padrões da época97. Jean Manzon descobre que a 
Match tinha um grande prestígio no Brasil, assim como a França era um país 

muito bem visto pelos brasileiros, que não raro falavam fluentemente o seu 

idioma, cujo ensino era obrigatório nas escolas secundárias por aqui. Sem 

mencionar datas, Manzon descreve que o seu primeiro trabalho seria fotografar 

uma operação do exército brasileiro no Vale do Paraíba, como um dos temas 

anuais do DIP, ocasião em que entraria em contato pessoalmente com Getúlio 
Vargas. Segundo Jean Manzon, o presidente, logo de início, teria gostado muito
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"Vargas estava maravilhado em ver suas fotos nos jornais estrangeiros, americanos 
sobretudo. Em algumas semanas, eu me tornei um personagem de uma importância 
frágil e relativa, mas bem real. Eu me aproximava de todos os grandes do regime e 
quando, no curso de uma viagem qualquer, o presidente não me 
se impacientava e perguntava: Onde está ele, o francês que me

Dentre as várias coberturas que Jean Manzon faria para o DIP, 

devemos destacar a da Batalha da Borracha, realizada por encomenda do Bureau 

Interamericano e que seria a primeira oportunidade para o fotógrafo conhecer o 

interior do Brasil'”.

os valores citados. REBATEL, Henry,

grandes do regime 
via imediatamente, ele 

chama de você? "**

cruzeiro. Devemos considerar somente a proporção entre 
op. cit., p. 140.

programa de estimulo à produção de borracha no nordeste do Brasi, a 1 , .
necessidades dos Aliados na Segunda Guerra Mundial. Trata-se de um eplsodio pouco esmd 
até hoje, mas sabe-se que resultou na morte de grandes levas de migrantes n°t esoejto ver- 
deslocaram para a Amazônia e não tiveram condições mínimas de trabalho. A P 
MOURA, Gerson. Tio Sam chega ao Brasil. A penetração cultural amencana. Sao Paulo. 
Brasiliense, 1995, p.43.
'“-REBATEL, Henry, op. cit., p. 149. . „aron de diretor
'“'-Essa informação precisa ser retificada. Lourival Fontes foi demitido e s ^ejs
do DIP em 17 de julho de 1942, sendo substituído pelo major Antomo Jose Co d o 
Somente em 3 de janeiro de 1945 Lourival Fontes assumiría a embaixada do Bra u
Coelho dos Reis permanecería no DIP até junho de 1943 quando seria então^bstim^ 
capitão Amílcar Dutra de Meneses, que permanecería no DIP ate maio ae 
Meneses pede sua exoneração, sendo substituído por Heitor Muniz, que ex

Além das inúmeras aventuras, a viagem rendería a Manzon uma 

desinteria amebiana que o deixaria de cama durante três longos meses. Segundo 

ele, o seu retomo ao DIP lhe reservaria uma ingrata surpresa, pois, Lourival 

Fontes havia sido substituído para assumir a embaixada do Brasil no México e 

em seu lugar fora colocado um novo diretor, Luiz de Oliveira, com quem 

Manzon não iria se compatibilizar101. Demissionário, o fotógrafo seria recebido

"A Fundação Rockfeller solicitou ao DIP para rodar um filme sobre essa gigantesca 
migração através da imensidade indescritível de florestas tropicais de rios gigantes 
cortados por afluentes, de pântanos povoados de animais ainda desconhecidos, ae 
pequenas tribos desconhecidas que se espalhavam nesse deserto luxuriante

de suas fotografias e mais ainda quando as viu publicadas na imprensa 

americana. Manzon conseguira vender suas fotos para a agência Prix Photo, de 

Nova York, que se encarregaria de distribuí-las para vários periódicos. Tudo 

isso faria com que o fotógrafo fosse muito bem aceito no circuito político do 

Estado Novo, pouco tempo após a sua chegada no Brasil.
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apenas dois dias, pois o órgão seria extinto logo em seguida. Não conseguimos ide  5 ser
foi Luiz de Oliveira a quem Manzon se refere como sendo diretor o ■ 
provavelmente chefe de alguma das Divisões ou Seções do Departamento. A dat ia 
Manzon do DIP coincide com a saída do então diretor Coelho dos Reis emj yica(ja
ingresso de Amílcar Dutra de Menezes, pois a primeira reportagem de ean Re,Si
em O Cruzeiro data de agosto de 1943. Ver os verbetes Lounval °n es, belOCH,
Amílcar Dutra de Meneses e Departamento de Imprensa e Propaganda (Virj 1983Rio 
Israel & ABREU, Alzira Alves de. Dicionário Histórico B1°gr^c° I9g4, vol. 1-4.
de Janeiro: Ed. Forense Universitária/Fundação Getuho Vargas-CPDOC/FINW,

poucos dias mais tarde por Assis Chateaubriand, interessado em contratá-lo para 

trabalhar na revista O Cruzeiro. Jean Manzon consegue negociar 

contratação pelo mesmo salário que recebia no DIP, que era bastante alto para 
padrão da imprensa da época. Frederico Chateaubriand, então diretor de O 

Cruzeiro e sobrinho do dono dos Associados, lhe prometería dez páginas da 

revista para serem preenchidas semanalmente com o material de sua livre 

escolha. Manzon imaginava poder realizar algo semelhante ao trabalho que 

produziu para a Match. Pensava ele que se tirasse boas fotos sobre assuntos 
interessantes podería justificar o novo tipo de ocupação das páginas de O 

Cruzeiro, compensando a má qualidade de impressão da revista. No entanto, 
para adotar a fórmula da Match seria necessário também encontrar um repórter 

que se adaptasse ao estilo de texto adequado à fotorreportagem. Para se ocupar 
dessa tarefa Manzon pediu a Assis Chateaubriand que contratasse David Nasser, 

repórter do jornal O Gloho que ele conhecera em sua viagem à Amazônia.

Jean Manzon e David Nasser iriam formar uma dupla de repórteres 

perfeitamente afinada, que se tomaria bastante conhecida devido a sua atuação 
em O Cruzeiro. Ao longo de oito, dos vinte e dois capítulos de sua biografia, 

Jean Manzon se ocupou de relatar episódios pitorescos da realização de várias 

das reportagens que produziu para a revista brasileira até a sua saída, que 
segundo ele, teria se dado em função de um desentendimento acerca do 

reembolso de despesas de viagem. No epílogo de seu livro, escrito por Blaise 

Cendras, somos informados que no natal de 1951 Manzon decidiu investir na 

produção de filmes documentários, atividade através da qual conseguiría o seu 

maior reconhecimento.
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imigrantes (Brassai, por exemplo, era fotógrafo, escultor e pintor; Cartier-B P 
atelier de André Lhote). BAQUÉ, Dominique, op. cit., p.14. 
IOJ-Ibid, p. 12.
,<M-Ibid, p. 15. Esses três fotógrafos têm presença marcante como 
inúmeras de suas fotorreportagens na revista Vu.

A parcialidade de uma auto-biografia, qualquer que seja o seu autor, 

impõe a necessidade de complementação e confronto com outras fontes para que 

se possa lançar um olhar crítico sobre o passado. É esse aqui o nosso propósito: 

alinhavar os inúmeros fragmentos de informações dispersas disponíveis sobre as 

atividades de Jean Manzon como repórter fotográfico e confrontá-los com sua 

biografia. Se essa tarefa não nos permite esclarecer satisfatoriamente todos os 

episódios que nos interessam em sua trajetória, possibilitam pelo menos um 

contraponto crítico à mitologia heróica que se construiu em tomo da figura de 

Jean Manzon.
A situação da fotografia na França na década de 1920 é marcada pelo 

cosmopolitismo, traduzido numa intensa circulação de idéias. Como aponta 
Dominique Baqué, havia um intercâmbio de artistas e práticas artísticas, 

reforçado pela imigração de refugiados políticos102. Nesse sentido a relação mais 

fecunda deu-se com o construtivismo alemão: “modelo algumas vezes negado, 

freqüentemente inegável, sempre presente”103. A trajetória de alguns fotógrafos 

mostra bem a amplitude dessas trocas culturais, como a de Florence Henri, 

Germaine Krull, Brassai, Robert Capa, André Kertész, entre outros. Mas em que 
pese o fato de se colocar como um local de convergência de idéias engendradas 

em outros meios, Paris seria o berço do surrealismo, vertente totalmente original 

do modernismo fotográfico francês. Construtivismo e surrealismo seriam as 

duas tendências predominantes da fotografia na França na década de 20. O 

construtivismo era melhor representado por Florence Henri e Germaine Krull, 

ao passo que o surrealismo materializava-se nos trabalhos de Hans Bellmer, 

Jacques-André Boiffard, Man Ray, Raoul Ubac, além de Brassai, André Kertész 

e Maurice Tabard, sendo que esses três últimos atuavam a margem do 

movimento104.
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"Na França o modernismo não foi homogêneo, nem se agrupou em torno 
unidade de projeto. Certamente o artista alemão do período entre guerr 
engajou sempre explicitamente e será justo opor o engajamento agressivodeum 
Heartfield ao relativo desinteresse de László Moholy-Nagy pela po itica et

l06-Há uma fotografia de Man Ray na capa da edição esPec‘* ® u 349 Acerca da
Encontramos também uma de suas composições em Fu, n- 366, mar• > moda ver:
participação de Man Ray na imprensa, especialmente como 0 og International 
HARTSHORN, Willis & FORESTA, Merry. Man Ray in fashion. Ne 
Center of Photography, 1990, p. 42.

Devido às atividades de Man Ray, Brassai, Kertész e Tabard essa 

divisão não se manteria tão rígida e a fotografia surrealista ganharia espaço 

também na imprensa popular ilustrada. Maurice Tabard foi autor de várias 

fotomontagens que ilustraram as capas da Fu, na qual também encontramos 

fotografias de Man Ray106. Já Brassai e Kértész incorporariam certas 

características surrealistas nas fotografias produzidas para as reportagens dessa 

mesma revista.
Como aponta Dominique Baqué, o intercâmbio entre a França e a 

produção fotográfica de vanguarda dos outros países europeus, além de se dar 

pela via direta de alguns fotógrafos, se daria também através das grandes 

exposições organizadas no final da década na Alemanha, em especial através da 

Film und Foto. Nessa exposição a França seria representada por Berenice 

Abbott (que, além de seu próprio trabalho, iria levar para a exposição fotografias 

de Atget, falecido em 1927), Florence Henri, George Hoyningen-Huene, Andre 

Kertész, Germaine Krull, Eli Lotar, Man Ray e Maurice Tabard. Film und Foto, 

assim como as publicações de livros de fotografia e de revistas especializadas 

colocariam os fotógrafos franceses em contato com a produção fotográfica dos 

mais diversos países, em especial da Alemanha e União Soviética. No entanto, 
ainda segundo a autora, é preciso relativizar a assimilação do construtivismo 

pelos fotógrafos parisienses.

Ç. ) patece que construtivistas e surrealistas praticavam a fotografia sob formas 
tjei entes, em locais de expressão e para públicos diferentes. A fotografia 

consti utivista, afora as exposições, se desenvolve na imprensa ilustrada (Fu, Arts et 
etieis Giaphiques, Arte et médecine, etc.), nos cartazes publicitários e nas 

' epoi tagens industriais; a fotografia surrealista se expõe nas galerias voltadas ao 
gtupo, como a galeria de Arte Surrealista, a galeria Jeanne Bucher em Montparnasse, 
a ga eiia Gradiva, aberta por André Breton. Ela ilustra paralelamente os textos 
literários dos surrealistas (...) e suas revistas (...)
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Uma pouco mais adiante a mesma 

forma lapidar:

não se dá na França, onde o 
• não vai sustentar nenhuma 

uma pluralidade de obras 
não constituem (...) uma

ele insere a sua prática na coletividade ou, como na Bauhaus, trabalha no seio de um 
grupo coerente e constituído enquanto tal. (...) O mesmo i 
autor produz uma obra fortemente individualizada, que 
élan coletivo. O modernismo parisiense propõe assim 
singulares, que não somam nenhum projeto comum e que 
comunidade artística ”'07.

Vision. Photography
102 e BAQUE,

l01-BAQUÉ, Dominique, op. cit., p. 30
l08-Ibid.,p. 31 j f .
'"-Ku, 5 fev. 1936,p. 1555-1557. La photographie, image de lavie.
"°-Ver HAMBOURG, Maria Morris & PHILLIPS, Christopher.lhe new 
between the world wars. New York: The Metropolitan Museum of Art, 1**“, P- 
Dominique, op. cit., p. 521.

Se a mitologia modernista não se cristalizou na França enquanto 
projeto de atuação social, isso iria facilitar, ainda mais que em outros países, a 
sua utilização nas revistas ilustradas comerciais como simples ferramenta formal 

para a renovação estética do fotojomalismo. Isso é bastante evidente na revista 

Fu, que se autopromove afirmando ser “o primeiro semanário que deu à 

fotografia modema o lugar estético e documental que ela merece”109. De fato, 

Lucien Vogei era apreciador da fotografia modema, de uma maneira geral, e 

incentivava o seu uso na imprensa, em particular. Ele esteve envolvido na 

organização de uma exposição de fotografia modema em Paris entre maio e 

junho de 1928 no Teatro do Champs-Élysée, que ficou conhecida como Salon 

de L’Escalier” que foi a primeira iniciativa mais abrangente de reconhecimento 

da fotografia modema na França. Não por acaso, Jean Prouvost também faria 

parte da comissão organizadora da mostra110.
“Para o crescente círculo de fotógrafos profissionais, a fotografia 

modema ou a Nova Visão, existia simplesmente como uma opção estilística 

entre múltiplas alternativas”1'1. Como afirma Christopher Phillips, o debate 

entre o realismo e a Nova Visão, que na Alemanha e na União Soviética, havia

"Enquanto as obras alemãs e soviéticas conjugam, na maior parte, beleza plástica e 
força subversiva, na França os mais belos resultados da fotografia permaneceram 
puramente estéticos. Teria faltado assim, à vanguarda parisiense, essa dimensão que 
nós chamaríamos de ‘mitologia ’ modernista: esse imaginário coletivo que na 
Alemanha e na União Soviética cristalizou-se em torno de uma História a reinventar e 
de um Homem Novo a construir, do qual a existência mesma seria a obra de arte. A 
França não correría o risco estético, nem tão pouco ético, da utopia "l0S
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"'-HAMBOURG, Maria Morris & PHILLIPS, Christopher., op. cit, p. 103.

gerado confrontos acirrados, passaria praticamente em branco na França"2. Mas 
de qualquer forma, o realismo iria se impor sobre a fotografia de vanguarda e o 

fotojomalismo seria extremamente valorizado a partir do final dos anos 20, 

como vimos acontecer em outros países. As vésperas da Segunda Guerra 
Mundial, mesmo na França, as soluções formais da fotografia de vanguarda, 

como ângulos inusitados e deformações óticas “haviam há muito deixado de 

surpreender para se tomarem somente a marca da impotência e da esterilidade”, 

segundo um artigo publicado na revista francesa Arts et Métiers Graphics"3. Se 
é fato que haviam deixado de surpreender um público mais familiarizado com as 

discussões contemporâneas da fotografia, o mesmo não se pode dizer do público 

diversificado e amplo que prestigiava massiçamente as revistas ilustradas e se 

encantavam com os formalismos vanguardistas presentes em suas páginas. A 
fotografia moderna já havia se disseminado na sociedade de forma abrangente.

E dentro desse quadro que devemos situar a iniciação profissional de 
Jean Manzon para entendermos as filiações de sua produção. A sua trajetória é 

exemplar do fotógrafo de imprensa europeu dos anos 30, que atuou na 

consolidação do sistema de comunicação de massa. Recebe uma formação 
técnica de laboratório apurada e aprende a fotografar na prática, observando 

repórteres fotográficos em ação. Do ponto de vista da linguagem, Jean Manzon 
tinha ao seu alcance todo um repertório formal da fotografia de vanguarda, 

assim como acesso fácil aos trabalhos de fotógrafos como Salomon, Kertéz, 

Brassai e Capa, que atuavam para as mesmas revistas ilustradas com as quais ele 

viria a colaborar. Manzon teve oportunidade de participar de algumas das 

publicações mais inovadoras da França na época, no que diz respeito não apenas 

ao uso da imagem fotográfica, como também aos assuntos e modos de abordá- 
los. Da mesma forma, pode vivenciar o espírito de aventura que na época

"By the mid-1930s the modern current in France became increasingly diluted in w^r 
channels. The most important of these were commercial photo-illustration. reportage 
photography for the growing illustrated press, and activist p otograp ly on 
political left ’’,,J
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Dessa vez o acirramento dos conflitos armados por toda a Europa e a 

eclosão da Segunda Guerra seriam os acontecimentos deflagradores de um 

deslocamento que teria como alvo principal as Américas, em especial os Estados 

Unidos. Nessa segunda leva emigraram inúmeros outros fotógrafos e 

profissionais de imprensa, como André Kertész e Robert Capa que chegariam 

em Nova York em 1936 e 1939, respectivamente; Alexander Liberman, diretor 

de arte da Vu que iria transferir-se nesse período para a mesma cidade e 

trabalhar para a Vogue-, Moholy-Nagy que, após uma estadia em Londres, 
abriría a Nova Bauhaus em Chicago em 1937, para citar apenas alguns"6. Do 

mesmo modo que esses profissionais, Jean Manzon seria vetor de transmissão 

de toda uma experiência de atualização da imprensa frente aos novos usos da 

imagem fotográfica, enquanto linguagem específica de forte capacidade de 

persuasão.
A chegada de Jean Manzon ao Brasil dá-se em plena vigência do 

Estado Novo, regime para o qual ele iria trabalhar diretamente como funcionário 

do Departamento de Imprensa e Propaganda - o famoso DIP. Partindo de erros e 
acertos de experiências anteriores e francamente inspirado nos moldes 

germânicos de controle estatal da informação e propaganda do governo, Getúlio 

Vargas criaria o DIP através de um decreto-lei datado de 27 de dezembro de

i - HAMBOURG, Maria Morris & PHILLIPS, Christopher., op. cit., p. 102.
- LEMAGNY, Jean-Claude & ROUILLÉ, André. Histoire de la photographie. Paris: Bordas, 

1986, p. 167.
6-ROSEMBLUM, Naomi. The world history of photography. New York: Abbeville Press, 

1989, p. 470.

"Par ses voyages, mas plus encore par la nécessité d avoir des points d attache à abri 
des vicissitudes trop brutales de la politique et des guerres.le repórter divient aussi un 
persoimage dont la nationalité peut changer plusiersfois

envolvia o exercício da profissão, realizando a cobertura de diversas guerras 

localizadas, além da Segunda Guerra Mundial. Jean Manzon iniciou sua atuação 
na França no momento da profissionalização do fotojomalismo e do início de 

um período de grande valorização social dessa atividade.
Jean Manzon emigraria para o Brasil no âmbito da segunda grande leva 

migratória ocorrida na Europa no final dos anos 30 - a primeira fora no início da 

década, devido à ascenção do nazismo.
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Difusão Cultural e o Departamento Nacional de Propaganda que se suce eram a P yerhete 
Nenhum deles, no entanto, desfrutou do grau de autonomia e abrangência Alves
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) em BELOCH, Israel & ABREU, Alztr 
de. Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro: 1930-1983, op. cit. decretos-
"‘-Trecho do regimento do DIP. Coleção das leis de 1939; atos o po^er exe: qqulART,
leis de outubro a dezembro. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1939. . ■ P Paulo: 
Sivana. Sob a verdade oficial. Ideologia, propaganda e censura no s a o
Marco Zero, 1990, p. 62.

Biográfico Brasileiro consta que em Serviços Gerais havia ainda maus cincoseç0 • J g p. 
Distribuição de Propaganda, Registro de Imprensa e Administração do Pdaoo T
1078. Ver: BELOCH, Israel & ABREU, Alzira Alves de. Dicionário His
Brasileiro: 1930-1983, op. cit.

1939"7. O objetivo do Departamento era “a elucidação da opinião nacional 

sobre as diretrizes doutrinárias do regime, em defesa da cultura, da unidade 

espiritual e da civilização brasileira”, através dos meios de comunicação de 
massa"8. A constituição de 1937 qualificara a imprensa como um serviço de 

utilidade pública e cabería ao DIP, portanto, normatizar o seu funcionamento. O 

órgão, diretamente subordinado à Presidência da República, ficaria sob a direção 

inicial de Lourival Fontes e, como afirma Silvana Goulart, se transformaria 

numa espécie de “super-ministério” devido à enorme importância que iria 
adquirir para o governo"9.

Entre as funções assumidas pelo DIP podemos elencar a fiscalização e 

censura dos meios de comunicação em funcionamento no território nacional; a 
produção de material de propaganda do governo como livros, cartazes, folhetos, 

revistas, programas de rádio, filmes, reportagens e noticiários; o gerenciamento 
dos veículos de comunicação de propriedade do governo como os jornais A 

Noite de São Paulo, A Manhã do Rio de Janeiro e da Rádio Nacional e 

patrocínio a artistas e intelectuais para que realizassem uma produção artística e 
literária de caráter nacional. A fim de cumprir todas essas funções o 

Departamento de Imprensa e Propaganda era organizado em seis Divisões: 

Divulgação, Radiodifusão, Cinema e Teatro, Turismo, Imprensa e Serviços 

Auxiliares (Comunicações, Contabilidade e Tesouraria, Material, Filmoteca, 

Discoteca, Biblioteca)120. O DIP conseguiría exercer um forte controle sobre a 

imprensa brasileira, não só através de uma ação coercitiva, como também 

através do financiamento extraoficial de inúmeros jornalistas para que 

mantivessem uma posição favorável ao governo. Para se ter uma idéia de seu
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o E.,.d. Novo 1— . •«

concedida à Funarte. Já a menção à sua participação na revista Brasil
encontrada em Manchete, 06 set. 1952, p. 37. Repórteres famosos contam SM Localizamos 
as atividades da Divisão de Divulgação ver GOULART, Sivana, op_ cit., p. identificamos 
um exemplar da revista ilustrada Nossa Terra publicada pelo DIP, na.£al.‘™Mo. 
algumas pistas da participação de Jean Manzon, como veremos no proximo i
"‘-MOURA, Gerson, op. cit, p. 43. também- O Cruzeiro, 31
125-A esse respeito ver REBATEL, Henry, op. cit., pp. 176-178. Vertambem
mar. 1945. O mistério Orson Welles. Fotos: Jean Manzon/ Texto:David as

poder de ação nessa área, o órgão chegou a fornecer mais de 60% das matérias 

publicadas nos jornais121.

Seria, portanto para um órgão governamental de grande envergadura 
que Jean Manzon iria trabalhar logo ao chegar ao Brasil. Infelizmente não foi 

possível até o momento levantar as atividades que Manzon realizou para o DIP e 

nem mesmo localizar o material fotográfico que ele produziu ao longo dos três 

anos em que lá trabalhou, pois, o paradeiro dos arquivos completos do 
Departamento é até hoje desconhecido122. Manzon veio apenas com uma carta de 

apresentação a Lourival Fontes ou já teria vindo com a garantia de sua 

contratação pelo DIP? Como vimos, não havia no DIP um departamento 
específico de fotografia e cinema, como Manzon menciona em sua biografia e 

por isso não nos foi possível identificar a qual setor ele esteve ligado 

diretamente. O que sabemos é que Jean Manzon trabalhou para as revistas 

Brasil na Guerra e Brasil Reportagens, ambas produzidas pela Divisão de 
Divulgação123.

Um outro ponto obscuro na passagem de Jean Manzon pelo DIP é a 

extensão de suas relações com o governo americano. Gerson Moura nos informa 

que a partir de 1941, em função da maior aproximação entre o Brasil e os 
Estados Unidos, o DIP passaria a colaborar com Bureau Interamericano, 

realizando vários projetos em comum. Um deles seria a filmagem do 
documentário sobre a batalha da borracha, da qual Jean Manzon participou 

Algum tempo mais tarde Manzon iria atuar junto à equipe de Orson Welles, 

quando o cineasta veio ao Brasil, sob o patrocínio do Bureau Interamericano, 

para filmar o camaval carioca125. Do mesmo modo não nos foi possível 

esclarecer as circunstâncias da saída de Jean Manzon do DIP. Embora Manzon 

afirme em sua biografia ter se desligado do Departamento para trabalhar em O
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“Z DÍ— do o Propoerado (DIP). BELOCH, ,™14 ABKEU. Ato 

Alves de. Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro: 1930-1983, op. cit.

Cruzeiro em 1943, há indícios de que ele teria continuado a colaborar com o 

órgão do governo, se não de forma extensiva, pelo menos através de sua 

participação na revista Brasil Reportagens, reformulada a partir de 1944 com a 

inclusão da fotografia.

O caráter fragmentário das informações disponíveis sobre a atuação de 

Jean Manzon no Departamento de Imprensa e Propaganda não nos impede, no 

entanto, de fechar algumas conclusões. Tendo começado a trabalhar no DIP logo 

após a sua chegada ao Brasil, Jean Manzon iria entrar em contato com a 

realidade do país através das diretrizes estabelecidas pelo Departamento, que era 

o porta-voz oficial do regime. Ele iria colaborar ativamente para a construção da 

imagem do Estado Novo. Mônica Pimenta Velloso aponta a existência de 

distintas tarefas na conformação do projeto ideológico estado-novista: há a elite 

intelectual, a quem cabe “a produção e a manipulação das representações que 

conformam o discurso estado-novista”, e há também os intelectuais de menor 

projeção, a quem “cabem as tarefas práticas da propaganda, no sentido de 
difundir para o conjunto da sociedade o ideário já estabelecido”1'6. Ainda 

segundo a autora, esses últimos “podem ser vistos mais como ‘militantes’ do 

que como produtores teóricos”. Nesse sentido podemos entender o trabalho de 

Jean Manzon para o DIP como uma atividade militante, na medida em que a ele 

cabia dar concretude visual, através da fotografia e do cinema, a um ideário 

previamente estabelecido.
Uma vez que o DIP se constituiu “no grande instrumento de promoção 

pessoal do chefe do governo, de sua família e das autoridades em geral , uma 

das conseqüências da passagem de Jean Manzon pelo DIP foi a intimidade que 

adquiriu com os principais personagens do cenário político nacional. E isso em 

muito pouco tempo. Um ano após a sua chegada ao Brasil, Manzon abriria uma 

exposição de suas fotografias na sede da Associação Brasileira de Imprensa no 
Rio de Janeiro, visitada por várias personalidades políticas e da área de 

imprensa.
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A proximidade de Getúlio Vargas, que nutria por Jean Manzon uma 

grande simpatia pessoal, lhe possibilitou trânsito livre nas mais diversas esferas 

sociais. Além disso, segundo depoimentos, Jean Manzon era uma personalidade 

cativante, além de ser muito gentil no trato pessoal129. Sem dúvida, os contatos 

feitos por ele nessa época lhe renderíam inúmeros frutos em suas atividades 

futuras'30.

Por fim, devemos considerar que no final do ano de 1943 a força 

política do DIP vinha diminuindo consideravelmente, com o início do 

movimento pela redemocratização do país e conseqüente enfraquecimento do 

Estado Novo131. A perda de importância do departamento governamental e a 

diminuição de sua esfera de ação podem ter sido alguns dos fatores que 

motivaram a saída de Jean Manzon do DIP. Após três anos no Brasil, atuando na 

área de propaganda política, seria a vez de Manzon ingressar na imprensa 

comercial.

I!,-.X Manhã, 15 agosto 1941, p. 7. O
Fotográficas de Jean Manzon. Herbert Moses era na ocasiao diretor do jornal O Glo 
ressaltar também que o jornal A Manhã era um órgão do governo, ne 
documentação disponível nos arquivos da ABI sobre a referida exposição. 
l2’-Informações obtidas em depoimento de Frederico Chateaubriand da o a a 
1998, no Rio de Janeiro. . „ • „ —„Artpr fotoeráfico
IM-Após a sua saída de O Cruzeiro Jean Manzon ainda trabalharia com p n0
para o jomal Última Hora, fundado para dar suporte a volta de Getuho Vargas P
inicio dos anos 50. A esse respeito ver WAINER, Samuel, op. cit.

em a cançando o mais amplo sucesso, constituindo um acontecimento artístico- 
socia , a Exposição de Reportagens Fotográficas de Jean Manzon, o grande repórter 
jrances que exerce entre nós suas atividades profissionais. A obra do jovem colega, 
çite Oa alhou para as empresas jornalísticas mais destacadas da Europa, chama 
t es e ogo a atenção pelo senso de psicologia que denota além do seu valr artístico, 

os costumes e homens do Brasil. Diariamente no Salão da ABI aflui grande número
< e pessoas para ver a Exposição de Reportagens Fotográficas. AH já estiveram, entre 
outt as figui as de destaque, o ministro Oswaldo Aranha e vários diretores de jornais.

titu a> das Relações Exteriores, como já o fizeram alguns de seus colegas, a Sra. 
aici Faigas, os Srs. Lourival Fontes e Herbert Moses, adquiriram vários trabalhos 

de Jean Manzon "l:s.

Se as circunstâncias da saída de Jean Manzon do Departamento de 

Imprensa e Propaganda não puderam ser satisfatoriamente esclarecidas, o
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mesmo ocorre com o seu ingresso em O Cruzeiro. Manzon comenta em sua 

biografia que Assis Chateaubriand o havia chamado para conversar, com o 

objetivo de contratá-lo para a revista, por ter ouvido falar de sua atuação no 

DIP13'. Há, no entanto, outra versão para os fatos. Frederico Chateaubriand, 

sobrinho de Assis, que era na ocasião o redator chefe de O Cruzeiro, fora 

chamado certa vez ao DIP para tratar de assuntos relativos à censura da revista, 

onde recebeu uma reportagem fotográfica pronta, com instruções para que fosse 

publicada. Segundo o seu depoimento, ele se surpreendeu com a qualidade das 

fotografias que lhe estavam sendo entregues e interessou-se em saber quem as 

havia produzido. Ele teria sido, assim, apresentado a Jean Manzon, a quem iria 

convidar posteriormente para trabalhar em O Cruzeiro. Como para isso 

precisava da autorização do tio, marcou um encontro entre os dois.
Fato é que a primeira reportagem fotográfica de Jean Manzon 

publicada pela revista O Cruzeiro saiu na edição de 21 de agosto de 1943. Pelo 

menos a primeira que teria sido produzida por Manzon na qualidade de 

funcionário dos Diários Associados. A reportagem inaugural apresentava o 

pintor Cândido Portinari junto a telas, tintas e pincéis, em seu atelier, sob o 

título de Portinari íntimo, ocupando quatro páginas, com texto assinado por 

Franklin de Oliveira (Grupo 2.10). Alguns dias depois, a contratação do novo 

fotógrafo seria anunciada em O Jornal'.

Diários Associados.

s Diários Associados acabam de realizar uma bela aquisição contratando para os 
seus serviços de reportagem fotográfica, Jean Manzon, nome que o público prestigia 
com a sua admiração e entusiasmo. Tendo integrado, na Europa, as redações de Paris 
ou, Match e Vu, que foram as maiores publicações da imprensa ilustrada e diário da 

epoca, Jean Manzon logo se destacou, dentre os repórteres-fotográficos europeus, 
tendo o seu nome alcançado evidência mundial (...) Jean Manzon, atuando nos Diários 

ssociados através de sua grande publicação ilustrada que é O Cruzeiro, onde iniciou 
as suas atividades divulgando uma belíssima reportagem sobre Cândido Portinari, 
tem amplas possibilidades de reafirmar o seu nome de artista e jornalista, ao mesmo 
tempo em que aquela iniciativa revela o constante empenho dos Diários Associados 
em colocar a serviço do público os melhores e reais elementos da imprensa 
brasileira ”133
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Vemos aqui o tipo de propaganda que se fazia de Jean Manzon no 
Brasil. Apesar da intensidade de sua experiência na imprensa francesa, ele não 

alcançara “evidência mundial”. Isso porque, independente da qualidade de suas 

fotos e da projeção que conseguiu na Vu e na Match, devemos considerar que 

Jean Manzon atuou durante um período extremamente curto na Europa134. Afora 

os três anos de estágio probatório, ele trabalhou como repórter fotográfico 

somente por cinco anos. Manzon passou a colaborar com periódicos de maior 

projeção a partir de 1936, com a idade de vinte e um anos, atividade a qual iria 

se dedicar até 1939, quando seria então convocado para servir na Segunda 

Guerra. De qualquer forma interessava aos Diários Associados valorizar ao 

máximo o seu novo fotógrafo contratado e as informações que se divulgavam 

apenas enfatizavam os feitos da sua curta carreira.
Ao deixar o DIP para ingressar em O Cruzeiro Jean Manzon passaria a 

trabalhar para um órgão de imprensa que desde o seu surgimento tivera estreitas 

relações com Getúlio Vargas e todo o seu círculo de poder. Ao longo dos anos 

30 e 40 o cenário político nacional girava invariavelmente em tomo da figura 

do político gaúcho. Sendo assim, os Diários Associados de uma maneira geral e 

O Cruzeiro em particular, tinham Vargas como o seu principal interlocutor, quer 

estivesse numa posição favorável ou contrária a ele. Essa seria a situação da 

revista durante os oito anos em que Jean Manzon nela atuou, de 1943 a 1951. 

Sem dúvida, a contratação de Manzon seria providencial para Chateaubriand em 

vários aspectos. Primeiro pela possibilidade de contar com o trabalho de um 

profissional europeu altamente qualificado, num país em que o fotojomalismo 

ainda não era uma atividade especializada, o que respondia à preocupação do 

jornalista em manter suas empresas sempre atualizadas com o que havia de mais 

novo na área. Manzon tinha condições de modernizar a revista, implantando 

aqui o modelo internacional da fotorreportagem. Segundo porque Jean Manzon, 

devido a sua atuação anterior no DIP, circulava com facilidade nos meios 

políticos que interessavam a Chateaubriand.

Nicolas. L’Aristocratie du reportage photographique. Paris. Ballan , ,
tivemos acesso.
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catálogo, uma galeria de retratos de família, fixos, 
sem dúvida para parecer rica, há um máximo de

Muitos anos depois Manzon iria ampliar a abrangência de seu parecer 
sobre O Cruzeiro, incluindo também a situação do fotojomalismo no Brasil no 
início dos anos 40.

em O Cruzeiro a reportagem fotográfica no Brasil era inexistente. A 
empresa muito pequena, tinha três salas na rua do Livramento, uns 15 

.a e uma tiragem de 17 mil exemplares. Havia um atraso muito 
era confusa e, sobretudo, muito receio de mudar. Comecei 

nem mesmo as legendas

’ Henry’ °p- cit’ p- 59'

(Catál ri J°Sé Medeiros: 50 anos de fotografia. Rio de Janeiro: Funarte/Infoto, 1986 
c °go de exposição), p. 11. Os dados completos sobre as tiragens da revista O Cruzeiro 
DersCSPOn enteS ao Per’°do que estamos enfocando não puderam ser localizados. Em geral os 
a o °I!a®ens envolvidos na revista citam as cifras sem fornecer as fontes. Os 17.000 exemplares 

Que anzon se refere em seu depoimento contradizem a cifra de 48.000 exemplares em 1942, 
a a por Homs. Ver: HONS, André de Seguin des, op. cit., p. 29.

"Isso não é uma revista, é um 
posados, idênticos. Ademais, : , , •
pequenos clichês, agrupados sobre uma só página como uma coleção de pequenos 
selos. A tinta, o papel, a impressão são de tão má qualidade que poderiamos dizer que 
se trata de manchas ",ls.

Jean Manzon nos conta que de início ficou extremamente decepcionad 

com as condições de trabalho que a revista oferecia. Tentando animá lo, Fred y 
Chateaubriand lhe prometería dez páginas livres a cada semana para 

preenchidas com assuntos de sua livre escolha. Ainda segundo o fotógrafo, 
principal referência naquele momento eram as reportagens da antiga Match 

excelente trabalho de edição feito por Pierre Lagamgue para a revista francesa 
A sua idéia era conseguir produzir imagens suficientemente fortes p 

justificar a colocação de fotos em página inteira, de modo que o tam

A contratação de Jean Manzon se daria num momento em que O 
Cruzeiro atravessava um período de estagnação, pois, embora os Diários 

Associados estivessem numa excelente fase, a revista se ressentia da 

instabilidade gerada pelas flutuações políticas de Chateaubriand, da falta de 

investimentos na atualização de suas condições técnicas de produção e da 

ausência de bons profissionais. Segundo Manzon, o design da revista naquela 

ocasião deixava muito a desejar, o que ele teria diagnosticado ao examinar 

algumas de suas edições anteriores ao ingressar nos Associados.

"Quando cheguei 
revista era uma c 
ou 20 anos de existência 
grande, a paginação 
minhas matérias sem ninguém que escrevesse os textos,
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IJ7-REBATEL, Henry, op. cit., p. 59. CAmona nos
l3s-Ibid, p. 161. Accioly Netto dá a sua própria versão dos fatos: “Uma vez P°'se" 
reuníamos os três [Jean Manzon, David Nasser e Accioly] para decidir e corn . com 
seria a diagramação das páginas. Em geral nos entendíamos bem, mas as vezes rf.nortaeens 
aspereza que beirava a violência. Mas não posso negar que, na maioria os casos,
eram excelentes”. NETTO, Accioly, op. cit., p. 109. , de
IM-David Nasser nasceu na cidade de São Paulo em janeiro de 19 , 1 jornaI
imigrantes libaneses. Aos 16 anos iniciou sua carreira jornalística trabalhando para UJorna 
matutino pertencente aos Diários Associados. Entre 1936 e 1944 e e iria a ar Novo’,
caracterizando sua colaboração pelo combate ao nazismo, ao integra ismo e a . .
Em 1944 Nasser voltaria aos Associados, contratado por O Cruzeiro, on e pe , •
1975. Além das reportagens realizadas com Jean Manzon, David asse bastante
paralelamente um trabalho próprio na revista, assinando reportagens e a 8°^ informações
polêmico, que seriam muitas vezes reunidos em livro algum tempo depo'®- de
estão disponíveis no verbete David Nasser em BELOCH, Israel & ABREU,, Alz Al° 
Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro: 1930-1983, op. cit. Devemos aze: , Nasser
observação, pois encontramos a primeira reportagem de Jean Manzon junto om v se 
na revista O Cruzeiro já em outubro de 1943, o que de qualquer forma nao n evocações 
ele já estava contratado ou não. O Cruzeiro, 16 out. 1943. Uma festa de arte 
musicais de ontem e de hoje.

compensasse a deplorável qualidade da impressão”137. Jean Manzon não 

conseguiría implementar tais transformações de imediato, pois, havería 

resistências internas a vencer, a começar por aquelas do próprio responsável 

pelo design das páginas, Accioly Neto. De acordo com Manzon, Accioly sempre 

tentava retomar “a sua rotina de catálogo de selos postais” quando o fotógrafo 

não estava presente: “Era uma batalha incessante que me consumia ainda mais 

que minhas reportagens”138.

Jean Manzon teria ainda que superar diversos obstáculos para atingir o 

objetivo de implementar em O Cruzeiro o modelo de fotorreportagem da 

Match, não apenas do ponto de vista técnico, como também humano. O 

fotógrafo afirma em sua biografia que tendo ido pessoalmente acompanhar a 

impressão da revista, verificara que o maior problema não eram as rotativas, 

mas a péssima qualidade das tintas de impressão, o que fez com que 

aconselhasse Chateaubriand a importar tintas mais apropriadas dos Estados 

Unidos. Já no que diz respeito ao pessoal, Manzon queria poder trabalhar em 

dupla com um repórter que escrevesse textos compatíveis com a 

fotorreportagem moderna, como já experimentara na equipe de Match. Em 

função do estilo de texto e de afinidades pessoais, David Nasser viria a ser o 

companheiro preferencial de Jean Manzon ao longo de toda a sua atividade em 

O Cruzeiro'39.
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massa no Brasil e a ascenção da publicidade 

sustentação dos periódicos140. Comecemos por 

entendermos o panorama que possibilitou uma nova

Essa redefinição acarretaria, entre outras coisas, a transformação dos 

jornais e das revistas em grandes empresas que para se sustentar passariam a 

necessitar de vultuosos investimentos. A ascenção da publicidade também teve 

uma relação direta com essa crescente demanda por capitais. A tão almejada 

liberdade de imprensa, prevista com o fim da censura do Estado Novo, ficaria, 

assim, atrelada ao domínio dos monopólios de comunicação e dos grandes 

grupos de anunciantes24’.

A publicidade começa a se profissionalizar no país nos anos 30, com o 

surgimento das primeiras publicações especializadas e entidades profissionais, 

assim como com a fundação de várias agências143. Na década seguinte essa

l40-Se é verdade que Jean Manzon foi um elemento determinante para a contratação 
Cruzeiro ao longo dos anos 40, devemos considerar que as condiçoes pa vendas
decorrem, entre outros fatores, do fato da receita de publicidade ter ultrapassado a das 

l4'-ORTIZ, Renato. A Moderna Tradição Brasileira. São Paulo: Brasihense, 1988, pp. 38 39. 
'“-SODRÉ, Nelson Wemeck, op. cit., p. 395 nronaeanda no Brasil.
"“-RAMOS, Ricardo. Do reclame à comunicação. Pequena histona da p P g 
São Paulo: Atual, 1985, p. 46.

Num sentido mais amplo o ingresso de Jean Manzon em O Cruzeiro 

coincide com dois fenômenos bastante significativos e correlacionados: a 

conformação de uma cultura de 

como força determinante i 

recorrer a Renato Ortiz para 

configuração dos meios de comunicação no país nos anos 40.

"Creio que é somente na década de 40 que se pode considerar seriamente a presença 
de uma série de atividades vinculadas a uma cultura popular de massa no Brasi. 
Claro, é sempre possível recuarmos no passado e encontrarmos exemplos que atestam 
a existência dos 'meios ’ de comunicação. A imprensa já havia consagrado des e o 
inicio do século formas como os jornais diários, as revistas ilustradas, as histórias em 
quadrinhos. Mas não é a realidade concreta dos modos comunicativos que institui 
uma cultura de mercado: é necessário que toda a sociedade se reestruture para que 
eles adquiram um novo significado e amplitude social. Se apontamos os anos como 
o início de uma ‘sociedade de massa ' no Brasil é porque se consolida neste momento o 
que os sociólogos denominaram de sociedade urbano-industrial. (...) e importan e 
lembrar que a sociedade brasileira, particularmente após a Segun a uerra, se 
moderniza em diferentes setores. A velha sociologia do desenvolvimento costumava 
descrever essas mudanças sublinhando fenômenos como o crescimento a 
industrialização e da urbanização, a transformação do sistema de estratificaçao social 
com a expansão da classe operária e das classes médias, o advento a uroctacia e 
das novas formas de controle gerencial, o aumento populacional, o esenvo vimeno 
do setor terciário em detrimento do setor agrário. É dentro desse contexto mais amplo 
que são redefinidos os antigos meios - imprensa, rádio e cinema (...)
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Dois anos depois, já tendo incorporado o modelo da fotorreportagem, O 

Cruzeiro acrescentaria esse dado aos seus anúncios.

O Cruzeiro, a revista que, pelo sensacionalismo das suas reportagens e pelo ótimo 
conteúdo das suas páginas, sempre variadas e atraentes, tornou-se a revista preferida 
no país e a que melhor atende aos objetivos do anunciante, porque penetra em todas 
as classes. A tiragem de O Cruzeiro ultrapassa 60.000 exemplares semanais, o que lhe 

a um público superior a 360.000 pessoas, sabendo-se que cada exemplar da revista 
tem, pelo menos, 6 leitores ”N7.

tendência só iria se afirmar. Embora o período da guerra criasse um clima de 

instabilidade inicial, o pós-guerra veria um grande crescimento do setor. O 

capital comercial, que até então dominara os anúncios, começa a dividir o seu 

espaço com o crescente capital industrial. A ampliação do mercado interno 

favorece não só os investimentos da indústria local em publicidade, como 

também o das grandes multinacionais. Surge nesse período a forma de aquisição 

de bens através do sistema de crediário e os bancos começam a alardear as 

vantagens do uso do cheque144. Esse processo pode ser acompanhado através dos 

anúncios publicados em O Cruzeiro. O leitor da revista passa a ser considerado, 

cada vez mais, como um consumidor em potencial, seja no espaço dos anúncios 

propriamente ditos, seja no espaço das reportagens, que muitas vezes não 

conseguiam camuflar o seu intuito publicitário145. Nesse contexto é significativo 

o fato de que no início dos anos 40, O Cruzeiro invista na autopromoção através 

de anúncios que visavam angariar anunciantes. Na revista Publicidade podemos 

acompanhar a estratégia publicitária de O Cruzeiro, baseada no crescimento 

constante de suas tiragens.

revista O Cruzeiro.
'^-Publicidade, n2 22, dez. 1942.
'"-Publicidade, n2 44, dez. 1944, contracapa.

