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Resumo 

A clissertatyao ('Em Flagrante - leitura de fotografias de rua do cotidiano da cidade de S iio 

Paulo nas duas pn'meiras decadas do seculo XX" tern por fio condutor a hist6ria cultural ao 

lidar com a representatyao fotogra.fica. 0 objetivo da pesquisa realizada e o de apresentar 
dois pontos de vista cliferenciados do comportamento do homem urbana na cidade de 
Sao Paulo antiga. Essas visoes cunham o memento da modernidade da fotografia, gerada 

pelo flagrante ou instantaneo, que e urn dos impulses para o surgimento da cultura de 

massa estruturada no universe dos textos visuais. 0 enfoque central parte da leitura de 
dois olhares contrastantes de uma mesma cidade: a fotografia aplicada nas revistas A 
Vida Moderna e A Cigarra e o trabalho autoral do fot6grafo italiano Vincenzo Pastore. 

As interpretat;6es imageticas permitem urn a reflexao sabre a questao da format;ao cultural 
da identidade brasileira no primeiro quarto do seculo XX. 

Palavras-chave: fotografia de rua, jornalismo fotogr:ifico, historia cultural, 
flagrante fotografico, Sao Paulo antiga. 

Summar;9 

The dissertation (~napshots- street photographs of everyday Sao Paulo, during the first tJJJo 
decades of the tJJJentieth century", takes cultural history as a conducting wire, while dealing 
with photographic representation. The objective of the study is to present two distinct 

points of view of the urban man on the Sao Paulo streets of old. These images enhance 

the moment of modern phorograpy, brought about by the snapshot, as being one of 
the drives for the emergence of visually based mass culture. The main focus arises in 

observing two contrasting photographic documentation of the same city: those of the 

photographs employed in the magazines A Vida Moderna (Modern Life) and A Cigarra 

(The Cricket) and those of the Italian photographic artist Vincenzo Pastore. The 

interpretations of the pictures allow for an analysis of the roots of Brazil's cultural 

identity in the first quarter of the twentieth century. 

Keys-word: street photography, photographic jounalism, cultural history, 

photographic snapshot, Sao Paulo in days of old. 
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I . INTRODU<;AO 

N 
a discussao da fundamenta~ao da fotografia enquanto produ~ao simb6lica, 

apresento a visao contemporanea de DUBOIS (1994), que entende assim a 
fotografia: 1Uma i!llpressoo luminosa) num determinado momento do tempo) de um objeto 

situado a distancia. JJ Na forografia, o encontro com a realidade parece proximo, mas a 

disnincia e o seu fator determinante a ser transposto, uma separa~ao. A imagem fotografica, 

afastada pela lonjura da camera e do tempo, marca uma intermedia~ao, uma ausencia 
daquilo com que pretensamente deveria se parecer. 

Philippe Dubois volta ao marco zero e revela o principio, a essencia da fotografia, 
o memento magico do clique. A epigrafe de ·seu livro "0 Ato Fotografico" e uma cita~ao 

do fot6grafo Denis Roche: uo que se fotografa eo jato de se estar tirando uma foto." 0 au tor 

constata que a foto nao e apenas uma imagem, mas urn estar presente: (ICom a fotografia, 
noo nos i mais possivel pensar a imagem fora do ato que a faz ser. JJ 

No exato memento do clique fotografico e que se tern, segundo DUBOIS (1994), 

a fotografia como indice ou tra<;o. Esse precise memento advem de tres for~as que 

possibilitam 0 carater fundamental da fotografia: a projes:ao retilinea da luz que, dentro 
de uma d.mera escura, age nos metais sensiveis; a pre-existencia de objetos diante da 

objetiva; a nao existencia de qualquer interven~ao humana. 