'(...) em 31 de outubro findo, a edição de 45.000 exemplares dessa revista foi 
esgotada em 12 horas. Agora, a sua edição de 28 de novembro, com 58.000 
exemplares, teve a sua venda previamente assegurada. O Cruzeiro - a revista que 
acompanha o ritmo da vida moderna ”N6.
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Esse crescimento se deu no contexto de expansão do mercado de 

publicações, de uma maneira geral, não apenas da imprensa, como também do 

setor livreiro. Uma pesquisa do IBOPE, de novembro de 1946, mostra que O 

Cruzeiro era a revista mais lida no país, quase quatro vezes mais que a Revista 

da Semana, a sua concorrente mais próxima e segunda colocada. A mesma fonte 

nos indica ainda que seus leitores tinham o maior poder aquisitivo entre os 

leitores de todas as revistas brasileiras; que cada exemplar era lido por uma 

média de cinco pessoas e que O Cruzeiro tinha entre o seu público inúmeros 

analfabetos148. Sem dúvida, os anunciantes encontravam na revista um excelente 

veículo de divulgação. Mas não apenas os anunciantes. Os políticos viam em O 

Cruzeiro um palanque privilegiado para atingir seus eleitores, o que podia se 

transformar numa fonte de renda suplementar, extremamente lucrativa para a 

revista. A esse respeito Samuel Wainer nos conta o episódio da publicação de 

uma reportagem, feita sob a encomenda, quando ele ainda trabalhava como 

jornalista dos Diários Associados.

I48-GONTIJO, Silvana. A Voz do Povo. O ibope do Brasil. Rio de Janeiro: Objetiva, 1996 , p 
91.
I4’-WAINER, Samuel, op. cit, p. 29.

Os trezentos contos de réis eram apenas a ponta de um iceberg, pois 

Ademar de Barros estava pagando um milhão de cruzeiros aos Diários 

Associados pelo apoio da rede à campanha de Lucas Garcez, candidato que 

Ademar pretendia eleger como seu sucessor150. Ao que tudo indica, o 

recebimento de dinheiro em troca de apoio era uma prática corriqueira para os 
Associados há longa data. No início dos anos 30 o interventor federal de 

Pernambuco apresentou vários documentos que comprovavam o pagamento de 

cerca de cem contos de réis dos cofres públicos às empresas de Chateaubriand,

Ainda em 1949, Ademar de Barros, governador de São Paulo, propôs a Assis 
Chateaubriand que eu o entrevistasse a bordo de um avião. Ele achava que, a 3.000 
metros de altura e registradas por mim, suas declarações alcançariam enorme efeito. 
Esperto, Chateaubriand respondeu-lhe que a entrevista seria feita desde que Ademar 
pagasse 300 contos de réis - uma fortuna na época. Ademar concordou. 
Chateaubriand chamou-me, revelou-me o acerto e informou que eu recebería uma 
comissão de 20%. Era tanto dinheiro que, com essa comissão, comprei um 
apartamento para minha primeira mulher na avenida Atlântica, no Rio. A reportagem 
foi publicada na revista O Cruzeiro "'f
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Trata-se do resultado mais imediato da comercialização da notícia, 

processo que tivemos oportunidade de acompanhar, de forma panorâmica no 

primeiro capitulo desse trabalho. No caso das reportagens de Jean Manzon, 

produzidas para a revista O Cruzeiro, podemos muitas vezes identificar com 

facilidade quando matérias pagas ou resultante de troca de favores tenta se fazer 

passar como uma simples fotorreportagem. Esse é o caso, por exemplo, de No 

império do guaraná champagne'53, suposta reportagem despretenciosa sobre as 

fábricas de bebidas Antarctica, um dos mais fiéis anunciantes da rede Associada 

e colaboradores dos projetos de Chateaubriand. Sem dúvida, esse tipo de 

armação não passava totalmente despercebido do público. Isso é o que podemos 

deduzir pela justificativa dada por David Nasser e Jean Manzon para a 

realização da reportagem O mineiro Joaquim Rolla154.

"A história dos grandes jornais na segunda metade do século XIX demonstra que a 
própria imprensa se torna manipulável a medida que ela se comercializa. Desde que a 
venda da parte redacional está em correlação com a venda da parte dos anúncios, a 
imprensa, que até então fora instituição de pessoas privadas enquanto público, torna- 
se uma instituição de determinados membros do público enquanto pessoas privadas - 
ou seja, pórtico de entrada de privilegiados interesses privados na esfera pública

em troca de noticiário favorável a seu governo. Como afirma Morais, o 

jornalista não apenas confirmou o fato, como tentou justificá-lo, dizendo que 

boa parte de seus concorrentes haviam feito o mesmo151.

Estamos diante de uma manifestação localizada do complexo fenômeno 

de diluição dos limites entre a esfera pública e a privada, consubstanciada pelo 

sistema de comunicação de massa, tema de um alentado estudo de Jürgen 

Habermas.

'“-Ver MORAIS, Femando, op. cit.p. 515. No livro encontra-se a [ePr°^Çào( de 
documento que comprova o recebimento do dinheiro em nome do Diano e •
Associado.
ISI-MORAIS, Femando, op. cit., pp. 256-257. . „„nntn
'“-HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da Esfera Pública, investigações q
categoria da esfera burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984, pp. .„oráfira- Jean 
m-O Cruzeiro, 29 out. 1949. No império do guaraná champagne. Reportagem fo‘oJa“Ca;ssis 
Manzon. A Antarctica foi uma das grandes patrocinadoras das campa
Chateaubriand e esteve desde o início ligada à trajetória de O ruzeiro. iancamento da 
empresas que garantiu a Chateaubriand contrato de publicidade para via i izar .
revista no final dos anos 20. Do mesmo modo deu o seu apoio para o ançam MORAIS, 
primeira emissora do país, pertencente aos Diários Associados. Sobre o assun
Femando, op. cit., pp. 178, 190 e 502.
I54-O Cruzeiro, 9 fev. 1946. O mineiro Joaquim Rolla.
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Os precedentes que conhecemos 

Rolla com Assis Chateaubriand 

pérola de cinismo jornalístico.

j

Essa mudança de estatuto, embora materializada pela figura de Jean 

Manzon, é resultante do momento da ascenção dos meios de comunicação de 

massa e dos formação dos grandes conglomerados detentores dos canais de 

veiculação das notícias, que necessitavam de profissionais especializados para 

conseguirem a eficácia necessária em suas estratégias empresariais.

Joaquim Rolla 
funcionava um cassino 
Fernando, op. cit., 365.

e as relações próximas de Joaquim 

nos permitem considerar esse texto como uma

era o dono do Cassino da Urca e do Hotel Quitandinha, onde também 
e mantinha relações próximas com Assis Chateaubriand. Ver MORAIS,

"Graças ao Manzon o fotógrafo brasileiro conquistou um novo 
tido como um marginal que ia para festa de casamento 
Fotógrafo não usava nem paletó, nem gravata. Era um 
equipamento de péssima qualidade e o s--------------
e moralizou a profissão"'56.

'Quem escreveu essa reportagem, quem bateu essas fotografias, dois repórteres 
modestos, não precisam, é bom que se diga, do dinheiro do Quitandinha para coisa 
alguma. Esta é uma história gratuita. Os elogios, se porventura estiverem por ai, 
perdidos, esses elogios são sinceros e sem remuneração (...) Esse homem que tem um 
leão dentro do peito, chama-se simplesmente Joaquim Rolla. E é porque não queremos 
- nem o homem do texto, nem o homem da foto - o dinheiro do Sr. Joaquim Rolla e 
porque as dez páginas desta revista são mais livres que a própria Carta do Atlântico, 
que nós decidimos dizer ao Brasil um pouco da verdade ",ss.

A título de encerramento desse item podemos resumir que do ponto de 

vista político, a atuação de Jean Manzon em O Cruzeiro abrangería desde o 

momento de enfraquecimento do Estado Novo, passaria pela deposição de 

Getúlio Vargas, por todo o governo de Eurico Dutra e terminaria no ano do 

retomo do ex-ditador ao poder, através do voto direto. Do ponto de vista da 

imprensa podemos dizer que Jean Manzon praticamente inaugurou a profissão 

de fotojomalista no Brasil, em seu sentido moderno, pelo domínio de um saber 

específico, que passou a ser reconhecido e valorizado no país e por sua posição 

social que lhe permitiría acesso a ambientes que antes eram vedados aos 

repórteres fotográficos.

lugar. Antes ele era 
e roubava os presentes, 

nem gravata, tsra um pobre desdentado, o 
salário miserável. O Manzon chegou ao Brasil
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O Cruzeiro inaugura a 
sensacionalismo

segunda geração de revistas ilustradas: reportagem e

'"-Depoimento de Flávio Damm. IN: FUNARTE, op., cit., p. 11. 
HONS, André de Seguin des, op. cit., pp.28-35.

'"-MORAIS, Fernando, op. cit., p. 424.
'"-Essas informações foram obtidas 
Chateaubriand em junho de 1998.

Freddy iria montar uma equipe jovem, não apenas com profissionais de 

reconhecido talento, como Jean Manzon, mas também com desconhecidos, cujo 

potencial o seu olho clínico saberia detectar. Quanto à forma de trabalho, Freddy 

possibilitou o estabelecimento de um clima de cooperação, favorecido pelas 

reuniões semanais em que reunia a todos para discutir o andamento da revista. 

Com isso ele sempre ouvia, e ffeqüentemente acatava, as críticas e sugestões de 

seus colaboradores, o que só viría a contribuir para crescimento de O Cruzeiro, 
cuja ascenção a partir daí seria de fato surpreendente159. Para se ter uma idéia, de

em entrevista realizada pela autora com

Como vimos anteriormente O Cruzeiro surgiu como um modelo muito 

próximo da primeira geração de revistas ilustradas, mas já diferenciado em 

muitos aspectos. No entanto, essa característica híbrida somente seria 

definitivamente superada a partir dos anos 40. A classificação de André de 

Seguin des Hons determina que a segunda geração de revistas ilustradas cobre o 

período de 1945 ao final da década de 60, abrangendo a seguinte trilogia: 

revistas ilustradas de atualidade, revistas de cultura geral e imprensa do 

coração157. A revista O Cruzeiro iria aderir ao modelo das revistas ilustradas de 

atualidade internacionais, colocando-se como o primeiro periódico moderno do 

país, não apenas no que diz respeito ao seu modo de produção, distribuição e 

relação com a publicidade, mas também em relação a sua forma e conteúdo. O 

responsável direto por tal mudança seria Frederico Chateaubriand, articulador de 

uma nova equipe e de uma nova mentalidade gerencial de trabalho.

Só depois que Freddy assumiu a direção de O Cruzeiro é que os leitores e os 
jornalistas perceberam como aquela revista, mesmo sendo a mais importante do 
Brasil, tinha sido tão inexpressiva até então. A capacidade de aglutinação de Freddy - 
que não escrevia bem, não fotografava, não diagramava, mas sabia montar equipes 
como ninguém - operou uma metamorfose sem paralelo na revista "IS>.
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'^-Revista PN. Rio de Janeiro, dez. 1942; AnuanoBras > de Qp cit>
Brasileiro de Imprensa, 1955, respectivamente. Apud: HONS, Andre de S g
pp.28-29.

uma tiragem de 48.000 exemplares em 1942, ela passaria para a casa dos 

300.000 em 1949, atingindo em 1955 a cifra de 63O.OOO160. As novidades 

introduzidas pela revista seriam, em última instância, “a abertura para o mundo, 

o sensacionalismo da grande reportagem, o espetáculo da aventura, o vedetismo 
dos jornalistas, a importância da imagem fotográfica”161, para o que a 

contribuição de Jean Manzon se colocaria como fundamental.

Comumente atribui-se a renovação de O Cruzeiro, ocorrida no início 
dos anos 40, à influência do modelo da revista Life. É necessário, no entanto, 

situar melhor essa questão. O modelo de fotorreportagem implantado por Jean 

Manzon em O Cruzeiro tinha como referência assumida a sua experiência 

anterior como fotógrafo da equipe inicial da Match. No entanto, como vimos, a 

própria Match havia sido fundada segundo a fórmula da Life. Por isso, defender 

a filiação inicial da revista brasileira à americana não é uma proposição 

totalmente descabida. Porém, se podemos apontar várias aproximações gerais 

entre as duas, é especificamente o modelo da Match que rege as reportagens de 
Jean Manzon, seja na linguagem fotográfica adotada, no tipo de letra, nos 

recursos de edição, na forma de inclusão de títulos e legendas e até mesmo na 
escolha de muitos assuntos. Na verdade, o modelo direto da Life só irá 

prevalescer em O Cruzeiro a partir da década de 1950.

Nas primeiras reportagens que Jean Manzon publica em O Cruzeiro 

constatamos que o padrão tradicional de design da revista ainda restringia muito 

o seu trabalho. Embora em Portinari íntimo, sua reportagem inaugural, Manzon 
já consiga introduzir o recurso à fotografia de página inteira, como pretendia, 

isso não chega a definir um novo modelo de reportagem: as letras, o texto e a 
forma de colocação da manchete permanecem os mesmos (Grupo 2.10). Entre o 

final dos meses de agosto e outubro as suas imagens ainda são submetidas ao 

design que até então se empregava, embora algumas diferenças já se façam 

notar. As principais residem no tipo de fotografia e nos assuntos escolhidos. 
Quanto ao tipo de fotografia, fica evidente em Portinari íntimo o domínio que 

Manzon possui da linguagem fotográfica, característica da fotorreportagem 

moderna, decorrente de sua formação européia: ângulos de baixo para cima e
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“'-Ibid, p. 29.
n2 535, 15 jun. 1938, pp. 750-751.

la-Vu, n2 534, 8 jun. 1938, pp. 710-712.
'M-0 Cruzeiro, 11 jan. 1947.
165-Pu, n2 405, pp. 1619-1621.
166 -O Cruzeiro, 02 set. 1944.
167 - Match, 22 jun. 1939, pp. 28-34. La Trappe.
168 -O Cruzeiro, 03 jun. 1944.
169 -Pu, n2 558, 23 nov. 1938, pp. 1486-1492.
™-0 Cruzeiro, 30 out. 1943.

vice e versa, tomadas oblíquas, ênfase em detalhes expressivos, uso intencional 

da cenografia. Nessa reportagem vemos também que a filiação do fotógrafo ao 

modelo da Match traduz-se especialmente no recurso à pose. Quanto ao assunto, 

um pintor trabalhando em seu atelier, certamente foi escolhido por Manzon 

tendo como referência a reportagem Poetes des fentmes publicada na Vu, em 

que um pintor é retratado em situações muito semelhantes.

Recorrer aos assuntos das reportagens de Vu como fonte para as 

reportagens de O Cruzeiro seria uma prática recorrente na trajetória de Manzon, 

especialmente nos primeiros anos. A reportagem Manon - lírio partido enfoca 

uma oficina de conserto de bonecas, cujas fotos mostram corpos desmembrados 

em composições elaboradas, nas quais a iluminação contribui para criar um 

clima de maior dramaticidade (Grupo 2.11). O texto, por sua vez, associa a 

situação das bonecas aos feridos e mutilados de guerra. Essa reportagem 

vincula-se claramente à Sotnbre et Drame dans une Vitrine, publicada na Vu 

cinco anos antes, na qual os manequins da vitrine de uma loja são apresentados 

da mesma forma (Grupo 2.7.A)162. Nesse sentido, inúmeros são os outros 
exemplos que podemos citar. L’ablation d’une tunteur cérébrale'63, daria 

origem à Operação no cérebro164', Voiles dans 1’ombre - le premier reportage 

photographique dans un cloitre de femntes'65 seria reeditada em Prisão 

Santa'66, do mesmo modo que o seu correspondente masculino La Trappe , 
cujas fotos foram produzidas pro Paul Lemesle e Jean Manzon, se colocaria 

como fonte de Na cela dos monges'63. Já Comédie Française au Travail , 

reportagem do próprio Jean Manzon publicada em Vu, seria em certo sentido, 

retomada pelo fotógrafo em Butterfly a olho nu ...l70, pois embora com 

enfoques um pouco diferente, ambas têm como assunto os bastidores de 

espetáculos de teatro (Grupo 2.7.E-G).
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francesa. A esse respeito ver: OWEN, William, op., cit., 42 43. 
I,2-O Cruzeiro, 27 nov. 1943.

Essa técnica era familiar a Jean Manzon antes de sua vinda para o 
Brasil, embora ainda não fosse empregada de forma tão sistemática. Se Manzon 

concebia suas fotografias para serem articuladas nesse tipo de edição, a imagem, 
em si, era pautada pela encenação, pelo simbolismo e pelas características 

formais construtivas. Mas seria somente a partir de 1944 que Manzon iria 

conseguir aplicar efetivamente esse modelo em suas fotorreportagens de O 

Cruzeiro. Um primeiro resultado parcial foi conseguido na reportagem Os 
loucos serão felizes?'12, cujo tema se remete à Une journée avec les fousm 

(Grupo 2.12). A primeira fotografia, situada em página ímpar, pode ser 

entendida de acordo com a fórmula, como uma das imagens principais, que 

marca o início da narrativa. O seu caráter inaugural é dado pela escadaria que 

sugere a passagem do leitor para uma outra realidade, localizada num patamar

Se a revista Vu é tomada mais freqüentemente como matriz para a 
escolha de temas, Match seria o modelo preferencial não apenas do tipo de 

fotografia, como também do design das páginas. A concepção geral da Match 

baseava-se nos princípios da Life: revista de reportagem, abrangendo assuntos 
variados para um público amplo, cujo principal atrativo residia na 

fotorreportagem, entendida como linguagem narrativa específica. Num manual 

publicado pela revista Life os editores tentam ensinar a seus leitores como 
montar uma fotorreportagem. Essas instruções, em seu didatismo, desnudam 

todo o processo de realização de uma fotorreportagem, desde sua concepção, 

passando pela tomada das fotografias, até a elaboração do desenho das páginas.

A essência destas técnicas reside na palavra ESTÓRIA (...) Faça como fazem os 
piofissionais: planeje a fotorreportagem que você deseja produzir (...) Fotógrafos 
p> ofissionais saem a trabalho munidos de um roteiro de fotos proparado pelos 
editores (...) Este roteiro (...) deve requisitar diferentes tipos de imagens: fotos 
principais que irão estabelecer a estrutura da narrativa (...) fotos de transição que 
devem ser usadas para guiar o leitor de uma idéia à outra (...) fotos de ação que 
transmitem o drama (...) fotos que levem a estória a uma conclusão (...) O roteiro é 
necessário porque mantém o fotógrafo numa linha, garantindo uma estória com um 
começo, um meio e um fim "l7‘.
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,7i-Ku» ns 513, 12jan. 1938, pp. 42-45.

diferente do seu. Na seqüência das páginas, no entanto, as fotografias não 

chegam a assumir claramente as funções especificadas na fórmula. Não há, por 

exemplo, uma imagem que leve à conclusão da narrativa.

Os presos falam de liberdade é uma das primeiras reportagens em que 
Jean Manzon aplica a fórmula narrativa sistematizada pela Life, de maneira 

eficaz (Grupo 2.13). Aqui o fotógrafo passa a ocupar as dez páginas que lhe 

haviam sido prometidas (na verdade contando com a página de abertura são 

onze ao todo) no espaço mais nobre da revista, que é o da reportagem inicial. 
Vejamos então como se dá a construção da “estória”. Temos cinco fotos 

principais sangradas que marcam a estrutura da reportagem. A fotografia de 

abertura é bastante expressiva. Um preso uniformizado está de pé lendo um 

livro, mergulhado na escuridão. Na parede atrás dele há uma grande sombra, que 

de algum modo nos remete a algo obscuro, a um mancha que estaria por trás de 

sua aparência tranqüila. Ao fundo, uma porta iluminada estabelece um forte 

contraste, materializando a idéia de liberdade que se lê na manchete da 

reportagem. A porta funciona, ao mesmo tempo, como uma abertura por onde os 
leitores são convidados a penetrar no interior da prisão. Essa imagem se 

assemelha à cena de abertura de uma seqüência cinematográfica, na qual vemos 
o título do filme e os créditos de seus realizadores sobre a imagem inicial.

Uma segunda fotografia principal nos oferece uma visão panorâmica do 
alto, de um grupo de presos caminhando no pátio interno da penitenciária. A 

legenda nos pergunta: “Homens?”. Ela mesma responde: “Números”. Essa idéia 

de massificação será constantemente retomada ao longo da reportagem. 

Seguem-se fotos de transição que nos remetem a situações diversas da rotina 

carcerária daqueles que são os responsáveis pelo estabelecimento: o diretor que 

experimenta a comida do dia; um guarda que carrega o pesado molho de chaves 
das celas e um outro frente a grades. Logo acima da cabeça do segundo 

personagem situa-se estrategicamente o letreiro “Quarto Forte”, recurso de 

composição utilizado por Jean Manzon para inserir uma espécie de legenda 
interna à própria imagem.

Viramos a página e nos deparamos com fotos de ação que conferem 
dramaticidade ao cotidiano dos presos dentro das celas: um preso escreve cartas,
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tendo como pano de fundo retratos de mulher; outro está pensativo com o 

queixo apoiado nas duas mãos, sentado sobre o seu leito; um terceiro caminha 

para fora de sua cela. Já a quarta fotografia, além de ser a mais dramática, 

acumula a função de foto principal, marcando o ápice do conjunto de imagens 

que retratam o interior das celas. Trata-se de uma fotografia totalmente 

encenada. O presidiário esconde o rosto por detrás das grades de sua própria 

cama, que reproduzem, na esfera íntima, o seu aprisionamento interior: a 

legenda nos informa que ele está tuberculoso. O seu gesto confirma a situação 

de massificação dentro do sistema carcerário, uma vez que evidencia o número 

de identificação estampado em seu boné. Manzon, por sua vez, faz questão de 

explicitar a particularidade de seu ponto de vista. A fotografia é tomada de baixo 

para cima, tendo em primeiro plano uma botina. Elemento que poderia ser 

considerado supérfluo, a botina é elevada à categoria de detalhe essencial, como 

nos informa a legenda: “Este flagrante valeu de Portinari, ao ver o original, as 

seguintes palavras: - ‘Jean Manzon, esse gênio da fotografia contemporânea, é o 

homem que dá valor ao detalhe, de modo a tomá-lo essencial. Veja essa 

botina...”. Na legenda, a especificação do assunto, que deveria ser o principal, 

vem depois, entre parênteses: “O preso número 1.756 está tuberculoso e 

responde a um processo por tentativa de homicídio”. A informação enfatizada 

aqui é a excelência do trabalho fotográfico ao se afirmar que ele só conseguiu 

realizar esse “flagrante” por ser “um gênio da fotografia contemporânea , 

reconhecido até mesmo por Portinari, o que indiretamente confere um estatuto 

artístico ao trabalho de Manzon.
Viremos a página mais uma vez e eis que nos deparamos com retratos 

de rosto de oito presidiários. O fotógrafo utiliza os números de identificação 

registrados em seus bonés como elementos fundamentais da composição. As 

legendas associam cada uma das expressões faciais dos sentenciados aos crimes 

cometidos. “Tentativa de morte: 7 anos; estelionato: 4 anos; deserção: 2 anos, 

crime de morte: 8 anos; roubo: 3 anos e 6 meses” são algumas delas. O leitor se 

vê cara a cara com os criminosos e é induzido a “ler” em seus traços 

fisionômicos os indícios de seu caráter criminoso. Na seqüência encontra-se 
mais uma foto principal, em que o olhar do fotógrafo fica evidente, o pátio 

interno do presídio transforma-se num espaço geometricamente esquadrinhado,
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O estilo prolixo e a ironia irão se transformar na marca registrada dos 

leads que David Nasser irá escrever para as fotorreportagens produzidas junto 

com Jean Manzon. Nesses textos havia, com freqüência, pelo menos um desses 

três elementos: um relato das difíceis condições de realização da reportagem; 
uma justificativa da escolha do assunto e sua importância, referência ao realismo

São Paulo, Ática, 1985, p.16. Apud: COIMBRA, Oswaldo, O texto da reportagem impress 
Um curso sobre sua estrutura. São Paulo: Ática, 1993, p. 10.

Esta série de estórias reais, fixa hoje o drama dos sentenciados, recolhidos ao 
presídio do Distrito Federal. A obtenção dos elementos de que se compõe esta 
reportagem se tornou possível graças à boa vontade do diretor e durou precisamente 
três dias e três noites, durante as quais todas as dependências da Velha Detenção e do 
novo presídio foram percorridas. Os leitores talvez estranhem a ausência de nomes e 
dados individuais referentes aos condenados. Àqueles que observarem essa falta 
devem se colocar mentalmente no lugar desses homens cujas tragédias aqui aparecem, 
em texto e foto, anônimos, eles desfilarão ante os nossos olhos e anônimos receberão 
os nossos julgamentos, bem diversos uns dos outros e, geralmente errados. Seja qual 
for, entretanto, a opinião do ilustre leitor, ela não interessará ao sentenciado, como 
não lhes interesam os olhares de piedade e os tabletes de chocolate que 
semestralmente lhes distribuem as damas caridosas. Assim, pois, sem gestos 
compadecidos, sem atitudes de terna complascência para com essas vidas que se 
arrastam atrás das grades, comecemos a nossa estória"

através de uma composição assimétrica, com diagonais bem delineadas. A 

figura de um guarda com um holofote nas mãos vem apenas acentuar o sentido 

de ordenação sugerido pelas formas repetitivas. As seis imagens seguintes 

mostram presos executando pequenos serviços, realizando uma refeição, 

discutindo a disciplina e um deles sendo revistado por um guarda. Por fim, a 

quarta e última foto principal vem concluir a narrativa. Mais uma vez o ponto de 

vista do fotógrafo destaca-se na imagem: numa tomada do alto, em diagonal, vê- 

se um grupo de presidiários que a fotografia faz supor, e a legenda confirma, ser 

a pequena parcela de uma multidão: “Assassinos, ladrões, desertores, 

estelionatários, falsificadores, fazem parte da imensa legião de homens número, 

que esperam a terminação de suas penas”. A fotografia reitera a idéia de 

massificação e conclui com a noção da espera de algo futuro, materializada nos 

olhares elevados dos presos, direcionados para adiante.
Se as fotografias claramente contam uma estória, o mesmo acontece 

com o texto que se inicia com o seguinte lead'74:
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à objetividade do enfoque adotado e uma provocação, nem sempre 

gentil, ao leitor.

Além de tudo os textos tinham uma certa pretensão literária. Nesse 

sentido é significativo que a editora de O Cruzeiro tenha publicado um livro 

com as reportagens da dupla Jean Manzon e David Nasser, com trinta e quatro 

reportagens, selecionadas entre aquelas que eram consideradas as melhores até 

então. O livro trazia os textos completos, acompanhados de algumas fotografias.

dos fatos e

'”-0 Cruzei---------------------
l,6-0 Cruzeiro 21 ^eZ' cora9°° de Berlim. Reportagem fotográfica: Jean Manzon.
'”-Esse texto ’c mar 946' GarimPeiros d° lixo. Fotos: Jean Manzon/Texto: David Nasser.
maio 1948 n Pan! ’nt^°duzir a construção da usina de Volta Redonda. O Cruzeiro, 11 

vo e a ledenção. Fotos: Jean Manzon/Texto: David Nasser. (Grupo 3.16).

ata tornar mais séria a história, comecemos pela data: há 392 anos precisamente, 
o Padre Anchieta anunciava à Coroa de Portugal a descoberta do ferro no Brasil, e 

61 anos se passaram depois do ano em que a rainha louca, D. Maria, proibiu 
ternünantemente a existência de fábricas nas Colônia. Vieram em seguida outras 
proibições, evidentemente mais diplomáticas e partidas de grupos e pessoas em seu 
■P“-° perfeito, todas elas favoráveis à criação de uma indústria de aço nestas 
bandas 7.

"Evidentemente não é um assunto bem cheiroso e ferirá vosso delicado narizin o, 
senhorita, e o vosso bom gosto cavalheiro. Não sei quem foi o autor dessa espantosa 
sugestão: um dia no lixo da cidade, um dia no monturo, na paisagem podre e na a 
poética. O chão é mole, porque debaixo dos pés estão cadáveres de gatos, restos e 
cães de guarda, ratos putrificados, cérebros de perus, tripas de carneiro que 
apoderceram no açougue. Entre tudo, perdido, um vestido branco daque a que morreu 
tuberculosa. Enfim, uma nota poética e ainda assim, trágica. Podería eu izer, para 
finalizar, com minha onipotência de repórter, que um lírio nasceu certo ia em meio 
de tanta sujeira. Mas, leitores, se jamais eu disser isso, será pura e grossa mentira, 
eu não minto ”'76.

O tom é sempre extremamente pessoal e o repórter, com freqüência, 

recorre a alguns personagens nos quais ancora a narrativa. Inserir o assunto 

abordado no contexto mais amplo da história do Brasil também é uma estratégia 

recorrente para dar início à reportagem.

Estas duas reportagens (da qual a primeira é hoje entregue ao público brasileiro) 
por si só dariam a um repórter motivos de honra profissional. Realmente enfrentando 
dificuldades sem número, Jean Manzon conseguiu transportar-se de Paris a Frankfurt 
(...) Apresentamos hoje uma das mais belas e heróicas páginas da aviação moderna: 
Berlim abastecida pela ponte aérea. Não há necessidade de esclarecer para os leitores 
desta revista o valor de mais este empreendimento jornalístico de interesse 
mundial "l7S
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Quem assinou o texto da “orelha” do livro foi Nelson Rodrigues que assim se 

refere ao trabalho de David Nasser.

O estilo de texto de David Nasser adequava-se, por seu virtuosismo, 

perfeitamente bem às fotografias de Jean Manzon. Tanto que quando eles não 

trabalhavam juntos Nasser dava preferência a escrever artigos e não a fazer 

reportagens179. Eles iriam estabelecer uma enorme sintonia entre texto e 

imagem, que resultou num tipo de discurso extremamente coerente e bem 

articulado, tendo se tomado o grande modelo de O Cruzeiro durante os anos 40. 

Uma análise detida das condicionantes e dos modos de articulação desse 

discurso é o que faremos no próximo capítulo, não sem antes atentarmos para 

alguns aspectos do uso explicitamente político da fotografia entre nós.

'"-NASSER, David & MANZON, Jean. Mergulho na aventura. Rio de Janeiro: Grafica O

l7’-É interessante analisar uma série de reportagens que David Nasser ortagens não 
exterior, tendo ele próprio produzido as fotografias. Percebe-se como as o 
têm o mesmo impacto visual.

Tem um olho clínico, um olho de Balzac, para ver em cada acontecimento o que é 
demais. Tudo na sua reportagem é essencial. O sr. David Nasser só põe a minúcia 
exata, a observação viva, o traço caracterizante. Não sei se, de vez em quando, a sua 
fantasia retoca um pouco ou muito os fatos. O que sei é que a sua técnica de repórter 
tem uma tal eficiência, que os maiores absurdos passam a adquirir uma tremenda 
veracidade e o leitor acredita piamente em tudo. (...) Outra coisa que não se deve 
esquecer na arte do sr. David Nasser: a linguagem. Ele usa na reportagem o que nós 
poderiamos chamar de 'palavra viva ’, a palavra quente, plástica, animada, sem 
nenhuma falsificação. Todos lêem o que escreve; e entendem e gostam. Digamos: é um 
escritor do povo "l7S.
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"°-OWEN, William, op., cit., p. 36. Acerca da utilização política da fotografia p
pelo facismo ver: LEMAGNY, Jean-Claude & ROUILLE, op., cit., capitule> Tempos
1,1 -Acerca do projeto educacional do govemo Vargas ver: SCHWARTZMAN, Sun
de Capanema. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra/Edusp, 1984. ilustradas
182 -Infelizmente não há levantamentos, nem estudos específicosso re: as rev 
brasileiras de propaganda política publicadas nesse período. A dificuldade de^haçam 
panorama dessas publicações deve-se também ao fato de encontrarem-se apen um^ 
avulsos de alguns poucos exemplares dispersos nos acervos públicos pesqu 
tenhamos encontrado referências à existência de um maior número de títulos.

A inclusão de um item sobre a fotografia de propaganda política num 
capítulo que trata do fotojomalismo no Brasil, insere-se na perspectiva dessa 

primeira parte da tese que é de tentar situar o fotojomalismo dentro de um 

contexto mais amplo, não apenas histórico. Os exemplos do surgimento das 
revistas ilustradas modernas na Europa, que abordamos anteriormente, nos 

apontou para um certo aprendizado que o fotojomalismo comercial obteve a 

partir do uso político da fotografia. No Brasil não seria diferente.

Embora tenhamos centrado nosso interesse nas revistas de propaganda 
de esquerda, devido ao seu caráter pioneiro no uso político da fotografia, o 

nazismo e o facismo também beberiam nessa fonte, de modo não tão inventivo, 

mas talvez mais eficaz. A fotografia não tem partido político e uma vez 

compreendido o uso dos recursos de linguagem e edição ela pode servir a 

qualquer patrão, como ressaltaria Muenzenberg, fundador da AIZ\ “Este é o 

aspecto decisivo. Seguindo este processo, um diretor hábil pode falsificar cada 
foto e convertê-la em seu oposto, e pode influir no leitor politicamente ingênuo 

da forma como quizer”180.

Seguindo o modelo dos regimes de força europeus o govemo brasileiro 
iria se utilizar do potencial de conformação das mentalidades oferecido pelos 

meios de comunicação de massa. Como afirma Guibemau, os nacionalismos 

modernos sempre necessitaram do poder da imprensa e do controle da educação 

para atingir as massas181. Ciente dessa necessidade, o Estado Novo faria uso do 

rádio, do cinema, da publicidade impressa em cartazes e folhetos, da imprensa 

escrita, entre jomais e revistas, assim como da imprensa ilustrada, através de 

alguns poucos títulos182. Podemos citar como exemplo as revistas ilustradas 

Brasil Novo, Nossa Terra e Riquezas de Nossa Terra (Grupo 2.15). A primeira
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delas apresenta na capa da edição de agosto de 1940, uma fotomontagem na 

qual se vê um trabalhador braçal em primeiro plano, tendo ao fundo um arranha- 

céu. No design interno a revista conjugava inúmeros gráficos com as 

fotografias, além de também recorrer às fotomontagens. Já as outras duas 

revistas concentravam-se apenas nas imagens fotográficas. Não foi possível 

encontrarmos os créditos de fotógrafos ou de outros profissionais envolvidos na 

produção dessas publicações. Do mesmo modo, não conseguimos especificar a 

periodicidade, nem a duração de cada uma delas.

Apesar dessas limitações analiseremos mais detidamente o exemplar de 

Riquezas de Nossa Terra, que temos disponível, datado de novembro/dezembro 

de 1943 (Grupo 2.15.B-G). Trata-se de uma publicação ligada ao Ministério da 

Agricultura, organizada pelo DIP, que nos mostra nesse número algumas das 

realizações do governo: A Batalha da Produção na Amazônia, O Ministro da 

Agricultura anuncia a intensificação do fomento agrícola no grande vale e A 

produção nacional amplia-se e melhora rapidamente. Mais adiante nos são 

apresentados “Flagrantes do Brasil”, com A caça ao jacaré e O mercado de 

produção de bananas. A capa apresenta a fotografia de um trabalhador agrícola, 

numa caracterização tipológica, valorizada pela tomada inclinada de baixo para 

cima. O texto é colocado sobre a imagem na forma de um retângulo escuro com 

letras claras. A fotografia principal de A Batalha da Produção da Amazônia 

nos mostra uma fotografia, igualmente posada, em que vemos duas fileiras de 

trabalhadores que se abrem rumo às bordas da revista, tendo como ponto central 

uma placa em primeiro plano. As duas matérias seguintes são montadas através 

do recurso à sobreposição de imagens de diferentes tamanhos, que tentam passar 
a idéia de intensificação e ampliação, contidas nas respectivas manchetes. Já os 

“Flagrantes do Brasil” mostram cenas típicas regionais.
Os recursos de linguagem empregados na revista Riquezas de Nossa 

Terra nos remetem ao trabalho de Jean Manzon. A partir das informações de 

que se dispõe no momento, não é possível confirmar essa hipótese, no entanto, 
afora as questões formais, duas das temáticas abordadas também nos remetem à 

Manzon. Não podemos esquecer que o fotógrafo foi designado pelo DIP para 
cobrir o episódio da “batalha da borracha”, num projeto conjunto do órgão de 

propaganda governamental brasileiro e do Bureau de Assuntos
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ls)-A respeito do uso político da fotografia pelo DIP ver: LACERDA, Aline 1994
getuliana ou como as imagens comemoram o regime”. Estudos Histoncos, no 14 J - 
Nesse artigo Aline trata da confecção de um álbum de propaganda o g° queria

encontrava-se trabalho de Jean Manzon e da revista O Cruzeiro. e autora sobre o 
acesso, em tempo útil para essa tese, à dissertação de mestrado defendida p
assunto, esse ano no Rio de Janeiro.
'“-MANZON, Jean, op. cit,. s.p.

Interamericanos183. Além disso, o título “Flagrantes do Brasil” viría ser adotado 

como nome de um álbum de fotografias de Manzon, reunindo uma seleção de 
imagens que ele produziu para as reportagens de O Cruzeiro'84.

No que concerne às revistas ilustradas de propaganda política que 
circularam no Brasil entre os anos 30 e 40, não podemos deixar de mencionar 

ainda dois exemplos: S. Paulo e Em Guarda. S. Paulo, lançada em 31 de 

dezembro de 1935, era uma revista mensal, impressa em rotogravura, que 

obedecia a um projeto gráfico extremamente arrojado, nos moldes das revistas 

européias de propaganda política (Grupo 2.16.A-B). A capa de seu primeiro 
número mostra uma fotomontagem, na qual aparece a figura de um bandeirante, 

apoiada sobre os telhados estilizados de uma fábrica, olhando para o horizonte. 

Ao longe se vislumbra a cidade de São Paulo. Dominando a paisagem estão 

duas chaminés, cuja fumaça indica a força da indústria paulista. A revista seguia 

diretamente o modelo das revistas de propaganda política eurpéias, como 

apontaria o próprio Lourival Fontes na seção de cartas da sua edição de junho de 
1936. “S. Paulo é uma revista que ultrapassa quaesquer outras publicações do 

gênero feitas no Brasil, só sendo comparável às publicações editadas no mesmo 

sentido pela Rússia, Itália e Alemanha”. Lourival Fontes, que na ocasião era 
diretor do Departemento Nacional de Propaganda, embrião do DIP, 

demonstrava conhecer bem o que se produzia em termos de propaganda 

governamental na Europa.

De fato, se examinamos as russas, alemãs e italianas, podemos 
identificar claramente as filiações da revista paulista. Segundo o modelo de suas 

congêneres européias, S. Paulo faz uso abusivo de fotografias encenadas, 

sangradas nas páginas, além de fotomontagens e do recurso a páginas duplas 

que se desdobram, formando uma grande página tripla quando aberta (Grupo 

2.15.B). Embora a revista paulista seja claramente um veículo de propaganda 

política, não se sabe se ela era vinculada ao Estado, ou ao governo estadual de
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da revista estava 

modernistas 
duraria

-É o que afirma o pesquisador Ricardo Mendes. Para informações detalhadas sobre a revista e 
uma análise de seu projeto gráfico ver o artigo: MENDES, Ricardo. “A revista S. Paulo - A 
cidade nas bancas”. Imagem n2 3, dezembro 1994, pp. 91-97.

Armando Salles de Oliveira185. De qualquer forma, cabe assinalar que a direção 

a cargo de Cassiano Ricardo e Minotti Del Picchia, intelectuais 

que mantinham estreita ligação com o governo federal. S. Paulo 

apenas dez meses, chegando ao seu termo na edição de 
novembro/dezembro de 1936, que não traz nenhuma referência à interrupção de 
sua publicação.

Já Em Guarda, embora fosse escrita em português e produzida 
especialmente para circular no Brasil, era uma publicação mensal, editada pelo 
Bureau de Assuntos Interamericanos com sede em Washington e redação em 

Nova York. Em Guarda, cujo título vinha seguido do slogan “Para defesa das 

Américas , era uma revista largamente ilustrada, impressa em papel couchê de 

qualidade, que trazia muitas páginas em cores (Grupo 2.17). Embora em seus 

exemplares não conste a data da publicação, apenas o ano e o número relativo 
àquele ano, consta nos créditos que ela foi registrada nos correios em 8 de abril 

de 1941, o que talvez indique uma data próxima de sua fundação. Em Guarda se 

aproxima, em muitos aspectos, da Life, como no tipo de fotografia empregado e 

no design de algumas das reportagens, embora não utilize o mesmo tipo de 

edição estruturado segundo uma narrativa. Ao que parece tenta-se conseguir um 

efeito de maior neutralidade, apresentando aspectos variados dos assuntos 

abordados. A revista cobre a colaboração dos países latino-americanos no 

esforço de guerra e exalta as atividades aliadas. Sendo assim, o Brasil ganha um 

espaço considerável na revista, através de reportagens que tratam das matérias- 

pnmas fornecidas aos Estados Unidos, como em A Borracha do Amazonas', 

outras tantas que mostram os preparativos e a atuação da FEB, como Forças 

Brasileiras no Fronf, ou ainda da indústria local, como A Grande Indústria 

Têxtil Brasileira (Grupo 2.17.B-E). Embora a maioria das fotos da revista 

tragam créditos de agências, de órgãos governamentais americanos ou de 
fotógrafos daquele país, essa última reportagem indica Theodor Preising, Julian 

Brian e o govemo brasileiro como sendo os autores das imagens. Cabe assinalar 

que Theodor Preising, era um dos fotógrafos da revista S. Paulo e que o govemo 
brasileiro, através do DIP, fornecia fotos para os mais variados veículos.
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Esse panorama das revistas ilustradas de propaganda política que 

circularam no Brasil, mostra-se, sem dúvida, extremamente simplificado e 

incompleto, devido aos motivos já apresentados. No entanto, o objetivo de fazê- 

lo foi mostrar que tal e qual ocorreu nos países europeus em que se originou o 

modelo das revistas ilustradas, as revistas de caráter comercial foram 

antecedidas pela experiência da propaganda política. No Brasil, Jean Manzon foi 

um vetor dessa passagem, tendo migrado diretamente do Departamento de 

Imprensa e Propaganda do govemo Vargas para as páginas da revista O 

Cruzeiro, onde saberia utilizar de modo muito eficaz o potencial político da 

imagem fotográfica, como veremos no capítulo seguinte.
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SEGUNDA PARTE
FOTOJORN ALISMO: UM ESTUDO DE CASO
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CAPÍTULO 3
O RETRATO DO BRASIL POR JEAN MANZON

Pim P’erre' A economia das trocas simbólicas, p. 207. Apud: VELLOSO, Mônica 
Lúc611*? • <"u’tura e Poder político. Uma configuração do campo intelectual". IN: OLIVEIRA, 
id» \a *PP*> VELLOSO, Mônica Pimenta e GOMES, Ângela Maria Castro. Estado Novo 
To° °g‘a e P°der- Rio de Janeiro: Zahar, 1982, p. 100.
autora °e empr<^stlmo essa citação, tomando a liberdade de utilizá-la no mesmo contexto que a

"Embora os homens cultivados de uma determinada época 
possam discordar a respeito das questões que discutem, pelo 
menos estão de acordo para discutir certas questões. É 
sobretudo através das problemáticas obrigatórias, nas quais 
e pelas quais um pensador reflete que ele passa a pertencer à 
sua época, podendo-se situá-lo e datá-lo (...) O desacordo 
supõe um acordo nos terrenos do desacordo e os conflitos 
manifestados entre as tendências e as doutrinas dissimulam, 
aos olhos dos que deles participam, a cumplicidade que 
choca o observador estranho ao sistema Pierre Bordieu. A 
economia das formas simbólicas'.

Identificar as problemáticas obrigatórias com as quais se debati 
sociedade brasileira do início da década de 1940 foi a operação primeira a qua 

nos dedicamos antes de tentarmos estabelecer uma inteligibilidade 

reportagens de Jean Manzon, enquanto conjunto, passível de constituir um 
determinada visão de mundo. As inúmeras leituras realizadas nos possibilitar 

estabelecer o eixo central do debate intelectual e político da época, em tomo d

Devemos considerar que a pertinência do fenômeno apontado por 
Bordieu não se restringe somente ao terreno da produção teórica, mas pode ser 

estendido também a outras esferas sociais como, por exemplo, à imprensa. Não 

necessariamente as "problemáticas obrigatórias” de uma determinada época se 
farão presentes, em sua totalidade, nas diferentes instâncias sociais e, como é 

evidente, também não se apresentarão da mesma forma. Mas se tomarmos como 

objeto de nossa análise as reportagens de Jean Manzon produzidas para O 

Cruzeiro, descobriremos o quão afinadas estavam as questões por ele abordadas, 

com um certo pensamento sobre o Brasil, inaugurado no início dos anos 30, em 

que pesem as espccificidades de se ter uma revista ilustrada como veículo desse 
pensamento.



UM OLHO QUE PENSA - Volume 1 Capitulo 3

A esse respeito
contribuição de Gilberto Freyre, por ser aquela

- 172 -

"O nacionalismo supõe a identificação de todos os membros de uma socie a e com 
uni destino comum, destino cujos traços se originam no passado, são identificáveis no 
presente e asseguram um futuro comum. Enquanto o nacionalismo romântico enjatiza 
o grupo primário e a comunidade, o nacionalismo do século XX assenta se so re a 
crescente identificação entre nação e Estado. O Estado é que sustenta e a ministra a 
ordem social - sistema de relações entre elementos sociais heterogêneos que partilham 
uma cultura comum. O nacionalismo ocupa-se em identificar uma co etiví a 
histórica em termos da nação e são os fatores étnicos, geográficos e cu turais que 
asseguram a solidariedade nacional"3.

!-Algumas dessas diferenças estão especificadas na introdução de OLTE Vareas 1980. 
Elite intelectual e debate político nos anos 30. Rio de Ja^lr°' Y”. inni. VELLOSO ’ Mônica 

OLIVEIRA, Lúcia Lippi. “Introdução”. IN: OLIVEIRA, Lucia Lipp ,

«**• Robe» S»or„ « O«be» B» ■ 
estava inserida dentro de um novo espaço social oe p v instituição vinculando-se, 
Universidade; ao passo que Gilberto Freyre ^ ‘̂stóriíos e Geográficos. Desse modo, as 
como os autores do passado recente, aos Institutos His „adêmiCo Demitiram que suas 
características peculiares de seu trabalho, em seu carater GuiUieme. Ideologia
idéias tivessem difusão ampla nos mais diferentes MO* p 28
da cultura brasileira: pontos de partida para uma revisaio identidade nacional. São Paulo:
A esse respeito ver também ORTIZ, Renato. CulturaGilbert0 por aquela 
Brasihense, p. 40-41. Iremos nos deter apenas na> contti ç> Davjd 
que diretamente poderá ser identificada nas reportagens
’-ORTlZ, Renato, op., cit., p. 43.

A Revolução de 30, que inaugurou uma nova concepção de Estado no 
Brasil, posteriormente firmada pela instauração do Estado Novo, em 1937, seria 

o elemento propulsor de novas interpretações acerca da identidade nacional 
Carlos Guilherme Mota classifica o período de 1933 a 1937, como sendo 

momento do “redescobrimento do Brasil” na historiografia brasileira, que t 

como agendas quatro autores principais4. “O que se assiste nesse momento 

verdade uma transformação cultural profunda, pois se busca adequar 

mentalidades às novas exigências de um Brasil moderno (...) • Naqu 

momento a adequação das mentalidades passava necessariamente p 

redefinição da identidade nacional do país, segundo a ótica dos grup 

dominantes no cenário político brasileiro.

qual se situavam as aquelas problemáticas, como sendo a construção de uma 
identidade nacional. No entanto, se adotarmos os termos de Bordieu, o 

nacionalismo seria um acordo no terreno dos desacordos, uma vez que as formas 
de pensá-lo estariam longe de estabelecer um consenso entre os diferentes 

grupos sociais2. De qualquer forma a defesa do nacionalismo estabelece uma 
plataforma inicial de questões.
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■

co °S<i° °^et’V0 nao f°> estabelecer uma classificação rígida das reportagens. Isso porque não 
princ' er,am°S Poss,vel identificá-las com um único assunto. A maioria apresenta um tema 

C1P“J ’ mas 0 seu desenvolvimento se desdobra em vários outros. A classificação proposta no 
babaíh CV6 cons'derada apenas como um guia geral que serviu de subsídio para o nosso

O levantamento completo das reportagens de Jean Manzon, bem como a sua classificação 
8 nenca, pode ser encontrada no anexo desse volume.

O problema básico com relação à identidade é o ‘quem sou eu? . A identidade é uma 
definição, uma interpretação que estabelece o que é, e onde está sob os aspectos tanto 
social como psicológico. Quando uma pessoa tem identidade, está situada, isto é, 
disposta na forma de um objeto social pelo conhecimento de [sua] participação ou 

filiação nas relações sociais As identidades só existem nas sociedades que as definem 
e organizam "3.

Uma primeira avaliação das 338 reportagens produzidas por Jean 
Manzon para a revista O Cruzeiro nos confronta com uma profusão de assuntos 

dispares, aparentemente irredutíveis a certas unidades6. Uma análise mais 

acurada, no entanto, nos permite estabelecer algumas vertentes temáticas. 
Algumas estão ligadas a temas recorrentes na imprensa ilustrada internacional - 

como estrelas de cinema, aspectos diversos de países estrangeiros ou a vida de 
políticos - e outras relacionam-se diretamente ao contexto brasileiro - como 

paisagens e hábitos regionais, atividades econômicas e problemas sociais. Para a 

classificação temática das reportagens empregamos dois procedimentos. O 

primeiro foi uma avaliação não direcionada dos temas, partindo das reportagens 

em si mesmas, sem critérios previamente estabelecidos, o segundo foi uma 

avaliação dirigida pela questão da identidade nacional, que havíamos 

anteriormente apontado como sendo o eixo das problemáticas obrigatórias da 
época. Os resultados obtidos nos permitiram confirmar a relevância 

nacionalismo no conjunto de reportagens estudado, embora não apareçam 

referidos diretamente, como veremos a seguir7.

Estabelecida a premissa da identidade nacional para a classificação d 

temas das reportagens, era preciso situar os subtemas a ela relacionados. Surg 
assim, a primeira pergunta: como se dá a construção de uma identid 

nacional? Para chegarmos ao delineamento de uma possível resposta recorrem 

a vários autores, entre os quais destacamos a contribuição de Montse 
Guibemau e Renato Ortiz que pontuarão toda a nossa reflexão sobre 
assunto.
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Portanto, perguntar quem somos nós, implica, necessariamente, 
indagarmos quem não somos. A contrapartida necessária quando se indaga 

acerca da própria identidade é o questionamento da identidade do outro. Ness 

ponto estamos em condições de formular a nossa terceira e derradeira pergun 

“Quem são eles?”, ou seja, quem são aqueles que elegemos como contrapon 

da nossa própria identidade?

As perguntas aqui formuladas irão estruturar a apresentação 

questões abarcadas pelas reportagens de Jean Manzon, não exatamente 

ordem, pois começaremos por “quem somos nós? , seguida de quem 

eles?”, para somente, então problematizar a construção da identidade nacio 

de forma mais ampla.

Se, de certo, essas indagações nos fornecem uma trilha por 

caminhar, evidenciam, ao mesmo tempo, a impossibilidade de se abarcar 

complexidade do discurso das reportagens em sua totalidade. Longe de que 
oferecer uma leitura definitiva do trabalho de Jean Manzon, o objetivo 

perceber como as suas reportagens materializaram algumas das questões 

gerais com as quais o país se debatia e evidenciar os recursos de linguagem q

Assim, chegamos a uma segunda pergunta como instrumento de 
delimitação da identidade, seja ela individual ou nacional. Como o nosso 

interesse se insere no terreno da coletividade, devemos transformar a primeira 

pessoa em terceira: “quem sou eu?” dará lugar a “quem somos nós?”. Trata-se 
aqui de uma instância de questionamento interno, que transita no terreno das 

especificidades. Mas eis que esse segundo questionamento nos remete ainda a 

um terceiro, como aponta Ortiz.

‘-GUIBERNAU, Montserrat. O estado nacional e o nacionahsm 
Zahar, 1998, p.82.
’-ORTIZ, Renato. Op. cit., pp.7-8.

"Toda identidade se define em relação a algo que lhe é exterior, ela é uma diferença. 
Poderiamos nos peguntar sobre o porquê desta insistência em buscar uma i entl e 
que se contraponha ao estrangeiro. Creio que a resposta pode ser encontrada no Jato 
de sermos um pais do chamado Terceiro Mundo, o que significa dizer que a pergun a e 
uma imposição estrutural que se coloca a partir da própria posição domina a em que 
nos encontramos (...) Porém, a identidade possui ainda uma outra dimensão, que e 
interna. Dizer que somos diferentes não basta, é necessário mostrar em que 
identificamos "9.
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ele empregou para isso. O que se pretende é apresentar Jean Manzon como 

sujeito ativo na construção de um imaginário social e, concomitantemente, 

como sujeito submetido às condicionantes de seu tempo. Trata-se tão 

simplesmente da tentativa de situar o fotógrafo Jean Manzon como sujeito 

histórico no conturbado cenário que se constituía o Brasil da década de 1940.
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l0-MOTA, Carlos Guilerme, op. cit.. rN-VILLAS BÔAS, Orlando, op.,
"-SOUZA, Sérgio de. “A Epopéia dos irmãos Villas Boas .
cit.,p. 17.

"Considerando-se que os homens constroem e 
reconstroem permanentemente o seu passado, e que essa 
operação mantém íntimas conexões com o processo, 
também permanente, de formulação de identidades 
nacionais e de montagem de um aparelho de Estado, 
torna-se fundamental investigar o que especificamente os 
homens consideram seu passado e que lugar lhe é 
destinado por uma sociedade em determinado momento ", 
Angela de Castro Gomes. História e historiadores.

Comecemos por abordar a construção do mito de origem nas 

reportagens de Jean Manzon. A instauração da fotorreportagem no Brasil veio 

responder a uma crescente demanda por informações de caráter visual de uma 
sociedade em processo de modernização. Era necessário entender o país em suas 

potencialidades e limitações para definir rumos condizentes. Dentro dessa 

perspectiva podemos identificar nas fotorreportagens o mesmo propósito 
historiografia da década anterior: a redescoberta do Brasil ■ Nessa redescob 

do país, através da fotografia, o índio seria uma temática fundamental. 0 ín 

era até então uma espécie de marco zero, há muito superado, cuja existênci 
interior do país era largamente ignorada pelo Brasil urbano industrial, 

entanto, o “progresso” exigia que o país crescesse dentro de suas próp 
fronteiras, que passasse a conhecer melhor a sua geografia, os seus 

naturais e humanos e que ocupasse efetivamente o seu imenso território, 
isso o govemo federal iria instituir um programa que ficaria conhecido 

“Marcha para o Oeste”, materializado na Fundação Brasil Central 

constituição da Expedição Roncador-Xingu. O objetivo era conhec 
desbravar as áreas que aparecem em branco nos mapas . Como aponta Or 

Villas Bôas, no início dos anos 40 a ocupação do interior era uma necessidade 

natural frente ao crescimento demográfico. Além disso, o interesse pelo próp
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pais seria motivado também pelas disputas territoriais e de mercado que fizeram 

eclodir a Segunda Guerra Mundial.

IJ-IbkjLL^S34°35S> Orlando’ °P> cit> P- 24•

-Depoimento de Orlando Villas Bôas. FN: FURTADO, Bemardino. “Vida dedicada a tribos
”ldemaS f0' até 78”' F°lha de Sã0 Pau,°' 03 març0 1998'

l<K7^C<o PDEXA, Rodrigo. “O Guardião do Cachimbo da Paz". Jornal da Tarde, 16 mar. 
P-8-D.

Vida dedicada a tribos indígenas foi até 78”. Folha de São Paulo, 03 março 1998.

A Expedição Roncador-Xingu, inicia-se em 1944 e extende-se ate 
1961, alcançando plenamente os seus objetivos. A Expedição abriría caminhos 

na mata virgem que se transformariam em estradas; os seus postos de descanso e 
reabastecimento dariam origem a quarenta e duas vilas e cidades, além disso 

possibilitaria a criação de novas linhas aéreas internacionais, que podiam contar 

com campos de pouso estratégicos para abastecimento no centro do país . Uma 

outra consequência, a princípio não prevista, seria a localização, identificação e 

o contato com inúmeros povos indígenas. Como afirma Orlando Villas Bôas 
índio foi um acidente na marcha da Expedição”14. Não preparado para lidar com 

esse imprevisto, o governo pretendia “limpar o caminho , ou seja, enfrentar 
índios a tiros com um destacamento militar15. A intervenção do Mare 

Rondon foi fundamental para que a Expedição abandonasse o seu cará 

belicoso e tomasse uma orientação pacífica, a partir do que, os irmãos 

Bôas assumiríam a chefia da marcha16. Imbuídos de um grande humanism 

irmãos Villas Bôas iriam defender a preservação da cultura indíg 

considerando que o contato com o homem branco era um fator necessário para 

sua preservação, pois o avanço da sociedade para o interior era um fenôm 
inevitável. O principal resultado de seus esforços, nesse sentido, foi a criação d 

Parque Nacional do Xingu, em 1961, onde vivem atualmente seis mil índios

"Em 1943, os nossos quarenta e tantos milhões de habitantes viviam praticamente na 
faixa litorânea. A Amazônia era um mundo remoto, e o Brasil Central, como dizia o 
jornalista Jorge Ferreira, parecia ‘mais distante que a África A faixa-limite do 
conhecimento civilizado morria ali mesmo no Araguaia. E a Segunda Guerra, com a 
sua tônica do espaço vital, serviría para trazer à nossa visão a imensa carta 
geográfica brasileira, com suas não menos imensas manchas brancas. Nascia, assim, 
em plena 
Estado
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principal fotografia de Enfrentando os chavantes, aparec 

em duas páginas (Grupo 3.1.E). Nela vemos fortes guerreiros atiran 
flechas contra o avião, materializado na imagem como uma enorme sobra gr 

que avança sobre eles a partir da margem inferior do quadro. Na transferênc 

ponto de vista, proporcionada pela fotografia, os leitores são o alvo potenci 

suas armas: em sua “selvageria” os índios atentam contra a nossa civilizaç 

embora estejamos muito acima do seu alcance, totalmente resguardados p 

poder da nossa tecnologia. O texto da reportagem, de autoria de David N > 

aumenta ainda mais o caráter sensacional da imagem.

Seria natural, portanto, que a Expedição Roncador-Xingu despertasse o 
interesse da imprensa na época, especialmente pelo índio. Havia um grande 

desconhecimento em tomo desse personagem pouco conhecido, oculto no 

interior dos sertões, remanescente da época do descobrimento do Brasil. 0 

enorme potencial da divulgação desse assunto num veículo de comunicação de 

massa como O Cruzeiro, em que a fotografia era o grande atrativo, foi 

prontamente percebido por Jean Manzon. A sua famosa reportagem intitulada 
Enfrentando os chavantes [sic] iria inaugurar um forte filão, explorado por 

vários fotógrafos da revista ao longo das décadas de 1940 e 1950 (Grupo 3.1). 

Para a realização dessa reportagem Jean Manzon e David Nasser sobrevoariam 

uma aldeia xavante, nunca antes contatada, a bordo de um avião pilotado pelo 
capitão Antônio Eugênio Basílio, oficial da FAB, cedido pelo Ministério da 

Aeronáutica para atender à Fundação Brasil-Central18. Esse feito permitiría a 

Manzon tirar algumas fotos, publicadas numa reportagem de dezesete páginas, 

que iriam causar grande sensação, não só no Brasil, como no exterior. Embora 

pnorize os índios xavantes, a reportagem trata da Expedição Roncador-Xingu, 
de uma maneira geral, apresentando aspectos diversos de um de seus 

acampamentos. No texto os expedicionários são associados à figura lendária do 
bandeirante.

A 

sangrada19

.. ----------------------- X. de Morais consta a informação de queVILLAS BOAS, Orlando, op„ cit., p. 26. No livro de M
Basílio era piloto particular de Getúlio Vargas, p. 419. ocupa toda a superfície
”-Denomina-se fotografia sangrada, em jargão jomahs 
da página.
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que os trabalhos realizados pela Expedição Roncador-Xingu já 

uma aproximação mais direta dos índios. A reportagem 1947 - 

o tipo de relação que agora se estabelece e elege os irmãos 

como representantes de um novo bandeirantismo.

----- n» dissertação de mestrado da autora ’ -A análise dessa reportagem pode ser encontrad Q Cruzejrg<- São paulo,
“Aprenda a ver as coisas: fotojomalismo e modemi a sobre índios na revista O
ECA-USP, 1992. Uma abordagem mais ampla das repon g 2_ 1994i
Cruzeiro ver COSTA, Helouise: “Um olhar que apnsi 
pp. 82-91.

O repórter vangloria-se por ter chegado antes do antropólogo e acredita 

estar desempenhando o seu papel. A julgar por esse texto é a própria reportagem 

que confere existência aos índios. O que podería ser considerado um arroubo 

retórico por parte do repórter, hoje, em certo sentido, justifica-se historicamente, 

pois, foi através das fotorreportagens publicadas pela revista que pela primeira 

vez veiculou-se a imagem do índio brasileiro para um público amplo. Mais do 

que mostrar imagens inéditas do índio, instituía-se uma maneira de abordar a 

questão indígena, pretensamente objetiva, valendo-se da veracidade comumente 

atribuída ao registro fotográfico20.

Três anos depois Jean Manzon iria retomar a temática indígena, num 

momento em 

permitiam

Bandeira mostra

Villas Bôas

"Três séculos depois das últimas bandeiras que dilataram até quase os co f $ 
dos Andes o território do Brasil, um novo sopro de heroísmo espa rentral 
inteiro vindo das regiões que permaneceram desconhecidas do nossop 
Um pugilo de homens reedita hoje as aventuras dos primeiros desbravado . J 
da nova bandeira foi arrebatada em plena marcha por autênticos pioneiro
Vilas Boas. Partindo a pé do Aragarças, à frente de pouco mais de20homens^ 
abriram eles picadas na selva semi-desconhecida do Araguaia ao en i.rancos 
Mortes, depois no cerrado chavantino, zona até então virgem de conta‘°d° . 
repelindo dia e noite as investidas dos chavantes, e antingiram o ' 
adiante, e ainda a menos de meio do caminho. Eles se dirigem para ■ 
lugar para ambição. Cada homem ganha 500 cruzeiros, os Vilas Boas L800^<wy 
ouro a descobrir nem índios a proar. Apenas um mundo novo e áspero

reportagem e objetivou o assunto, tornou-o palpável, material, deu-lhe formas 
definidas. Depois disso os antropologistas, os etnólogos, os sociólogos caminharão 
sobre lajes e não sobre lendas, firmarão seus estudos sobre fatos, não sobre hipóteses. 
O repórter pode se despir nesse instante do manto da homérica profissão e se tornar 
desde então o sociólogo, o antropologista, o etnólogo. Terá deixado de ser repórter 
porque a notícia terá desaparecido para dar lugar ao estudo ",



Um OLHO QUE PENSA - Volume 1 Capitulo 3

-180-

■ -— - - _

nós áaSS| como fotografia-manchete as fotos de abertura desse tipo de fotorreportagem por 
resum 3 'Sa °’ Uma VeZ qUe e'as fiJncionam do mesmo modo que a manchete em forma de texto: 
a ve e ° assunt0 tTatado de forma a atrair a atenção do leitor. Ver: COSTA, Helouise. Aprenda 
mestr^ C01Sas: f°,oj°malismo e modernidade na revista O Cruzeiro. São Paulo, Dissertação de 

a o, 1992. Escola de Comunicações e Artes/Universidade de São Paulo.

Na fotografia-manchete21 da reportagem 1947 - Bandeira vemos uma 
radical mudança na forma de recepção aos brancos (Grupo 3.2.A). A partir de 

um ponto de vista invertido, em relação à fotografia principal da reportagem 
anterior, três índios, aparentemente uma família, formada por um casal e uma 

menina, são vistos de costas, numa tomada de baixo para cima, saudando a 
chegada de um avião. Os três, localizados perfeitamente abaixo da silhueta do 

aparelho, têm os braços erguidos: o homem na posição central é o mais efusivo 

e o seu gesto sugere um abraço. Enquanto isso a mulher toca a extremidade de 
uma das asas e a menina tenta alcançar a outra, dando equilíbrio ao conjunto. A 
legenda da foto apresenta-a como sendo “A Descoberta do Brasil . Disso resulta 

a dissolução do sujeito que registra a cena e a fotografia converte se numa 

realidade em si, pois, tendo a legenda como premissa, não podería haver brancos 

presentes naquela situação. Cabe-nos assinalar ainda, o caráter divino dado ao 
descobridor que desce dos céus. Reeditado numa roupagem moderna, ele trocou 

a caravela por sua potente máquina voadora.

Na seqüência, após a chegada do avião, há então uma troca pacífica 

armas entre brancos e índios. A foto tem uma estrutura bem definida. No centr 
a figura de um índio, principal agente do ritual, que tendo o corpo forteme 

iluminado, segura com uma das mãos o facão oferecido por um sertanista, e 

a outra um arco e flexa. Do lado direito encontram-se os irmãos Villas Bôas e 
lado esquerdo três índios, sendo que um deles é visto de costas, dominan 

primeiro plano. A imagem é marcada pelo contraste entre as duas culturas q 

se traduz na nítida divisão da imagem e no contraponto entre a nudez dos índio 

e as vestimentas dos brancos. Ao mesmo tempo, mostra se atravé 

superioridade numérica -dos indígenas, do maior espaço que ocupam na ce 
da verticalidade marcante de suas armas, que a ação se dá em território po 

dominado. Na parte inferior da página encontra-se uma fotografia de 

Manzon junto a um indio com a seguinte legenda: “Esse índio quer convidar 

Manzon para brincar, mas o repórter não entende. Mesmo assim tom
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"O repórter Manzon, o agitado Manzon, iniciou uma série det fotografiassco ' ' 
fechando peixe. Desnecessário lembrar a fama internacional esse repor ' 
fora da máquina, é um grande sujeito: com a máquina, um respeitável documentonsta 
mas implica com os mínimos detalhes. Numa pescaria movimenta a, 
flagrantes melhores. Manzon não fotografa, ele fixa quadros e tipos

amigos. O tom dominante da reportagem é exatamente a exaltação da amizade, 

agora possível, entre índios e brancos.

Virando a página somos apresentados a vistas aéreas da paisagem local, 
que incluem duas aldeias indígenas (Grupo 3.2.B). Em meio a essas imagens 

estão as fotos dos irmãos Villas Bôas e de um jovem casal de índios. As três 
fotografias da próxima página nos mostram ainda outros membros da 

Expedição. Chegamos assim à imagem derradeira que apresenta o resultado da 

benevolência indígena: os sertanistas hasteiam a bandeira nacional em suas 

terras. Uma análise da imagem mostra que a relação de forças se transformou. 
Embora em maior número, os índios estão em posição inferior na composição 

da imagem, reverentes ao ritual de hasteamento do símbolo da nação branca. A 

legenda dá a entender que esta é apenas uma cena que se repete: “Bandeira. 

• 700 ou 1947?”.

E significativo notar que mesmo em se tratando de fotografias tomadas 

ao ar livre, nas aldeias ou em meio a mata, Manzon consegue manter o controle 

total das cenas. Orlando Villas Bôas descreve a atividade do fotógrafo, de quem 
viria a se tomar amigo pessoal:

Ao afirmar que Jean Manzon não fotografa, mas fixa quadros e p 
Villas Bôas nos remete à característica principal do trabalho do fotógrafo que ’ 

encenação. Os “flagrantes” fixados por Manzon não passam de força 

expressão, pois eram, na verdade, fotografias totalmente encenadas. Em 
Donos da Terra e As Donas do Brasil, reportagens realizadas na ocasião d 

mesma viagem, Jean Manzon irá registrar aspectos os mais diversos do 
cotidiano dos índios, como a caça e a pesca, o descanso na rede, o mergulh 
rio e as lutas corporais (Grupo 3.3.A-H). A segunda reportagem, especificam 

sobre os hábitos das mulheres indígenas, mostram as índias catando p 
fazendo pão, tomando banho de rio, carregando os filhos ou amamentando-os. 

Os textos variam entre a exaltação da beleza da vida selvagem e da ingenuidade
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dos índios e a 

“exóticos”,

“-VILLAS BÔAS, Orlando, op., cit., p. 257.
a-0 Cruzeiro, As Donas do Brasil, p. 57.
!‘-0 Cruzeiro, 1947 - Bandeira, p.U. Legenda daultuna to • cit
“-Depoimento de Orlando Villas Bôas IN: ARCO E > Manzon publicadas em 0
“-No álbum Flagrantes do Brasil, que reune fotografias de ean M P 
Cruzeiro, vemos várias fotografias de índios em sua versão ongtnal, sem

Talvez Jean Manzon não achasse conveniente divulgar para o grande 

público da revista O Cruzeiro uma versão tão rude, aos olhos cristãos, a 

dos povos indígenas. Esse tipo de preocupação, no entanto, não parece ter 

suficientemente forte para impedir o fotógrafo de explorar esteticament 

suas fotos a nudez dos índios. Embora evite a exibição dos geni 

estrategicamente ocultos por mãos, sombras, arcos, plantas e objetos, ou mes 

pelos cortes realizado na imagem original'6, Manzon desvela nádegas e seios 

grande parte de suas imagens, numa época em que tal exibição era atípic 

grande imprensa. Manzon conseguia veicular essas fotografias sob a preten

"Se você pegar um índio qualquer e oferecer a ele uma coisa que ele realmente g , 
ele abandona mulher, abandona filho, abandona aldeia. Porque ele e ele, nao 
nada a ver com os outros. Ele não ensina coisas que se ensinam na nossa socl 
como laços de família. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
estanque dentro da sociedade

tentativa de surpreender o leitor com a descrição de seus hábitos 

como nessa legenda: “certos bichinhos irritantes - chamados piolhos 
pelos civilizados - servem de distração aos índios e de princípio a muitos 
romances. Às vezes, as amigas fazem cafuné, recolhendo os piolhos e depois 

comendo-os gostosamente. Dizem que são deliciosos”23.

As reportagens de Jean Manzon trariam também uma 
muito peculiar das relações de gênero entre os índios. Mais de uma vez o 

fotógrafo colocaria diante de sua câmera casais de jovens índios abraçados, em 

manifestações de afeto, segundo padrões do romantismo ocidental. Os textos e 

as legendas tentavam realçar a existência de relações familiares semelhantes às 

do homem branco: “Esses indígenas são afetivos e bons e têm arraigado 

sentimento de família. Eles amam a mulher e os filhos . Essa versão romântica 
das relações entre os índios não tem respaldo na visão do próprio Orlando Villas 
Bôas.
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Esse texto confirma a análise de Renato Ortiz, através da qual ele 
afirma que o mito das três raças apresenta um visão de mundo em que não 

existem conflitos. Bem sabemos que a relação entre brancos, negros e índios, ao 

longo da história do Brasil, se deu através de acirradas disputas e não segundo 

uma harmoniosa fusão de contribuições específicas. Essa harmonia, isenta de 

relações de poder, é divulgada como sendo indício de uma sociedade 

o que nos permite perceber o quanto o mito das três raças

entreSSe Sení'^° é interessante observar que a fotografia citada, que encena a troca de armas 
outr °S lrmaos v’ilas Bôas e os índios, foi posteriormente censurada ao ser publicada numa 
genitárPd113^6171 <~ruze,,'° intitulada “O Calvário dos Vilas Bôas”, 25 out. 1952. Nela a 
cens 3 e Um d°S *ndi°s> aparente na versão original, foi suprimida. Igualmente alvo de 
na al1^ °' 3 ^0t08raF'a do casal de índios que aparece na reportagem 1947 - Bandeira, cortada 
“Flagrante d b"*1*™ ^°S Persona8ens- A versa0 original pode ser encontrada no álbum 
un^SSa 3 ún’ca Fotografia de Jean Manzon que analisamos e que não foi editada no contexto de 
reafi r^>Orta®em’. mas numa coluna da revista intitulada “Fotografia da Semana”. Como foi 

tzada na ocasião das reportagens analisadas e publicada no mesmo exemplar que uma delas, 
nsi éramos pertinente incluí-la em nossa análise.

neutralidade da documentação etnográfica, não sem que soubesse do ambíguo 

apelo que tinham para o público27.

A encenação que preside a execução das imagens de Jean Manzon, que 
analisamos até agora, se radicaliza numa fotografia em que aparecem três 
homens: um branco, um negro e um índio (Grupo 3.4). Na fotografia, publicada 

em 1947, o mito das três raças se materializa de forma clara, mas não sem expor 

as suas contradições internas28. Nela vemos a figura de Leonardo Villas Bôas, 
colocado no centro, em primeiro plano e fortemente iluminado. Ao fundo 

aparecem um índio e um negro. A foto mostra a nítida superioridade do homem 
branco. A julgar por essa imagem, a hierarquia é clara: primeiro o branco em 

destaque, encarando firmemente a câmera; segundo o índio, parcialmente 

iluminado, com o olhar meio perdido; e por último, o negro cabisbaixo, diluído 

na escuridão do fundo. O texto acrescenta:

"Os brancos trouxeram de longe reservas de pranto - diz a canção popular. 
contribuição para essa civilização, penetrando nas flot estas, varan o t jnJas 
invadindo regiões não sonhadas, onde vivia a raça bronzeada dos a'ner,ndl0S’ 
de regiões desconhecidas. Por fim, chegou o negro, com seus amen 5 ,
suas tradições, seus vícios e suas virtudes. O o negro, o branco e o in t f ln(rraf.a 
encontraram de novo em plena selva, numa nova e grande aventura. Essa J gr J 
Jean Manzon obteve, num instante de surpreendente felicidade, numa n 
cabeceira do misterioso Xingu, o rio do diabo .
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As imagens que abordamos até aqui mostram a intenção explícita de 
recriação da história do Brasil: a descoberta, a troca de presentes, a primeira 

cerimônia cívica e a reencamação do mito das três raças. A fotografia é o palco, 

no qual se encena a história desejada.

”-PRADO, Paulo. Retrato do Brasil - Ensaio sobre a tristeza brasileira. Sao Pau
Letras, 1997. várias edjções subsequentes, entre elas
O hvro foi publicado pela primeira vez em 19z» e i te 0 ]jvr0 mereceu uma reedição
uma em 1944, em homenagem póstuma ao autor. Recen Brasil.
bem cuidada da Companhia das Letras, na coleção in

colocava-se como uma versão útil da história do Brasil para a sociedade do final 
da década de 1940.

Muito embora, na seqüência, a legenda apresente a identidade dos 

retratados - “O branco é Leonardo Vilas-Boas, um dos três irmãos que 

comandam a expedição desbravadora do Brasil Central. O negro é Pedro 
Ramos, trabalhador da expedição, e o índio, Wayvi, da tribo dos Galapalos - a 

imagem substrai-lhes a individualidade, em função de seu caráter alegórico, 

reforçado pela legenda “Três Raças Tristes”. A referência a essa tristeza 

essencial do povo brasileiro não se deve a um arroubo poético do redator, mas é 

uma referência à tese central defendida por Paulo Prado em seu livro O Retrato 
do Brasil - Ensaio sobre a tristeza brasileira'9. Esse fato nos permite perceber 

que a tradução em imagens das interpretações correntes na época acerca da 

questão nacional não era algo meramente casual no trabalho de Jean Manzon. 
Não podemos esquecer que o fotógrafo tivera contato com essas idéias no 

período em que trabalhou para o D1P e, embora a conjuntura política tenha se 

modificado após o fim do Estado Novo, a interpretação vigente da questão 

nacional se manteria inalterada no novo governo.
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"E como as vestimentas para o nosso corpo 
estavam renegadas nos porões do passado, 
fomos buscá-las para esta festa em que todos 
nós participamos para comemorar o 
redescobrimento de nós mesmos "M.

Se a proposta de redescobrimento do Brasil envolvia a retomada da 
história do país através da releitura de seu passado e da recriação de marcos 

inaugurais, o seu desdobramento necessário era empreender o conhecimento do 
Brasil em seu momento presente. Isso significava não só o mapeamento do 

território - a geografia, os recursos naturais, a flora e a fauna - como também 

uma aproximação do homem. Dentro dessa perspectiva iremos encontrar várias 
reportagens de Jean Manzon, que reunidas, compõe um panorama do país em 
suas variantes regionais. Essas reportagens apresentam a paisagem característica 
das diferentes regiões do Brasil, assim como os tipos humanos que as habitam, 

com seus costumes peculiares ou no exercício de atividades econômicas ligadas 
às condições geográficas locais. Em alguns casos, o que predomina são as 

paisagens e os costumes regionais, como em Roteiro do Norte, Churrasco nos 
Pampas (Grupo 3.5) e O Pantanal (Grupo 3.6). Já em outras reportagens, os 

recursos naturais e as atividades econômicas são o assunto principal, como em 
No El-Dorado da Mica (Grupo 3.7), República do Peixe (Grupo 3.?) e a 

Invasão dos zebus3'. De qualquer modo, os dois aspectos sempre comparecem 

nas reportagens que classificamos nessa categoria, na qual incluímos ainda 
algumas que tratam especificamente de problemas regionais, mas que junto a 

eles trazem também a caracterização da paisagem e dos tipos humanos locais, 
como Êxodo no Paraná, Expresso do Rio Doce e A Marcha para a Morte.

A reportagem 43 Dias nas Selvas Amazônicas32, é a primeira publicada 
nesse gênero. Veiculada no início de janeiro de 1944, ela é apresentada aos 
leitores como sendo “da autoria desses dois grandes elementos da nossa 

tmprensa, contratados especialmente pelo O Cruzeiro para uma longa série de

- Influência política sobre a evolução social, intelectual e artística do Brasil". IN: O 
pensamento político do presidente (separata de artigos e editoriais dos primeiros 25 números da 
revista Cultura Política, abr. 1923. Apud: VELLOSO, Mônica Pimenta. “Cultura e poder 
político. Uma configuração do campo intelectual”. IN: OLIVEIRA, Lúcia Lippi; VELLOSO, 
n Pimenta e GOMES, Ângela Maria Castro, p. 83 
j/0 Cruzeiro, 15 abr. 1944.

-O Cruzeiro, 8 jan. 1944.

Quadros e costumes regionais
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O sensacionalismo dessas reportagens se materializava na apresentação 

de paisagens desconhecidas e na revelação de modos de vida inusitados para o 

grande público. Mas havia ainda o apelo adicional das difuculdades, do perigo e 

da aventura vivenciados pelos repórteres para a realização de seu trabalho, que 

eram parte importante da narrativa.

”-0 Cruzeiro, 24 jan. 1948, Percorrendo o Brari/, P- o

250 mil compradores. E nessa busca m«ssa"‘^C ™ p^oTonstantemente os repórteres de 
que a reportagem ocupa um lugar importantíssimo. B P £ a tentadora
O Cruzeiro estão se deslocando para o estrangeiro, p sempre em busca de
América, ou então percorrendo este gigantesco e de^C0 de cidadSos E’ainda em obediência a 
material que possa satisfazer a fome de leitura de milh 0 do Brasil de onde
esse programa, José Medeiros e José Leal P5^ram es untos que interessam aos leitores,
desencavarão com o brilho e habilidades habituais, • entode paragens inexploradas e
proporcionando-lhes prazer, emoção, satisfação, e o c
desconhecidas desse nosso fabuloso Brasil”. , • . ■ . toin 19R5 Paris- L’Harmattan,
U-HONS, André de Seguin des. Le Brèsil, presse et histoire, 1930 1983.
1985, pp.30-31.
3i-0 Cruzeiro, 18 ago. 1945.

grandes histórias reais, a serem publicadas semanalmente”. O envio de 

repórteres para as mais diversas localidades do Brasil, a fim de revelarem um 

país ainda desconhecido em sua imensa diversidade, se transformaria numa 

prática corrente da revista ao longo dos anos 40 e 50”.

As numerosas reportagens sobre os recursos e riquezas naturais do pais, sobre a 
' ida cotidiana de gaúchos e camponeses do Norte, sobre fronteiras inexploradas da 
Amazônica, sobre a flora brasileira, sobre as novas indústrias ou sobre as grandes 
fazendas de criação implicavam na retomada de interesse pelo país, numa auto- 
afirmação nacional. Através desses artigos, o público descobria numerosos aspectos 
ignotados do Brasil, cuja imensidão e contrastes forneciam material abundante para 
reportagens sensacionalistas. Miragem ou realidade, a imagem do país se modifica 
aos olhos dos próprios brasileiros "S4.

O heroísmo que nessa época já se criara intemacionalmente em tomo 

da figura do repórter fotográfico, no Brasil toma-se um verdadeiro vedetismo. 

Os seus nomes são apresentados em grande destaque logo no início das

Nossos companheiros fizeram uma viagem acidentada. Os autores do livro 
Mergulho na Aventura' sairam do Rio numa quinta-feira, de avião. Desceram em 
Vitória, onde o mau tempo os obrigou a seguir por terra, através de 3.000 kms. Eles 
nos dirão se valeu a pena tanto sacrifício. Tempo de Viagem: Rio-Vitória (avião) 4 
horas. Vitória-Gov. Valadares (trem)14 horas. Gov. Valadares-Peçanha (caminhão) 8 
horas. Peçanha-Santa Maria do Suassuí (caminhão) 4 horas. Santa Maria-Cruzeiro 
IJeep) 5 horas. Volta: Cruzeiro-Rio (caminhão-jeep) 40 horas. Total: 75 horas
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-As reportagens publicadas na Km e Match, em geral, apresentam os créditos dos fotógrafos no 
final em letras bem pequenas. Somente algum tempo depois a prática de destacar nomes se 
tomaria prática corrente na revista Life no final dos anos 40.

reportagens, o que não ocorre nas revistas estrangeiras36. Frequentemente eram 
incluídos retratos dos próprios repórteres nas reportagens. Podemos ver, por 

exemplo, Jean Manzon e David Nasser posando para a câmera, caracterizados 

como pescadores em República do Peixe (Grupo 3.8.A) ou o fotógrafo em uma 

canoa apontando uma espingarda de caça em Pantanal (Grupo 3.6.A).

Representar figuras típicas regionais é uma constante no conjunto das 
fotorreportagens aqui analisadas. São, em geral, fotos de indivíduos, cuja 

caracterização obedece a uma certa idealização corrente, como na imagem da 
baiana que abre a reportagem A Caravana Riddle (Grupo 3.9.A). Jean Manzon 

constrói seu personagem através da indumentária e da cenografia. Como que 

congelada num instantâneo, em meio ao seu lento caminhar, a baiana se 

apresenta em trajes típicos de renda, usando turbante e adereços, com um grande 

cesto de vime na cabeça. A paisagem de fundo, que vem emoldura la, tem 

um importante papel na composição. As velas dos barcos fazem 

marcação vertical do espaço, num paralelo à verticalidade da figura feminina 
primeiro plano, mostrando a sua perfeita integração com o entorno. Essa idé 

reforçada ainda pelo ângulo de tomada da foto, pois, é como se os mastros 

barcos, ancorados ao longe, colaborassem para a sustentação do cesto 

estereótipo cristalizado na imagem ganha um correspondente preconceituo 

ambiguidade da legenda: “A negra do balaio grande .

Como construção tipológica a imagem do gaúcho também é ex P 
Em Churrasco nos Pampas Jean Manzon caracteriza o mesmo tipo h 

através de vários indivíduos (Grupo 3.5). Não importa se na quinta págin , p 

exemplo, Manzon nos coloque frente às diferenças fisionômicas de Clarin 

uruguaio”, a “Pedro, o errante”, a “Fernando, o velho ou a ‘Nemo, o bolea 
de avestruz”. Não importa também que as legendas nos mostrem que 

possuem histórias de vida diferentes. A fotografia é capaz de unificar 

materializando um tipo já veiculado em outras fontes, como informa o 
“Os peões são iguaizinhos àqueles que você imaginava em roman 

aventuras nos pampas. Homens de almas ardentes e apaixonadas (...). De fr
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erguida, mão estendida e coração tranqüilo, eles herdaram, talvez, a altivez 

espanhola ou o otimismo que lhes vem da terra e do clima privilegiado”.

Numa composição mais elaborada que as anteriores, Jean Manzon nos 

apresenta dois personagens, um homem adulto e um idoso (Grupo 3.5.C). Temos 

uma tomada frontal, a utilização de uma indumentária característica e a altivez 
da expressão facial. Porém aqui, o fotógrafo vai além da simples caracterização 

tipológica. A proporção gigantesca do homem ergue-se sobre o idoso, por trás 

dele, numa alusão à passagem do tempo e à sucessão de gerações, irmanadas 

pelo mesmo projeto de vida. A legenda acrescenta que os dois homens têm em 

comum a mesma determinação e competência: “O moço e o velho são laçadores 

que não perdem um laço, dois bons peões que não caem do potro de maneira 
alguma A cerca, em primeiro plano, sobre a qual os personagens se apoiam, 

materializa a sua ligação com a terra e, juntamente com a silhueta das árvores ao 
fundo, compõe as referências à paisagem local.

O texto de “Churrasco nos Pampas” teoriza sobre a relação de 
reciprocidade que havería entre a personalidade do homem, sua aparência física, 

e as características da região em que habita.

"Havemos de crer, até certo ponto, que a terra molda os tipos, dando lhes to 
nos gestos, nas atitudes, a ternura das montanhas verdes, a poesia doceua . 
rude franqueza do mar, ou o pessimismo dos campos devasta os (■■■) •
entretanto, os homens imprimem seu próprio feitio, o seu temperamento, a sua alma, 
terra em que vivem permanentemente”.

Nas fotografias, essa interação entre o homem e o meio 
evidente quando o personagem aparece no exercício de alguma ativid 

produtiva ligada ao ambiente onde vive. Esse é o caso das figuras do caboc 
Pantanal, dos colonos do sul e do pescador.

Na fotografia do pantaneiro capturando o touro, Jean Manzon registra o 

momento preciso em que a corda forma uma grande elipse no ar (Grupo ) 
A partir de um ângulo de tomada cuidadosamente planejado, o fotógrafo fim 

as imagens do homem e dos animais. O chifre do boi, o rabo do cavai 

chapéu do homem e a traseira do boi formam um todo contínuo. No contexto 

imagem os três estão unidos também pelo laço comum que parece brotar da 

terra. Se nessa imagem a estratégia de construção da cena fica relativamente 

camuflada por se tratar de um instantâneo, o mesmo não acontece com a
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fotografia da família de colonos, publicada no contexto da reportagem Êxodo no 

Paraná, na qual a artificialidade é gritante (Grupo 3.10). Trata-se aparentemente 

de uma família de imigrantes europeus: em primeiro plano está uma mulher 

sentada no chão com duas crianças; em segundo plano, apoiados sobre uma tora 

de madeira, vemos um casal de adolescentes. A cena é construída sobre um solo 

arrasado, em tomo do tronco, ainda erguido, de uma árvore calcinada. A mulher, 

na sua condição de geradora da vida, aparece juntamente com os frutos do seu 

ventre. Mais adiante, tendo como fundo a floresta, os dois adolescentes 

aparecem unidos por uma grande peneira, instrumento utilizado para a colheita 

de grãos. Tudo concorre para um forte simbolismo. A estreita ligação da mãe 

com a terra, do jovem casal com o horizonte verdejante e a sua íntima relação 

com os ciclos da natureza, aos quais nos remete a circularidade da peneira. 

Embora, as mulheres sejam numericamente maioria, é o homem quem de fato 

sustenta a peneira e se encontra na posição mais elevada do quadro. A legenda 

nos auxilia a prever o futuro da epopéia que se inicia: “Aqui nascerá uma nova 

cidade . Essa fotografia fecha a reportagem Êxodo no Paraná, mostrando como 

os imigrantes europeus podem contribuir para o desenvolvimento do Brasil.

Menos simbólica e mais formal que as duas imagens anteriores é 

fotografia em que Jean Manzon nos apresenta o pescador de dourado, publicada 

na reportagem A guerra do café (Grupo 3.11.D). O homem submerso até o 

pescoço na água do rio, segura uma vara de pescar, que projetada em sombra, 

forma um perfeito triângulo, tendo a cabeça do homem como vértice principal, e 

que se abre em direção ao espectador.
O conjunto dessas imagens não retratam indivíduos, mas materializam 

conceitos. Através de um processo de condensação de signos, o ideal abstrato de 

hpo, que subsume as variações humanas, toma-se uma realidade observável. 

Numa operação semelhante ele traduz em certas cenas toda uma dimensão 

simbólica, capaz de expor conceitos fundamentais do discurso mais amplo da 

reportagem.

Se no conjunto de reportagens comentadas até agora o tema 

predominante foram as regiões afastadas dos grandes centros urbanos, Jean 

Manzon, no entanto, não deixará de voltar sua câmera para as duas maiores
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”-0 Cruzeiro, 17 nov. 1945, pp. 8-15. Copacabana. Fotos: Jean Manzon/Texto: David Nasser.

As roupas aqui fazem-se notar principalmente pela ausência. Os rapazes elegantes 
não usam gravata. (...) Mais do que em nenhum outro bairro as relações sociais aqui 
são animadas, havendo trocas de visitas diariamente entre amigos e conhecidos. E até 
mesmo as concepções morais são diferentes. Não melhores, nem piores do que em 
qualquer lugar, apenas diferentes. E por estas razões, facilmente explicáveis, as 
uniões entre homens e mulheres aqui são mais precárias do que em qualquer parte do 
Brasil. (...) E não há também aqueles costumes patriarcais dos outros bairros e das 
outras cidades. Papai almoça às 11, mamãe não tem hora porque foi ao cabelereiro, 
Zizinho e Marlene lá para as 15, quando chegam da praia. E a religião? Poucas 
igrejas e um número tremendamente minúsculo de fiéis nas missas de domingo. Os 
habitantes de Copacabana. "S7

cidades do pais, num momento em que o fenômeno da urbanização se 

intensifica nitidamente. Rio de Janeiro e São Paulo serão enfocadas como 

exemplos de vida urbana, mas colocadas como dois polos antagônicos.