Dentro do contexte do antes ou do depois do clique, o icone e o simbolo vao 

permear a leitura da imagem ja formada ou a ser formada. 0 icone faz a ligas:ao com a 

forma do objeto fotografado. Atua como verossimilhan~a ou 11espelho do real" -

considerac;ao que a fotografia adquire no decorrer do seculo XIX. 0 simbolo ou 
1/nterprelafOO do real" sera a regra que o sujeito ira determinar a partir de c6digos pre-
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estabelecidos. 
A articulac;ao desses tres mementos ficou conhecido como a tricotomia Peirciana: 

a impressao luminosa (indice ou trac;o), a c6pia do real (icone ou semelhanc;a), a 

interpretac;ao do real (sirnbolo ou c6digo). uo signo so significa se puder ser interpretado", 

argumenta PEIRCE (1984). 
A hip6tese do seculo XIX, de que a fotografia reproduz a realidade como ela e e a 

pintura como se a ve, apoia-se na tese de Baudelaire, segundo a qual a arte e atividade 

espiritual e nao pode ser substituida por urn meio med.nico. Ressalta-se, tambem, o fato 

de que a mao nao intervem na fotografia. Entretanto, sao as falhas do espclho fotografico, 
anunciadas no seculo XX, que tornam a fotografia urn simbolo. 

ARHEIM (1980) enfatiza a fotografia nao como uma reproduc;ao fiel e transparente. 
Ha, segundo ele, alguns aspectos tecnicos e subjetivos dlstorccdores: produ~ao a partir 
de urn determinado angulo de visao; a transferencia do tridimensional para 0 

bidimensional; variac;oes cromaticas para 0 preto e branco; urn ponto precise do tempo

espac;o; expressao puramente visual que exclui outros sentidos. ARGAN (1992), tam bern 
endossa o pensamento de que a fotografia esta lange de ser urn produto neutro: 'e 
insmlentdvel que a ol?Jetiva s~ja um olho imparcia4 e o olho humano um olho influmciado pelos 
sentimentos ou gostos da pessoa/ o fotograjo tambem manifesto s11as inclillafoes esteticas e psico/Ogicas 
no escolha dos temas) 110 disposifiiO e iluminafiiO dos objetos) nos mquadramentos) 110 enjoque. n 

A origem do termo fotografia vern do grego (photos + graphein) e pode ser descrito 
literalmente como "a grafia da luz". Em outras palavras, o homem, ao nao saber o que 

dizer da fotografia, apresenta-a como uma "escrita". Nao por acaso, e dos escritores que 

brotam as grandes reflexoes desse representac;ao. Com esse prop6sito, o semiologo Roland 
Barthes escreve "A Camara Clara'' para mediar a interpretac;ao da fotografia como 

produc;ao de sentidos. A fotografia, tendo como status o registro objetivo, o autor 

contrapoe uma contemplac;ao cultural, pessoal, intimista e emotiva. 

BARTHES (1984), oriundo dos prazeres do texta, aproxima-se da fotografia pelo 

imaginario e pelo sentimento. Entretanto, promove uma critica na sua dimensao de 

mero espectador. E pelo prindpio da 'aventura)) que, para ele, acontece a existencia de 

uma foro. De modo inverse, sem ('aventuranna.o ha foto, sao logo mentalmente codificadas 

e compreendidas. 0 au tor cita Sartre: r:As fotos de um jornal podem muito bem (nada dizer-me~ 

o que quer dizer que e11 as olho sem po-las em posifao de existencia. 11 Ao folhear revistas ilustradas, 

Barthes constata o trivial: (sua homogeneidade permanece cultural. 11 

Dentre as muitas possibilidades que assume a fotografia, a que interessa aqui e que 

inspirou este trabalho, e a fotografia de rua. Particularmente, as fotografias de rua de 

Vincenzo Pastore e do jornalismo ilustrado. A nova tecnologia, com o aprimoramento 

das cameras fotograficas que possibilitam as fotografias de rua, remonta ao inicio do 

seculo XX. Portateis e menos pesadas, esses equipamentos possuem uma recem-inventada 

caracteristica mecanica: a apreensao do flagrante. A fotografia torna agora visfvel inUrneros 

elementos que o olho humane, mais lento e menos precise, nao consegue captar. Esse 

fato provoca uma ruptura no processo de compreensao da fotografia, que comec;a a ser 
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reconhecida como produto simb6lico interpretative. Surge a fotografia de rua com 

caracteristica humanista. Nasce urn percurso que conta hist6rias mais complexas das 

cidades. Desenvolvem-se as revistas ilustradas, tendo como eixo as fotografias aplicadas, 
narrando os pequenos especiculos da moderni,dade. Segundo FREUND (1974). ai podem 

estat as rahes do fotojornalismo e da cultura de massa. 