O bairro de Copacabana foi escolhido para retratar um certo modo de 

vida, que para o restante do país, passaria a ser considerado característico da 

cidade do Rio de Janeiro (Grupo 12). É a zona sul do Rio, representada pela 

praia mais sofisticada da época, onde se podia conciliar as vantagens da urbe e o 

contato com a natureza; local em que se vivia uma maior liberalidade em relação 

ao corpo, refletida também nos costumes e nas relações pessoais.

Copacabana ocupa oito páginas. A fotografía-manchete nos mostra 

vista panorâmica da praia tomada de um ângulo oblíquo, que faz 

pender para o exterior da página. Se a princípio o leitor tem que realizar um 

pequeno esforço para compreender a posição da imagem, a legenda vem 

acrescentar que essa excentricidade é absolutamente normal em Copacabana, 

pois se trata de “Apenas um Domingo”. Na seqüencia somos apresentados a 

alguns dos frequentadores da praia, sentados nos bancos distribuídos ao longo 

do calçadão. Na parte inferior da página estabelece-se um forte contraste entre 

duas imagens: de um lado estão dois operários da construção, que sentados na 

beira da calçada vestidos com suas roupas de trabalho, vêm observar a praia no 

seu horário do almoço; de outro lado, um casal está literalmente de pernas para 
0 ar, deitado na areia, aproveitando o seu momento de lazer. As legendas 

reforçam o duro contraste: “Sonhos de Vida” e “Vida de Sonhos”. Isso não quer 

dizer, no entanto, que Copacabana não seja democrática, pois, segundo uma 

outra legenda “O mar não tem preconceitos”. A prova disso é que reserva as
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Vemos aqui como a rivalidade entre o Rio de Janeiro e São Paulo é 
■nstigada pela imprensa já de longa data. As duas páginas de abertura da 

reportagem materializam de modo claro a idéia inicial do texto. De um lado

Enquanto o Rio de Janeiro era considerada uma cidade moderna em 
função da liberalidade de seus costumes, a modernidade de São Paulo, 

âmbito das reportagens, vinha da sua condição de metrópole e do seu pod 

econômico. É assim que ela aparece em Cidade de São Paulo (Grupo 3.13).

"Os paulistas consideram São Paulo uma cidade triste. A verdade é ílu^ q
parte do Brasil os ricos se divertem tanto e os pobres passam nia‘or^~ 
dinheiro está no clima, no ar. no asfalto, em todos os setores da 
fabulosa do Brasil. Nada se faz em São Paulo sem dinheiro. ser 
cresce espantosamente, em São Paulo, de tal maneira que to as as 
outras cidades são falhas de base. São Paulo não se parece com ' 
Chicago, nem com Manchester. Aquele orgulho pela tradiçao, osqua nauijstas e 
raça, lembram um pouco a soberba das velhas famílias da ensi v^,,ia. , . e jos
sua clã, entretanto, não se constituem apenas de descen entes as -o
colonizadores. A avalanche migratória do princípio do secu o p P 
desenvolvimento da Província e sua capital .

primeiras horas da manhã para “a invasão das cozinheiras” que trabalham na 

região e antes de iniciarem sua jornada de trabalho fazem “misérias na areia” 

(Grupo 3.12.B). Copacabana também presencia outros contrastes, como aquele 

entre a senhora obesa e a “sereia”, pertencente à “geração do Coca-Cola”. A 
legenda nos diz que ela “é possivelmente a mais bela que já houve no Brasil”38.

Da praia somos levados, inesperadamente, para a feira livre do bairro, 
onde as fotografias nos mostram que os preços estão altos, como em qualquer 

outro lugar do país, na situação de racionamento de alimentos provocada pela 

guerra (Grupo 3.12.C). Mas logo voltaremos à praia para terminarmos nosso 

passeio. Será que a bicicleta do tintureiro tem algo em comum com essa outra 
bicicleta, que reluzente espera sua bela proprietária terminar seu banho de mar? 

Alguns já começam a deixar a praia: “Já vão tarde” aquelas “mocinhas que não 

têm o ar daqui”. Mas a verdadeira despedida será dada pela moça, que numa 

pose provocante, de costas para o leitor, expõe as suas formas, parecendo querer 
abraçar a praia de Copacabana. É, sem dúvida, um “Sinal dos Tempos”.

---- ' r- r u no Brasil se dâ no período da Segunda -Devemos lembrar que a introdução da Coca-coia MOURA, Gerson. Tio
Guerra Mundial, no âmbito do expans.onismo cultural americano.
Sam chega ao Brasil.
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-Esse dado sobre a imigração para São Paulo podem ser encontrados em FAUSTO, Boris, op. 
cit

vemos transeuntes apressados andando desordenadamente nas ruas do centro da 

cidade. O recurso de edição utilizado, agrupa quatro imagens, dando-lhes 

diferentes direcionamentos, o que traduz a idéia de multidão e movimento e 

reforça a imagem de metróple moderna. A legenda acrescenta: A rua direita é a 

própria alma de São Paulo, essa cidade fabulosa do Brasil, onde se ama, se 

trabalha, se pensa, se escreve, se dança, se come, se bebe. Tudo no ritmo 

apressado dos passos de quem vai tirar o pai da forca. Antes de conhecer a 

Paulicéia é impossível amar São Paulo. Mas, depois, ninguém a esquece.

Mas, segundo o texto inicial, todo aquele progresso não se devia as 

famílias tradicionais de São Paulo, orgulhosas de seu passado glorioso, mas aos 

imigrantes que no início do século chegaram massiçamente ao estado e se 

incorporaram à sociedade local. Desse modo a edição expõe claramente 

contraste entre as fotografias da multidão, que obedecem uma composiçã 

modernista, e a encenação de um homem italiano, ou descendente, comendo 

pizza numa cantina, em modos grosseiros a mesa, sendo observado por 

pizzaiolo cabisbaixo, vestido a caráter. Tudo isso num ambiente decorado c 

afetação. A referência são aos italianos do norte da Itália, região mais pobr 

país, de onde vieram a maioria dos imigrantes para São Paulo • A leg 

acrescenta em italiano: “Paisano, chianti e pizza”40.
Na seqüência aparecem quatro personagens, um operário, novame 

italiano que servia no restaurante, um imigrante libanês e um profissio 

noite paulistana. A legenda da segunda foto aproveita para alfinetar um des 

antigo de Assis Chateaubriand: “Os italianos constituem uma das melh 

razões do progresso de São Paulo. Gente boa, apesar de Matarazzo (que cu p 

eles têm?), ajudou a criar esse fabuloso edifício de progresso que é a cida 

Piratininga, no Planalto”. Depois disso é a vez de entrarmos em contato c 

variedade de tipos urbanos. É o pingente do bonde, a colegial, o ambulan 

homem de boné, entre vários outros, que aparecem ao lado de uma im g 

sangrada da cidade, vista do alto, que enfatiza a sua verticalização. Jean Manz 

lança, ao mesmo tempo, uma lente de aumento sobre o cotidiano das ruas 

afasta para observar de longe a cidade impessoal.
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Jean Manzon iria ainda direcionar a sua câmera para um outro modo de 
vida urbana. Dessa vez seria para um tipo de ocupação também consid 

típico da cidade do Rio de Janeiro, mas que se contrapunha à vida da zona s 

carioca: o cotidiano popular das favelas. A reportagem O Relógio do Mo 

(Grupo 3.14) apresenta a miséria dos que vivem nesse local, ao qual s 

acesso pelos “degraus que a prefeitura não sobe . Essa é a legenda da fotogr 

manchete, que através de um recurso várias vezes empregado por Manzo

«-Paisano refere-se ao conterrâneo, ao naturauT^^ um ripo de vinho, o que 
aparece na foto e a pizza dispensa explicações. nmsterior a imigração alemã e
“-Durante a Segunda Guerra e no periodo tmedta 
japonesa preocupava sobremaneira o governo brasileiro, q 
em relação a essas etnias e suas atividade no pais.

Para não deixar de falar da importância do café para São Paulo, Jean 
Manzon monta uma cena com um menino negro, imerso até o pescoço em um 

monte de grãos. Difícil decifrar precisamente o sentido dessa analogia. Assim 

como o café o negro também seria um produto nacional? Numa outra 

montagem, Manzon tenta mostrar o harmonioso convívio de São Paulo com os 
imigrantes de origem alemã e japonesa41. Dois meninos, um louro e outro de 

feições orientais, simulam estar lendo dois livros, lado a lado. “Japoneses e 

alemães, nascidos em São Paulo, estudam nos colégios que, de forma geral, são 

ótimos, no ensino das humanidades, de acordo com as normas européias.” E 

termina com uma provocação: “Os paulistas gostam quando a gente diz que São 
Paulo é cosmopolita”.

Já o homem que engraxa, na rua, os próprios sapatos encarna um 

suposto modo de ser auto-suficiente do paulistano. “Eles resolvem as coisas 
rapidamente, porque nessa cidade apressada, o tempo passa mais depressa - oh, 

muito mais! - que em qualquer outra do Brasil”. Na última fotografia Jean 

Manzon emprega o recuso da legenda interna, de forma exemplar. Nela aparece 

uma lixeira com a seguinte inscrição: “Cidade limpa é cidade civilizada”. 
Tratava-se de um equipamento urbano comumente empregado na cidade de São 

Paulo naquela época. Jean Manzon monta a imagem de forma astuciosa. A 

própria lixeira está pixada e suja, sendo que a sujeira situa-se com maior 

densidade sobre a palavra civilizada. A imagem é eloquente por si mesma, não 

resta mais nada a dizer.
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os moradores da

"Pelas ruas da Favela adormecida 
a água da última chuva desce 
faz um córrego nas pedras desgastadas. 
Os casebres de zinco cobrem sonos 
de operários cansados, lavadeiras, 
funcionários aposentados das milícias, 
guardas-freios da Central, empregadinhas, 
trocadores dos ônibus Grajaú, 
soldados da Policia Militar, 
gente que sonha um feriado, um dia santo 
para dormir até às oito da manhã, do outro 
dia, 
indiferente à voz do galo 
que chama, 
repete.
insiste 
e emudece, 
nas horas iguais 
da negra favela ",

outras reportagens, convida os leitores a penetrarem na favela através do 

percurso do olhar, induzido a subir a grande escadaria. Ao chegarmos ao topo 

nos viramos para a figura imponente de um galo, elemento que dá título à 

matéria. O texto da reportagem foge de sua forma narrativa habitual e se 

transforma num poema, endereçado a um anônimo Rafael, habitante sofredor do 
morro.

Apesar da ênfase na situação de penúria em que vivem 
fax ela há a preocupação em afirmar, em uma das legendas das fotos, que são 

todos trabalhadores e não “malandros”. Na seqüência de O Relógio do Morro 

'emos o interior de uma casa humilde, onde uma mãe ensina o seu filho a ler, 

cena que ganha maior dramaticidade pelo braço engessado da criança em 

primeiro plano (Grupo 3.14.B). A legenda nos informa que “Não há escola 

pública no morro”. Na página oposta uma foto sangrada retratas uma lavadeira 

ajoelhada sobre um mar de lençóis estendidos no chão. Ao fundo o mar, 

propriamente dito, e um trecho da cidade próximo ao cais. “Bandeiras brancas 

como as suas almas”, afirma a legenda em relação à mulher e os lençóis, numa 
alusão ao estereótipo do negro de alma branca. Aliás essa mesma idéia também 

aparece em Sabotagem no Morro (Grupo 3.15), que utiliza a suposta letra de um 

samba como fechamento do texto.
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meus senhores, é o samba 
um pouquinho de alegria, 
um cheirinho de tristeza... 
O samba é
o canto de uma raça 
cheia de melancolia...
Que tem a pele cor da noite
mas tem a alma cor do dia ... "4'

Uma das fotografias dessa reportagem mostra duas meninas ‘Negras 

como o samba”, imagem sobre a qual uma segunda legenda vem acrescentar. 
“Somos uma democracia racial. Não temos vergonha de nossos negros, de 

nossos grandes e pequenos negros, de nossos célebres e anônimos negros, 
alegria e tristeza de nossa raça quase definitiva. Negros de pele negra como o 

samba, de alma nostálgica de samba”. Se é que supostamente não temos 

vergonha é porque “os nossos negros” têm “a alma cor do dia . Sabemos qu 

apesar de terem nascido negros, no fundo eles têm sentimentos que 

caracterizam pela mesma pureza que os dos brancos. Mas retomemos nossa 
incursão em O Relógio do Morro, na qual também encontraremos referência 

relações inter-raciais. Ao virarmos a página pela segunda vez, em meio 

diversas do cotidiano, a reportagem avalia o papel da religião para o povo 

favela (Grupo 3.14.C). “A prece é pão” nos diz a legenda da imagem principal 

dessa seqüência. Mais uma página e mais três cenas que explicitam a p 

situação de vida dos habitantes do morro. Já a quarta imagem quer nos 

que, apesar da miséria, não há preconceito racial na favela. São duas me 

uma loura e uma negra - que parecem estar brincando juntas, situação esc 
pelo fotógrafo para comprovar “A democracia do morro .

A reportagem se fecha com duas fotografias (Grupo 3.14.E) 
primeira vemos um senhor, de chapéu, com uma menina no colo, esta por 

vez, traz nas mãos uma boneca. A primeira vista a composição faz alus” 
célula familiar básica, composta por pai, mãe e filho(a). No entanto, quan 

percebemos que a figura feminina é uma criança e não uma mulher, a cen 
de ser uma realidade presente para se transformar numa espécie de antecip Ç~ 

do destino da menina, que fazendo-se mãe, dará continuidade àquele mo 

vida. Esse sentido de continuidade é confirmado pela legenda. Este velh , q

<!-Nào conseguimos identificar se essa era, de fato, a letra de um samba da época ou apenas uma 
criação de David Nasser especialmente para a reportagem.
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abraça a menina, vive há meio século num quarto de quatro metros quadrados, 

na Favela. Não pensa em sair de lá. Diz ele que a Favela é eterna como a chuva 

que cai na rua, a fé que ele tem em Deus, ou o céu que quase arranha com os 
dedos”. Essa mesma fé Manzon presentifica na imagem, através de uma placa 

pendurada na parede, estrategicamente situada por sobre a cabeça do homem. 

Nela podemos ler: “Deus esteja nesta casa”. Por fim, uma fotografia sangrada 

vem retomar a idéia de contraponto entre a vida do morro e a vida da cidade. 
Uma mulher coloca roupa no varal do fundo de sua casa, alheia à imensidão da 

cidade que se extende no horizonte. O chão de terra batida, a casa térrea e a 

simplicidade de seus trajes só fazem aumentar ainda mais a distância entre 

aqueles “Dois Mundos”.

Além do crescimento urbano e da modificação dos modos de vida que 

acarretava, um outro fenômeno, igualmente marcante, que estava mudando 
feição do país nos idos da década de 40 era a industrialização, tema que por su 

atualidade e pelo interesse que despertava, não podería estar ausente 

reportagens de Jean Manzon. Esse assunto pode ser encontrado de form 
dispersa em diversas reportagens mas é O Vale da Redenção (Grupo 3 ), 

publicada em maio de 1946, que trata especificamente desse assunto 
fotografia de abertura, duas máscaras de soldador, inertes, repousam sob 

solo cintilante de minério de ferro. São operários de Volta Redonda, nos info 

a legenda da fotografia que toma a página inteira. Seguem se duas 

imagens. Na primeira, aparecem quatro grandes rodas de locomotivas 

trilhos, soltas, agigantadas pelo ponto de vista do fotógrafo, tendo ao fun 

uma paisagem delicada, composta por pequenas casas em meio a silhuetas 
árvores e sobre as quais pairam algumas nuvens. Logo abaixo a terceira 

Trabalhadores anônimos, de perfil, são transportados na carroceria 

caminhão, na qual se lê “siderúrgica nacional se completarmos mentalm 

segunda palavra que escapa rumo ao extra-quadro.

As imagens descritas articulam-se formal e conceitualmente de maneira 

precisa. Na abertura, o minério de ferro, matéria-prima da siderurgia, 

esteio do trabalho dos operários, a um só tempo ausentes e presentes em seus 

vestígios. Seguem-se, então, as rodas, que em sua desproporção e tom
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contrastante, pairam onipresentes, como verdadeiros monumentos ao poder do 
ser humano de transformar a paisagem através da tecnologia moderna. E por 
isso, que se situam acima dos homens que as produziram, literalmente próximas 
do céu.

ra dia do Juízo Final. O Senhor, lá das alturas, presidia o magno certame. Chegou 
a 101a de uni cidadão baixinho, de insinuante sorriso, as mãos nas costas, uns 
jio^in ios biancos invadindo a nuca. - Seu nome? O homem disse. Deus examinou o 

ossiei Oh, havia coisa demais, tudo contra! - Que fez você de aproveitável em toda a 
sua vida, Getúlio? - Protegi meu povo. - Deixa disso. As prisões andavam cheias.

unca houve tantas perseguições no Brasil, nem jamais a liberdade foi tão 
' io entamente sacrificada. Que fez você, Getúlio? - Bem, Sr. Deus, se não se acredita, 
eis aqui um depoimento de alguém que esteve contra mim. E Getúlio deu ao Senhor 
P a e> e meditar, esta reportagem, porque era sua única esperança de fugir ao fogo 
eterno. A sua única defesa. "

n-0 Cruzeiro, 11 maio. 1946, pp. 8-15, 16, 84. O vale da redenção. Fotos: Jean Manzon/Texto: 
David Nasser.
"-0 Dicionário Aurélio aponta como uma das definições da palavra redenção “A salvação 
oferecida por Jesus Cristo na cruz com ênfase no aspecto de libertação da escravidão do 
pecado".

Logo abaixo da fotografia das rodas vê-se a de um grupo de 
trabalhadores anônimos, “jovens brasileiros” irmanados no direcionamento do 

olhar, que fazem da siderurgia nacional o seu veículo rumo a um local adiante, 

no exterior da página. Se a estruturação das duas imagens em planos horizontais 

sucessivos estabelece uma hierarquia clara entre o trabalhador e o produto de 

seu trabalho, a correspondência da ritmação vertical de ambas as fotos, dada 
pela repetição dos elementos - rodas e homens -, aponta para a relação intrínseca 

existente entre essas duas instâncias, aproximando trabalhadores e peças, como 

elementos de uma mesma linha de montagem. Além disso, formalmente, 

homens e rodas compartilham de um movimento centrífugo, reforçado pelo 

corte abrupto das margens verticais.

A tudo isso soma-se o tom apoteótico da manchete O Vale da 
Redenção e a pequena fábula43 que se segue como lead, ambientada no dia do 

Juízo Final. Ambos conferem à industrialização do país um caráter de libertação 

religiosa44.

O texto dá a entender que estamos diante de uma reportagem imparcial 

que podería ser entregue ao próprio Deus no dia do Juízo Final, como 
meio de redimir o ex-presidente Getúlio Vargas diante do julgamento
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posteridade. Como David Nasser era conhecido por seu posicionamento 

explicitamente contra Vargas, esse fato se constituiría na prova cabal da 

veracidade de seu depoimento. Visualmente a reportagem prossegue mostrando 

operários trabalhando nas máquinas e cenas das transformações que a Usina 

provocou na região de Volta Redonda (Grupo 3.16.B-D). A foto derradeira nos 

apresenta uma fileira de homens caminhando firmemente para adiante, em 
direção à gigantesca maquinária industrial. Trata-se, segundo a legenda, da 

“Nova Paisagem do Brasil”.

Vimos no capítulo anterior que uma análise dos temas das reportagens 
da revista O Cruzeiro, de uma maneira geral, e do trabalho de Jean Manzon, em 

particular, não pode prescindir de considerações acerca dos interesses pessoais e 

políticos de Assis Chateaubriand. Toda a trajetória da revista esteve marcada 

pelas flutuações desses interesses, o que se vê de forma ainda mais evidente nas 

reportagens que tratam especificamente da política nacional. O momento do 

ingresso de Jean Manzon em O Cruzeiro coincide com o início do processo de 
enfraquecimento do Estado Novo, que começara com a adesão do país à 

Segunda Guerra em agosto de 1942. No entanto, as reportagens de Jean Manzon 

que tratam de temas relacionados ao governo de Vargas, realizadas entre o seu 

■ngresso na revista em agosto de 1943 e o fim de 1944, ainda são favoráveis ao 

regime. O Destino de uma Fazenda, por exemplo, trata da importância de uma

Esse amplo panorama de “quadros e costumes regionais”, traçado por 
Jean Manzon, nos coloca diante de um retrato do Brasil de contornos ainda não 

completamente definidos. É como se tivéssemos iniciado o processo de 

revelação de uma fotografia. A imagem começa a surgir timidamente, imersa 

nos líquidos reveladores, sob a iluminação precária do laboratório. Para que a 

sua aparição se complete e que possamos enxergar melhor esse nosso retrato, 

precisamos transitar numa outra esfera, reveladora, por exelência, de alguns dos 

contornos mais precisos de uma sociedade. É hora de abordarmos as 

representações do poder.
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“-Sátiras políticas através da analogia com animais podem ser enc°"^aS • 
Cruzeiro, 22 fev. 1947, Jardim Zoológico e 22 mar. 1947, Mensagem de canano.

escola de pesca coordenada por Darcy Vargas, esposa do ditador, ao passo que a 

reportagem Getúlio Vargas - o novo imortal, cobre a cerimônia de ingresso de 
Getúlio Vargas na Academia Brasileira de Letras. O interventor do Estado de 

São Paulo, Fernando Costa, e o ministro da Fazenda de Vargas, Souza Costa, 

também seriam alvo de reportagens elogiosas em Campos Elysios e A Pasta da 
Fazenda (Grupo 2.14).

Após um longo período de apoio incondicional à ditadura do Estado 
Novo, Assis Chateaubriand decide ignorar a censura e passa a criticar 

abertamente o governo, seguindo uma tendência de insubordinação geral da 

imprensa à orientação do DIP, que ocorre a partir de fevereiro de 1945. 

Chateaubriand passa a atacar os planos continuistas do governo, a apoiar 

realização de eleições e a propagandear a candidatura de Eduardo Gomes. 

Assim, embora o golpe militar, que põe fim à ditadura Vargas, vá ocorre 

somente em novembro de 1945, encontramos reportagens de Jean Manzon, 

contrárias ao governo, desde abril daquele ano. A primeira delas seria/ís Urna 
Cidadãos (Grupo 3.17), que inaugura um tipo de fotorreportagem satírica, ao 

qual Manzon iria recorrer algumas vezes45. A reportagem foi publicada em 

abril, pouco mais de um mês após Getúlio Vargas ter promulgado uma eme 

na Constituição que previa o prazo de noventa dias para que fossem mar 
eleições gerais.

A reportagem é uma espécie de fábula, cujos personagens são animais 

que habitam uma certa república dos bichos. Escrita em tom extrem 

sarcástico e linguagem rebuscada, a reportagem associa diversos anim 
fotografados num zoológico, com as principais figuras políticas do go 

Getúlio Vargas, representado ele próprio pelo leão. O início do texto si 

acontecimentos no momento em que já se prevê o fim da Segunda G 
Mundial. “Não aconteceu na era mágica dos bichos falantes. O velho leão d 

juba encardida pelas noites longas e pelos dias longos de seu 

descansara a fronte sobre a terra misericordiosa. As estrelas eram frias, 

pomba de branca plumagem se penteava.com o bico. A paz se anuncia 

caminhos e havia doçura nas árvores irmãs .

penteava.com
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Junto ao texto a reportagem traz uma sucessão de fotografias de 
animais, acompanhadas de legendas que visam permitir ao leitor a identificação 

dos personagens que lhe seriam correspondentes. A primeira é uma exceção e 

mostra algumas vitórias-régias, como “as flores da república . Já a segunda é 

uma ave de rapina: “O sinistro môcho chinês fora escolhido para ministro da 
justiça e o anexamento de um ato à última Constituição cortara os derradeiros 

vestígios democráticos daquela república, presisamente no alvorecer 

democrático do mundo animal. E o môcho dizia: A democracia é nefasta, o voto 
é um crime”.

Surge então o urubu-rei, que aparentemente seria o interventor do 
Distrito Federal, Emâni do Amaral Peixoto, genro de Getúlio Vargas (Grupo 

3.17.B). “Urubu-Rei, o Cônego da República, mantinha seus olhos brilhantes 

sobre aquele pequeno Distrito Federal. Não hesitava em clamar contra 

autonomia daquele pedaço de terra, nem de renegar seus mártires ou seus heróis. 
O vulto tétrico e negro assustava os próprios deuses e fazia os antos cairem do 

altares”. Outras associações eram ainda mais explícitas, como a do chipanz’, 

que indubitavelmente representava o ex-diretor do DIP, Lourival Fontes. 

Departamento de Propaganda era bem dirigido. Os jornais se calavam, 

amordaçados. Não havia vozes descontentes, porque ninguém podia fal 
silêncio era a palavra de lei, a palavra de ordem, numa república sem lei 

ordem. O leão governava, certo de que não havia um único descontente . C 

páginas depois o chipanzé volta a aparecer, dessa vez numa fotografia sangr 

na qual se vê especificado o seu cargo: “Diretor de Imprensa e Propagan 
(Grupo 3.17.D).

Mas não apenas os políticos faziam parte da república dos bicho 

grandes empresários nacionais foram retratados como um tipo de pe’ 

conhecido como barbado (Grupo 3.17.C). “Os barbados da economia popul 

tubarões dos lucros extraordinários, eram assim como os Matarazzo 

espécie. Não viam com bons olhos, mas com sangue-frio, a marcha das e ç 

naquela república. Dizem que acendiam velas a Yemanjá, rainha das águas, 
Saci, diabo côxo dos pantanais verdes, para que tudo ficasse como esta 

todos os “bichos” estavam sendo duramente criticados, havería dois dentre eles 

que seriam não apenas poupados, mas teriam suas grandes qualidades ex
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Apelidada pejorativamente com esse nome por causa das feições asiáticas de seu 
autor, o ministro da justiça Agamenon Magalhães (tratado pelos adversários como o 
Malaio j, a Lei Malaia pretendia, dizia o governo, proteger a economia e as empresas 
brasileiras contra a ação dos grandes trustes, nacionais e estrangeiros.

Um deles seria o General Eurico Dutra, ou melhor, a onça, que o texto afirma 

ser um tigre real: “Ele dirigia os negócios da guerra. Criara exércitos, prestara 

serviços à república e um dia, levado por forças em jogo, fora transformado em 

candidato ao mais alto posto da nação dos bichos. Sabiam todos que ele era um 

chefe capaz. Honesto. Bravo. Inteligente. E com outra vantagem: a eliminação 

de um terceiro”. Não por acaso Dutra recebe tantos elogios. A candidatura à 

presidência daquele que fora Ministro da Guerra de Getúlio Vargas havia sido 

lançada no mês anterior e, embora Assis Chateaubriand não o apoiasse, decidira 

não atacá-lo diretamente para não criar indisposições com o general, caso ele 

viesse a ganhar as eleições. O outro personagem elogiado seria Eduardo Gomes, 

candidato apoiado por Chateaubriand, exaltado como o pelicano “herói dos 

ares, ave do sacrifício”. Ainda nessa mesma página vemos uma fotografia em 

que Jean Manzon registra uma placa do zoológico na qual se lê: “Os animais já 

estão alimentados. Coopere conosco evitando dar-lhes alimento”. A legenda faz 

uma associação entre essa advertência e a situação de racionamento de 

alimentos por que passava o país. “Os cartazes de propaganda na república eram 

contraditórios (...) A verdade é que havia falta de alimentos. Nem leite, nem 

arroz, nem feijão, nem carne, nem pão, nem açúcar, nem casa para morar .

As duas últimas fotografias da reportagem fazem um contraponto entre 

a imagem do candidato Eduardo Gomes, como um pelicano levantando vôo, e a 

do presidente Getúlio Vargas como o leão combalido: “O leão finge de morto 

(Grupo 3.17.D). Tratava-se de uma clara alusão à indefinição de Vargas acerca 

das eleições. O texto termina conclamando Getúlio Vargas ao abandono da cena 

política: “Nunca se ouviu seu último grito. Jamais o leão deu sinal de sua 

passada força. Porque o mais belo grito de sua vida e o gesto mais viril - estava 

em que ele soubera abandonar a luta na hora certa”. Naquela ocasião as relações 
entre Assis Chateaubriand e Getúlio Vargas iam se tomando cada vez mais 

tensas, até que se transformaram numa verdadeira guerra quando o presidente 
decidiu decretar a lei “Dos Atos Contrários à Economia Nacional , que ficaria 

vulgarmente conhecida como a “Lei Malaia”.
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pais, o que demonstra o enfraquecimento cada vez maior do gov 
O Estado Novo (1937-1945). Rio de Janeiro, Difel, 1976, p. 104. 
"-0 Cruzeiro, 14 jul. 1945.

Na verdade Assis Chateaubriand não seria o único a se opor à lei anti- 

truste. Ao explicitar o seu repúdio ele se toma porta-voz, não só de seus próprios 
interesses, mas também dos da indústria, do comércio e dos bancos47. Assim, em 

resposta ao que Assis Chateaubriand e seus correligionários consideravam uma 
\erdadeira afronta, Jean Manzon e David Nasser voltariam a atacar o governo 

com o mesmo virulento sarcasmo da reportagem que vimos anteriormente. 
Agora seria a vez de Truste dos Trustes™ cujo título faz alusão à longa 

permanência de Getúlio Vargas no poder, que naquela ocasião já durava quinze 

anos. A reportagem aborda os trustes mais inusitados: o truste das pernas, das 
galinhas, da festa de caridade, do músculo, do turfe, do mar, da imortalidade, 

das curvas, das louras e da roupa suja, para finalmente tratar do principal deles, 

que seria o truste dos trustes.

"Encerraremos estas notas de subsidio à história dos trustes no rasi 
referência ao truste dos trustes: o Governo. Ele monopoliza o cafe, o et e, • ~ 
açúcar, o sal, o mate, a água, as estradas, a miséria, as cataratas, o su 5 ’ ~
monopoliza, como inevitável força de um atavismo castilhista - o proprio 
truste do Governo é o mais cômodo de todos. Sustentado pelas proprtas eis os 
fazedores de leis regem os destinos de uma nação anulando a concorr , tru^tes 
certo? Está errado? O futuro o dirá. Ninguém pode ser, deboafe, afavoi , , 
mas a condição essencial é que os trustes existam. Depois, que o exemp

Jean Manzon tenta condensar nas imagens o sarcasmo do
David Nasser. Para o truste dos músculos ele apresenta um halterofilis 

pose afetada, para o truste das curvas ele nos mostra a fotografia de uma m 

em posição provocante, com o rosto oculto e as pernas aparentes 

personagem constante nas sátiras de Jean Manzon e David Nasser tamb’ 
faria presente nessa reportagem, dessa vez de forma indireta. A fotografia q 

retrata o truste do governo mostra um letreiro com as iniciais IRFM, mar 
Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo.

Chateaubriand, entretanto, tinha outra interpretação: achava que havia sido feita de 
encomenda para destruir os Associados, pois proibia que empresas jornalísticas de um 
mesmo dono pudessem ser acionistas de outras do mesmo ramo, ou que se fundissem 
entre si, ou se organizassem em associação ou agrupamento sob um só controle. Ou 
seja, a lei impedia tudo aquilo que os Associados faziam' .
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"-Morais, Fernando, op„ cit., pp.433-435. ■ FAUSTO Boris História do Brasil. São
-Para isso utilizamos como referências principais FAUS , .-..-na brasileira

Paulo: Edusp, 1998 e MOURA, Gerson.Autonomia na dependenc.a: a política externa brasiteir 
de 1935 a 1942. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. .
”-A esse respeito ver: MOURA, Gerson, op„ cit.e também do mesmo autor. T.o Sam cheg 
Brasil. A penetração cultural americana. São Paulo: Brasi icnse, 
"MOURA, Gerson (1984), op. cit., p. 139-140.

Truste dos trustes mostra bem o momento em que o Estado Novo 

começa a perder forças com a adesão do Brasil à causa aliada. Como o governo 
podería enfrentar a grande contradição de ser intemamente um regime ditatorial 

e no exterior defender a causa democrática? Dentro desse contexto, a cobertura 
dos preparativos para a participação do Brasil na Segunda Guerra, realizada por 

Jean Manzon para O Cruzeiro, serviríam como um canal para a de defesa da 

democracia. Assis Chateaubriand não somente era favorável ao ingresso do país 

no conflito, como chegara a planejar a organização de uma legião armada 
cladestina de voluntários, a ser enviada para a Europa49. Mas antes de passarmos 

à análise das reportagens, tentemos situarmos melhor as circunstâncias da 

adesão do Brasil à Segunda Guerra Mundial50.

Durante o período do Estado Novo devemos destacar, em relação à 
política externa, a crescente importância que os Estados Unidos iriam assumir 

na conjuntura internacional. Havia uma grande disputa entre os Estados Unidos 

e a Alemanha pela hegemonia política e econômica na América Latina. Visando 
fortalecer os seus propósitos expansionistas os Estados Unidos iriam 

estabelecer a política do pan-americanismo, que pregava a cooperação das 

nações americanas contra o avanço do poderio alemão e a defesa dos ideais 
democráticos". Para propagar de maneira mais eficaz essas idéias os Estados 

Unidos iriam adotar uma série de medidas, entre elas a criação do OCIAA 

(Office of the Coordinator of Inter-American Affairs), em 1940, que ficou 

conhecido no Brasil como Bureau Interamericano. Dirigido por Nelson 
Rockefeller, o Bureau tinha como objetivo primordial “persuadir as nações 

latino-americanas a seguir a liderança dos EUA em oposição ao Eixo, integrar a 

economia americana com a dos EUA em um mesmo sistema, impedir 

revoluções nas Américas, lutar contra os agentes do Eixo e aumentar o comércio 
dos EUA. E tudo isso sem dar a impressão de que estavam interferindo nos 

negócios internos dos Estados soberanos”52. No Brasil o Bureau faria vultuosos
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investimentos, em diversas áreas, como imprensa, ciência, educação, saúde e 

alimentação.

Segundo Gerson Moura, a política externa brasileira assumiu no final 

anos 30 uma posição de “eqüidistância pragmática entre a Alemanha e os 
Estados Unidos, no final dos anos 30, procurando conseguir o máximo de 

vantagens em sua balança comercial. À eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 
setembro de 1939, o Brasil reagiría declarando a sua neutralidade. No entanto, o 
ingresso dos Estados Unidos na guerra, a partir do ataque japonês à base 

americana de Pearl Harbour em dezembro de 1941, iria obrigar o Brasil a se 

posicionar a favor do Eixo ou dos Aliados. Ainda segundo o mesmo autor, 

Getúlio Vargas iria negociar o seu apoio em troca do fortalecimento econômico 

e militar do Brasil, que deveria se materializar através da cessão dos recursos 

necessários à realização de dois projetos: a construção de uma gran 
siderúrgica nacional e o rcequipamento das Forças Armadas .

Os Estados Unidos estava ciente da grande importância estratégica do 
Brasil naquele momento, seja em função da possibilidade de fomecimen 

matérias-primas essenciais para o esforço de guerra, seja em função 

posição territorial privilegiada para a instalação de bases navais e aéreas. Já 
final de 1941 consegue que suas tropas ocupem o Nordeste do Bras' 

janeiro de 1942, apesar de pressões contrárias, o Brasil rompe re ç* 

diplomáticas com o Eixo. A fim de formalizarem suas negociações 

Estados Unidos iriam assinar, em março daquele mesmo ano, os Aco 

Washington que previam a liberação de crédito para o armamento 

Brasil e o fornecimento aos Estados Unidos de matérias-primas como b a, 

algodão e mica. No entanto, os americanos ainda temiam entregar armam 

ao Brasil, tendo em vista a simpatia ao Eixo expressa por um grande segm 
das Forças Armadas. Esse impasse seria superado em agosto de 

Pressionado por grandes manifestações populares frente ao ataque de n 

mercantes brasileiros por submarinos alemães, Getúlio Vargas declararia g 

ao Eixo e conseguiría, assim, fazer com que os Estados Unidos cumprissem 
definitivamente os acordos previamente acertados. A declaração de gu 

entanto, não implicava necessariamente na participação armada do Brasi
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J-Essa é a versão defendida também por Boris Fausto. Ver: FAUSTO, Boris, op. cit-, p. 381

conflito. Somente mais tarde, atendendo a inúmeras reinvindicações intemas, 

entre elas as da União Nacional dos Estudantes, do Partido Comunista Brasileiro 

e de um grande segmento dos militares, Vargas iria criar a Força 

Expedicionária Brasileira (FEB), em agosto de 1943. Após um período de 

organização e treinamento, um primeiro contingente de soldados da FEB é 

enviado para lutar na Itália, em 30 de junho de 1944.

As duas primeiras reportagens de Jean Manzon que iriam tratar 

diretamente da participação do Brasil na guerra datam de l2 de abril de 1944. 

F.A.B. Heróica e Brasileiros para o Front! tratam, respectivamente da partida 

dos pilotos da Força Aérea Brasileira e do recrutamento e treinamento da Força 

Expedicionária. Numa das páginas de F.A.B. Heróica vemos quatro fotografias 

de pilotos despedindo-se de seus familiares. Uma só legenda resume todas as 

imagens: “Não há lágrimas quando eles partem para o front. Suas mães, suas 

noivas, os amigos, não lamentam a ausência. Milhões de esposas e mães em 

todo o mundo enfrentam momentos igualmente amargos e não choram. Porque, 

cada um desses entes queridos irá contribuir para que a paz volte ao mundo e 

perdure para sempre”. Mais enfática nos textos e imagens é a segunda 

reportagem (Grupo 3.18). Montada segundo o modelo de edição que se inicia em 

página ímpar, a reportagem começa com uma fotografia de grande impacto 

formal. Duas fileiras de soldados armados marcha em direção ao primeiro plano, 

formando linhas de força perfeitamente definidas, direcionadas para um ponto 
de fuga situado no horizonte. Em sua marcha ordenada e firme os soldados 

parecem responder ao apelo da manchete. Na seqüência vemos os soldados, 

agora de costas, na mesma página em que aparecem três oficiais graduados. E a 

partir de um terceiro ponto de vista que Jean Manzon nos mostra mais uma vez 

o contingente de soldados, tendo ao fundo uma paisagem com fios elétricos e 

palmeiras (Grupo 3.18.B). O texto descreve a diversidade de origens das tropas 

brasileiras.

t d Xe'C‘to ExPedicionário Brasileiro seguirá para o 'front', levando homens de 
o os os Estados, brasileiros louros das montanhas frias do Paraná; mestiços de alma 
orte as planícies nem sempre tostadas do Ceará; mineiros desconfiados e cantadores 
.aS erais; matogrossenses que não são aqueles chucros boiadeiros que vocês 

ginam; caiçaras de alma leve como a dos pássaros que sobrevoam o mar de seus
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A guerra é entendida como ocasião oportuna para se afirmar a unidade 
do país, apesar de sua tão grande diversidade. Vemos, então, detalhes do 

uniforme dos soldados, confeccionados com material 100/o nacional e 

novamente nos são apresentados alguns militares de alto escalão (Grupo 3.18.C). 
A última fotografia traz, em primeiro plano, um soldado segurando a bandeira 

do Brasil, que corta a imagem numa diagonal ascendente. Junto ao seu topo a 

legenda antecipa: “Esta bandeira desfilará sob o céu do Velho Mundo, ativa e 

triunfante”. Ao fundo outros soldados, na mesma postura corporal do primeiro, 

têm nas mãos fuzis, no lugar da bandeira. Na paisagem comparece ainda um 

palmeira que confere à cena uma marca local.

Cabe-nos esclarecer que a referência que aparece no texto 

reportagem aos amazonenses que ficariam lutando nos seringais, diz respeito 

episódio da batalha da borracha. Em função do acordo do país com os Esta 

Unidos, o Brasil deveria aumentar a produção de borracha para supri 

necessidades americanas durante o período da guerra, uma vez que 
abastecimento havia sido cortado pelos japoneses. Isso deveria ocorrer tam 

com a extração de inúmeras outras matérias-primas, em cumpriment 

acordos de Washington. É por isso que em várias das reportagens de 
Manzon os trabalhadores lotados nessas atividades eram tratados 

verdadeiros soldados a serviço da guerra5. Isso ocorre, por exemplo, 

reportagem No El-Dorado da Mica, publicada em agosto de 1945 . Uma 
legendas apresenta um operário com ambos os olhos vendados por cura 

“Ferido de guerra da retaguarda. Este operário ficou cego, numa explosão, 

um ferido de guerra com os mesmos direitos e a mesma honra do q 

tombaram no campo de batalha. E não será porventura uma batalha esta q 
fere silenciosamente no ventre da terra, na extração do minério. (Grup )

quintais: sossegados bandeirantes, descendentes de heróis desbravadores: cariocas 
alegres e barulhentos deixarão a Cinelãndia: piauienses deixarão de fazer versos à 
lua: paraibanos já não falarão em caçadas à arma branca; pernambucanos de Olinda 
e do Recife caminharão juntos, como nos velhos tempos; amazonenses ficarão nos 
seringais, lutando com a mesma intrepidez - e a mesma utilidade - dos que estão na 
primeira linha; paraenses darão adeus, por alguns meses, ao assai, assai da cor da 
alma do diabo, feio como a noite sem paisagem, mas gostoso como a boca mais 
gostosa da paraense mais bonita ",

"-Esse é o enfoque dado também pela revista Em Guarda, produzida pelo 
Interamericano, em várias de suas reportagens.
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A reportagem traz ainda outras imagens emblemáticas: o oficial 

cercado por sua tropa sorridente: “O comandante é amigo de seus soldados e 

todos os oficiais expedicionários seguem essa norma de democracia militar , o 

soldado adormecido com a fotografia da mulher amada afixada na cabeceira da 

cama. Por fim, um outro soldado, abraçado a um cachorro, lê circunspecto uma

egros valentes, brancos corajosos, caboclos duros, descendentes de asiáticos, 
euiopeus e africanos lutando pela mesma causa, à sombra da mesma bandeira.

en lum país podería dar essa magnífica lição de democracia racial. Não formamos 
regimentos de negros a parte, nem foram dados aos soldados negros, comandantes 
negros. Os filhos de alemães, de japoneses e de italianos tiveram os mesmos direitos e 
rece eiam o mesmo tratamento que os outros brasileiros".

No final do mês de abril de 1944 seria publicada uma outra reportagem, 

mesmo tom de patriotismo exacerbado que vimos em Brasileiros para o 

Frontl. Tratava-se de Últimas Horas no Brasil, que pretendia registrar os 

momentos finais das tropas brasileiras antes da partida para a guerra (Grupo 

3.19). “Estas notas não se propõe, apesar de tudo, limitar-se a um registro de 

impressões: contêm informações até certo ponto inéditas sobre a vida dos 

expedicionários e é um canto de louvor ao soldado raso, intrépido combatente 

das causas democráticas”. Assim como a reportagem anterior, essa também 

começa com uma fotografia de grande impacto formal. O ponto de vista 

inusitado do fotógrafo traz o leitor para dentro do assunto, colocando-o no 

interior de uma barraca de campanha, a observar um soldado perfilado do lado 

de fora. Seguem-se cenas dos expedicionários com seus equipamentos e uma 

imagem sangrada que mostra duas fardas penduradas numa árvore, como que 

aguardando o momento da partida. A fotografia ressalta o contraste entre os 

uniformes e a paisagem de um país que nunca vivera uma situação de guerra: 

“Fardas ao sol, sob as folhas de uma tropicalissima palmeira”. Logo depois, 

somos apresentados aos retratos de quatro soldados, que são, respectivamente, 

filhos de japonês, alemão, dinamarquês e italiano, nos informam as legendas. 

Essas imagens vêm dar corpo às afirmações do texto acerca da formação das 

forças expedicionárias. Agora a diversidade não se deve apenas aos brasileiros 

das diferentes regiões do país, mas se extende também aos descendentes de 

imigrantes.
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carta recebida: “A carta e o cão são os dois grandes amigos do soldado. Que não 

nos faltem nunca esses dois companheiros maravilhosos”.

A participação do Brasil na guerra através da FAB resultaria numa 

reportagem em que o componente estético, através de ângulos de tomada 

arrojados e jogos de luz e sombra refinados, seria mais enfatizado que a 

dramaticidade das cenas. Os 33 do Pacífico trata do treinamento de trinta e três 

oficiais da FAB, realizado por militares americanos, para o combate aos 

japoneses no Pacífico, já na fase final da guerra (Grupo 3.20). A fotografia- 

manchete mostra uma bem estruturada composição em que aparecem dois 
aviões em vôo, vistos a partir de um terceiro, situado acima deles, e cuja hélice 

invade parcialmente a borda superior da imagem. Ao lado, a foto de um capitão, 

alimentando-se para a batalha que irá enfrentar. A maioria das fotografias retrata 

os pilotos manejando os equipamentos de guerra. Na quarta página um homem 

parece brincar de “aviãozinho”, simulando um vôo com as duas mãos, sob o 

olhar atento de um jovem oficial sorridente (Grupo 3.20.B). A legenda, 

entanto, vem prontamente retificar uma possível interpretação ingênua 
imagem: “O Cel. Bonawitz, Tigre Voador Americano, ensina o jovem da FAB a 

derrubar japoneses”. Mas, afinal, uma pitada de drama não podería faltar. N 

seqüência da reportagem, duas páginas se abrem para nos mostrar os retratos d 

trinta e três pilotos (Grupo 3.20.C). A ausência de uma imagem nos cham 

atenção, pois em seu lugar está um quadrado preto em que se lê. Morto 

cumprimento do dever”.

A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial rendería ain 
inúmeras reportagens de Jean Manzon para O Cruzeiro. Sangue do Brasil c 

a chegada ao país dos feridos de guerra; Neurose de Guerra trata dos solda 

que “perderam a lucidez no campo de batalha ; A Volta mostra o reto 
heróico dos expedicionários, recebidos por uma multidão entusiasmada no 

de Janeiro. Mesmo alguns anos após o fim do conflito, Manzon consegui 

retomar o assunto sob várias perspectivas. Em Campo-Santo de Pisto" , 

publicada em maio de 1948 o fotógrafo iria registrar os locais em que estiveram 

os expedicionários na Itália, assim como o cemitério onde 

enterrados os 456 brasileiros mortos na guerra. No mês seguinte seria a 

publicação de O Dramático Encontro, reportagem que narra a vinda p
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' > a entrar no Palácio 
DIP. MORAIS, Fernando,

“-Segundo a versão de Fernando Morais, Jean Manzon teria sido con^j^ 
pelo Major Amílcar Dutra de Menezes que fora chefe de anzon

Brasil de uma italiana, que durante a guerra engravidara de um soldado 

brasileiro. Manzon foi o responsável pela descoberta do episódio e sugeriu aos 

Diários Associados que patrocinasse a vinda da mulher e da criança ao Brasil 

para encontrar o pai do menino. Num procedimento atípico, é o próprio Jean 

Manzon quem assina o texto de abertura da reportagem: A minha revista quis 

proporcionar ao público a intensidade do emocionante encontro, frente ao 

microfone da Tupi, para dar um testemunho de como pode estar ao nosso 

alcance a felicidade alheia e como devemos empregar nossos melhores esforços 

no sentido de realizá-la plenamente. Esta foi a mais linda reportagem de minha 

vida”. A exploração desse assunto chegaria até o ano de 1950, quando em 

janeiro Jean Manzon e David Nasser retomariam à Itália, onde iriam descobrir 

“as últimas lembranças dos nossos mortos”.
*

O enorme desgaste que vinha sofrendo o governo, em meados da 

década de 1940, não tiraria as esperanças de Getúlio Vargas de continuar no 

poder. Em vista disso ele não abandonaria a presidência até ser deposto por um 

golpe militar em 29 de outubro de 1945. A situação era tensa no Palácio 

Guanabara e a imprensa estava impedida de entrar na sede do governo federal. 

No entanto, os contatos profissionais de Jean Manzon, da época em que atuou 
no DIP, lhe renderíam o privilégio de ser o único fotógrafo admitido no interior 

do Palácio para registrar o desfecho da ditadura Vargas55. O resultado seria a 

reportagem A Queda de Vargas que apresenta diversas cenas protagonizadas 

pelos militares envolvidos, posando para a câmera de Manzon (Grupo 3.21). 

Cabe-nos salientar a legenda da primeira das três fotografias do ex-presidente, 

publicada na penúltima página, que tenta dissimular a relação anteriormente 

existente entre o fotógrafo e Getúlio Vargas: “O presidente deposto recebe Jean 

Manzon e sorri. Conheço o senhor e sempre vejo suas reportagens”. Era como se 

Vargas conhecesse o repórter apenas através de seu trabalho na imprensa.
Após a queda de Getúlio Vargas, o propósito de Assis Chateaubriand 

de não se indispor com o general Eurico Dutra ficaria explícito na reportagem O 

Candidato Eurico Dutra, de Jean Manzon e David Nasser (Grupo 3.22). A
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reportagem apresenta o general a partir de suas qualidades de homem comum e 
cidadão exemplar e justifica a sua escolha como candidato das bases 

govemistas, por se tratar de alguém que estava a altura de concorrer com o 
Brigadeiro Eduardo Gomes.

"O simples fato de ser um dos candidatos à suprema direção do país, faz do Sr. Eurico 
Gaspar Dutra motivo de justificado interesse jornalístico. Certamente que a opinião 
pública do pais deseja e precisa conhecer amplamente, através de sua vida - que e a 
forma mais honesta de se revelarem os homens - o cidadão que podei á vir a dirigir os 
destinos da coletividade brasileira. (...) Eis porque decidimos surpreender alguns 
flagrantes da vida deste brasileiro ilustre. Suas virtudes privadas, como fi o, como 
chefe de família, suas qualidades e tino de direção, como administrador do Ministério 
da Guerra, em uma de suas fases mais complexas, e ainda cidadão exemplar, explicam 
a razão por que se levantou a sua escolha como um dos candidatos do povo rasi eiro 
para a suprema governança do pais. (...) o Sr. Gaspar Dutra conservou intac as 
virtudes básicas da personalidade humana, a simplicidade de costumes e maneiras, a 
modéstia das atitudes. E aqui o apresentamos aos nossos leitores .

A fotografia-manchete mostra o general ao telefone, deixando no ar 

uma dúvida: “Quem estará do outro lado da linha? . A imagem seguinte vem 
dar a devida resposta. Nela aparecem, lado a lado, sorridentes, o militar e o ex 

presidente Getúlio Vargas, que desde maio expusera publicamente o seu apoio à 

candidatura de Dutra. As fotografias seguintes apresentam o general em 

situações diversas de trabalho, bem como em algumas cenas doméstic 

Primeiro Dutra atende a um militar para depois abrir a porta de sua residên 

para os leitores da revista. “Trocaria esta casa pelo Guanabara? , pergunta a 
legenda. Depois disso vemos, então, Eurico Dutra de pé, sendo servido de um 

xícara de café pela criada uniformizada (Grupo 3.22.C). Segue se a imagem 

mesa de cabeceira do candidato em que repousam o abajur, as fotografias de 
pai e sua mãe, tendo ao lado o quepi e as luvas de militar. É a prova de q 

Dutra é um guardião dos valores familiares e da tradição, o que se completa 

a referência a sua religiosidade presente no texto: O General Gaspar Dutr 

sua esposa, D. Carmela, são católicos praticantes e fervorosos. Vão à miss 
domingos e cumprem todos os deveres religiosos .

A reportagem se completa de forma atípica com duas fotografias 

sangradas justapostas. Na primeira Dutra aparece lendo um telegrama próxim 

um espelho que reflete o seu perfil. A sua figura ganha ares ainda mais so

°P- cit. p. 457 a esse respeito ver também o que conta o próprio Manzon em: REBATEL, 
Henry. Le Regard du Jaguar. Rennes; France: Éditions Ouest-France, 1991, pp. 181-186.
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*-Jà vimos a utilização desse tipo de artificio por Jean Manzon na revista n« 550,28 set.

derrotado à presidência dos Estados Unidos pelo Partid P

pelo rebuscamento da moldura que envolve sua imagem, que a seguir assume 

contornos históricos na última fotografia da reportagem. O general aparece de 
pé, frente a sua mesa de trabalho no Ministério da Guerra, tendo como pano de 

fundo um quadro, em que podemos reconhecer a figura de D. João VI, cercado 

por seus auxiliares56. O ângulo de tomada estratégico, escolhido por Jean 
Manzon, estabelece um paralelo entre Dutra e o príncipe regente, que 

igualmente tem nas mãos um documento. É difícil determinar o sentido preciso 

dessa analogia, em função da ausência de referências no texto e na legenda. A 

aproximação pode querer referendar apenas o momento presente de uma longa 

tradição histórica. No entanto, se retomamos os debates da época, nos é lícito 

supor que ela se deva à expectativa reinante, em meados dos anos 40, de uma 
maior abertura comercial do país para o exterior. Era algo que se esperava do , 

futuro sucessor de Vargas. Devemos nos lembrar que a abertura dos portos para 

o livre comércio foi a primeira medida tomada por D. João ao chegar ao Brasil, 

atitude que marcou positivamente a imagem de seu governo para a posteridade.

A reportagem em questão tenta passar um grande respeito e admiraçao 
pelo general Dutra. Mas em que pese essa reverência, o texto prevê, de forma 

sugestiva, qual seria a postura do general frente a uma possível derrota n 

umas: “Se depois das eleições honestas por ele exigidas, o General Euri 
Gaspar Dutra for derrotado, sua atitude se parecerá a de Wendei Wilkie [ ], 

saudando o primeiro magistrado eleito pela vontade do povo. Voltará ao qu 

ao seu elemento, a sua gente, bons companheiros de alvorada. Realmen , 

antes dessa agitação, nunca desejou sair do círculo em que sempre 

calmamente”57. Essa singela previsão não teria, no entanto, o respaldo 

eleitorado e, após uma vitória imprevista, com 55% dos votos, o general 

assumir a presidência da república no inicio de 1946.

A idéia de apresentar a vida privada dos políticos, como garantia d 
idoneidade na vida pública, já havia sido adotada por Jean Manzon num 

reportagem publicada no mês anterior acerca de um outro militar. Trata se 
General Dinamite que retrata Góis Monteiro em situações diversas, posand
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sua residência (Grupo 3.23). O general, havia sido uma figura fundamental na 
instauração da Revolução de 30, no golpe do Estado Novo e tivera um papel 

proeminente durante todo o governo Vargas, o que não impediu que ele viesse a 

ser um dos principais articuladores do golpe que derrubou o ditador em 1945. 
Góis Monteiro pertencia a um segmento do exército que se colocara favorável 

ao alinhamento do Brasil ao Eixo durante a Segunda Guerra. O seu caráter 

explosivo e polêmico, além de seu papel de liderança dentro do exército e 

grande influência no cenário político da época, sucitaram a analogia com a 
dinamite, traduzida na manchete58.

A reportagem se inicia com um retrato que mostra em close o rosto 
sorridente do general, com uma legenda que reproduz sua fala: “Sou um homem 

visceralmente democrático”. A imagem seguinte vem mostrar a verdadeira face 

desse espírito liberal. O militar aparece, fumando cachimbo, frente a um quadro 

que mostra a figura do Imperador francês Napoleão Bonaparte: “Góis Monteiro 

se inspira em Napoleão. Sobre a mesa, nas prateleiras, nas paredes, imagens do 

grande corso denunciam o amor do general brasileiro pelo vencedor de mil 
batalhas e seu espantoso gênio militar. A Grã Cruz da Legião de Honra que se 

'è ao peito de Bonaparte, Góis Monteiro também a possui”. O general é 

mostrado todo o tempo em trajes civis, pois se trata de um “militar 

eminentemente paisano”. Ele aparece manipulando documentos de seu “arquivo 

secreto , ou em meio a objetos, como a maquete do avião em que seu filho 

morreu a serviço da pátria, segundo a legenda. Essa seqüência culmina com uma 
fotografia sangrada de Monteiro, na rotina de sua vida familiar com a esposa: 

Seu Lar”. O texto acrescenta: “Na sala de estar ela se senta numa das poltronas 

e faz crochê até tarde da noite, enquanto ele passa em ordem as notícias do dia”. 

Depois disso, a reportagem dá continuidade à exposição dos locais de 

intimidade da residência do general (Grupo 3.23.C-D). Ele aparece falando ao 

telefone deitado sobre a cama do casal. Ao fundo a imagem de um cruxifixo na 

parede. “As imagens religiosas permitem aos visitantes que se saiba os 

sentimentos cristãos dessa família (...)”. Um outro cruxifixo surge agora na mão

— rnlnmbia Encyclopedia, third edition.com Franklin Roosevelt. The Consise Colum
http/www.encyclopedia.com. Qóis Monteiro pode ser encontrado

1 -Um panorama detalhado da trajetória política do ge gp£U Alzira Alves de. Dicionário 
no verbete referente ao seu nome em: BELOCH, Israe

http/www.encyclopedia.com
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uma espécie de arma, associação que a legenda só faz 

Espada”. Novamente se recorre à imagem de Napoleão,

O tom cordial da reportagem que tratava da candidatura de Dutra seria 

0 mesmo das reportagens sobre o governo publicadas ao longo de seu mandato. 

Ao que parece, o trabalho de Jean Manzon agradava bastante ao novo 
Presidente, que durante o govemo Vargas havia sido Ministro da Guerra. Em 

junho de 1949, por exemplo, o fotógrafo seria convidado a acompanhar a

Histórico Biográfico Brasileiro: 1930-1983.Rio de Janeiro: Ed. Forense Umversitana/Fundação 
Getúlio Vargas-CPDOC/FINEP, 1984, vol. 1-4.

do general, como 

respaldar: “A Cruz e a 

que dessa vez aparece na forma de escultura.

O objetivo principal da reportagem é justificar a reviravolta na posição 

política de Góis Monteiro, que de correligionário de Vargas, durante longos 

anos, passara a ser seu adversário. “Não é fácil, no aceso das lutas, julgar-se a 

conduta do homem público senão pelos seus atos reunidos, que muitas vezes 

demonstram invariável diretriz política (...) Se o General Góis Monteiro está no 

rumo certo, ele o está há muitos anos. Se está errado, o erro o acompanha de 

longe. Manteve-se coerente com seus princípios militares e com seu código 

político, que ele não traiu. Seus adversários não vêem nele a esfinge getuliana. 

Transparente como o cristal, ele nos permite divisar a sua estrada, os seus 

amigos, os seus candidatos, os seus erros (...) É uma árvore que criou raízes 

fundas e que os machados dos lenhadores não conseguem abalar sequer . A 

reportagem ainda se empenharia em dar ao público outras justificativas. O ar 

meio desleixado do temo usado por Monteiro e o aspecto despojado de sua casa, 

por exemplo, serviríam para provar a sua idoneidade moral: “(...) um elogio lhe 

deverá ser feito: vivendo nos mais altos postos de um regime em que 
floresceram todos os vícios administrativos, políticos e culturais, conseguiu 

manter-se pobre. Não enriqueceu, apesar de tudo, no poder”. Para finalizar a 

reportagem, o general é mostrado numa cena de aparente espontaneidade, lendo 

um livro, deitado numa rede, frente a um guarda-roupa desarrumado. O Velho 

Norte em seu Quarto” registra a legenda, numa dupla alusão, às origens 

alagoanas do general e ao seu papel de condutor da vida política nacional, 

exercido já há tantos anos.



Um olho que pensa - Volume 1 Capitulo 3

-214-

”-Ver: REBATEL, Henry, op cit pp 193-194. Em sua biografia Manzon conta que para 
conseguir fotografar a esposa do general Dutra na cabine de votação teve que escolher um 
angulo de tomada excêntrico, devido à obesidade da mulher. O resultado foi uma fotografia em 
que ela parecia ainda mais obesa do que na verdade era. Para completar a fotografia foi e ita a 
em página inteira, junto a informação habitual “Continua”, referente à continuação da 
reportagem na página seguinte. No entanto, esse contexto dava a entender que a imagem 
esposa de Dutra não coubera naquela página e continuaria na seguinte. Após a posse de Dutra, 
Manzon iria procurá-lo para tentar desculpar-se. Segundo o fotógrafo o presidente admirava 
muito o seu trabalho e não se mostrou incomodado com o incidente passado. Algum tempo 
depois Dutra convidaria Manzon para integrar a equipe de jornalistas que iria acomp a o em 
uma viagem aos Estados Unidos.

Na reportagem não faltam fotografias em que aparecem juntos os dois 

presidentes em cerimônias diversas. É “a história de uma velha e íntim 

que o destino das duas nações intensifica’. As boas vindas a que 

manchete é materializada pela imagem de Dutra sendo saudad p 
“autêntico indio americano”. Mais adiante, o presidente 

cumprimentado por uma menininha: “Dutra abraça as crianças ame 

general vai à missa, acena para populares e encontra personali 
política(Grupo 3.24.C-D). A fotografia de Dutra num quarto de hotel é o pretext 

para se fazer propaganda da Antárctica: “Gentileza americana. Nos hotéis em 

que esteve hospedado o Presidente Dutra, durante sua visita à Amér 

encontravam-se os produtos brasileiros que ali marcavam uma

comitiva de Dutra em viagem aos Estados Unidos5’. O resultado seria a 

reportagem “Welcome Dutra” [sic], com um número de páginas maior que o 
habitual, mostrando exaustivamente aquela que seria a primeira viagem oficial 

de um presidente brasileiro à nação norte-americana (Grupo 3.24). O texto da 

reportagem exalta a fundamental importância para o futuro do Brasil da sua 
relação com Estados Unidos.

“O Cruzeiro leva hoje aos seus milhões de leitores de todo o Brasil a historia a visi a 
do Presidente Eurico Gaspar Dutra aos Estados Unidos, dando a esta reportagem a 
excepcional apresentação de 16 páginas, por considerá-la da maior impor ancia n 
julgamento que o público fará do valor e do significado daquea visi a 
fundamental não só para o desenvolvimento das relações de amizade fraterna entre 
dois países, como, sobretudo, pela repercussão que a mesma tera fata men en 
econômica, finaceira e agrícola-industrial do Brasil. Os Esta os nl0S e 
única nação capaz de oferecer um exemplo, tanto político quanto econo™lC°‘ ... . 
brasileira. E que. por isso mesmo, no próprio interesse da hegemonia e o 
americano, deve cooperar na gigantesca obra de soerguimento da economia ~ 
Por isto toda a nação espera, desta viagem histórica, a primeira a ser fei'■ 
Presidente do Brasil, no exercício efetivo de seu alto posto, os me ores 
que, de resto, beneficiarão tanto o Brasil conio os Estados Uni os



ÜM OLHO QUE PENSA - Volume 1 Capitulo 3

-215-

prolongação do Brasil nos Estados Unidos. E o Presidente saboreava com 

agrado seu guaranâ-champanha”.

Depois de comparecer ao Congresso americano, o presidente é 

retratado em sua visita ao Tenesse, onde iria conhecer as represas da região “que 

podem servir de experiência ao grande plano nacional do General de 

recuperação do Vale do São Francisco, no Brasil”. O pitoresco da visita fica por 

conta da existência, naquele Estado, de uma cidade chamada “Brazil”. A 

referência a esse fato encontra-se nas legendas das quatro fotografias, através 

das quais Jean Manzon encena o encontro entre as duas nações, colocando o 

presidente brasileiro ladeado pelas bandeiras dos dois países. A primeira 

imagem é assim descrita pela legenda: “Na cidade Brazil, do Tennessee, no 

gesto mais emocionante de toda a viagem, após a visita das escolas, o Presidente 

tem nas mãos as bandeiras dos dois países, juntando-as num símbolo de nossa 
indivisível amizade". Nas imagens seguintes ele permanece em meio a elas, com 

uma xícara e um pires nas mãos, simulando tomar um cafezinho: “Sempre entre 

as duas Bandeiras, Dutra toma o café do Brasil, na cidade Brazil. E Jean 

Manzon, presente, sem perder um instante da viagem, fixou todos os momentos 

da comovente cena que hoje esta revista reproduz”. A última fotografia traz o 

general de perfil, com o olhar distante, observando através de uma janela, a 

paisagem da capital americana, pontuada por seus arranha-céus. “Última Visão 

de Nova York. De volta ao Brasil o presidente contempla a cidade tentacular, 

esperando que os Estados Unidos colaborem no seu mútuo interesse na obra de 

recuperação do Brasil”.

A reportagem cumpriu perfeitamente o propósito de divulgar a versão 
do governo acerca, não apenas da viagem, mas da própria relação entre o Brasil 

e os Estados Unidos. Nessa linha demonstra a perfeita sintonia de interesses 

entre os dois países; ressalta a cordialidade de suas relações, baseadas acima de 

tudo no valor humano dos dois chefes de Estado e defende a necessidade da 

ajuda americana para “a redenção social e econômica” do Brasil, que teria feito 

por merecê-la em função de sua filiação aos aliados durante a Segunda Guerra. 
Além disso, a reportagem desdobra-se em mostrar o quanto o general Eurico 

Dutra era o melhor presidente que o Brasil podería ter “com sua maneira 

discreta de ser, sua forma reservada de dirigir”. Para corroborar essa idéia, o
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60 p
Cruzeü-CHj01^1^30 P°de Ser encontrada em: REBATEL, Henry, op. cit., p. 194. A Ordem do 
ou ch f j U era a ma'or honra concedida pelo país, destinada tanto a civis quanto a militares 
6I-V e eS e Estado estrangeiros e fora instituída por Getúlio Vargas em 1932.
reporta P°r CX(5mP'0, ® Cruzeiro, 26 mar. 1949. Cidadão Eurico Dutra. Uma das legendas da 
seus gem a lrma: Tolerância. Jamais um chefe político foi mais tolerante e generoso com 
62 Watnfu?0S 6 a<^versar'os' Seu objetivo é conseguir a colaboração de todos”.
no A 7ER’ ^amueL Minha razão de viver. Rio de Janeiro: Record, 1987, p. 24. A versão dada 
Ç, ver ete Assis Chateaubriand” do Dicionário Biográfico Brasileiro defende que 
EJ3 e^U J2,and ter’a dado “um discreto apoio à candidatura de Vargas", pois considerava que 
Al? °,mes não teria chances de vencer as eleições. Ver: BELOCH, Israel & ABREU, 
Fo 113 /eS Dicionári° Histórico Biográfico Brasileiro: 1930-1983.Rio de Janeiro: Ed. 
0 rense Gniversitária/Fundação Getúlio Vargas-CPDOC/FINEP, 1984, vol. l-4.Decidimos 
aasVeport VerSa° de Samuel Wainer que se coaduna perfeitamente com o que pudemos verificar

■O Cruzeiro, 13 ago. 1949. Cidadão Canrobert.

Todo esse jogo político pode ser acompanhado, passo a passo, através 
das lentes de Jean Manzon. O apoio a Canrobert ficaria manifesto em várias 

reportagens. E o caso de Cidadão Canrobert, que segue o esquema de mostrar a 
uda privada dos políticos como garantia de suas qualidades de governante63. O 

general aparece ao lado dos filhos, da esposa e dos amigos. A última foto da 

reportagem vem acompanhada da seguinte legenda: “Feliz é aquele para quem o 
lar é o único recanto”. Canrobert da Costa fora escolhido por Dutra para o 

Ministério da Guerra em outubro de 1946. Conhecido por ser anticomunista e 

anti-varguista convicto, a sua indicação, juntamente com a de outros opositores

Para Chateaubriand, convinha assustar os donos do poder com o fantasma da volta 
de Getúlio Vargas; interessava-lhe fortalecer Getúlio, dando ressonância à voz do 
ditador (...) Segundo a estratégia política do dono dos Associados, o pânico gerado 
pelo crescimento do movimento queremista provocaria o cancelamento das eleições 
presidenciais de 1950 e a ascensão do então ministro da guerra, general Canrobert 
Pereira da Costa. Era Canrobert o real candidato de Assis Chateaubriand

texto afirma que “só os serenos podem guiar”. Todo esse esmero jornalístico 
deixaria o presidente Dutra muito satisfeito. Logo após o retomo ao Brasil ele 

iria condecorar Jean Manzon com a Ordem Honorífica do Cruzeiro do Sul, em 

reconhecimento aos serviços prestados pelo fotógrafo ao país60.

O clima de extrema cordialidade da revista O Cruzeiro com o general 
Dutra iria se manter até o fim do seu mandato61. O mesmo não podemos dizer da 

posição da revista em relação a Getúlio Vargas, que no final dos anos 40 

articulava a sua volta ao poder, dessa vez como candidato ao pleito marcado 

para outubro de 1950. Temeroso do resurgimento de Vargas, Chateaubriand 
adotaria uma estratégia, cujos resultados não eram de todo previsíveis:
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nunca a 
bem organizadas

deixando 
ataca ”65.

O Cruzeiro, 16 julho 1949. Um churrasco abala o Brasil.

A reportagem traz fotografias de políticos, que parecem não terem sido 
tiradas especialmente para ela. Vemos, por exemplo, uma das fotografias de 

Getúlio, publicada em A Queda de Vargas e uma outra, de Artur Bemardes, 

inserida anteriormente em Os Alegres Deputados. A primeira vem 

acompanhada de uma curiosa legenda, que tenta eximir Jean Manzon de 
qualquer responsabilidade acerca da abordagem dada anteriormente à deposição 
d° ditador: “Os últimos momentos da ditadura aqui são fixados, neste flagrante 

histórico de Jean Manzon, repórter fotográfico que se limitou a acompanhar os

Àfaí, guardem bem os políticos que doravante passam a governar o Brasil estas 
palavras: nunca a ameaça queremista foi tão forte, nunca suas forças estiveram tão 

como agora. Getúlio Vargas, o rei da confusão, não é confuso 
consigo mesmo, na hora de traçar seus planos de luta. É um homem hábil e um 
político experimentado. É preciso não subestimar sua força nem sua capacidade de 
agir num terreno em que é mestre. Ele adota no momento a tática do camboatá, um 
peixe que vive nas águas do Amazonas: o peixe sai da toca, suja a água e volta, 

os pirarucus se debatendo na confusão. E nesse momento, o

de Vargas a cargos no governo, levaria ao rompimento entre Dutra e o ex- 

presidente. O general também aparece na reportagem Um Churrasco Abala o 

Brasil que tenta levantar a suspeita de que Getúlio Vargas estaria tramando um 

novo golpe e ao mesmo tempo defende a candidatura de Canrobert64. Trata-se da 
cobertura de um churrasco de confraternização entre militares de alta patente 

ligados ao governo Dutra. No final da reportagem há a reprodução de um 

suposto diálogo ocorrido durante uma partida de bilhar: “E o brigadeiro Eduardo 
Gomes? Não veio. Porque? Faz-se silêncio. E a conversa toma outro rumo. Lá 

de dentro do pavilhão vem a voz do General Góis Monteiro: - Agora é a sua vez 

de jogar, Canrobert”.

O fantasma da volta de Getúlio Vargas, por sua vez, já se faria presente 

em meados de 1946 nas reportagens de Jean Manzon. Nós Voltaremos foi 

apresentada como tendo sido produzida a partir do depoimento anônimo do 
filho de um comensal do Palácio”. O seu relato escrito teria sido encontrado 

dentro de uma garrafa nas areias de Copacabana, segundo David Nasser. O texto 

dá a sua versão sobre a trajetória do governo Vargas e termina com um alerta:
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hoe. em , 
não liga

As fotografias acompanham a irreverência do texto. Nelas o deputado 

aparece em poses afetadas, quase sempre ridículas, na banheira falan 

telefone, na praia com uma boia no pescoço ou dormindo no leito qu

63-O te “ ”----------------------- —------
o mo6™10 querem'srno”- utilizado no texto, refere-se ao nome através do qual ficou conhecido 
sino V ™^n,° aP°‘° ao retomo de Getúlio Vargas ao poder, que tinha como um de seus 
jogans Queremos Getúlio”. Ver: FAUSTO, Boris, op. cit.
DPn . ™e,ro’ junho 1946. Barreto Pinto sem máscara. A respeito desse episódio ver; 
‘\MATELf’ Henry’ °P' cit- PP- 209-217.
verhT ln(')rmaç°es sobre a trajetória política de Barreto Pinto podem ser encontradas no 
Hist6 6 re'erent,e ao seu nome em: BELOCH, Israel & ABREU, Alzira Alves de.Dicionário 

onco Biográfico Brasileiro: 1930-1983 Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária/Fundação 
*11° Vargas-CPDOC/FINEP, 1984, vol. 1-4.

■ qui está Barreto Pinto mais uma vez. Pela primeira vez, entretanto, nas páginas 
esta revista esse deputado que não representa o Parlamento. Devagar, leitor. Atente 
em pata o seguinte: não lerá uma catilinária, um dardejar de ódio contra o deputado 
aru tento e cínico. Nada disso, Barreto Pinto, se é um indivíduo normal, gosta 

excessivamente de publicidade e ele a terá de sobra. Não é um homem mau. Em seu 
cotação não há ódio - diz, a certa altura, o texto que se segue. Bom ou ruim é um 
aSe"te do inimigo, um soldado da desmoralização, um poderoso corrosivo que a 

tta ui a mantem até hoje no Parlamento, para cercear-lhe os passos. Louco ou não, 
arreto Pinto tem feito até agora o que quer. Isto é, tinha feito. Sua vida se divide, 

duas fases: antes e depois da bofetada. Alegremente, entretanto, ele diz que 
..ao tabefe e diz até que estava bom. Apresentar-lhe-emos, portanto, esse 

eputado, que mesmo nesta história, tentou comprar ingenuamente a consciência 
piofissional dos repórteres com 10 charutos havanos e 5 garrafas de vinho 'Chateau 

e iac Eis, finalmente, Barreto Pinto sem máscara ".

acontecimentos como técnico de imprensa, sem comentar nem intervir. Todos os 

conceitos e opiniões de política são do jornalista David Nasser”.

Se é que, com algum esforço, podemos considerar plausível a defesa da 

neutralidade das fotografias de Jean Manzon, publicadas em A Queda de 

largas, o mesmo argumento não se sustenta frente às imagens de Barreto Pinto 

sem Máscara (Grupo 3.25)66. Barreto Pinto assumira o cargo de deputado 

federal, numa das vagas conquistadas por Getúlio Vargas, de quem ele era 

suplente, nas eleições de 1945. Queremista convicto, Pinto era figura 

proeminente dos quadros do PTB, tendo sido inclusive responsável pelo próprio 

registro do partido através de uma manobra pouco ética. O deputado pautava o 

seu mandato por um forte conservadorismo e uma posição radicalmente 

contrária ao governo do presidente Eurico Dutra67. A reportagem de Jean 

Manzon e David Nasser iria enfatizar a ligação do deputado com Getúlio 

Vargas, afirmando que ambos eram amigos e que o deputado era um “agente” 

da ditadura Vargas infiltrado no novo regime.



Um OLHO que PENSA — Volume 1 Capitulo 3

í

- 219 -

U-A esse respeito ver: O Cruzeiro, 03 ago. 1946. A Imprensa no Banco dos Reus.

pertencido à Marquesa de Santos. O grande impacto da reportagem, no entanto, 

seriam as fotografias em que o deputado aparece de ceroulas e casaca (Grupo 

3.25.C). São quatro imagens, sendo que na principal delas Barreto Pinto posa 

solenemente, junto a um busto de gesso, com o olhar elevado. A legenda, 

descreve a cena: Flagrante Histórico: o Deputado Barreto Pinto Enfrenta a 

Posteridade . Para finalizar Jean Manzon colocaria o político junto a um globo 

terrestre, de tal forma, que por trás dele se viam os galhos de uma planta, como 

se tivessem brotado de sua cabeça. A essa imagem David Nasser iria 

acrescentar: “Barreto Pinto, a Flor da Ditadura”.

Na versão sobre a realização dessa reportagem afirma que ele, ao ver o 

deputado se preparando para a realização das fotos, argumentou que não seria 

necessário que ele se desse ao trabalho de vestir as calças, além da casaca que já 

colocara, pois as fotografias iriam retratar apenas o seu busto. Em relação à foto 

do deputado na banheira, Manzon afirma tê-lo convencido a posar, alegando que 

para os eleitores era importante saber que seu representante estava sempre 

disponível para o trabalho, mesmo nos momentos mais íntimos de sua vida 

privada. Quanto às fotografias do deputado na praia, o fotógrafo conta que 

foram sugeridas pelo próprio Barreto Pinto, que gostaria, dessa forma, de passar 

a idéia de ser um desportista.
A reportagem teria enorme e previsível repercussão. Os adversários 

políticos do deputado iriam utilizar a reportagem como pretexto para propor a 

cassação de seu mandato por afronta ao decoro parlamentar. A reação de Barreto 

Pinto seria abrir um processo contra os repórteres e o diretor da revista, Accioly 

Netto, alegando que as fotografias publicadas eram resultado de trucagem e que 
ele fora vítima da “máquina diabólica” de Jean Manzon68. Através dos negativos 

fotográficos, Jean Manzon pode comprovar que não realizara nenhum truque e 
que o deputado posara de livre e espontânea vontade frente a suas lentes. 0 

resultado foi a cassação de Barreto Pinto em maio de 1949. Mas o que poderia 

ter significado um desastre na vida de qualquer político, foi uma alavanca para 
Que Barreto Pinto atingisse a notoriedade pública que nunca tivera. 

Transformado num personagem extremamente popular, ele passaria a atuar 
como empresário teatral ligado ao teatro de revista, sem abandonar a política,
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pois seria eleito ainda duas vezes, exercendo novos mandatos em 1952 e 1954. 

Jean Manzon nos conta que o deputado lhe seria etemamente grato pela 

polêmica reportagem e iria escolhê-lo para produzir as fotos de sua biografia69.

Desmoralizar o Congresso já havia sido o objetivo de Jean Manzon e 
David Nasser numa outra reportagem, publicada alguns meses antes, em 

fevereiro de 1946, na qual Barreto Pinto também estava retratado. Os Alegres 

Deputados (Grupo 3.26) apresenta ao público os bastidores da constituinte, 

instaurada no início daquele mês. A reportagem mostra os parlamentares de 
diversos partidos políticos em atitudes pouco condizentes com as suas 

responsabilidades, como na foto de abertura, em que Benedito Valadares está 
dormindo sentado, supostamente durante uma sessão de trabalho. A legenda é 

irônica: "Benedito Sonha com o Céu”. As duas fotografias seguintes compõe 

um jogo de linhas, através da sobreposição dos degraus da escadaria que dá 

acesso ao prédio da Câmara. Na primeira delas Artur Bemardes aparece subindo 

a escada; na segunda ele aparece descendo: “Artur Bemardes vai à Sessão” / 

Artur Bemardes vem da Sessão”. A obviedade das imagens em relação às 

legendas acena com a idéia de inutilidade do movimento parlamentar. O tom de 

ironia volta a prevalescer na legenda que acompanha um flagrante tomado por 

Jean Manzon, no qual vemos um político com o dedo no nariz: “Pelo Dedo se 

Conhece o Gigante”. Luis Carlos Prestes seria mais uma das vítimas da câmera 

do fotógrafo (Grupo 3.26.C). Retratado de perfil, numa pose de extrema 

artificialidade, “o líder vermelho” tem a mão direita por sobre a cabeça, o que 

provoca uma estranha e escura sombra sobre a sua face. A legenda faz referência 
à possibilidade de cassação do Partido Comunista, que na época já estava sendo 

tramada: “A Última Encarnação do Cavaleiro da Esperança”. Outras fotos nos 

mostram políticos conversando como se estivessem tratando de assuntos 

escusos, seguidas da imagem de um homem de costas (Grupo 3.26.D). A 
fotografia ressalta a sua avançada calvície, que é pretexto para a seguinte 

descrição: “A Caixa Craniana de Gustavo Capanema”. Esse elenco de patéticos 

personagens serviría para justificar os argumentos de um texto dúbio de David

Cruzeiro R ’ e^í’ °P'c’t'1 PP- 2 16-217. Aproveitando-se da repercussão da reportagem de O 
jornal da *nt° escrever*a a sua biografia, em forma de folhetim, para o Diário da Noite,
teatral prr^oTo , Associados. Além disso iria publicar “O Mundo em Cuecas”, uma revista 
°P cit Ver ver'3ete Barreto Pinto em: BELOCH, Israel & ABREU, Alzira Alves de,
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Nasser em relação à possibilidade de se efetivar um regime de fato democrático 

no Brasil.

n-o Cruzeiro, 20 maio 1949. O Anjo de Itu - linda, morena efanática.

Precisamos honrar o Parlamento. Isto não impede, contudo, que as sessões de bom 
humor, as exteriorizações do alegre temperamento da maioria dos constituintes sejam 
a breve noticia destas páginas. Não creio que se possa resistir ao temperamento 
multicor do deputado Benedito Valadares, às oligofrênicas reações do constituinte 
Barreto Pinto, aos silêncios doutorais do Sr. Gustavo Capanema, aos sussurros do 
Bom e Mau ladrão, que como nas cruzes estão lado a lado. Não é possível a gente 
calar ante as surpresas que essa Constituinte nos dá, sessão após sessão, quando os 
necrológios se sucedem os oradores falam sobre os mortos e os deputados e senadores 
aproveitam o ensejo para uma boa soneca. Mas, senhores que estão lendo estas notas, 
não se enganem, mesmo estreante e indecisa, a Câmara é um sinal de democracia, o 
sinal dos novos tempos, o sinal dos velhos tempos que voltam. Errem os deputados, 
errem os senadores, mas um dia acertarão. Merecem o apoio da massa, isto merecem. 
E afinal, um Parlamento não é mais que a vontade do povo. Se os deputados 
brasileiros não prestam, não é o povo sueco que não presta, é? Sucede que eles, quase 
todos, prestam sim. Vamos prestigiá-los, abrindo o mesmo crédito de confiança que ao 
governo executivo. E se depois disso, se depois da experiência eles fracassarem na 
elaboração de uma Constituição verdadeiramente liberal e democrática, não é preciso 
fechar o Parlamento a bala. É melhor fechar o Brasil e pedir ao Pedro (não o Pedro 
Góis Monteiro, mas a seu digno antecessor no cargo de Pai da Pátria, o Pedro 
Álvares Cabral) que nos descubra de novo, já que essa Câmara é a nossa última 
esperança democrática ”.

O texto deixa claro o papel de “pai da pátria” conferido ao general Góis 

Monteiro. A reportagem dá a entender que, em última instância, a única solução, 

caso a Constituinte não saísse de acordo com certos interesses, seria recorrer ao 
exército, uma vez que, evidentemente, não seria possível ressucitar Pedro 

Abares Cabral. Tratava-se da defesa de um tipo de liberalismo curioso, que 

pregava a intervenção das Forças Armadas, caso o processo político 

democrático às expectivas não correspondesse dos grupos detentores do poder.

Nós Voltaremos e Barreto Pinto sem Máscara seriam manifestações, 

precoces, do posicionamento explicitamente contrário à volta de Vargas 

que iria se intensificar em 1950, ano da eleição, através de sucessivas 

reportagens na revista O Cruzeiro10. Os generais que Derrubaram Getúlio-, 

etúlio Falou de Longe-, Os Tanks da Democracia e Getúlio Venceu na 
Cadeia, foram algumas delas. Na primeira, o texto coloca como absurda a 

Possibilidade de Getúlio Vargas candidatar-se à presidência, fazendo uma 

associação direta entre ele e Adolf Hitler: “Se Hitler redivivo, regressasse à 

Alemanha democrática e se candidatasse à presidência da República, podería



Um olho que pensa - Volume 1 Capitulo 3

I

i

*-

-222-

I

1
i

concorrer, ser eleito e encampado? Acredito que isso seria uma aberração”. Já 

Os Tanks da Democracia afirma que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica 

iriam garantir a democracia no Brasil, não permitindo a volta da ditadura: “Feliz 

o país onde a democracia é pregada até pela voz dos canhões”, ressalta David 

Nasser. Talvez a mais criativa forma de atacar Getúlio Vargas tenha sido a da 

reportagem Getúlio Venceu na Cadeia, em que os repórteres cobrem uma 

eleição, simulada numa penitenciária, envolvendo os mais diversos tipos de 

criminosos: “Um pleito livre e honesto empolga os sentenciados, apresentando 

como resultado a esmagadora superioridade do Sr. Getúlio Vargas entre os 

homens fora da lei”.

Todo o esforço dos Diários Associados, assim como da imprensa de 

uma maneira geral, para fazer cair em descrédito a candidatura de Getúlio 

Vargas não seria suficiente para reverter a sua vitória nas umas no início de 

outubro de 1950. O ex-ditador retomaria ao poder através da eleição direta, 

assumindo o governo em 31 de janeiro de 1951. É curioso notar que após o 

retomo de Vargas, Jean Manzon iria produzir somente duas reportagens ligadas 

ao novo governo: O Bem-me-quer do Parlamento sobre a eleição de Ivete 

Vargas como deputada federal pelo Estado de São Paulo e Homens de Vargas, 

que apresenta os partidários do ex-ditador, que colaboraram efetivamente para o 

seu retomo ao poder71. Depois disso, até a sua saída da revista O Cruzeiro, em 

agosto de 1951, Jean Manzon não iria mais abordar a política brasileira em suas 
reportagens72. Após uma intensa cobertura política do processo pré-eleitoral, 

Manzon iria se dedicar aos assuntos mais variados como viagens, moda, misses 

e pesquisas atômicas. As suas seis últimas reportagens, publicadas entre 07 de 

julho e 04 de agosto, foram produzidas na França e abordavam assuntos de 

menor interesse para o público brasileiro. Devemos ressaltar ainda, que nesse 
último ano a maioria de suas reportagens não ocupariam mais o espaço nobre da 

revista, o da primeira grande reportagem, teriam menor número de páginas. 

Além disso não apresentavam mais o estilo característico de fotografias 

estrategicamente encenadas, editadas de forma cuidadosa.

7l-0 Cruzeiro, 28 out. 1950 e 4 nov. 1950, respectivamente. A^£’gem qUe
de Vargas, retratando o presidente não seria assinada por . ,/o yoáo> que do mandato 

-A exceção fica por conta de O Cruzeiro, 9 jun. 195L p de ljga(j0 a0
do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. De qualquer to
governo federal.
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Tudo isso nos parece ser indício de uma crise em sua posição dentro 

dos Diários Associados. Jean Manzon nos conta em sua biografia que o motivo 

de sua saída de O Cruzeiro foi um incidente acerca do reembolso de despesas 

realizadas em sua viagem à França. O motivo mais imediato, talvez possa ser 

esse, mas trata-se de um episódio por demais banal para justificar o seu 

desligamento daquela revista com a qual tivera uma relação tão estreita ao longo 

de oito intensos anos e que impulsionara definitivamente a sua vida profissional. 

0 que sabemos, de fato, é que a partir de então Jean Manzon iniciaria uma 

carreira bem sucedida, de documentarista cinematográfico, carreira igualmente 

comprometida, com as altas esferas da política brasileira. Mas essa já é uma 

outra estória que não nos caberá aqui abordar73.

S0íCerCa Pr°duÇão de Jean Manzon como cinegrafísta ver: NARS, Edson Luiz. Um olhar 
re o Brasil pelas lentes de Jean Manzon: de JK a Costa e Silva. Araraquara, 1996, 

ersidade Estadual Paulista (Dissertação de Mestrado).
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"Quando você nomeira a si próprio, você 
sempre nomeira o outro. Quando você 
nomeira o outro, você sempre nomeia a si 
próprio Bertold Brecht.

O longo percurso que realizamos através das reportagens de Jean 
Manzon para indagarmos “quem somos nós” nos dará subsídio para introduzir o 

questionamento da identidade do outro. No Brasil do início dos anos 40, 

estampado nas páginas da revista O Cruzeiro, a materialização dessa alteridade 

se daria nas figuras do doente, do malandro, do imigrante, do espião e do 
comunista.

NGüIBERNAU, Montserrat. Nacionalismos. O estado nacional e o nacionalismo
XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p.67. seremos felizes sobre leprosos.
!-Ver: A cidade dos mortos-vivos-, Órfãos de pais vivos e es de deficiências visuais. Para

M? mundo das trevas e Dois cegos enxergam são sobre po 
referência de datas ver anexo desse volume.

Reportagens sobre pessoas portadoras de doenças as mais dive 

um tema que podemos encontrar nas reportagens de Jean Manzon 

aparecem cegos, leprosos, tuberculosos e deficientes mentais, 

sensacionalismo explícito desse tipo de assunto, eles também traduz 

preocupação de normatização de certas condutas sociais, para que 

possa se precaver da existência de indivíduos anormais . Esse 

reportagem Os loucos serão felizes?, realizada no início da participação 
Manzon em O Cruzeiro e que já tivemos oportunidade de comentar no c p' 

anterior (Grupo 2.12). Essa preocupação se explicita no texto de abertur 

os autores, dedicamos esta reportagem aos noivos. À sombra daquele c

finalidade do estado deixa espaço para a classificaçao dos cidadaos segu .
riqueza, religião, idade, etc., distinguindo entre pessoas saudaveis. doe"‘eS’° a 
produtivas ou improdutivas. Tudo isso leva a uma presença crescente do estado 
vida do dia-a-dia "7J.
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VELLOSn M-8eIa Castro. “A construção do homem novo”. IN: OLIVEIRA, Lúcia Lippi; 
°P c>t p 156 °n'Ca P*menta e COMES, Ângela Maria Castro. Estado Novo, ideologia e poder, 

nacc»!fV'° Iann' aPonta a existência de um estigma em relação ao trabalho decorrente do 
’*-Para^eSCraV -d° país' Ver: IANNI> Octávio, op. cit., p. 105.
imapi - ma V1Sa° panorâmica dessa questão ver: FERREIRA, Jorge. Trabalhadores do Brasil - o 

nano popular. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1997.

pedra, centenas de homens e mulheres, pobres destinos brancos, são o fruto dos 

casamentos sem exame pré-nupcial. Encontramos, num dos corredores, uma 
\elhinha que ia visitar quatro filhos, dois homens e duas mulheres. - O mais 

velho está aqui há dezoito anos. O pai teve um fim trágico. E eu vou arrastando 

a minha vida desgraçada”. A referência à necessidade de exames pré-nupciais é 

significativa de um período em que o governo se preocupava em incentivar o 

crescimento demográfico no país. Na seqüência do texto aparece uma lista das 

sete causas da loucura, segundo David Nasser: hereditariedade, sífilis, 
alcoolismo, doenças infecciosas, espiritismo, desarmonia no lar e no meio 

ambiente e a gerra “como inimiga número um da higiene mental”. Em outras 

palavras afirma-se que a deficiência mental tinha entre suas causas principais 

comportamentos sociais desviantes da normalidade como práticas' sexuais de 
risco, alcoolismo e adesão a religiões não católicas.

Se os doentes são indivíduos improdutivos e constituem-se num grande 
ônus para a sociedade, o mesmo se pode dizer do malandro. Não podemos 

deixar de mencionar que um aspecto fundamental para a construção do modelo 

de homem novo do regime estadonovista foi a valorização do trabalho. O 

trabalho seria a instância legitimadora do homem como cidadão. Nesse sentido, 

a sociedade não seria dividida em classes, mas unificada por esse novp 

cidadão/trabalhador. “(...) para o governo Vargas, o trabalho não é simplesmente 

um meio de 'ganhar a vida’, mas sobretudo um meio de ‘servir a pátria’”76. 
Devemos ressaltar que valorização do trabalho viria se impor na contramão de 

idéias herdadas do período colonial, que consideravam o trabalho como uma 

atividade pouco digna77. Essa valorização, para além de um investimento 

governamental no terreno simbólico - foi no Governo Vargas que se instituiu o 
Dia do Trabalho -, se daria na prática através da implementação de uma extensa 

legislação trabalhista, que veio a modificar profiindamente a situação do 

trabalhador no Brasil e alimentou todo um imaginário acerca da benevolência de 

Vargas como o “pai dos pobres”78.
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A valorização do trabalho acarretaria o ataque ao seu oposto, ou seja, à 

malandragem, cuja exaltação seria proibida em 1939 por uma portaria oficial do 
governo79. É uma determinação cumprida a risca por Jean Manzon e David 

Nasser na reportagem Sabotagem no Morro>0 (Grupo 3.15).

Os homens do morro são operários de todas as profissões, pedreiros, marceneiros, 
carregadores, trabalhadores do cais, ocupações dignas e decentes. Não mais aqueles 
barulhentos valentões do tempo de Camisa Preta, que brigavam por um 'dá cá esta 
palha . Usam ainda chinelos cara-de-gato, camisas abertas ao peito, andam daquele 
mesmo jeito bamboleante, na jinga malandra, reunem-se nas esquinas do morro, 
conservam a mesma jíria, mas já não levam a mesma vida. De todas as tradições 
apenas uma se manteve, firme e inalterável: o samba".

- SCHWARCZ, Lilia Schwarcz. “Nem preto, nem branco, muito pelo contráno". IN: Histona 
da vida privada, op. cit. p, 200. Sobre esse assunto ver também: SCHWARCZ, Lilia Schwarcz. 
Complexo de Zé Carioca: notas sobre uma identidade mestiça e malandra”. Revista Brasileira 

de Ciências Sociais, n229, São Paulo, ANPOCS, out. 1995.
■O Cruzeiro, 9 set. 1944.

Além disso, a proteção ao trabalhador iria se refletir diretamente na 

implementação de uma política de restrição à imigração e na tentativa de 

integração do imigrante à nação, através do trabalho. É muito significativo o 

fato de que a imigração passaria a ser considerada como um problema político 

no Brasil, através de um decreto-lei datado de agosto de 1938. Era, no entanto, 

uma questão com a qual se depararia o Estado brasileiro desde o início. A 

abolição da escravidão no Brasil iria gerar uma grande carência de mão-de-obra 

para o trabalho na lavoura. Essa situação obrigou o governo a tomar medidas 

para atrair imigrantes para o Brasil através de programas de imigração 

subsidiada, que, embora fossem falhos em muitos aspectos, chegariam a surtir 

algum efeito. Junte-se a isso a crise econômica italiana do final do século XIX, 

resultante da unificação do país, que iria impulsionar enormemente a vinda de 

camponeses do norte da Itália para o Brasil.
No período que vai de 1890 a 1930 ocorreu um fenômeno da imigração 

em massa, que resultou no ingresso de cerca de 3,8 milhões de imigrantes no 
país. Nas estatísticas disponíveis, os italianos aparecem em maior número (35 % 

do total), seguidos dos portugueses em segundo lugar (29%), dos espanhóis em 

terceiro (14,6%), depois dos alemães e por último dos japoneses . No entanto, 

segundo Boris Fausto, a depressão econômica de 1929 e a mudança dos regimes 

políticos no Brasil e na Europa, fariam com que a imigração deixasse de ser uma
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“-FAUSTO, Bons,
'Mbid, p. 276.
“-Ibid, p. 281. . □ janeiro: Paz e Terra, 1984. Ver
“-SCHWARTZMAN, Simon. Tempos de Capanema. Ki pp 142.148 e “A
especificamente os capítulos: “A política de nac
institucionalização da Violência”, pp.148-154.

oo se deve aplicar o mesmo critério assimilador a asiáticos e europeus. Por maior 
que seja a nossa boa vontade, por mais profundo que seja o nosso instinto de 

ia i ade internacional, cumpre-nos defender os caracteres niorfológicos do povo 
tro, preservar as suas possibilidades de aproximação com os tipos europeus 

cia oi es, mantendo a parte os grupos asiáticos e impedindo o seu desenvolvimento.
■ estai te, o problema japonês fica desde logo definido como um problema de política 
imigratória. A nacionalização, neste caso, não deve significar assimilação étnica”31.

Nesse mesmo ano, a impossibilidade de apreensão legal de um 

carregamento de livros pedagógicos impressos em japonês faz com que o

forma significativa de arregimentação de mão-de-obra no país a partir de 1930. 

“Os japoneses constituíam a única exceção, pois, tomando-se períodos de tempo 

de dez anos, foi entre 1931 e 1940 que eles entraram no país em maior 

número”82. A imigração japonesa seria incentivada pelo Brasil até 1925, devido 

ao declínio da imigração européia ocorrido após a Primeira Guerra, a partir daí 

seria a vez do governo japonês patrocinar a vinda de imigrantes. Os imigrantes 

japonese iriam se instalar prioritariamente no Estado de São Paulo.

De uma maneira geral, “Os imigrantes mudaram a paisagem social do 
Centro-Sul do país, com sua presença nas atividades econômicas, seus 

costumes, seus hábitos alimentares, contribuindo também para valorizar uma 
ética do trabalho”83. A sua assimilação e adaptação iria depender, não só das 

características das diferentes etnias e das regiões escolhidas por eles para se 
fixarem, mas também da orientação mais geral estabelecida pelo governo 

federal. A política de imigração do governo brasileiro iria começar a 

modificar a partir de um dispositivo da Constituição de 1934, que estabelecí 

cotas para o ingresso de imigrantes no Brasil. Entre 1938 e 1939 esse assunto 
seria alvo de novas regulamentações dentro da política de nacionalização 

Estado Novo84. Além disso, a eclosão da Segunda Guerra, iria contribui p 

que a questão da imigração ganhasse conotações ideológicas e racista 
explícitas. É o que podemos verificar, por exemplo, no Relatório da Co 

de Nacionalização, datado de 1940, endereçado ao Ministro da E Ç* 

Gustavo Capanema.
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obra-prima dentro dessa 

em ftmção da atuação dos

A orientação do governo ganharia feições literalmente definidas na 

reportagem de Jean Manzon e David Nasser, intitulada Japs e Chins, publicada 

em maio de 1945 (Grupo 3.27)87. O objetivo dos repórteres foi assim definido na 
legenda da segunda página: “Enviados por avião ao Estado de São Paulo, David 

Nasser e Jean Manzon fizeram esta curiosa reportagem sobre as dificuldades de 

reconhecer, rapidamente, um chinês entre japoneses. Eles nos oferecem, aqui, os 
elementos para estabelecer o contraste, mas advertem que não é um tratado de 

antropologia . "Japs” era o apelido pejorativo através do qual os americanos 

passaram a se referir aos japoneses para expressarem o seu ódio após o ataque a 
Pearl Harbor. “Chins” seria o diminutivo de chinês, adotado espontaneamente 

por David Nasser para compor melhor a sua manchete. “Tendes lido muito 

sobre japoneses - sinteticamente chamados japs - e sobre os chineses - 

carinhosamente abreviados para chins. Pouco ou quase nada sabeis, contudo, 

sobre os vossos inimigos nipões ou sobre os vossos amigos celestiais”. Estava 

dada assim a orientação da abordagem que se seguiría.

Nesse contexto de segragacionismo exacerbado a raça se transforma 

numa categoria política. O texto de David Nasser é uma 
linha de raciocínio, quando justifica o preconceito 

japoneses na Segunda Guerra Mundial.

secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional envie uma advertência ao 

Ministro da Educação:

“Sabido como são férteis os japoneses em seus processos de sutileza e em sua 
pertinácia racial, contamos que V. Excia., em seu alto patriotismo se dignará mandar 
estudar o assunto pela seção de segurança desse ministério, no sentido e ser 
encontrada uma forma para neutralizar essa manobra de burla à nossa po itica 
nacionalizadora "S6.

-Relatório da Comissão de Nacionalização ao Ministro da Educação ao Ministro da Educaç
5 de outubro de 1940. Apud: SCHWARTZMAN, Simon, op. cit., p. 150 
^-SCHWARTZMAN, Simon, op. cit., p. 151.

-O Cruzeiro, 26 maio 1945. Japs e Chins.

Eis o japonês. Fisicamente, ele é de aspecto repulsivo, míope, insignificante. Se 
trabalha no campo, sorri muito efala pouco. Se é diplomata, fala pouco e sorri muito. 
Raras vezes sai de casa, camponês ou diplomata. Se sai é para vos desejar todas as 
graças divinas. A expressão dos olhos é nula, sob o ponto de vista de analise, 
indecifrável. O sorriso é baço, opaco, e apenas é sorriso por uma convenção qualquer. 
Ele vos estenderá a mão. Não esconderá um punhal na manga do casaco. Convidar- 
vos-á a uma chávena de legítimo chá javanês. Não porá veneno no bule de porce ana.
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Saireis encantado, certos de que tudo quanto se diz ou se escreve sobre as atrocidades 
japonesas é mera publicidade. Isso é o que deseja. Oh, mas se um dia, numa trincheira 
ou numa floresta, num rio ou numa ilha, ele vos encontrar, então todos os 
preconceitos cairão por terra, todas as amabilidades cessarão, e ele vos matará tão 
simplesmente como se mata a um peru em dia de Natal e com a mesma pura 
consciência, ou da mesma forma eficiente que nós faríamos com ele, nas mesmas 
circunstâncias. De onde vem o fabuloso, incomparável, espantoso ódio que os 
americanos oferecem aos japoneses? Todos sabemos que os ianques são homens de 
boa índole, um pouco infantis em sua ternura para com outros povos, e a razão de 
toda essa raiva está em Pearl Harbor. Nós, os brasileiros, ainda não fomos 
preparados, nesta emergência para uma campanha antinipônica".

Sendo assim, Japs e Chins estaria vinculada a essa necessária 

campanha anti-nipônica comandada pelos Estados Unidos, que segundo David 

Nasser, se justificaria também se olhássemos para os imigrantes japoneses que 

viviam no Brasil. “Nunca desejamos odiar um povo tanto quanto agora estamos 

desejosos de odiar a esses ratos que saltam da tela, nos filmes de notícias para o 

colo do espectador. Mas, o que temos visto aqui dentro, em matéria de 

japoneses, apenas nos dá uma desagradável sensação de mal-estar. Mulheres 

pálidas e subnutridas. Lavradores de dentes cariados, mãos esqueléticas, olhos 

sumindo. Meninos opilados, magros, filhos de outro mundo que não é o nosso . 
As conseqüências da situação de miséria a que eram submetidas parcelas 

significativas do contingente de imigrantes que viviam no Brasil são 

consideradas aqui como sendo características do povo japonês. Mas não 

podemos deixar de concordar com David Nasser que essa vida miserável era, 

sem dúvida, algo de outro mundo, um mundo muito distante daquele a que 

pertencia o repórter e seus leitores.
A fotografia inaugural de Japs e Chins nos mostra um andarilho 

japonês, em completo desalinho, caminhando em meio a uma floresta: Soldado 

de Vanguarda na Invasão da América”. O seu contraponto é a foto de um 

chinês, bem vestido e penteado, frente as prateleiras de um bar, servindo-se de 

uma bebida: “E o Chinês Bebe o Wiskey da Vitória”. Ao virarmos a página 

somos confrontados com uma composição de grande apelo expressivo, em que 
aparecem os fragmentos das faces do japonês e do chinês. Na parte superior 

enfatiza-se a boca, ao passo que na parte inferior da página, a ênfase recai sobre 

os olhos dos personagens. “Chinês ou japonês?’. Japonês ou chinês? . 

“Resposta na Página Seguinte”. As duas primeiras fotografias são identificadas 

como sendo do rosto do japonês e as outras duas, nos dizem, correspondem ao
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chinês. Uma parte do texto compara, em oito lições, as características físicas das 
duas etnias e explica quais delas podem ser úteis no processo de identificação. 
Vejamos algumas:
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Por fim, devemos apontar que Japs e Chins, apesar de suas 
peculiaridades, dadas pelas contribuições de Jean Manzon e David Nasser, é 

uma versão adaptada da reportagem How to tell Japs from the Chinese (Grupo 
3.27.D), publicada em 1941, com o subtítulo “Angry citizens victimize aliies 

"ith emotional outburst at enemy”88. Devido à fúria de cidadãos americanos, 
que vinha vitimando indiscriminadamente japoneses e chineses, a revista decide 

prestar um serviço de utilidade pública, contribuindo para minimizar esses 
equívocos. O objetivo era explicitar “as conformações antropométricas que 
distinguem os amigáveis chineses dos inimigos alienígenas japs”. Na primeira 

página da reportagem aparecem dois retratos de rosto de políticos, sendo o

M r y. "T ~------------------------1986% *jssa reporta8enl P°de ser encontrada em: Time. Life, the fírst fifty years, 1936- 
1941 °S °n Brown and Company, 1986, p. 39. Consta como tendo sido publicada em
Harbôr50^ Sem a espec‘f’ca9ão da data. Como o ataque japonês à base americana de Pearl 
depois ne ^ezem^ro de 1941, deduz-se que a reportagem tenha sido publicada logo

"3. "Os olhos? Os olhos, nem sempre. Há certas diferenças sutis, que somente os mais 
experimentados poderíam descobrir. Os chineses pousam os olhos sobre os brancos 
com mais suavidade. Os japoneses, não
3 "A boca? Os lábios dos japoneses, em geral, são mais finos e irônicos. Os dentes, 
muidinhos, serrados. Os lábios chineses se apresentam, em geral, mais grossos e a 
dentadura permite um sorriso franco e cordial".
7. "Os chineses, comumente são magros. Os japoneses, ventrudos e chatos .

O racismo aparece aqui em uma de suas formas mais explícitas, quando 
o preconceito se justifica através da constituição biológica dos indivíduos. A 
conclusão a que se chega após essa “profunda” operação analítica aparece no 
oitavo item e no trecho final do texto que lhe segue: “Para concluir: o chinês é 
um bom sujeito. Se, entretanto, em alguma difícil contingência, o leitor se 
encontrar frente a frente com um camarada de arma em punho, de cor amarela, 
de olhos oblíquos, - e se algumas destas características não puderem ser 
verificadas com a rapidez que o momento necessariamente exige - então, só há 
um jeito: mate-o e examine-o depois. Se não for um japonês terá praticado um 
mau ato”. O que se pode constatar é que no fundo a vida de ambos não vale 

nada.
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”-0 Cruzeiro, 30 de out. 1948.

primeiro de Ong Wenhao, Ministro da Economia da China e o segundo do 

general Hideki Tojo, Premier japonês. Sobre as fotografias aparecem frases 

escritas, identificando as características fisionômicas. Uma terceira fotografia, 

em tamanho menor, mostra um simpático jornalista chinês que decidira usar um 

papel afixado na lapela, com a identificação de sua nacionalidade e profissão.

Após entrarmos em contato com a xenofobia, mais que explícita, de 

Japs e Chins, é com surpresa que nos deparamos com o espírito conciliador da 

reportagem Os Japoneses (Grupo 3.28), publicada quase três anos e meio depois 

na revista O Cruzeiro, com fotografias de Jean Manzon e texto de Franklin de 

OliveiraSQ. O tema da reportagem são os problemas que estavam ocorrendo no 

norte do Paraná, em função de decreto do governo brasileiro que não permitia a 

posse de terras no Brasil por esses estrangeiros. Segundo o repórter, os 

imigrantes japoneses passaram a ocupar a terra de maneira predatória, em 

função da impossibilidade de se tomarem proprietários. Junte-se a isso a 

situação de insegurança em que viviam, impedidos de oferecer um futuro 

melhor para seus filhos. “É aqui que surge, como responsável por essa 
voracidade telúrica, o Governo Brasileiro. É aqui que vemos que somos nós 

mesmos os criadores desta situação, contra a qual agora se deve lutar 

francamente. Com a guerra nasceu o decreto número 4611, pelo qual os bens de 

alemães, italianos e japoneses ficaram congelados. Se a medida era normal, justa 

necessária e lógica naqueles tempos, hoje parece extemporânea e perniciosa . 

Agora era preciso “(...) agir de forma a promover uma readaptação, um novo 
ajustamento do colono nipônico ao nosso estilo de vida”. Após um longo 

período de segregação, interessava agora integrar os descendentes de imigrante a 

uma idéia comum de nação.
Assim, no lugar de “meninos opilados e magros”, somos apresentados 

a crianças e adolescentes saudáveis. De filhos de “ratos estrangeiros execráveis, 

os descendentes de imigrantes japoneses se transformam em respeitáveis 

jovens brasileiros de descendência nipônica”. A câmera de Jean Manzon irá se 

esmerar agora em mostrar que os japoneses e seus descendentes formam uma 

comunidade merecedora de toda a consideração. A reportagem se inicia com a 

fotografia de uma criança, com ares de choro, engatinhando no chão. A legenda
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vem situá-lo condignamente: “O Brasileiro Desamparado (Filho de japoneses do 

Paraná) . A foto seguinte mostra um casal de crianças uniformizadas em frente a 

uma enorme bandeira do Brasil que ocupa toda a cena. O menino, mais altivo, 

conduz a menina, e ambos olham para adiante, sob a tutela serena da insígnia 

nacional. Ordem e Progresso”. Nas duas páginas seguintes são mostrados dois 

problemas da região de colonização do norte do Paraná. De um lado o chefe de 

polícia e dois soldados conversam após o fechamento de um cassino 

clandestino; de outro um imigrante japonês resiste assintosamente à integração, 

exibindo a bandeira de seu país de origem. Mas logo em seguida tudo volta ao 

normal e Jean Manzon dá a entender que as crianças materializam a 

possibilidade de solução desse problema. Amantes fervorosas da nova pátria 

elas sustentam com alegria a bandeira do Brasil. “Brasil dos Brasileiros - 

Embora filhos de japoneses”, vem completar a legenda.
Embora outros grupos étnicos, afora os japoneses, tenham sofrido 

discriminação durante o Estado Novo e no período do pós-guerra, isso não 

chega a transparecer em outras reportagens de Jean Manzon. Alguns grupos 
minoritários chegam mesmo a receber um tratamento bastante favorável. Esse é 

o caso de Os Russos Estão Aqui, publicada em agosto de 194690. A reportagem 

conta que Stalin dera anistia aos russos exilados desde a Revolução, para que 

pudessem voltar ao país. Em função disso, a maioria dos países europeus 

passaria a exigir que os russos aceitassem o passaporte soviético ou se 
naturalizassem, ao contrário dos países americanos. “Na América nenhum país 

fez essa exigência. Os russos brancos poderíam continuar sendo russos brancos. 

\ amos surpreendê-los, aqui no Brasil, em sua vida tranquila. Gente boa e 

laboriosa, que odeia política acima de tudo, continua amando a sua pátria, 

apesar de tudo”. A reportagem apresenta vários personagens, mostrando o 

quanto são apolíticos, religiosos, adaptados e felizes. Primeiro um sacerdote; 

depois um jovem casal que se beija na boca: “Wladimir Irman e Tamara 
Grigorieva, o mais feliz casal russo do Brasil, vivem num sonho. Ele, neto de 

Um general famoso; ela, descendente da velha nobreza russa, dedicaram-se, 

antes, à dança. Depois, ao amor que os uniu definitivamente. Nunca tiveram 

uma palavra de queixa, de amargura, de ódio”. A mesma mulher aparece, então
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A problemática do imigrante não ficaria restrita às questões raciais. 

Getúlio Vargas, ainda na qualidade de chefe do Governo Provisório, já havia se 

pronunciado claramente em relação ao problema: quero referir me aos p g 

para a nacionalidade, da entrada de estrangeiros que, num mundo 
questões sociais provocam uma fermentação explosiva, poderíam j 

transportar para o novo pais suas ideologias exóticas inadaptaveis ao novo meio

No final da reportagem a frase vem traduzida: “Eu te amo muito. Quer 

me dar um beijo?”. Trata-se de um modelo perfeito de integração racial, uma 

vez que se dá em mão dupla. É o russo que se toma moreno nos trópicos e passa 

a comer Borsh com pimenta. É a baiana que adota o idioma estrangeiro nas 

ocasiões mais singelas da sua intimidade. A reportagem ressalta ainda a 

proximidade da religião dos imigrantes com o catolicismo. “A cruz de cristo é 

uma só, quer sejam católicos romanos ou católicos russos. Mas, o ritual litúrgico 

é diferente, nas missas ou nas exéquias. Os russos brancos do Rio de Janeiro se 

mostram profundamente religiosos e crentes”. E valoriza o esforço da 

comunidade para vencer as dificuldades iniciais, apontando que todos 

conseguiram atingir uma situação financeira confortável através do trabalho.

em outra página com um bebê no colo: “Tamara, a formosa, tem hoje outro 

amor, além da Rússia, do esposo e da dança: um filhinho, Jorge, nascido na 

América e criado na Praia de Copacabana. Um russo amorenado pelo sol dos 

trópicos”. Essa propensão aos intercâmbios culturais é ainda mais profunda, 

como aponta o texto:

"A primeira coisa a se fazer, inevitavelmente, era buscar um cozinheiro russo para os 
manjares russos. Nicolau sabia, mas não queria ser cozinheiro (...) Viera para a ivre 
América em busca de uma vida melhor, não de uma cozinha para se meter, ra, 
depois de meses de busca infrutífera, Boris, o presidente do clube, homem de larga 
visão, sugeriu: - Já que não encontramos um russo ou uma russa que sai a cozin ara 
moda de casa, ensinemos a uma brasileira. A proposta foi aprovada unanimemente e a 
escolha recaiu sobre uma pretinha, Ernestina, que aceitou a proposta.  ico au 
ensinou-a a preparar os molhos russos. Dez anos durou e dura ain a essa içao, m , 
indiscutivelmente, a negra baiana introduziu alguns aperfeiçoamentos na cozin 
internacional, misturando o tempero da Cidade do Salvador com o pa a 
caucasiano Os russos, a principio, acharam ruim. Borsh com pimen a.
acabaram gostando. A preta foi ficando, foi aprendendo russo, e ja iz a seu peq , 
nas noites de lua, a frase romântica: - Lubliú tibia oroagaia 
potsolavatchi? ".
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sob todos os pontos de vista”91. Desse modo, a figura do imigrante fundia-se 

freqüentemente com a imagem do conspirador e/ou subversivo.

- GOMES, Angela de Castro. “A construção do homem novo*, op, cit.» p. 161.
■Ibid,p. 164.

”-0 Cruzeiro, 31 jan. 1948; 15 maio 1948 e 14 out. 1950, respectivamente. Há ainda uma outra 
que trata indiretamente do “fracasso” do comunista, fazendo analogia ao regime e a tentativa de 
cientistas russos de observarem um eclipse: O Cruzeiro, 31 maio 1947, Fracassou o ec ipse 
russo.
’‘-Sobre esse assunto ver: HILTON, Stanley. A guerra secreta de Hitler no BrasiL A espionagem 
alemã e a contra-espionagem aliada no Brasil, 1939-1945. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,

Embora o comunista tenha sido o grande vilão do momento, não 

apenas no Brasil, mas em todos os países em que imperava a influência 

americana, ele é um personagem praticamente ausente das fotografias de Jean 
Manzon. Há apenas duas que tratam especificamente do assunto: A 

internacional comunista, Democracia 1 x Comunismo 0 e E Prestes não 

eio . Podemos supor que essa ausência se deva à aversão dos comunistas de se 

prestarem a posar para fotografias de imprensa, devido às perseguições da 
época. E, em especial para Jean Manzon, uma vez que havia um anti

comunismo explícito na orientação da revista O Cruzeiro, que pode ser 

constatado através de inúmeros de seus artigos.

Se Jean Manzon não nos apresenta o subversivo comunista, irá nos 

mostrar a face do espião nazista. Já vimos anteriormente a importância 

estratégica de que se revestia o Brasil no contexto da Segunda Guerra Mundial, 

motivo de disputa entre a Alemanha e os Estados Unidos pelo apoio do país. A 

crescente aproximação do Brasil da causa americana, entre outros motivos, faria 

com que o Departamento do Exterior do Alto Comando das Forças Armadas da 
Alemanha, conhecido como Abwehr, incluísse o Brasil como o país mais 

importante de sua rede de espionagem na América do Sul94. “Uma vez iniciada a 

guerra era de decisiva importância para o alto comando naval da Alemanha

O subversivo, associado ao estrangeiro - anarquista ou comunista escapava do 
controle social na medida em que elaborava um projeto político-ideológico que se 
contrapunha ao do Estado. O malandro - cujas raízes se encontravam em nosso negro 
passado escravista - recusava conscientemente integrar-se ao mercado de trabalho, 
projetando um mundo em que a justiça e a felicidade eram encontradas fora das 
'egras políticas vigentes. Nestes termos, esses dois modelos agrediam o diálogo direto 
e confiável que deveria ser estabelecedo entre o trabalhador e Vargas e que se 
estruturava justamente pela vigência e obediência às leis que materializavam o 
'espirito ’ do Estado Nacional
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obter um quadro claro das rotas comerciais seguidas pelos navios nas águas sul- 

americanas e das rotas dos comboios norte-americanos para os teatros europeus 
e da África do Norte, mesmo antes da entrada dos Estados Unidos na guerra”55. 

Se não bastasse essa necessidade, haveria ainda outros fatores decisivos para 

que a Alemanha elegesse a América do Sul como centro de seu serviço de 
espionagem, como aponta Hilton.

A estratégia adotada pela Alemanha seria a de montar várias redes 
coexistentes, com funcionamentos independentes. O crescimento da espionagem 

alemã no Brasil faria com que os Estados Unidos montassem um sistema de 

contra-espionagem e começassem a pressionar o. governo brasileiro para 
desbaratar as organizações nazistas. O episódio da espionagem alemã no Brasil 

é bastante controverso e não recebeu até o momento outros estudos, além do 

aqui citado, por isso não iremos nos estender sobre esse assunto e passaremos à 

análise das reportagens que nos interessam57. Duas das reportagens nos 

chamaram atenção, em especial, pela possibilidade de estabelecermos entre elas 

um contraponto muito sugestivo: 2 espiões vão morrer! e Deshabillé de espiã.

A primeira reportagem aborda a prisão de dois espiões enviados pela 
Abwehr ao Brasil, na última missão empreendida pelo departamento alemão, 

fracassada logo de início, pois os dois foram presos assim que chegaram ao país

^■Depoimento de um antigo oficial da Abwehr. Apud: Ibid, p. 41.
■ Idem.
•Há um outro livro do mesmo autor que constitui-se, no entanto, na versão original deste que 

citamos. Após a abertura de alguns novos arquivos para pesquisa o autor reformu ou o seu 
Primeiro livro, acresentando inúmeras outras informações. Ver: HILTON, Stan ey. uastica 
sobre o Brasil: a história da espionagem alemã no Brasil, 1939-1944. Rio e aneiro. 
Civilização Brasileira, 1977. As reportagens de Jean Manzon que tratam de espionagem sao:U 
Maior Processo de Espionagem da História, 13 nov. 1943; 2 Espiões Vão Morrer, ju . >

"Além disso, 
sensivelmente devido

seus: a  .
vice-versa, do que no sentido leste-oeste. Em outraspa avras, era menos 

r_. j a Alemanha do que enviar mensagens de 
rádio diretamente dos Estados Unidos para a Europa. Informações sobre questões 
militares e econômicas norte-americanas eram cruciais para Berlim, por isso, Jico 
logo claro que a melhor maneira de os agentes alemães nos Estados ni os Jazere 
chegar as informações à Alemanha talvez fosse canalizá-las através de estações 
clandestinas na América do Sul. E na opinião de Hamburgo, o Brasil era a sede togi 
para a rede de informações do hemisfério sul" .

a importância da América do Sul para o Abwehr aumentava 
• a uma descoberta técnica feita no início da guerra por 
comunicação radiotelegráfica era muito mais fácil na direçãoespecialistas 

norte-sul, ou ... --------
difícil transmitir da América do Sul para

militares e econômicas norte-americanas
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------Z l •, nX set 1945; Deshabillé de Espiã, 6 O Grande Espião, 07 abril 1945; As Jeanne sem Punhais, u
’bril 1946. uQ tir0 do Abwehr no Brasil". IN:

-A esse respeito ver especificamente o capitulo.
HILTON, Stanley, op. cit., pp. 393-413.

(Grupo 3.31) . Tratava-se de um branco e um negro, nascidos na Alemanha e na 

Guiana Holandesa, respectivamente. Jean Manzon estabelece um grande 

contraste entre os dois: enquanto o alemão é apresentado como dono uma 

arrogante expressão nazista”, o negro é mostrado como um espécime digno de 
estudos antropométricos, que visavam descobrir “a verdadeira razão que levou 

esse homem de cor negra a trair seus irmãos de raça do continente”. Como de 

costume, Manzon consegue fazê-los posar de acordo com seus interesses. A 
última foto da reportagem mostra duas fileiras de soldados armados, um 

possível pelotão de fuzilamento, apontando para a possibilidade deles serem 

condenados a morte por crime de guerra.

O tom agressivo das reportagens sobre homens envolvidos em atos de 

espionagem, muda completamente quando os personagens são mulheres”. É o 

que vemos em Deshabillé de espiã (Grupo 3.32). “Diriamos que a presente 

reportagem de David Nasser e Jean Manzon (...) é uma das mais audaciosas e 
sensacionais deste ano. Margarida Hisrschman, o tema focalizado, é uma presa 

eua não gosta de fotografias, nem dá entrevistas. E no entanto, ela aparece aqui 
de todas as formas, em efígie, e faz, por escrito, as mais palpitantes 

declarações . Enquanto no caso anterior os dois presos eram acusados 

explicitamente, agora o texto afirma, em relação à mulher, que “simples 

repórteres não podem julgar sua inocência ou culpabilidade. Dentro em breve o 

Tribunal designará o destino dela”.

Margarida Hisrschman é mostrada pela reportagem como sendo uma 
belíssima mulher, de acordo com o estereótipo histórico, da espiã como mulher 

fatal. Já de início se estabelece o contraste entre a “mulher guarda”, 

masculinizada por suas atribuições profissionais, que teria aberto as portas da 

penitenciária para os repórteres, e o perfil da presa, com seus cabelos louros 

■mpecavelmente penteados. Logo abaixo seus olhos são comparados aos de 
Mata Hari, famosa espiã da Primeira Guerra Mundial, assassinada depois que 

suas atividades foram descobertas. Nas duas páginas seguintes Jean Manzon nos 

apresenta Margarida em sua toilete diária. Uma fotografia sangrada mostra-a



Um olho que pensa — Volume 1 Capitulo 3

»

-

-237-

I

i

r

í

i
-
ti
i

somente de combinação, numa pose provocante: “Sensacional flagrante: desce o 
vestido de Margarida”. Por fim Manzon “surpreende” a presidiária, dormindo 
em sua cela, sob a fotografia de Frank Sinatra fixada na parede. A legenda nos 
diz que ela está “sonhando com a liberdade” e que Sinatra “vela o sono da 
claríssima e fúlvia Margarida”. A mensagem não podería ser mais ciara, o sonho 
de liberdade se materializa no olhar sedutor do ídolo americano.

•Dentro dessa mesma abordagem podemos citar também: O Cruzeiro, 8 set. 1945, As Jeanne 
sem punhas.
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senz i° lV'h° P°SSU‘ unia dllalidade fundamental, ele une a todos: casa-grande e 
da di a' S°'' a(i°S e mucamos- ?or ‘sso ele é saudado por todas as correntes políticas, 
fa, . a.a es(luerda. O livro possibilita a afirmação inequívoca de um povo que se 
unic 'r/C' com as ambigüidades de sua própria definição. Ele se transforma numa
Ere'’ 0 r naciona^- do retrabalhar a problemática da cultura brasileira, Gilberto 
do ° e'ece ao brasileiro uma carteira de identidade. A ambiguidade da identidade 
tem er na.cional forjoda pelos intelectuais do século XIX não podia resistir mais 
eco°- ■ 0 fmvia se to,nado incompatível com o processo de desenvolvimento 
tra fUC° 6 S0cial d° país. Basta lembrarmos que nos anos 30 procura-se 
. ^or"l^r radicalmente o conceito de homem brasileiro. Qualidades como 

guiça , indolência consideradas como inerentes à raça mestiça, são substituídas
Por uma ideologia do trabalho"'0'.

SCHWARCZ, Lilia. “Questão racial no Brasil”. IN: Negras imagens: ensaios sobre a cultura 
e scravidão no Brasil. São Paulo: Esdusp, 1996, p. 163.

-ORTIZ, Renato, op. cit., p. 42.

O debate acerca da identidade nacional brasileira ganharia novos 

rumos, a partir dos anos 30, através de Gilberto Freyre, como já tivemos ocasião 

de ressaltar. Mas embora a sua contribuição tenha sido marcante, uma 

apresentação detalhada do pensamento desse autor não faz parte dos objetivos 

desse trabalho. É necessário, no entanto, entendermos a mudança de paradigama 

que ele estabelece no debate intelectual da época. Como são unânimes em 

afirmar os diversos autores que se debruçaram sobre o assunto, a questão da raça 

sempre esteve presente nas discussões acerca da identidade nacional no Brasil. 

Foi assim no século XIX e assim seria no século XX. Mas se na segunda metade 

do século XIX prevaleciam as teorias racistas de caráter evolucionista, que 

condenavam a mistura das raças, a partir da década de 1930 a miscigenação iria 

se transformar "na nossa mais sublime singularidade”100. A contribuição 

fundamental para essa reorientação seria dada por Gilberto Freyre que 

enfrentaria a já antiga questão nacional a partir de novos parâmetros, expressos 
primeiramente em seu livro Casa Grande e Senzala, publicado em 1933. O 

conceito de raça passa a ser pensado do ponto de vista cultural, o que acarreta a 

valorização da mestiçagem, até então considerada sinônimo de preguiça e 

degeneração. Para isso, Gilberto Freyre tomou como base os estudos 

culturalistas de Frans Boas.
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Ortiz

economia

aponta que os escritos de Gilberto Freyre iriam 

explicação da origem do povo brasileiro através da

102 » ■———

Ws raças C' WarCZ aponta com maior precisão as origens do mito quando afirma “A fábula das 
mais oficialUma eS^c’e de ladainha contada desde os tempos coloniais. Retomada de forma 
Prepara P°r Car' von ^artius - que em 1844 a apresentava como parte do artigo que 
História dP3!1-3 ° concurso do IHGB -, ela aparece nas obras de outros autores como S. Romero, 
Lilia “N 'teratUra brasileira> e J. B. Lacerda, Sur les métis au Brésil”. Ver: SCHWARCZ, 
SCHWa R r-yP1^6*0 nem branco’ muito pelo contrário: cor e raça na intimidade", p. 744. IN: 
conte - ’ Uilia(org.) História da vida privada no Brasil. Contrastes da intimidade 
forma P°ranea'. Sao Paul°: Companhia das Letras, 1998, p.744. Já Renato Ortiz aponta de 
ConsidT315 genenca a orl£em do mito em meados do século XIX. ORTIZ, Renato, op. cit, p.28. 
d« Ws raças”’ P.0?3"^ 1"!A° af‘™ar qUe é na “virada do século que se engendra uma fábula 
da es r3yi~ ’ e'e eSteja Se repenndo ao novo impulso dado a essa interpretação após a abolição 
narin Cr,a? , °’ que Permitiu que se pensasse o negro como elemento constitutivo da 
"’ OR^aledef0rmamais coerente.

UK1IZ, Renato, op. cit., p. 38.

E, portanto, na virada do séctdo que se engendra uma 'fábula das três raças', como 
a considera Roberto da Matta. A idéia da fábula é sugestiva, mas talvez fosse mais 
preciso falarmos em mito das três raças. O conceito de mito sugere um ponto de 
origem, um centro a partir do qual se irradia a história mítica. A ideologia do Brasil- 
cadinho relata a epopéia das três raças que se fundem nos laboratórios das selvas 
tropicais. Como nas sociedades primitivas, ela é um mito cosmológico, e conta a 
origem do Estado moderno brasileiro, ponto de partida de uma cosmogonia que 
antecede a própria realidade”103.

nos conta que esse mito foi retomado no momento de transição da 

escravista para a economia capitalista, momento em que o 

pensamento sobre a nacionalidade ainda estava embebido das teorias racistas do 
século XIX. Por isso, segundo sua interpretação, não havia ainda condições 

materiais para a efetiva assimilação do mito, o que só iria ocorrer a partir dos 

anos 30, quando a sociedade brasileira passaria a viver um processo de 
desenvolvimento claro, orientado pelo novo Estado. É um momento em que a 

realidade social impõe a necessidade de um outro modelo de interpretação do 

país. Segundo Renato Ortiz a partir de Gilberto Freyre o mito das três raças 

pode, então, se atualizar no cotidiano.

dif m,,° d°S ,r^S ra<*as’ ao se difundir na sociedade, permite aos indivíduos, das 
en es classes sociais e dos diversos grupos de cor, interpretar, dentro do padrão 

sa^nba10 ,'e^a<r (~>e'' ''aclais que eles próprios vivenciam. (...) Ao se promover o 
' a.rao l'tldo de nacional, o que efetivamente ele é hoje, esvazia-se sua 
ectjici ade de origem, que era ser uma música negra. (...) Uma vez que os próprios 

gros se definem como brasileiros, tem-se que o processo de resignificação cultural 
°'na se problemático. O mito das três raças é neste sentido exemplar, ele não

Renato Ortiz também 

contribuir para a atualizar a 

fusão das três raças102.
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somente encobre os conflitos raciais 
nacionais ",0J.

como possibilita a todos se reconhecerem como

Mas em que pese a nova orientação dada por Gilberto Freyre a esse 

mito, ele mantem a antiga hierarquia entre as raças. “O branco é sempre o 

exemplo civilizatório, acompanhado do indígena, que trouxe seus hábitos 
higiênicos e alimentares e, por fim, do negro com sua religiosidade lúbrica”105. 

Essa é exatamente a imagem materializada por Jean Manzon na fotografia “Três 

Raças Tristes”, que tivemos oportunidade de analisar no início desse capítulo. A 

maior aproximação existente entre as duas principais raças, segundo o mito, é 

reforçada pela mão do índio que pousa discretamente sobre o ombro forte do 

branco. Por sua vez, o texto que acompanha a imagem nos fornece a versão de 

um encontro harmonioso e sem conflitos, ocorrido entre as três raças no coração 

da floresta tropical, que naquele “instante de surpreendente felicidade” pode se 

materializar por obra da expedição Roncador-Xingu. O mito das três raças 

atualizava-se, assim, como mito de origem do Estado moderno brasileiro.

O modelo idílico de convivência racial expresso no mito das três raças 

geraria um outro, igualmente poderoso, também presente em Casa Grande e 

Senzala, que seria o mito da democracia racial. Imediatamente assimilado e 

largamente difundido esse mito se tomaria uma realidade visível em algumas 

das fotografias de Jean Manzon. A cena que retrata uma brincadeira inocente 

entre a menina loura e a menina negra em O Relógio do Morro (Grupo 3.4), de 

certa forma nos remete à idéia de que no Brasil a ausência de preconceito é uma 

característica quase genética de seu povo, que se manifesta espontaneamente nas 

crianças, desde a mais tenra infância.

O mesmo mito da democracia racial que se aplicava às raças negra, 

branca e índia, colocou-se como um modelo muito útil a ser estendido a outras 

raças. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a reportagem Armistício em 
Macabu (Grupo 3.29), de Jean Manzon e David Nasser, mostra como o Brasil 

podia ser considerado um nobre exemplo de tolerância e pacifismo para 

mundo convulsionado pela guerral06.

,04-Ibid.> pp. 43-44 . M t 0 164.
"”-SCHWARCZ, Lilia. “Questão racial no Brasil”, op. ciP- 
l06-O Cruzeiro, 4 nov. 1944.
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"0 sensacional da narrativa que irão encontrar nas linhas que se seguem, é que não 
apenas imigrantes e técnicos de nações aliadas se empenham na consumação dessa 
obra memorável que dará energia a todo o norte fluminense e reviverá a zona de todo 
o esplendor do passado. Alemães trabalham fraternalmente ao lado de russos. 
Japoneses, Lituanos, Espanhóis, Italianos, luguslavos. Homens de várias raças 
esforçam-se para vencer a montanha de granito. Comem lado a lado. Limpam as vezes 
o rosto, negro da poeira que o dinamite levantou naquele túnel quase fantástico, com o 
mesmo lenço. Dormem no mesmo quarto. E se um alemão cai, ferido pela explosão, o 
russo correrá em sua ajuda, levanta-lo-á nos braços fortes e o trará para a luz do 
dia ",

tistótia é muito comprida. Antes da guerra, os japoneses ganharam a 
concorrência para as obras desta usina. Não tinham feito quase nada, quando a 
guerra começou pra nós. O governo encampou os serviços e a princípio deixou alguns 
japoneses aqui, trabalhando sob vigilância. Os homes eram perigosos, manhosos, 
astutos, e davam dor de cabeça aos agentes de Niterói que tinham vindo especialmente 
para gitai dá-los. No fim de contas, era preferível mandá-los embora, e substituí-los 
PoOperá",e''S "aC‘Onais- DeP°is d(l depuração ficou este. É mestre de construções. Bom

O indivíduo de origem nipônica, ali presente, era uma exceção em 
laçào a sua raça, pois como mostrara ser um bom operário havia sido poupado 

processo de “depuração”. Para que o mito da democracia racial se 

materializasse era preciso recorrer à eliminação de elementos indesejáveis, 

como o eram naquela ocasião os japoneses. Se nesse primeiro momento era 

Preferível mandá-los embora”, seis meses depois, com o acirramento dos 

conflitos mundiais no Pacífico, não havería dúvidas em relação ao que fazer 
frente a um homem de feições orientais. “(...) só há um jeito: mate-o e examine- 

0 depois , aconselharia David Nasser, como vimos em Japs e Chins (Grupo 

3>27), analisada anteriormente. O mito da democracia racial mostra a sua face 

mais obscura e revela a violência latente que subjaz à imagem de um povo

Trata-se de um mundo a parte, um verdadeiro paraíso em que as 
relações entre as diferentes etnias se estabelecem a partir de valores 

humanitários universais, como a solidariedade, e são solidificadas através do 

ideal comum do trabalho. Esse caráter único é expresso na própria manchete, 

pois enquanto o mundo vivia os piores momentos do conflito internacional, o 
Brasil já havia declarado o armistício. No entanto, que não nos enganemos. A 

integração entre os homens anunciada pelo texto de abertura não se estende aos 

japoneses. O repórter coloca na boca de um operário português a explicação 

para a incômoda presença de um japonês no local.
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ennett nos encaminha aqui para a questão, sempre tão atual, da 
responsabilidade social dos meios de comunicação de massa. De fato, somente a 
L ■ . ’ ■

ona mais recente conseguiu o necessário distanciamento das paixões da 
época, para julgar aquele episódio que é hoje considerado um dos mais 

hediondos exemplos de genocídio na trajetória da humanidade. Naquela ocasião, 

°o entanto, a imprensa colaborou ativamente para justificá-lo, não apenas pela 
e$tigmatização anterior dos japoneses, como também pela tendenciosa 

mterpretação dada à decisão americana de usar a bomba atômica. É o que 

podemos ver na reportagem de Jean Manzon intitulada Cidadão Truman 

(Grupo 3.30), publicada em setembro de 1947, por ocasião da visita do 

presidente americano ao Brasil109. O texto justifica a atitude tomada pelos 

Estados Unidos durante a guerra com argumentos surpreendentes aos nossos 

°lhos. O primeiro gesto de Truman na presidência da República foi autorizar o 

emprego da bomba atômica contra os japoneses. Com isso ele economizava 

eentenas de milhares de vidas americanas. É que antes de tudo, ele é um 

^ericano e um homem do povo”. A fotografia em que Jean Manzon melhor 

Materializa essa idéia aparece sangrada na quarta página da reportagem, 
truman, rodeado de lindas criancinhas, para as quais estende a mão, volta-se

"A história nos oferece a árdua confirmação de como muitas imagens nas noticias sao 
vinculadas a preconceitos populares do momento - preconceitos cultiva os por i eres 
oportunistas em primeiro lugar. Por exemplo, os leads e as estórias os jornais 
americanos durante a Segunda Guerra Mundial estão repletos e rejerencias 
sensacionalistas aos 'Japs'. Muita gente deve ter adotado essa e outras jormas e 
linguagem para se referir ao inimigo nacional, mas quando a imprensa egitima o us 
do termo, torna-se mais difícil para as pessoas enxergarem os anos impingí os 
milhares de leais japoneses-americanos que tiveram suas proprie a es conjisca 
que foram jogados em campos de concentração durante a guerra, sses americ 
também eram Japs' até aonde o preconceito público e a mídia acritica pu 
julgá-los. Teria sido tão fácil aceitar a bomba atômica se as vítimas nao tivessei 
os ‘Japs'? ■“os.

democrático de índole pacífica107. Um outro aspecto que devemos considerar em 

relação à incorporação pela mídia desse estereótipo do povo japonês, diz 

respeito a naturalização da violência.

"”.Sobre ' ~----- -------- ----------c°mo violênc^'a a6 v‘°'®nc*a c°mo base de todo preconceito ver: Eva Landa. “O preconceito 
Francisco Foo^f ° Pensarnent0; espaço narcísico e imagem do outro”. IN: HARDMAN, 
Paulo- Pima °- T Morte e progresso: cultura brasileira como apagamento de rastros. São 
'"BENnÊtFw ttOra dtUNESP> PP- 71-79.

. w. Lance. News: the politics of illusion. New York, Longman, 1996, p. 202.



Um olho que pensa - Volume 1
Capitulo 3

-243-

O grande esforço da ditadura Vargas seria voltado para a conformação 

essa identidade, o que se daria de forma mais sistemática a partir do advento do 
Estado Novo , não só através da produção teórica dos intelectuais ligados ao 

eg^ne, como também através da estruturação de um grande aparato de controle 

e Propaganda governamental, dirigido pelo DIP. Mas em que pese a dimensão 
desse esforço, o Estado Novo não chegou a formular uma doutrina oficial. “Seus 

Postulados não se pautaram em cânones doutrinários rígidos e comportaram 

sempre enfoques distintos dentro do que se pode chamar uma matriz autoritária

2'° Cruzeiro, 20 set. 1947.
■BRESCIANI, Stella Bresciani. “Forjar a identidade nacional brasileira nos anos 1920-1940 . 

,,-HARDMAN, Francisco Foot (org.), op. cit., pp. 59-60.
-Sobre esse assunto ver: GOMES, Ângela de Castro. História e histonadores.Rio de Janeiro: 

“ndaçào Getúlio Vargas, 1996 e OLIVEIRA, Lúcia Lippi; VELLOSO, Mônica Pimenta e 
bOMES, Ângela Maria Castro. Estado Novo, ideologia e poder, op. cit livros a partir dos 
quais pudemos construir um panorama das idéias engendradas pelo Estado Novo.

sorridente para o observador. A legenda nos informa: “O democrata com a 

bomba atômica salvou centenas de milhares de vidas”. Não podemos deixar de 

notar ainda que, embora a fotografia tenha sido tirada no Brasil, não vemos 

rastros da propalada integração racial. Todas as crianças são invariavelmente 
brancas, muitas delas louras de olhos claros.

"i in ias gerais, os autores dos projetos nacionalistas justificaram seus argumentos 
o partir de uma avaliação da situação particular de cada país, avaliação essa 
amp amente apoiada na noção de 'realidade nacional'. Com esse pressuposto, os 
eoncos do(s) nacionalismo(s) criticavam as bases do pensamento e das instituições 
i erais consideradas cegas às diferenças (...) Propagandeadores da diferença e dos 

particu aiismos, afirmando a diversidade dos caminhos para atingir a tão almejada 
e a e democrática, os teóricos do nacionalismo viram-se confrontados com a 

ijerença dentro de seus próprios países. Ou seja, as noções políticas e sociológicas e 
os métodos de análise que levaram a afirmar a irredutível importância de projetos 

‘Jerenciados de crescimento conduziam também à constatação da diferença de raças
e culturas na população de países como o Brasil, resultado da colonização 

européia, das heranças da escravidão, da imigração de massa, em suma, uma 
ausência de unidade integradora. A solução proposta visava exatamente desfazer as 
ijerenças, construir um denominador comum, forjar a identidade nacional”"0.

O ideal da miscigenação positiva e da democracia racial seriam 

prontamente incorporados pelo Estado brasileiro ansioso por constituir-se 

enquanto nação. O Brasil, como vários países da Europa e dos Estados Unidos, 

vivia um momento em que se buscava a solução para os problemas sociais e 
econômicos através de um projeto nacionalista autoritário.
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-OLIVEIRA, Lúcia Lippi. “O pensamento de Almir de Andrade”, p. 32. IN: OLIVEIRA, 
*-ucia Ljppi; VELLOSO, Mônica Pimenta e GOMES, Ângela Maria Castro. Estado Novo, 
''^Ld'a 6 P°der’ °P' CÍt’
"‘-Ibíd

comum” De qualquer modo, como aponta Mônica Pimenta Velloso, “É 
preciso considerar que junto a estas condições objetivas - conjuntura 

internacional de guerra, emergência de regimes autoritários - foi elaborado um 

projeto político ideológico extrememente bem articulado, que soube capitalizar 
os acontecimentos, reforçar situações e, sobretudo convencer da preeminência 
de uma nova ordem, centralizada no fortalecimento do Estado”. Por isso, é 

possível destacarmos algumas questões principais partilhadas por aqueles que, 
de alguma maneira, estavam ligados ao regime: “defesa de um projeto 

centralizador para a política brasileira”; afirmação de que “só um governo forte 
é capaz de garantir a verdadeira democracia”; “defesa do papel predominante, 
prioritário e exclusivo das elites no processo de mudança social”; 

reconhecimento dos intelectuais enquanto agentes do processo de 
transformação nacional" e adoção de uma “nova concepção de cultura - ‘cultura 
política’ -, unificando a ordem política e social”.

Ao unificar os conceitos de cultura e política o Estado Novo 
inaugurava uma nova leitura da questão nacional, na qual “A nação aparece 
como encarnação do espírito e da organização política de uma cultura”"3. Daí 
decorre a conclusão, rica em desdobramentos, de que “A organização do Estado 
(■••) é a concretização das necessidades de uma cultura”"4. Dentro dessa 

perspectiva, era necessário ao governo investir no estudo da especificidade da 
cultura brasileira, pois nela encontraria as devidas justificativas de sua ação 
política. Funda-se assim, uma legitimidade natural do sistema de governo que 

emana do próprio povo, de seu passado, de sua relação com o meio físico, de 
seus costumes e de suas manifestações artísticas. Tenta-se estabelecer nesse 
momento qual seria a índole do povo brasileiro, que uma vez conhecida 
Permitiría que se traçasse as diretrizes do regime político a ela adequado. Nessa 
•inha de raciocínio, portanto, não era necessário que houvesse instâncias 
intermediárias entre o povo e o governo; em outras palavras, tratava-se de um 

’ipo de sistema político que prescindiría da existência de um congresso nacional. 
Mônica Pimenta Velloso aponta que a concepção de uma política fundamentada
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na cultura foi formulada basicamente através de uma publicação do Estado, que 

traduz essa preocupação no seu próprio título: a revista Cultura Política.

Cultura Política foi lançada em março de 1941 e duraria até outubro de 

1945. A sua importância para o regime seria destacada pelo próprio presidente 

Getúlio Vargas: ‘As publicações periódicas do feitio de Cultura Política, com 

diretivas firmes de doutrina e elevação no debate dos problemas nacionais, 

constituem uma necessidade nas épocas de reforma e recontrução como a que o 

Estado Nacional iniciou no Brasil”"5. Como órgão oficial do governo, a revista 

tena um caráter francamente doutrinário e estaria dividida nas seguintes seções: 

Pioblemas políticos e sociais; O pensamento político do chefe do governo; A 

estrutura político-jurídica do Brasil; A atividade governamental; Textos e 
documentos históricos e Brasil social, intelectual e artístico"6. Esta última 

constituía-se num amplo espaço, subdividido em várias partes, onde se 

encontrava o núcleo programático básico da publicação no que se referia à 
política cultural do Estado Novo”"7 e, por isso, é aquela que nos interessará aqui 

mais diretamente.

Brasil social, intelectual e artístico era dividida em várias subseções: 0 

povo biasileiro através do folclore; Páginas do passado brasileiro; Quadros e 

costumes regionais e Literatura. A primeira trata da cultura popular, na qual se 

mtenciona estabelecer as raízes da cultura nacional; a segunda retoma 

personagens e fatos relevantes da nossa história; a terceira apresenta e 

caracteriza as diferenças regionais e a última trata da produção intelectual nas 

mais diversas áreas. Essas subseções formam um quadro classifícatório que nos 

permite visualizar o que o govemo considerava como parte integrante da esfera 

cultural e nos permite perceber a sua amplitude.

O papel conferido ao passado, dentro da proposta do govemo, aparece 

Páginas do passado brasileiro, que tinha como principal objetivo a sua 

recuperação, de modo a justificar a ação política presente e os encaminhamentos 
faturos. A versão de história engendrada pelo Estado Novo ressaltava o caráter 

Pacífico do povo brasileiro, a sua vocação para a centralização política e o valor

-Getúlio Vargas Apud: VELLOSO, Mônica Pimenta, “Cultura e poder político. Uma 
ronfiguração do campo intelectual”. IN: OLIVEIRA, Lúcia Lippi; VELLOSO, Mônica Pimenta 
ns Ângela Maria Castro. Estado Novo, ideologia e poder, op. cit.,p. 74.
h,‘ Mônica Pimenta Velloso, ppl27-132.

GOMES, Ângela de Castro. História e historiadores, op. cit., p- 129
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na figura do bandeirante. O culto à 

exaltação de fatos exemplares estava na base do conhecimento 

conseguinte, o Estado Novo, encarnado, em sua expressão 

pessoa de Getúlio Vargas, seria a possibilidade de realização de 

|ue no passado não fora possível realizar, por circunstâncias alheias 

povo e a sua verdadeira vocação. No entanto, a visão de passado

"’-Ibid,p. 143.
-Ibid,p. 161.

do heroísmo, materializado, sobretudo, 

personalidade e a 

histórico. Por 

máxima, na | 

tudo aquilo q 

à vontade do

veiculada pela revista eram mais complexa do que pode parecer a primeira vista. 

Não se tratava de uma concepção unitária como nos adverte Ângela de Castro 
Gomes.

E dentro dessa dupla percepção do passado que devemos situar a 
subseção Quadros e costumes regionais. Ela vem atuar no sentido de cristalizar 

Ira ições, fixar tipos, apresentar diferenças com o objetivo de unificá-las através 
do ideal da nacionalidade. É uma face específica de uma certa concepção de 

história, que como aponta Angela Gomes, “busca ‘lugares geográficos’ para 

localizar sua existência e revitalizar sua memória. Nesse sentido, o passado 

construído por essa perspectiva assume forte dimensão espacial, o que no caso 

examinado, traduz-se por referências regionais”"9. A mesma autora acrescenta 

9ue o ano de 1936 marca a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que se destinava à realização do censo populacional do país. 

Esse mesmo instituto seria responsável pela divisão do Brasil “em regiões 

geográficas, cujas identidades sofrerão cuidadoso processo de fixação, ao que 
Cultura Política não é estranha”.

Além de materializar uma certa concepção de história, a afirmação da 
diversidade regional, colocada nos moldes do Estado Novo, pode nos revelar 

alguns propósitos nem sempre explícitos, como nos alerta Octávio lanni.

"Se o espírito nacional está nos costumes, na raça, na língua e na memória, deven 
todos ser recuperados e valorizados, há duas concepções de passado sendo propostas 
e convivendo nesse discurso. A de um passado ligado à cultura popu ar e q , 
manifestando-se através de uni conjunto de tradições, convive com o presen e, 
a-histórico e referindo-se a uma idéia de tempo não-datado, e a e um p 
histórico, ligado a uma idéia de tempo linear, cronológico, ata o e rej r 
memória de fatos e presonagens únicos, existentes numa sucessão a qual e 
conviver com o presente”"8.
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Intimamente ligada à recuperação do passado estava a questão da raça, 

que ganharia nas páginas da Cultura Política a sua necessária reformulação, ao 

se incorporar argumentos de ordem cultural na antiga discussão étnica. O Estado 

Novo propunha a criação de um “homem novo”, cujos pressupostos estariam na 

afirmação de sua essência mestiça. “Ajudam-nos os traços constitutivos do 

nosso caráter. Temos linhas de todos os povos e não nos confundimos com 
nenhum afirmaria a revista logo em seu primeiro número. Como bem aponta 

\ elloso, dentro desse pensamento, a miscigenação levaria à formação de uma 

cultura superior’’. Num texto publicado na quinta edição da Cultura Política 

essa idéia se explicita em toda a sua amplitude: “Sua cultura, a do homem 
brasileiro, se desdobra de uma maneira prodigiosa, atingindo, pela tenacidade, 

todas as esferas do saber humano. O Brasil caminha, por isso, a passos de 

gigante, nada devendo a outras nações”122. Estabelece-se, assim, uma clara 

inversão dos pressupostos teóricos nos quais se havia pautado o debate acerca da 
identidade nacional até então. Era necessário transformar um conglomerado de 

indivíduos, de origens étnicas dispares, em um povo unificado por um ideal 

coletivo, materializado numa nação123.

,:O-IANN1, Octávio. A idéia de Brasil moderno. São Paulo:,BraS1^e“e’'^ailmraPoUtica, n« 1, 
'“-FIGUEREDO, Paulo Augusto de. “O i Estado> Nov° e ° home
1941, p. 135. Apud: OLIVEIRA, Lúcia Lippi; VELLOSO, Mon
Maria Castro. Estado Novo, ideologia e poder, op. cit., P  ■ p0]ítjca> ns 5, julho de
'“-MORAIS, Deodato de. “O Estado e sua moderna conéepça0 > litico” jn- OLIVEIRA,
1941, p.20. Apud: VELLOSO, Mônica Pintento^Mra ® P Novo>
Lúcia Lippi; VELLOSO, Mônica Pimenta e GOMES, *ng
ideologia e poder, op. cit., pp.91-92.  e «0 que está em causa,
'“-Essa idéia foi tomada de Otávio lanni quando a enlendend0-se a população como 
fundamentalmente, é a metamorfose da população em Pov°’letivj(ja(je de cidadãos". IANN1, 
uma pluralidade de raças e mesclas, e povo como uma
Octávio, op. cit., p.130.

"A revolução burguesa resolveu muito bem 0 problema da tr^n^or'na^,aiiiadores. 
em população, compreendendo-se esta como uma co etiví a e
Desde a abolição do regime de trabalho escravo, 0 imigrante, neg
reeducados para o trabalho livre. Houve uma vasta reeducação

'Os grupos e classes dominantes, influenciando as diretrizes do poder estatal, podem 
manipular as diversidades, podem até mesmo folclorizar as diferenças regionais, 
escondendo as desigualdades sociais e outras que fundam os interesses 
predominantes. Reciprocamente, a dispersão geográfica e histórica pode dificultar as 
manifestações dos grupos e classes, estados e regiões. Torna-se mais difícil 0 processo 
político por meio do qual se desvendam as desigualdades encobertas pelas 
diversidades ",:o.
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l24-Ibid, pp. 137-139.

Por fim, devemos expor as matrizes teóricas do pensamento 
estadonovista. A análise da subseção Movimento literário, da revista Cutura 
Pn/if'ca, que se propunha a publicar resenhas de livros que tivessem relevância 

para se pensar o Brasil, é uma fonte excelente para essa tarefa, como aponta 
Angela Gomes. Segundo a autora, de um total de dezenove livros referentes à 

história, resenhados pela revista, seis deles tratavam de biografias de vultos 

históricos (como D. Pedro I, Golçalves Dias, Machado de Assis, Álvares de

que se ajustassem às exigências do mercado de força de trabalho. Agora todos são 
iguais e livres, enquanto proprietários de força de trabalho"'24.

Evidentemente toda essa igualdade, instituída inclusive juridicamente, 
não iria se materializar na prática, como ressalta mais adiante o mesmo autor. O 

problema da desigualdade racial passaria a ser camuflado pelas desigualdades 

sociais e econômicas. Isso não impediría que a pretensa igualdade fosse 

largamente veiculada nos discursos e representações veiculados pelo regime. 

Para comemorar esse clima exemplar de tolerância étnica vivenciado no país, o 

Estado Novo iria oficializar o Dia da Raça, em 30 de maio de 1939'25. 

Avançando nesse sentido, a idéia de democracia racial viría justificar uma certa 

'ocação democrática, inerente ao povo brasileiro. Como afirma Guibemau, “a 
democracia tomou-se comumente aceita no Ocidente como a ‘melhor’ forma de 

go\emo . Mais adiante, no mesmo texto, ela completa que, independentemente 
da interpretação de democracia que se adote - a marxista ou a liberal - há um 

reconhecimento generalizado de que o poder político depende da coletividade. 

Isto resulta no esforço, por parte dos estados modernos, de se apresentar como 

a expressão da vontade do povo. Mas não apenas os governos eleitos pelo 
sufrágio universal exigem ser legitimados no sentido que acabamos de 

mencionar: governos eleitos pelos mais duvidosos meios e ditaduras também 

pretendem ser a expressão da vontade do povo que dominam”. Esse último caso 

se aplica ao governo de Getúlio Vargas do período de 1930 a 1945. Trata-se de 

uma ditadura que materializa uma peculiar “democracia autoritária”, na qual o 

governo se faz porta-voz da vontade do povo, por ser o intérprete privilegiado 
de sua cultura.
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e o nacionalismo no século

'“-SCHWARCZ, Lilia. “Nem preto, nem branco, muito Pel° 
GOMES, Ângela de Castro. História e historiadores, op. •. 

-Ibid., p.l 31. Fçtado nacional
GUIBERNAU, Montserrat. Nacionalismos. O bstao 

XX. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1998, p. 68.

Azevedo, entre outros) e cinco referiam-se a livros, publicados ou reeditados no 

período e considerados fundamentais: A vida e morte do bandeirante de 

Alcântara Machado; Casa grande e senzala de Gilberto Freyre; Formação 

histórica da nacionalidade brasileira e D. João VI no Brasil de Oliveira Lima, 

além de Retrato do Brasil de Paulo Prado. A autora ressalta que a revista 

considerava Paulo Prado o precursor do pensamento sobre o Brasil que se 

inaugurara na década de 1930, entre os quais o de Gilberto Freyre, sendo esse 

último “apontado como o responsável por um novo descobrimento do Brasil”126.

A seção Brasil social, intelectual e artístico continuaria existindo, com 

pequenas modificações, mesmo após a reformulação editorial sofrida pela 

Cultura Política em setembro de 1942, que visava principalmente incorporar 

seções que tratassem da participação do Brasil na Segunda Guerra. Surge assim, 

entre outras, a seção O Brasil na guerra, que apresentava as idéias de Getúlio 

Vargas sobre o assunto, além de permitir ao leitor “acompanhar mês a mês, o 

noticiário sobre a preparação de nosso Exército e depois sobre seu desempenho 

nos campos de batalha da Itália”127. Devemos lembrar que a guerra é o momento 
máximo de afirmação da nacionalidade: “(...) não esquecendo que o estado 

nacional adquire parte de sua importância do fato de vivermos num mundo 

politicamente organizado em estados nacionais competidores, a capacidade de 

fazer guerra é o exemplo par excellence do meio pelo qual o estado é exercido 

além de suas fronteiras”128. A participação do Brasil na Segunda Guerra seria 

uma espécie de atestado de maioridade dessa nova nação, cuja construção se 

iniciara nos idos de 1930. A seleção dos pracinhas, a partida das tropas, o 
retomo dos feridos, as notícias de vitórias e baixas, iriam provocar uma grande 

comoção popular, incitada pela imprensa e pelo governo através de apelos 

nacionalistas. No entanto, as peculiaridades da situação política brasileira da 

época fizeram com que a participação do Brasil na guerra fosse, a um só tempo, 
um momento exemplar de afirmação da identidade nacional e o episódio-pivô 

do enfraquecimento do governo que promovera os ideais nacionalistas.
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"As estruturas sociais e econômicas permanecem ^pr^entavam elites
ser de outra forma. As oposições vencedoras a W ° ljnham sido
econômicas e oligarquias regionais afastadas do po

O mapeamento do debate intelectual e político das décadas de 1930 e 

40, realizado acima de forma simplificada, nos permitiu identificar as matrizes 

da visão de mundo engendrada pelas reportagens de Jean Manzon no 

pensamento do Estado Novo. Expliquemos, desde já, o motivo de nossa 

surpresa frente a essa constatação. Sabíamos desde o início, dos estreitos 

vínculos que ligavam Jean Manzon ao Departamento de Imprensa e Propaganda 

do governo de Getúlio Vargas. Não podíamos esquecer que ao chegar ao Brasil, 

Jean Manzon iria entrar em contato com a situação social, cultural e política do 

país através das diretivas do Estado Novo. Nada poderia ser mais natural, 

portanto, do que a vinculação de Manzon a essa visão, mesmo após a sua saída 

do DIP. Isso era o que esperavamos encontrar de imediato na revista O 

Cruzeiro.

O levantamento exaustivo da produção de Jean Manzon para O 

Cruzeiro, no entanto, iria nos confrontar com um quadro inesperado, ou seja, o 

de uma crítica contundente e sistemática ao ex-ditador, manifesta através 

reportagens. O distanciamento político-partidário do fotógrafo em relação a 

antigo regime, demonstrado através das reportagens, nos levou imediatam 

abandonar nossa hipótese inicial de interpretação. Recomeçando da estaca zero, 

fomos identificando, ponto por ponto, as questões em tomo das quais g 

discurso das reportagens. De posse dessa grade de questões, tentamos, entã 

buscar o seu fio condutor, entender a sua coerência interna - ou mesmo sab 

ela existia - e identificar as matrizes das principais idéias. Após um tra 
longo e minucioso, eis que retomamos ao nosso ponto de partida origin 

atuação de Jean Manzon no DIP havia, de fato, moldado a sua ótica so 

Brasil. As problemáticas obrigatórias sobre as quais se pautou o govem 

Getúlio Vargas permaneceríam as mesmas após a sua retirada do po 

1945. Isso porque a transição entre a ditadura e o regime democrático colocou- 

se muito mais como um rearranjo das forças políticas do que como uma ruptura 

de orientação geral do governo.
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durante o Estado Novo, e não tinham interesse algum em realizar qualquer 
transformação de peso, que viesse a permitir a real participação das massas 
populares no processo de decisões políticas. Menos ainda poderíam estar interessadas 
em alterar substantivamente a infra-estrutura econômico-social de modo a possibilitar 
uma nova forma de propriedade dos meios de produção. Veja-se Dutra e Eduardo 
Gomes, bem como os que os apoiaram (...) todos são empresários, banqueiros, 
latifundiários, militares da alta patente. Convictamente reacionários, anticomunistas 
empedernidos, liberais quando lhes pisavam o calo, mas discricionários ao ocuparem 
o poder, temem acima de tudo que o povo aja e assuma atitudes políticas "L9.

‘-ALMEIDA JÚNIOR, Antonio Mendes de. “Do declínio do Estado Novo ao suicídio de 
Getúlio Vargas”. IN: FAUSTO, Boris (org.). História Geral da Civilização Brasileira. 0 Brasil 
Republicano, vol.3, Sociedade e Política. São Paulo, Difel, 1986, p. 239.

-FAUSTO, Boris. História do Brasil, op. cit., p. 404.

"A *a _p,e°cuPaÇã° fundamental dos jornais, nessa época, é o fato político. Note-se: não 
- i. mas o fato político. Ora, o fato político ocorre, então, em área restrita, a

O trabalho de Jean Manzon deu concretude visual a um conjunto de 
idéias pré-concebidas sobre o Brasil, provenientes do programa do Esta 

que podemos identificar claramente: os mitos das três raças e da dem 

racial; a unificação das esferas cultural e política; a recuperação do p 

através das tradições populares e de fatos e vultos importantes da hist , 

valorização do trabalho e a estigmatização do outro através das figur 

imigrante/espião/subversivo e do malandro. No que se refere à políti 

Manzon retoma uma abordagem que era característica dos jornais brasi 

início do século, segundo Nelson Wemeck Sodré.

Portanto, em que pesem as diferenças no panorama político-partidário, 

o período de 1945 a 1951 apresenta nítidas continuidades com o Estado Novo, 

especialmente no que se refere às questões econômicas e sociais, às 
interpretações acerca do passado e do presente do país e às projeções para o 

futuro, ou seja, à própria interpretação da identidade nacional. De fato, nas 

fotorreportagens de Jean Manzon nos deparamos com os antigos atores ou com 

os assuntos de seu interesse; são os mesmos empresários, banqueiros, 
latifundiários, militares de alta patente”, tentando agora atualizar sua imagem 

“aos novos tempos, em que o êxito político dependia da capacidade de captar 

votos de uma grande massa eleitoral”130. Para isso muitos deles poderíam co 

com a “câmera diabólica” do fotógrafo francês, como a ela se referiu o dep 
Barreto Pinto.
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reportagem Hitler chez lui (Grupo 2.6.A-B). ou de um político 

mesmas situações, através das lentes de Eric Salomon em Les 

ou M. Lebrun chez lui (Grupo 2.6.C-E) Esse procedimento 

na revista Life, como aponta Wendy Kozol.

Embora filiada ao modelo internacional da revista ilustrada, a exibição 
dessa intimidade encenada adequa-se perfeitamente bem aos propósitos políticos 

e uma classe dirigente desejosa de legitimar-se no poder através de sua 
identificação com o homem comum. Não podemos deixar de acrescentar que a 

base do sistema de ensino implementado pelo governo Vargas pregava o culto à 

personalidade, à autoridade e ao heroísmo133. São as virtudes privadas que 

confirmam a capacitação pública do dirigente político, condutor, desse modo 

autorizado, dos destinos da nação. Do mesmo modo são as virtudes privadas que 

atestam valor profissional de figuras proeminentes da época, que atuavam em

• cobei tura que a revista faz dos homens políticos incluem fotos das casas, esposas e 
1 tos que conotam valores como estabilidade e responsabilidade, características 

importantes associadas com o direito de governar. As fotos de esposas e crianças 
a oráveis fornecem uma aura de legitimidade moral para os homens políticos, 
apresentando os imperativos da política e os deveres do Estado como extensões 
ogicas e naturais dos papéis domésticos ",3:.

“'-SODRÉ, Nelson Wemeck. História da imprensa no Brasil. Sao Paulo, Martins Fontes,

'“-KOZOL, Wendy. Life’s America. Family and nation m postwar photojo 
Philadelphia, Temple University Press, 1994, p. 73. Ministério da Educação durante o 
'“-Sobre o conteúdo nacionalista da ação pedagógica r.nanema Op cit..
governo Vargas, ver: SCHWARTZMAN, Simon.Tempos de C p

A personalização da política pelos meios de comunicação de massa era 

prática já corrente na imprensa ilustrada européia da década de 1930. O 

próprio Jean Manzon já realizara uma reportagem nesses moldes para a revista 

Eu, na qual ele apresentava o Ministro das Relações Exteriores francês na 

intimidade de sua vida familiar, reportagem que tivemos oportunidade de 

comentar no capítulo anterior (Grupo 2.5). Antes disso, a partir do mesmo 
enfoque Vu também iria mostrar cenas absolutamente inusitadas de Hitler em 

sua residência na 

francês, nas 

secrets d’un palais 

era comum também

área ocupada pelos políticos, por aqueles que estão ligados ao problema do poder. 
Assim, nessa dimensão reduzida, as questões são pessoais, giram em torno de atos, 
pensamentos ou decisões de indivíduos, os indivíduos que protagonizam o fato 
político. Daí o caráter pessoal que assumem as campanhas; a necessidade de 
endeusar ou destruir o indivíduo "lil.
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-SCWARCZ, Lilia. “Questão racial no Brasil”, op. cit, p- 163-

outras instâncias sociais, como no campo intelectual e artístico. Não por acaso 

Gilberto Freyre seria alvo de uma uma das reportagens de Jean Manzon e David 

Nasser, intitulada Casa Grande e Senzala (Grupo 3.33).

A fotografia-manchete mostra um Gilberto Freyre sorridente, 

caracterizado como senhor de fazenda, posando em frente a uma parede 

decorada de azulejos tradicionais. Na seqüência vemos uma senhora, de cabelos 

grisalhos, sentada ao lado de um homem ainda mais idoso. “A senhora Brenan e 

o escravo Manuel - Esta preciosa fotografia dentro de alguns anos passará a ter 

'alor histórico, porque estão vivendo os últimos remanescentes da escravatura 

do Brasil-Império. Este escravo nonagenário foi libertado pela senhora que aqui 

se vê. Mas ficou junto à Casa Grande até hoje”. Essa imagem dá concretude 

visual a uma das idéias mais polêmicas defendidas por Gilberto Freyre em seu 

famoso livro que dá título à reportagem. Nele o autor “(...) pinta um cenário 

bastante idealizado para a escravidão brasileira. Generalizando o ambiente 

particular e excepcional da escravidão doméstica - e transformando-a em um 

modelo do cativeiro local -, Freyre acabou oficializando a idéia de que, no 

Brasil, teria existido uma ‘boa escravidão’, com seus senhores severos mas 

paternais, escravos fiéis e amigos”134.
Os três pares de páginas seguintes vêm identificados, de modo atípico, 

por um tema definido: “Apicucos” (referência a Santo Antônio de Apicucos, 

onde se localizava a casa de Freyre), “A História de um Livro” e, por último, 

Os Freyre . Em “Apicucos” vemos a fachada da casa, tomada imponente pela 

tomada de baixo para cima. Sentado sobre o gradil vemos Gilberto Freyre, 

compenetrado, lendo um livro. Somos apresentados, então, ao pai de nosso 
personagem. Na seqüência Freyre aparece numa fotografia curiosa: em primeiro 

plano estão ele e os seus livros; ao fundo, atrás das grades de uma janela, 

encontram-se a sua esposa e os dois filhos. A imagem seguinte vem reforçar a 

idéia de isolamento por ele vivida em função de seu trabalho intelectual. Nela 

vemos Freyre de pé, apoiado sobre uma cadeira, na qual se vê uma pilha 

desordenada de papéis. Aliás, os papéis estão por toda parte, não apenas ocupam 
as duas mãos do escritor, como espalham-se irregularmente pelo chão. A pose 

inusitada de Freyre, sua fisionomia enigmática e o desarranjo do cenário
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As reportagens de Jean Manzon constituiram-se numa ferramenta 

poderosa para a reinvenção/atualização da identidade nacional brasileira. O seu

O tom do texto é o de uma concordância irrestrita com o pensamento 

de Freyre. A reportagem é, na verdade, uma homenagem apoteótica ao 

pensador, a quem não apenas os repórteres, mas o próprio país, devia naquele 

momento o delineamento dos contornos da sua identidade.

indicam que ele vivia naquele instante as angústias da criação. A legenda vem 

completar: “Gilberto Freyre, o solitário de Apicucos”.

Para os nossos propósitos, a parte mais importante da reportagem é, 

sem dúvida, “A História de um Livro” (Grupo 3.33.D). Ao lado de um extenso 

texto vemos o rosto de um Gilberto Freyre sorridente, a quem a legenda se 

refere como “Um branco que redimiu os negros”. A reportagem faz referência 

aos preconceitos sofridos por Freyre devido à sua formação não acadêmica, fala 

de sua ligação com Frans Boas e situa os pontos cruciais de suas reflexões. 

Daremos aqui um espaço um pouco maior que o habitual à citação desse texto 

para vermos como David Nasser traduziu para um público de massa o 

pensamento do grande intelectual da época.

São João Batista que nas águas do Jordão vem lavá-los, eis Gilberto Freyre para os 
escravos Reabilitador do Negro e do Mulato, Historiador Social, Cronista de 
Episódios Picantes. Leitor de Anúncios nos jornais para captar reflexos de passadas 
épocas. Ressucitador de Climas Extintos, todos esses títulos foram concedidos a 
Gilberto Freyre para lhe negar o de Sociólogo (...) Anteriormente, em seu tempo de 
estudante na Universidade de Columbia, Gilberto Freyre conhecera o professor Frans 
Boas, a figura impressionante de um mestre que mais profunda impressão lhe deixara 
(...) O estudo da Antropologia sob a orientação do professor Boas revelou a Gilberto 
Freyre seu justo valor, no que se podería chamar: em suas verdadeiras dimensões 
espirituais Ele aprendeu a considerar fundamental a diferença entre raças e cultura, 
a discriminar entre os efeitos de relações puramente genéticas e os de influências 
sociais, de herança cultural e do meio. Nesse critério de diferenciação fundamental 
entre raça e cultura se fundamentaria todo o ensaio ‘Casa Grande e Senzala que 
Freyre escrevería pouco tempo depois (...) Do escravo, pobre, humilde, faminto, 
insultado, martirizado, bom e feroz, lanborioso e lúbrico, ele fez o herói de uma época 
romântica e lendária. Com a força de um mágico, ele desfilou ante os olhos 
espantados de sua geração, o passado de um povo durante três séculos, e o ao fim de 
tudo, pode ainda dar aos negros a poesia de uma grande e inesquecível aventura na 
jovem, clara e deliciosa terra que eles - vingando as suas irmãs, noivas, esposas e 
filhas - feundaram para sempre ".
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Nada melhor para isso do que as páginas de 

ilustrada de grande circulação nacional.
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uma revista semanal

In-GUIBERNAU, Montserrat, op. cit., p. 94.
-ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional, op. cit., p. 8.

olhar, conformado pela estética moderna e, ao mesmo tempo, pela experiência 

da manipulação política, permitiríam dar concretude visual a idéias pre

concebidas sobre o Brasil, que já vinham sendo disseminadas na sociedade 

desde a década anterior. A grande aceitação conseguida pelas fotografias de Jean 

Manzon residiu na sua capacidade de materializar essas idéias, através de 

imagens de forte conteúdo simbólico.

Sendo assim, para finalizarmos esse capítulo, cabe-nos ressaltar que 

não compartilhamos de um juízo de valor pejorativo em relação ao tra 

Jean Manzon, tantas vezes promulgado pela mentalidade de nossos t p 

“politicamente corretos”. Não se trata de circularmos nessa esfera. Interessou

identidade autêntica, mas uma pluralidade de identi a es, co^ P, 
grupos sociais em diferentes momentos históricas (■■■) 
brasileira é falar em relações de poder"

"A criação da identidade nacional, afirmo, corresponde a um processo comp exo pe o 
qual os indivíduos se identificam com símbolos que têm o poder de unir e acentuar o 
senso de comunidade. Esse processo de identificação envolve um fluxo continuo entre 
os indivíduos e os símbolos, no sentido de que os indivíduos não têm apenas que 
aceitar os símbolos já estabelecidos, mas têm, antes, de recriá-los constantemente e 
atribuir-lhes novo significado conforme a alteração das circunstâncias através das 
quais a vida da comunidade se desenvolve. A tradição tem que ser reinventa 
persistentemente atualizada ’’135.

Talvez sejam a encenação e o caráter simbólico que presidem 

fotografias de Jean Manzon, os fatores determinantes do preconceito corrente, 

nos dias de hoje, em relação a suas imagens. São também, sem dúvida, es 

mesmas características que levam a infindáveis discussões acerca da veraci 

de suas representações. Acreditamos, no entanto, que esses questionam 

devem ser recolocados, em outros termos, como bem aponta Renato Ortiz
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nos aqui poder descortinar os mecanismos que fizeram de suas imagens o 

espelho a devolver-nos a Imagem que o Brasil sonhava de si mesmo.

!
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CAPÍTULO 4
O MUNDO FANTÁSTICO DE JEAN MANZON

Alsina 

poder e

"Alguns segredos da sociedade se revelam melhor 
precisamente na forma pela qual ela aparece na 
fantasia. As vezes a fantasia pode ser um momento 
superior da realidade". Octávio lanni. A idéia de 
Brasil moderno.

acesso a 
transmitidos boca a boca, 

religioso, que exerciam 

freqüentemente supervalorizavam fatos menores, 

acontecimentos de acordo com os seus interesses específicos. Com

nos mostra que a informação há muito era entendida como um. forma de 

que as estratégias de controle e manipulo d. informação, pelos

A análise detida das reportagens de Jean Manzon produzidas para a 
revista O Cruzeiro ao longo da década de 1940, que realizamos no capítulo 

antenor, é uma excelente fonte para alimentar nossas reflexões acerca de 

questões mais abrangentes da mídia. Após entrarmos em contato com assuntos e 
abordagens tão díspares daqueles com os quais nos deparamos nas revistas 

ilustradas contemporâneas, nos damos conta de que a notícia é realmente um 

tipo de representação de contornos históricos bem definidos. Dentro dessa 

perspectiva iremos recorrer ao estudo de Miguel Rodrigo Alsina que trata 
justamente do processo de “construção da notícia”1.

Alsina nos conta que antes do advento dos meios de comunicação de 

massa, a informação era um privilégio das classes dominantes. Os comerciantes, 

por exemplo, recebiam as informações acerca das transações comerciais e 
financeiras necessárias a suas atividades, manuscritas, a partir de encomenda. Os 

nobres que não moravam nas capitais, por sua vez, eram um público ávido por 

informações vindas das cortes, que chegavam até eles da mesma forma. Mesmo 

após o advento da imprensa, o monopólio da informação continuou nas mesmas 

mãos, devido às altas taxas de analfabetismo da população em geral. Esta 

somente tinha acesso a informações sobre acontecimentos próximos, 

, e àqueles feitos circular pelos poder político e 

a censura sobre a circulação das informações, 

supervalorizavam fatos menores, enfim, criavam os
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O conceito de representação social, portanto, aplica-se perfeitamente 
ao processo de construção da notícia pelos meios de comunicação de 

massa. Por isso, não se trata em absoluto de defender, como alguns autores, que 
a mídia distorce os acontecimentos provenientes de uma suposta realidade

2-Ibid, pp. 84-87.
J-Ibid, p.30.

“Este processo es al mismo tiempo socialmente determinado e intersu jetivamen 
construído. Esto nos lleva a caracterizar la actividade periodística como un r 
socialmente legitimado para producir construcciones de la rea i a pu íca 
relevantes. Asi pues, podemos establecer que los periodistas tienen un ro socia 
legitimado e institucionalizado para construir la realidad socia como rea 
pública y socialmente relevante. Estas competências* se realizan en e in 
aparatos productivos especializados: los mass media .

A construção da realidade pela mídia materializa-se através 

notícias, que são, em última instância, uma forma específica de represent iç 
social. Nesse sentido, Miguel Alsina toma de empréstimo o conceito 

representação social, estabelecido por Herzlich, para tentar circunscrev 

definição operativa de notícia.

erfectamente acabada, sino un remodelado, una ver a era solidaria
objeto, concebido como no separable de la actividad simbólica de un sujeto, 
ella misma de su inserción en el campo social .

grupos que dominam as esfera política e econômica, está longe de ser uma 

característica do nosso tempo2.

O caráter restrito da notícia somente iria se modificar a partir de 

meados do século XIX, como tivemos oportunidade de acompanhar no primeiro 

capítulo dessa tese. Com o início do processo de comercialização da notícia e a 

conformação de um sistema de comunicação de massa, a forma de construção da 

notícia modifica-se radicalmente. O advento da revolução industrial, a 

intensificação das relações capitalistas de produção e a urbanização crescente 

farão com que a imprensa seja alçada ao lugar de provedora hegemônica de 

informações na sociedade moderna, o que lhe garantirá legitimidade para a 

construção da realidade.
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-HERZLICH, C. Introducción a la psicologia social. Apud ALSINA, op_ci1 •• P- ■
Acerca dos autores que assumem esses dois posicionamentos ver A , 

•KOZOL, Wendy. Life’s America. Family and nation in postwar p o oj 

“éSí1 «* «—■ *
recherche photographique, n2 7, 1989, pp.41-43.

objetiva, nem tão pouco afirmar que a mídia é reflexo da sociedade e única 

instância construtora das representações sociais no mundo moderno, como 

querem outros . É preciso, sim, entender a notícia como suporte de 

representações coletivas de caráter histórico e elemento ativo e necessário da 
vida social.

Irremediavelmente atrelado à notícia, ou ao menos aos assuntos que 

uma determinada sociedade considera como sendo pertinentes às mídias 

impressas, o fotojomalismo não permite que se lhe atribuam definições 
apriorísticas, do mesmo modo que a notícia. Ele não pode ser definido por 

critérios temáticos, por características formais, nem pelos modos de produção. 

Wendy Kozol levanta que tanto os editores, quanto os historiadores, de uma 

maneira geral, têm tentado definir o fotojomalismo como sendo o uso de 

fotografias e textos interrelacionados para representar acontecimentos atuais, de 

acordo com uma estrutura narrativa. Ainda segundo a autora, esses critérios não 

são convincentes, pois dizem respeito somente ao contexto de apresentação das 

imagens . Colocando a questão de forma mais precisa, Véron afirma que “No 
domínio que nos interessa aqui, aquele da imprensa escrita de informação geral, 

a fotografia não é nem uma arte nem um meio em si: é preciso considerá-la 

sobretudo como um dispositivo técnico (...) que não pode ser entendido fora das 

estratégias discursivas nas quais se insere”7.

Dentro dessa perspectiva reiteramos para o fotojomalismo as mesmas 

questões colocadas para a notícia: trata-se de uma forma de representação social 
historicamente determinada e, portanto, em constante transformação. Como 

aponta Cristina Freire, “A representação social é o dispositivo para remodelar, 

segundo certas elaborações que lhe são próprias, a realidade e não apenas repeti- 
la. Ao reconstruir a realidade, possibilita diferentes formas de ver o mundo, 

orientando, por conseguinte, as condutas”8. O fotojomalismo é um fenômeno 

ativo da vida social, enquanto conformador de uma visão de mundo e orientador 

de atitudes concretas dos indivíduos. A sua especificidade em relação ao texto
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da notícia é dar concreção visual às mais diversas formulações, seja através do 

testemunho, da narrativa ou da possibilidade de se constituir enquanto discurso, 

engendrando conceitos através dos recursos próprios da visualidade. Dessa 

forma, cada sociedade terá uma perspectiva própria de fotojomalismo - mais que 

isso - cada grupo social divergente, dentro de uma mesma sociedade terá a sua 

perspectiva particular do que se constitui o terreno do fotojomalismo. Isso se 

toma patente especialmente quando comparamos periódicos de diferentes 

orientações políticas; ou mesmo o trabalho de fotógrafos que defendem 

diferentes posicionamentos éticos em relação à profissão. Foi proposital, 

portanto, que em nunhum momento desse estudo tenhamos tentado definir 

fotojomalismo, pois acreditávamos que somente o seu entendimento enquanto 

fenômeno histórico nos permitiría perceber a inutilidade de tentarmos 

estabelecer definições globalizantes.

Como inicialmente não nos interessava problematizar o uso do termo 

fotojomalismo, tentamos empregá-lo sempre em seu sentido imediato, 

fotografias vinculadas ao jornalismo. Agora, no entanto, seria elucidativo 

evocarmos a sua origem: “O termo fotojomalismo foi fotjado entre os anos 30 e 

50, na época em que a fotografia aparecia nos grandes semanários como Life, 

Paris Match, Stern, assumindo uma função de descoberta do mundo. Era um 

período em que não se viajava muito e em que se descobria o mundo por 

procuração graças aos fotógrafos”’. Trata-se, portanto, de um termo, que 
juntamente com o de fotorreportagem, encontra-se historicamente vinculado ao 

estatuto específico de uma certa fotografia veiculada nos meios de comunicação 

de massa ao longo das décadas de 1930 e 1950: o de registro objetivo, o de 

descobridora do mundo e testemunha privilegiada dos acontecimentos .
No fotojomalismo, em seu sentido histórico, podemos perceber duas 

linhas principais de atuação dos fotógrafos. Uma delas foi encabeçada por 

Robert Capa, Cartier-Bresson, George Rodger, David Seymour e William 

Vandivert, membros fundadores da Agência Magnum, aos quais se filiariam 

tantos outros. Fundada em 1947, a agência reuniu fotógrafos com propostas de

‘-FREIRE, Cristina. Além dos mapas. Os monumentos no imaginano urbano c
São Paulo: Annablume/Sesc, 1997, p.l 14. „ . recherche photographique, n87,
’ -CAUJOLLE, Christian. “La photographie dans la presse .
1989, pp. 45-47
”-Idem.
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- R1TCHIN, Fred (org.). Magnum Photos. Paris: Nathan, 1997. Coleção Photo Poche, n2 69, 
s p. Esse livro oferece uma visão abrangente do trabalho dos fotógrafos participantes da revista 
Magnum.

-Nesse sentido é significativo salientar que Robert Capa estudou Ciências Sociais em Berlim 
durante três anos, mas teve que abandonar o curso devido á ascenção do nazismo que o ez 
emigrar para Paris. Cartier-Bresson, por sua vez, frequentou ateliers de artistas em Pans, 
dedicando-se ao desenho, paralelamente ao seu trabalho fotográfico. Ver LACOUTURE, Jean. 
Roben Capa. Paris: Centre National de la Photographie, 1988. Coleção Photo Poche, n 36 
LEMAGNY, Jean-Claude. “Les dessins de Henri Cartier-Bresson”, pp.223-225. IN.L ombre et 
le temps. Essais sur la photographie comme art. Paris: Natan, 1992. , ,
-Embora a Agência Magnum exista até hoje, estamos tratando especificamente de seu penodo 

inicial. Sobre o ingresso da fotografia nas exposições do MOMA ver > s °P.er' 
"The judment seat of photography”. IN: BOLTON, Richard (org.). The contest of meaning.

trabalho diferenciadas, mas que tinham em comum a defesa de uma abordagem 

mais humanista do fotojomalismo e de uma independência do fotógrafo em 

relação às determinações sensacionalistas dos meios de comunicação de massa. 

Esses fotógrafos renegavam a massificação da linguagem fotográfica e a 

excessiva manipulação de suas fotografias pelos procedimentos de edição. O seu 

objetivo era poder escolher os assuntos que desejassem fotografar, exercer o 

controle do modo veiculação de suas fotografias e encontrar outros meios para 

sua circulação, na tentativa de “escapar das fórmulas consagradas do jornalismo 

das revistas ilustradas”". Podemos afirmar que se tratava de uma vertente 

romântica do fotojomalismo, na qual os fotógrafos tinham, em geral, uma boa 

formação intelectual e até mesmo artística e colocavam-se como agentes de 

questionamento do sistema de comunicação de massa instituído12. 0 

entendimento da fotografia como construção da realidade fez com que a 

produção desses fotógrafos se caracterizasse pela materialização de uma visão 

extremamente pessoal; um tipo de fotojomalismo de viés autoral. Esse foi um 
dos fatores preponderantes para que o fotojomalismo passasse a ser considerado 

como fenômeno estético e chegasse a ocupar as paredes das galerias de arte e 
dos museus13.

A outra vertente do fotojomalismo, característica do período que 

estamos tratando, assumiu uma posição diferenciada, ou melhor, radicalmente 

oposta. Eram fotógrafos perfeitamente integrados às condições de produção dos 
meios de comunicação de massa emergentes, que entendiam que suas 

fotografias deveríam responder às recomendações dos editores, ou, ao menos, a 

um modelo geral pré-estabelecido de imagens requeridas pelo tipo de periódico 

para os quais trabalhavam. Eles concebiam o fotojomalismo como trabalho de
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Criticai histories of photography. Massachusetts: Massachusetts Institute of Techn gy, 

"-FONTCUBERTA, Joan. Le baiser de Judas. Photographie et vente. Aries, France. Actes S 
1996, p. 113-114.

equipe - envolvendo, mais diretamente, o fotógrafo, o editor e o redator - e não 

como criação individual autônoma. Nesse caso o âmbito da criação individual 

situava-se na tentativa de responder da forma criativa, a demandas específicas, 

visando a inserção de suas fotografias no modelo de reportagem recentemente 

estabelecido. Dentre os fotógrafos mais conhecidos, que atuaram segundo esses 

princípios, podemos citar Felix Man, o grande colaborador de Stefan Lorant na 

formulação dos princípios da fotorreportagem na Alemanha; Alfred Eisenstaedt, 

fotógrafo alemão que emigrou para os Estados Unidos e trabalhou ativamente na 

definição do modelo de fotorreportagem da Life, assim como Margaret Bourk- 

White, que assinou a fotorreportagem principal do primeiro número da revista 

americana, para a qual colaborou ativamente (Grupo 1.17). Para essa vertente do 

fotojomalismo, integrada às exigências da mídia, o entendimento da fotografia 

como construção da realidade levou à produção de imagens de características 

formais acentuadas, que lhe conferiam grande impacto visual.

O que unia essas duas tendências era o grande domínio de uma 

linguagem fotográfica de caráter modernista, que incorporava referências 

formais das mais diversas fontes. Em ambos os casos os fotógrafos haviam 

aprendido muito bem as lições da fotografia de vanguarda e do uso político do 

registro fotográfico. A fotografia como construção da realidade é uma conquista. 

Ela passa a ser considerada um código, passível de ser sistematizado e capaz de 

transformar a realidade imediata, segundo uma certa visão de mundo. A 

possibilidade de manipulação do código fotográfico abriu um campo de atuação 

sem precedentes para o fotojomalismo.

‘‘Naturalmente, a verossimilhança não é incompatível com 1Manipuladas, 
‘fotografia manipulada’ é uma tautologia. ^Ío de
Enquadrar é uma manipulação, mirar e uma ma p ç tação Todo
acionar o obturador e uma manipulaçao. Criar e~ ac
humano implica manipulação (...) A manipulação e, Poral' ’ onceilo do qual é 
moral, e as conotações negativas que ela "nPl,ca S. de julgamento moral
necessário se desvencilhar. Ao contrário, aquilo q P . nassível de
são os critérios ou as intenções que guiam a manipulação. E o que p 
julgamento critico é a sua eficácia " ■
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II importe peu de savoir s il s agissait d'une pose (et d'un faux); si au contraire elle 
était le témoignage d 'une inconsciente; si elle a été l 'oeuvre d un photographe 
professionnel qui a calcule le inoment, la lumière, le cadrage; ou si elle s est faite 
presque toute seule, tirée par hasard par des mains inexpérimentées ou chanceuses. Au 
inoment ou elle appareu. sa démarche communicative a commencé: encore unefois, le 
politique et le prive ont été traversés par le trames du symbolique, que comme c est 
toujours le cas a prouvé qu 'il était producteur de réel. ”'s

Questionar a veracidade das imagens também não se p 

fotojomalismo produzido pela segunda tendência que apontamos 
suas fotografias nào foram eleitas para figurar na bela galeria dos 

história da fotografia, mas talvez a sua eficácia tenha sido ainda maior, p 

presença massiça e aparentemente despretenciosa no cotidiano, 
meios de comunicação de massa mais populares16. Nesse contexto, a Match e

15- ECO, LJmberto. “Lire les choses: une photo’. IN. La guerre' d 1’image fixe. Pans:
Apud JOLY, Martine, L’imagem et les signes. Approche semiolog.que
Nathan, 1994, op. cit., p. 140. ntada também foram publicados nos
16- As fotografias dos fotógrafos da primeira tendência apo esporádica. Robert Capa, por
veículos de grande circulação. Porém o foram de orma fotografias inseridas no
exemplo, teve uma participação extensiva na imprensa, e" da Magnum, no entanto, essa 
modelo da fotorreportagem das grandes revistas. Apos a c menos dirigida. É o caso
participação se restringe e as fotos são mostradas segun o yer: q Cruzeiro, 6 mar.
de algumas reportagens de Capa publicadas pela revista  seria série de
1948. Diário Russo. Texto: John Steinberg /Fotos, o de Cartier-Bresson não
reportagens publicadas em edições sucessivas da re estrangeiras que pesquisamos,
encontramos participação nas grandes revistas lus m em Singapura, Texto e Fotos:
Localizamos apenas uma em O Cruzeiro, intitulada

Portanto, se os primeiros fotógrafos aqui citados são defensores de uma 
fotografia social e humanista, isso não significa que as suas imagens não sejam 

manipuladas. Há inúmeros debates em tomo da “veracidade” de certas 

fotografias famosas, como por exemplo, a do miliciano em queda, captado no 

momento em que é atingido por uma bala, produzida por Robert Capa durante a 

Guerra Civil Espanhola (Grupo 1.19.A). Do mesmo modo questiona-se até que 

ponto Cartier-Bresson de fato aplicou o conceito de momento decisivo para a 

realização de suas fotos ou se montou muitas das cenas. Na verdade, não 

importa se houve ou não montagem. Importa, sim, que essas imagens se 

tomaram emblemáticas de uma certa visão de mundo e povoaram o imaginário 

de uma dada sociedade numa determinada época. Não nos caberá aqui fazer 

julgamentos morais; mas do ponto de vista crítico a eficácia dessas fotografias 

independe de supostas manipulações.
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um exemplo relevante. Ela levou a possibilidade de construção da realidade 
oferecida pela fotografia, às últimas conseqüências, adotando a encenação como 
marca registrada de suas reportagens.

Cartier-Bresson., que apresenta o mesmo tipo de edição das reportagens de Capa p

17 -Depoimento de um fotógrafo da Paris Match não identificado. Apud. Essais sur les 
"La rhétonque de la figure”, p. 180. IN: BOURDIEU, Pterre (orgl Unjjtmoyen^ * 
usages soctaux de la photographie. Paris: Les Edltl0“ . sua v’ersão anterior à guerra. De 
prioritariamente à Paris Match e apenas algumas vezes a M > seu jnjcjOi tendo apenas se 
qualquer forma o projeto editorial da revista foi o mesmo es
aperfeiçoado posteriormente. pwrimer une personne. le micro, le
-"Sur une photo, on rassemble la panoplie qui aoi P' diplomatiquepour un homme

costume de scène pour un chanteur, le chapeau noir, a sac, p 179.
daffaires, etc. ” Depoimento de um fotógrafo da PartsMal c  - Campinas, SP:
”-Sobre a função simbólica da imagem ver: AUMONT, Iaques, a g
Papirus, 1995, p.79. Ver também Apud JOLY, Martine, op. ci •

"Na Suíça eu deveria fazer uma reportagem sobre uma cidade que ameaçava ser 
destruída pela avalanche de um dos lados de uma montanha que estava se soltando. A 
cidade havia sido evacuada. Não era possível fotografar a rachadura da montanha, 
pois ela estava sob a neve e não se via nada. Então, eu peguei alguns garotos que 
estavam na cidade vizinha. Eu lhes pedi para construir com cubos, sobre um monte de 
areia, uma reprodução grosseira da cidade. Depois eu lhes disse para fazer rolar 
algumas pedras do alto do monte de areia sobre a cidade de cubos e nós legendamos: 
Os garotos jogam na cidade destruída ’. Todo o símbolo passava aí"17.

Não estamos diante de um fotojomalismo de pretensões humanitárias, 
muito menos miméticas. Recorre-se livremente à encenação para a criação de 
imagens de impacto, que oferecem uma síntese dos acontecimentos e não uma 
ilustração. Nesse depoimento identificamos duas dimensões da fotografi 
empregada pela Match, apontadas por Luc Boltanski, a partir de entrevistas c 
fotógrafos da revista: a síntese e o simbolismo. A síntese seria a possibilidade 
reunir numa só imagem objetos, cenário e personagens, capazes de recontar 
história”". O simbolismo, por sua vez, repousaria na capacidade de cada obje 
ou personagem presente na imagem fotográfica remeter-se a uma dimen 
visível, aludindo a um leque mais amplo de questões, na medida em q 

possibilita à imagem consubstanciar valores abstratos .
Não precisamos avançar muito mais na enumeração das cara 

do fotojomalismo adotado pela revista Match para constatarmos que 
modelo adotado por Jean Manzon para a elaboração de suas reportag 
Cruzeiro. Sem dúvida, logo num primeiro momento, a principal carac 
que nos salta aos olhos nas fotografias de Manzon é a encenação, ele c
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imagens a partii da organização prévia das cenas, em que tudo era 
uidadosamente arquitetado . O resultado, longe de ser um registro documental, 

oloca se como um momento ideal, que transcende uma situação específica para 

tomar se a cristalização de uma idéia. Ao realizar esse tipo de operação Manzon 

abdica do tempo aleatório da fotografia e adota a noção de tempo da pintura, 

(•• ) pleno de sentido e intenção, no qual estão condensados todos os instantes 

significativos que concorrem para o tema”21. O registro fotográfico para Jean 

Manzon é resultado desse adensamento espaço-temporal. Concentrando 

elementos normalmente dispersos no tempo e no espaço, cada imagem passa a 

apresentar em si uma narrativa própria, repleta de significados.

Estamos diante de uma concepção de fotojomalismo pautada, entre 

outras, pela idéia de montagem desenvolvida pelo cinema de vanguarda. Como 

ressalta Antonio Arcari em relação à fotorreportagem, “Uma grande influência 

na determinação de certas soluções formais foi certamente a que deu o cinema, 

que já nos anos vinte lançava os sólidos alicerces da sua linguagem: primeiro 

plano e grande plano, plano americano, panorâmica, contraste, ponto de vista, 

pormenores, etc.22”. Tanto em relação às próprias fotos, quanto à edição, a 
Mnculação do trabalho de Jean Manzon com o cinema se apresenta de forma 

clara na reportagem A pasta da fazenda (Grupo 2.14). A reportagem começa 

com uma imagem que nos mostra um telefone em primeiro plano, e em 

segundo, uma pasta sobre uma mesa, representando o Ministério da Fazenda. A 

manchete faz alusão ao duplo sentido instaurado pela fotografia e que nos 
lembra o título da seção da Match com a qual Manzon colaborou, intitulada La 

valise diplomatique. Ao vi ramos a páginal, uma porta se abre e somos 

convidados pelo porteiro do prédio a entrarmos com ele no Ministério. Vemos a 
fachada principal do imponente edifício, que iremos percorrer. O porteiro, então, 

nos conduz , atravé de um espaço grandioso, margeado por uma seqüência de

“-Em seu depoimento à autora Frederico Cha‘eaU^ o fotógrafo, que utilizava
pessoas e ordenava os cenários para a tomada das totos. B exigente no planejamento e 
sempre uma câmera Rolleiflex, era extremamente metic^°um g^nde aparato técnico de 
execução de suas imagens, envolvendo nesse Process° telefone, comentou que os 
iluminação. Já Orlando Villas-Bôas, em depoimento a a ° agradável no trato pessoal, 
índios gostavam muito do Jean Manzon, que era muito simp sar durante o tempo
0 único problema, segundo ele, é que os índios se ca
necessário para a tomada das fotos. Rrasiliense, 1984, p.43.
2i-MACHADO, Arlindo. A ilusão especular. São Paulo. são paulo: Martins Fontes,
“-ARCARI, Antonio. A fotografia. As formas, o objeto, o
1980, p. 179.
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“-OWEN, William Diseno de revistas. Barcelona: Gusiavtr GiK r̂9l^’||gLBAljM. Matthew 

(.i)'mpX° MIT “ot
Contemporary Art, 1993.

altas colunas, para o gabinete do Ministro. Este é o primeiro de três planos, de 

características cinematográficas, em que a amplidão do espaço arquitetônico é 

usada de forma expressiva para pontuar a narrativa.

Chegando ao gabinete, somos apresentados aos vários personagens que 

lá atuam, “surpreendidos” em suas atividades corriqueiras. Numa brusca ruptura 

espacial, seguimos agora um contínuo pelos suntuosos salões do Ministério. 

Vemos então os fundos do prédio que acabamos de percorrer, enquanto um 

funcionário nos mostra a primeira prensa de moedas fabricada no Brasil. Na 

última imagem, o contínuo nos é apresentado numa vista do alto, sobre um piso 

quadriculado, que nos lembra um tabuleiro de xadrez. Peça menor de um grande 

jogo, ele cumpre o seu papel cotidiano.

Além dessa filiação cinematográfica Jean Manzon reedita na própria 

fotografia o princípio da fotomontagem de cunho político. Não no sentido da 

colagem de imagens provenientes de fontes distintas para a formação de um 

todo tensionado e explicitamente carregado de sentido. A colagem de elementos, 

nesse caso, se dá no próprio ato fotográfico, na operação de construção das 

cenas, em que fragmentos díspares, não encontrados juntos no cotidiano, são 

reunidos artificialmente para formar um todo harmonioso e pretensamente 
natural. Owen aponta que a imprensa comercial, em sua busca da objetividade, 

não adotou a fotomontagem, de forma extensiva, devido ao seu caráter 

explicitamente manipulado23. No entanto, a lição da construção de sentido, 

própria dessa técnica, foi perfeitamente compreendida e assimilada, como 

podemos constatar em nossa análise do tipo de fotojomalismo aqui em 

questão'1. Nesse sentido é extremamente pertinente o que diz Josep Renau 

acerca do papel da fotomontagem. Para ele “a fotomontagem é uma maneira de 

ver a realidade através de raio X. É a única maneira de mostrar ao espectador o 

absurdo, de fazer coincidir dois níveis de existência, num mesmo espaço. E o 

que eu chamaria de um realismo autêntico”25. Talvez essa idéia de um realismo 

autêntico”, resultante de imagens compostas, possa nos ser útil para pensarmos 

o estatuto das reportagens de Jean Manzon, mais adiante.
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«-RKNAU, icp. Arlfcnim, — U b.í» * >*
op. cit, pp. 115-116.

Para avaliarmos o estatuto da fotografia comecemos por tentar
NJa ahertura do livro identificar o estatuto da reportagem como um

na Aventura. que reune a produção de David Nasser e lean Manzon, 

Nasser define o que significava a notícia para os dois repórt

Antes disso façamos uma consideração técnica. Não por acaso Jean 

Manzon usava preferencialmente a câmera Rolleiflex. Criada em 1929, a 

Rolleiflex era considerada também uma câmera de pequeno formato, no entanto, 

a relação entre o fotógrafo e o objeto, por ela possibilitada era totalmente 

diferente da Leica. Para começar ela era composta de uma lente reflex, que 

permitia à imagem refletir-se, antes da tomada da foto, na superfície de um 

vidro polido, devidamente esquadrinhado por linhas horizontais e verticais. Essa 

era a grande vantagem preconizada pelos anúncios de seus fabricantes (Grupo 

4.1). Para tirar a fotografia a câmera tinha que ser colocada na altura da barriga, 

posição a qual Rodtchenko ironizava como sendo o ponto de vista do umbigo. 

Desse modo a câmera permitia um grande controle da composição. Através das 

linhas marcadas na lente era possível fazer toda uma marcação prévia do espaç 

expediente muito útil para o tipo de fotografia adotada por Jean Manzon. Alé 

disso, o negativo era de grande formato, possibilitando excelente qual 

técnica nas imagens. Muito se fala da disputa entre uma corrente de fotógra 

que utilizava a Leica e outra que defendia o uso da Rolleiflex. No entanto, q 

se vê por um bom tempo após a comercialização dessas câmeras é que el 

usadas pelos fotógrafos de acordo com o resultado que pretendiam 

Leica permitia uma aproximação mais direta do mundo, ao passo q 

Rolleiflex prestava-se melhor a cenas mais controladas. 0 próprio Jean 

em sua biografia, comenta que ao ser convocado para cobrir a gue 

consigo as duas câmeras. Isso é o que vemos também na imag 
correspondentes da Segunda Guerra (Grupo 1.20.E). O último fotógrafo da 

direita carrega uma Leica e uma Speed Graphic.
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A partir dessa perspectiva é muito significativo avaliarmos os assuntos 
abordados pelas reportagens de Jean Manzon e David Nasser e q 

definem como acontecimento. As fotografias de Jean Manzon, em P 

eram sempre designadas na época como sendo retratos da realidade, j 

registro direto do acontecimento em si. Não podemos esquecer que 

era “fan” do fato. Para entendermos esse fenomeno e importante 

acompanharmos o discurso que sustentava as suas fotorreportagens, bu 
fundamentos do estatuto de verdade que lhes era atribuído naquele mo

David Nasser afirma aqui que ele e Jean Manzon apenas mostram os 
fatos, sem direcionar a interpretação do público. Se no texto os recursos 

retóricos nos parecem muito afetados e na fotografia o recurso à pose nos parece 

por demais artificial, as reportagens eram, no entanto, referendadas como relatos 

de cunho realista. Não podemos esquecer que cada sociedade referenda o seu 

próprio padrão de acontecimento e conseqüentemente de notícia.

determinados acontecimientos. En segundo lugar, porque os acon eci vendrá a 
iniagen que dará la propia sociedad de si misma, y a su vez ca a so 
definir lo que es acontecimiento .

“ -n r • a - n aw David & MANZON, Jean. Mergulho na aventura.- Definição . David Nasser. IN: NASScK, uaviu
Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1945, pp. 11-12.
!’-ALSINA, Miguel Rodrigo, op. cit., p. 91.

'Wa presente reportagem, a primeira de uma série reduzida, os nossos enviados 
especiais fixam os acontecimentos da fronteira. Advertem que não houve - tal qual das

- qualquer subsidio da fantasia. Todas as impressões colhidas sao

'Em alguns casos o repórter caminhará junto ao pesquisador de almas ou de 
caráteres, anotando as reações desta ou daquela sensibilidade. Quero deixar claro, 
entretanto, que existirá dentro dele, a um tempo, dois cavalheiros apaixonados pelo 
mesmo assunto: o que vê e o que analisa. Por que, então, nas reportagens que 
fazemos, procuramos apenas fixar o fato, guiando os leitores através de todos os 
labirintos, sem, no entanto, mostrar-lhes o caminho que nos parecería certo? Temos 
uma razão. Se o drama já existe no assunto fixado, não será necessário dramatizá-lo. 
A própria escolha do assunto falará por si, sem legenda. O aspecto social e uma 
história jornalística não está apenas nas definições do texto, mas na própria escolha 
do assunto. Não há nada mais convincente que o fato, o fato nu, frio, duro. Confesso, 
sinceramente que sou fan ' do fato. Tem um tal poder de convicção, de sedução, de 
persuasão, que nada o poderá substitur, nem mesmo as definições mais profundas, dos 
sábios mais profundos e mais sábios. Por que então iríamos nós, repórteres, fazer o 
que os sábios não fizeram? Dentro da noticia, servos da notícia. Isto, sempre.
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Portinari, já retratado por Jean Manzon e citado em algumas de suas 

reportagens, atenta para o valor artístico das fotografias, além de enfatizar a sua 
imparcialidade e importância como retratação fiel do Brasil. Juízo semelhante 

emitiría também Manuel Bandeira.

"Paulo Prado fez em prosa excelente retrato do Brasil. Retiato Pess'm‘Sl^f F > 
(...) Bem diferente é este outro retrato do Brasil que nos ^ceJeanMa^on.  ̂
Aqui não se exprime um brasileiro apaixonado, denegrindo o o jeto p • artista 
lo tão distanciado ainda do seu ideal patriótico: fala o estrangeiro ' ■ ja
imparcial, de olhos objetivos como a própria lente que maneja c°m m , grlg 
As nossas misérias, sim, mas também as nossas grandezas (...) a a
de Jean Manzon. filiada à grande tradição de Nadar. A objetiva
intervenção humana além da escolha do assunto, do angulo, da luzos 
esses três elementos. Manzon retrata fielmente a nossa terra, os
nossos costumes, ao mesmo tempo que se retrata a si mesmo na 
inteligência, na sua sensibilidade, na sua coragem

-------- r,«Htrira da Argentina. Fotos: Jean 2,-0 Cruzeiro, 7 out. 1944, pp. 4-13. Meia-noite na f
Manzon / Texto: David Nasser. Gráfica Bloch, 1950, 2* edição, s.p.
“-MANZON, Jean. Flagrantes do Brasil. Rio de Janeiro. fias de Jean Manzon que reune 
Trecho de um dos textos de apresentação do álbum e
240 fotografias publicadas ao longo de sua trajetória em 
M-Idem. Texto de apresentação de Manuel Bandeira.

Isenção, imparctalidade, objetividade e fidelidade qualificam as 
fotografias de Manzon para o poeta modernista, conferindo lhes um e 

veracidade. Resta-nos indagar que espécie de veracidade está aqui coloc 

questão, pois, como sabemos, o realismo não é uma instância onto 'gi 
fotografia e, sim, uma contingência histórica. Quando nos remet 

semanários ilustrados do século XIX vimos que as gravuras eram a 
documentação do real. Como poderiamos hoje creditar poder de evid

"Esse livro de fotografias representa a obra de um homem que desde sua c ega a ao 
Brasil não descansou um momento. Teve sua atenção voltada para as coisas o rast 
Mostra-nos a nossa terra com os seus tipos; com as suas paisagens, com todas as suas 
características. (...) Afora o valor artístico, é um grande depoimento u^n0, 
imparcial, onde aparece o que o Brasil nos pode encher de orgulho e esperança

próprios textos das reportagens podem nos parecer tendenciosos 
demais ao se auto-designarem como representações autênticas, podemos 

recorrer à opinião do pintor Cândido Portinari sobre o trabalho de Jean Manzon.

leiiivelmente exatas e os fatos relatados a máxima expressão da verdade, desafiando 
contestação ”~a.
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xilogravuras, se vivemos numa época em que a naturalização da imagem 

fotográfica, como evidência do real, é um fato que perpassa todas as esferas da 

vida social? Como bem aponta John Tagg, o estatuto de evidência é algo 

fundamentalmente histórico e não diz respeito apenas às qualidades intrínsecas 

das representações.

“The very idea of what constitutes evidence has a history (...) It is a hislory which 
implies defnite techniques and procedures, concrete institutions and specific social 
relations - that is. relations of power. It is into this more extensive field that we must 
inserí the history of photographic evidence. The problem is historical, not 
existential ”3'

-------------------------------------  photographies and histones.'-TAGG, John. The burden of representation. bssay
Massachusetts: The University of Massachussets Press, >

Nada existe na fotografia que a autorize a priori como registro do real. 

Se a partir de um determinado momento, em certos contextos, a sociedade 

oitocentista passou a conferir autoridade ao registro fotográfico, fazendo o 

triunfar sobre outros modos de representação, isso se deu por uma conjunção de 

fatores que fizeram da fotografia um instrumento mais eficaz que os outro 

meios para uma redefinição necessária de certas práticas sociais. Entramos 

assim, no terreno de uma discussão muito antiga e espinhosa, que diz respeito a 

realismo das representações. Mas separemos os termos.
Jacques Aumont afirma, de maneira simplificada, que a represe iç 

é um processo pelo qual institui-se um representante que, em certo c 

limitado, tomará o lugar do que representa”. Mais adiante ele acrescent q 

realismo, por sua vez, “é um conjunto de regras sociais, com vistas g 

relação entre a representação e o real de modo satisfatório para a socied q 

formula essas regras”. Numa outra passagem o autor conclui que 8 
realista não é forçosamente a que produz uma ilusão de realid ( ) 

melhor definição é a de imagem que fornece, sobre a realidade, o máx' 

informação”, ou melhor, “o máximo de informação pertinente

Vamos nos permitir agora transpor as reflexões de Aumont para o 

contexto que nos interessa. Partindo da sua definição de realismo p 

concluir que as imagens de Jean Manzon traduziam uma relação 

extremamente satisfatória para a sociedade brasileira da décad
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grande crescimento da vendagem 
nos revelou uma informação 
o fotógrafo recebia, além de

sucesso de público da revista O Cruzeiro ao longo desse período32. Não se trata 
de dizer que o público da época acreditava fielmente na fotografia como reflexo 
do real, lugar comum de grande parte dos estudos sobre esse período. As 
imagens eram obviamente montadas e não sejamos prepotentes a ponto de 
acharmos que o público não percebia isso. Devemos talvez retomar aqui a idéia 
do “realismo autêntico”, pois é como se as fotografias de Jean Manzon, em seu 
caráter simbólico, pudessem reunir, simultaneamente, uma dimensão material e 
abstrata e com isso oferecer uma representação transcendente às aparências. São, 
em última instância, imagens mais reais do que a própria realidade.

“(...) a comunicação de massa aproxima o indivíduo da realidade de uma forma 
especial. A representação da realidade por parte da mídia vai muito a em da propna 
realidade perceptível. Quer dizer, o olho eletrônico chega onde o o io umano na 
pode chegar. (...) Assim, os meios de comunicação de massa nos aproxima 
acontecimentos de uma forma absolutamente distinta para o indivíduo. Nao so porque 
nos mostram acontecimentos dos quais não poderiamos participar, se nao porqu 
relação aos que participamos, nos aproxima dos fatos de uma forma nova, 
"real"33.

!!-Frederico Chateaubriand, em depoimento à autora, para o 
de O Cruzeiro a partir do ingresso de Jean Manzon na revis a 
muito significativa, e não disponível nas fontes consulta as, q 
um alto salário, uma percentagem adicional sobre as ven as.
“-ALSfNA, Miguel Rodrigo, op. cit. 90. mnresário teatral Walter Pinto e naquela
34 -Os atores em questão pertenciam à companhia do ep Catete. Ver: Gomes, Ângela 
ocasião estavam encenando a peça de teatro de revista tejra entre o público e o privado”, 
de Castro. “A política brasileira busca a modernidade, na Contrastes da intimidade
IN: SCHWARCZ, Lilia (org.). História da vida privada no
contemporânea. São Paulo: Cia. das Letras, 1998, p.

Jean Manzon é capaz de dar um caráter espetacular a situações que 
constituem necessariamente um acontecimento. Essa relação peculiar com o 
lhe permitiría criar, no sentido mais radical do termo, os assuntos 
abordados. Assim é em Encontro da meia-noite (Grupo 4.6) e também e 
o whisky não resolveu (Grupo 4.7). A primeira reportagem mostr 
caracterizados como diversos políticos, entre os quais Hitler, Churchill, 
Vargas, Eduardo Gomes, entre outros34. O texto começa assim 

velhíssima lenda grega afirma que, à meia-noite, as almas 
desencarnam temporatiamente e se reunem em certos e desconhecido g 
para dizer o que à luz da razão jamais diríam. Valendo se de um 
extraordinários recursos, dois dos mais famosos repórteres do 
Nasser e Jean Manzon, conseguiream localizar esse misterioso solar
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outra guerra,
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privilegiada fez o trabalho”. A mesma câmera privilegiada também 

o desespero íntimo de uma mulher, vítima de

”-NETTO, Accioly. O império de papel. Os bastidores de 0 Cruzeiro. Porto Alegre. Salma , 
1998, p. 116.

mágica e

seria capaz de espreitar

alcoolismo, retratada nas poses mais degradantes.

A forma de aproximação da realidade que nos oferece Jean Manzon é, 
de fato, especial. É impressionante como ele consegue fazer com que as pessoas 

se deixem retratar em situações as mais inusitadas, que freqüentemente beiram o 

ridículo. Segundo Accioly Netto, Manzon tinha uma explicação para esse fato.

os exércitos imperiais germânicos voltaram das trincheiras de lama, na 
nasceu a filosofia da incerteza, refletindo em seu conteúdo biológico as

"Perguntei certa vez a Jean Manzon como ele conseguia fazer fotografias tao 
incríveis. E ele respondeu: - A objetiva da máquina tem um efeito hipnotico so re as 
pessoas. Diante dela, geralmente elas fazem qualquer coisa que lhes e pe i a. une 
se lembram de que por trás da lente existe um filme, que vai eternizar aque e ins 
seja ele qual for"35.

Em Chico, detetive do além, o fotógrafo provoca Chico Xavier a 
simular estar recebendo um espírito dentro de uma banheira (Grupo 4.2). A 

legenda afirma que se trata de um flagrante: “O sensacional flagrante de Chico 

na banheira! Ele procurava as almas, quando Jean Manzon o surpreendeu, 

obtendo um impressionante documento para o próximo julgamento, Os 

adversários do espiritismo afirmam que é uma prova da farsa. Os espíritas, que é 

outra prova, o espírito desce em qualquer lugar”. É muito significativo que a 
legenda nos remeta à ambiguidade possibilitada pela fotografia, que, 

dependendo do contexto e do discurso que a acompanha pode servir como prova 

de duas situações totalmente antagônicas.

A discussão acerca do estatuto da imagem fotográfica é explicitado em 
Mundo fantástico (Grupo 4.9). Essa reportagem que tem uma clara filiação com 

a rePortagem de capa da revista Vu datada de 26 de outubro de 1938, também 

produzida por Jean Manzon, ganha em O Cruzeiro outras conotações em função 

do texto de David Nasser (Grupo 2.7.B-D). Enquanto na reportagem da revista 

francesa as deformações das imagens deviam-se a uma simples brincadeira do 

fotógrafo, aqui elas ganham contornos de um questionamento cético acerca da 

veracidade das percepções.
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np„.n„ ' a^°Sj °^aS as coisas acontecem como se acontecessem. É o mesmo 
cabem6" e qUe ° ,nund° exíste porque pensamos. 'O mundo existe em nossas 
inve„e~ jer" sa^e essas Unhas são irreais? Quem sabe essas fotografias são 
defnr. °e^ °~ nosso cérebro? Na pior das hipóteses, quem sabe essas figuras 
ejounadas nao estão real mente derformadas? "

Em outra passagem o texto chega a fazer referência à existência de 
múltiplas verdades: “Ora, afirmava Kant que as coisas nunca existem por si 

mesmas. E a destruidora e negativista tese da moderna filosofia alemã se baseia 

no princípio de que ‘nada existe’. Tudo acontece como se realmente existisse, 

mas a verdade não é una, absoluta, e varia de indivíduo para indivíduo. E eis- 

nos, portanto, chegados à relatividade. Ou coisa parecida”.
A nós o que parece se evidenciar nesse texto é uma espécie de exaltação do 

poder de construção da realidade oferecido pela mídia e, ao mesmo tempo, uma 

ironia em relação ao leitor que se permite encantar por essas construções.

A posição assumida pelo fotógrafo Jean Manzon, em suas imagens não 
seria diferente disso. Suas fotos nos remetem à idéia do jornalista como “autor- 

deus das narrativas, sugerida por Eliseo Verón36. 0 ponto de vista por ele 

adotado subentende um grande poder. Não há limites para a onipresença desse 

fotógrafo-deus que constrói o mundo ao seu bel prazer. É como se o mundo se 

organizasse ao redor de sua câmera: os objetos postam-se em locais estratégicos, 

os personagens congelam-se em gestos significativos e a luz banha o espaço de 
forma dramática. As pessoas junto aos elementos que compõe a imagem, 

sempre preenchem a totalidade do quadro, dando uma idéia de plenitude, de que 
as situações se completam em si mesmas. Afora isso a ele é permitido prescrutar 

os momentos mais singelos da intimidade de seus personagens. Vimos como ele 
é capaz de observá-los até mesmo enquanto dormem ou no ato de se despir.

O poder de onipresença do fotógrafo se explicita de forma exemplar na 

reportagem A vida dos mortos (Grupo 4.8). Segundo Manzon, devido à 
dificuldade de encontrar assuntos todas as semanas para preencher as páginas de 

O Cruzeiro, ele e David Nasser tiveram a idéia de fazer uma reportagem sobre a 

suposta morte de Manzon. A propaganda sensacionalista da revista anunciou no 

rádio a morte do fotógrafo. O boato causou impacto devido à popularidade do 

fotógrafo naquela ocasião. Até o presidente Getúlio Vargas teria se manifestado,
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entrando em contato com os Diários Associados para saber maiores informações 

sobre o assunto. A reportagem, cujo texto dizia que as últimas palavras do 

fotógrafo teriam sido um pedido para ser enterrado com a sua câmera, iria 

mostrar o cotidiano dos mortos no cemitério. O ponto de vista é de alguém que 

se encontra dentro de uma das covas e do seu interior é capaz de observar tudo o 

que ocorre ao seu redor.

Vemos aqui, Manzon dispondo da própria vida desse personagem, que 

ele construiu em tomo de si: o famoso e heróico repórter fotográfico francês. 

Feito personagem de si mesmo, Jean Manzon exalta o triunfo do poder de 

manipulação de sua câmera diabólica, ou melhor, do imenso poder do 

fotojomalismo em conformar o imaginário de uma época.
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. . . COSTA, Helouise & RODRIGUES,'-A respeito do modernismo na fotografia brasileira ver. »ÀpHAN/UFRJ, 1995. 
Renato. A fotografia moderna no Brasil. Rio de Janeiro, u

Seremos breves em nossos comentários de fechamento desse trabalho, 
fazendo girar nossas considerações finais em tomo de três questões principais. 
Uma primeira questão diz respeito à situação específica da instauração do 
fotojomalismo moderno no Brasil. O fato das câmeras fotográficas de pequeno 
formato já estarem disponiveis no mercado brasileiro desde o início da década 
de 1930 não foi condição suficiente para que ocorresse uma renovação de 
linguagem no fotojomalismo. Para que ela se desse era necessária a conjugação 
de diferentes fatores, além do desenvolvimento tecnológico, como uma efetiva 
industrialização e especialização da imprensa, a sua vinculação ao capital da 
publicidade, a existência de um público potencial de massa, a possibilidade de 
uma ampla distribuição, além da implantação de uma linguagem adequada aos 
novos meios de produção. O ingresso de Jean Manzon na revista O Cruzeiro, 
portanto, coincide com a inserção da imprensa brasileira no sistema de 
comunicação de massa em moldes internacionais. A nova linguagem qu 
fotógrafo francês implantou no Brasil não pode ser entendida como uma s p 
“importação de valores”, mas como uma necessidade decorrente 
mudança estrutural da imprensa do país. Parece-nos claro, a partir da q 
defendida, que somente um fotógrafo estrangeiro, ou com formação no 
pudesse ter se colocado como agente direto dessa reformulação entr 
vez que a experiência modernista na fotografia brasileira se deu somente a partir 

do início da década de 1940, no âmbito fechado do movimento fotoclubista, sem 

uma repercussão significativa na produção fotográfica local como um 
Vimos que o modo de disseminação do novo modelo de fotojomalism 
intemacionalmente da mesma forma, ou seja, através da atuação de profi 

imigrantes, de acordo com a situação específica de cada país. N 
panorama político, social e cultural dos anos 40 encontraram na fotorrepo g 
uma forma de expressão que respondia a uma série de demandas, co 

André de Seguin des Hons.
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Ao que podemos acrescentar que enquanto veículo ideológico a revista 

teve em Jcan Manzon um agente extremamente eficiente. O fotógrafo conseguiu 

materializar um olhar sobre o Brasil vinculado ao projeto de construção de uma 

identidade nacional que se fazia urgente para o Estado brasileiro, ansioso 

naquele momento de se ver constituído enquanto nação. Se considerarmos o 
fotojomalismo como forma de representação social, não podemos pensar o olhar 

de Manzon desvinculado do investimento coletivo da sociedade brasileira dos 

anos 40 em se reconhecer em determinadas representações, as quais Jean 
Manzon soube dar corpo de forma excepcional. Desse modo cai por terra, no 

nosso ponto de vista, uma posição corrente que minimiza a importância do papel 
de Jean Manzon para o fotojomalismo no Brasil a partir do argumento de que 

ele não teria um "olhar brasileiro”. Para essa corrente havería uma contraposição 

entre o olhar estrangeiro” de Jean Manzon e um suposto “olhar brasileiro” que 

se materializaria no trabalho de outros fotógrafos que vieram posteriormente 
fazer parte dos quadros de O Cruzeiro e se vincularam ao ideal do 

fotojomalismo de caráter humanista. Além do exposto, não podemos esquecer 

também que o advento dos meios de comunicação de massa romperam para 

sempre com certas pretensões refratárias em admitir as determinações, cada vez 

mais intensas, do trânsito internacional das formas simbólicas e da conseqüente 

impossibilidade de se eleger manifestações regionais “puras”.
Uma segunda questão diz respeito a uma outra posição corrente, que já 

cheguei a assumir, e hoje considero equivocada, que afirma categoricamente que 

a falência do modelo da fotorreportagem deveu-se ao advento da televisão. 

Lapidar para essa reformulação' são as considerações de William Owen. 

Segundo ele as revistas coexistiram com sucesso, durante muito tempo, com os 

noticiários cinematográficos, que atingiam um grande público e já 

apresentavam, em grande medida, as mesmas características posteriormente

"A combinação do sensacional e a aventura tem, para o historiador, uma significação 
que vai além da simples receita de sucesso de uma revista. Ela se inscreve na 
sensibilidade do momento e é possível que essa identificação leitor-revista traduza a 
exaltação de um período no qual o Brasil aparece, frequentemente, aos olhos de suas 
classes médias como um país do futuro (...) A revista atendia tanto a um público 
popular quanto as classes privilegiadas (...) Mais que um simples reflexo de um 
movimento ideológico, O Cruzeiro foi um de seus amplificadores"'.
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J-0WEN, William. Diseno de revistas. Barcelona: Gusra’ q. wg6> p 
4-FUNARTE. José Medeiros. 50 anos de fotografia. Kio

A analogia com O Cruzeiro não podería ser mais perfeita, só que nela o 
“outro” somos nós. Até mesmo a pretensão expansionista da Life teve 

correspondente na revista brasileira, que lançou uma edição em castelhano p 
circular na América Latina. Não foi por acaso, portanto, que o declínio 

Cruzeiro tenha coincidido com o início da década de 60, que 

significou o fim da utopia desenvolvimentista e o advento da ditadura m 

mudança da cena política, e mais especificamente da imagem púb 

políticos, é fundamental na transformação da imprensa, como fica p 

depoimento de Alzira Vargas.

assimiladas pelos noticiários televisivos. Na verdade, como vimos, as revistas 
ilustradas nunca pretenderam apresentar imagens prioritariamente instantâneas 

dos acontecimentos, sendo outra a sua abordagem e os critérios adotados para a 

seleção de seus temas. Segundo Owen, a falência do modelo da fotorreportagem 

deveu-se a uma mudança muito mais profunda do que a suposta concorrência da 

televisão.

Chateaubriand, nem meu pai ”4.

Por fim uma terceira e última questão. O Cruzeiro fixou-se no 

imaginário brasileiro como uma revista glamurosa, representante d 

dourados, o que tem sido reiterado de modo acrítico até mesmo por g 

trabalhos acadêmicos. Sem dúvida, trata-se de uma opção deixar-se ofuscar pelo

"O fim das grandes revistas gráficas é atribuído a uma crise de fé. Em muitos casos, 
estavam vinculadas a causas políticas que, ao perderem-se deixaram as revistas sem 
uma razão de ser. Life desempenhou um papel catalizador na criação da naçao norte- 
americana - país sem periódicos de alcance nacional (...) A revista intentou justijicar 
a intervenção americana no estrangeiro, a princípio deforma claramente racista (no 
primeiro número incluía um parágrafo que descrevia os brasileiros como gen e 
encantadora, mas incuravelmente preguiçosa que perdeu os seus interesses na 
exploração do café e da borracha em beneficio de raças mais vigorosas ). e^rl 
considerava sua revista como um órgão semi-oficial do governo os sta os ’
enquanto o prestígio nacional e a autoconfiança foram altos tam em o 
tiragens ”3.
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seu brilho. Por outro lado, do ponto de vista da imprensa ela ainda é considerada 

como o grande modelo de fotojomalismo. Nesse sentido é muito significativo 
considerarmos que a campanha publicitária da revista Época, lançada 

recentemente (25 maio 1998), pautou-se implicitamente sobre o texto da edição 

inaugural de O Cruzeiro, além da nova publicação ter se apresentado, de 

maneira explícita, como sua descendente direta, a distanciar-se dela pela maior 

objetividade com que trata os assuntos. Segundo o anúncio de lançamento, 

primeiro teria surgido O Cruzeiro, seguida de uma revista mais objetiva, a 

Manchete, sucedida por sua vez pela Veja, ainda mais objetiva que as duas 

anteriores. No topo desse percurso de objetividade se encontraria a Época5. A 

Epoca baseou o seu projeto editorial no modelo da revista alemã Focus, lançada 

em 1993, que tenta incorporar em sua apresentação gráfica recursos próprios dos 

meios informáticos e usa a fotografia de modo mais ilustrativo que suas 

antecessoras. A fotografia chega mesmo a se constituir num elemento 
decorativo da página através da perda freqüente de seus contornos e de sua 

justaposição a gráficos. Se continuidade há entre a Época e suas antecessoras, 
ela se deve apenas ao fato de serem todas revistas ilustradas. O percurso desse 

trabalho nos permitiu entender a busca de objetividade na imprensa como 

historicamente determinada, além de nos indicar claramente a ocorrência de uma 

ruptura entre o conceito de jornalismo das diferentes gerações de revistas 
ilustradas6. É evidente que a objetividade hoje pretendida, assim como o 

conceito de jornalismo, estão muito distantes daqueles preconizados pela revista 

O Cruzeiro. Ao se colocar numa linha de continuidade em relação às grandes 

revistas ilustradas brasileiras, a Época pretende vincular-se a uma certa tradição, 

ao mesmo tempo que se coloca como inovadora. Enquanto O Cruzeiro se dizia a 

revista mais perfeita, mais completa, mais moderna”; a Época se autointitula a 

mais moderna, mais completa, mais objetiva”. É assim que a história se 

constrói. Cabe-nos sempre tentar desvelar as injunções que subjazem aos



Um olho que pensa — Volume 1 Considerações Finais

?

i.

- 279 -
-

discursos pretensamente objetivos da imprensa para que possamos abdicar do 

papel de receptores passivos das mensagens construídas segundo a rede 

complexa de interesses que se entrecruzam na arena dos meios de comunicação 
de massa.
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