Durante a pesquisa, foi possfvel comprovar que na imprensa contemporanea houve 

I.HlJ dcsapnrccimcnto progr~ssivo dos fl agmntcs de J:ua.. D.nLrc os prJncip~'lis mblivos 

observamos a predominancia das exigencias do mercado, a institucionaliza~ao da imprensa 

e a interferencia da implanta~ao das novas tecnologias. Neste trabalho discuto os flagrantes 

jornalisticos de rua veiculados em duas revistas ilustradas paulistanas. Os resultados 

permitem uma contribuis:ao no campo tematico diante do restrito material disponivel 

sobre fotojornalismo. 

0 estudo disserta sobre a a~ao da representa~ao fotografica como leitura de sentidos 

de uma epoca. 0 enfoque central parte da hist6ria cultural, estabelecendo-se uma 

demonstra~ao de duas visoes diferenciadas: as fotografias de rua veiculadas nas revistas 

A Vida Moderna e A Cigarra e as fotografias de rua do fot6grafo e imigrante italiano 

Vincenzo Pastore. Estes recortes visuais urbanos reforc;am a materializac;ao fotognifica 

em busca de uma possfvel identidade nacional. A analise das diferentes interpretac;oes 

imageticas da cidade de Sao Paulo permite refletir sobre a produc;ao de significados da 

cultura brasileira no alvorecer do seculo XX, com seus confrontos, contradic;oes e 

interac;oes soc1rus. 

Colocando-se como vanguarda, as revis tas ilustradas (A Vida Modern a e A Cigarra) 

veiculam instantaneos fotognificos realizados na cidade de Sao Paulo nas primeiras decadas 

do seculo XX. No mesmo periodo, Vincenzo Pastore trabalha como fot6grafo em 

ambas as revistas e tambem documenta, como auror independente, a embrionaria 

metr6pole ao flagrar os transeumes nas ruas. 0 objetivo deste estudo interdisciplinar e a 

apresentas:ao de dois ponros de vista da cidade de Sao Paulo, articulados pelo mesmo 

genero (fotografia de rua) e aproximadamente no mesmo periodo (1912, 1913, 1914). 

Busca-se, nesta confluencia de visoes, observar a construc;ao dos sentidos de 

cidadania na sociedade brasileira; as referencias particulares da gente urbana e do 

irnaginario que norteia seu comportamento e seus valores e desmistificar os flagrantes 

de rua, sugeridos pelas ilustradas, enquanto representac;ao unica da vida popular brasileira. 

Considero que a fotografia de rua pode contribuir, neste espedfico estudo simb6lico, 

como leitura de urn tempo no processo de construc;ao da sociedade urbana brasileira. 

Todavia, nao se pretende e nem seria possivel apreender a realidade brasileira como urn 

rodo; apenas considerar as marcas formais de identidade selecionadas. 

A metodologia1 que apoia a analise das fotografias de rua do passado, para nao cair 

em reducionismo, e centrada na visao da hist6ria cultural. Envolver a hist6ria cultural 

1 Sobre a questao de um rigor do metodo cricico de aproxima<yao as imagens Davi Arrigucci Jr., em LEITE (1995), alena: 
''Ma! de pouco volt o metoda, se nao e smsivel o olbar que se debmra sabre o 011/ro olbar de outrora e que deve portar de a/gum modo, como 
dianlt do poema, a chave para umo interrogarao, a ruposta para 11m migma que o aguarda em silincio." 
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implica nao s6 assumir nossas contradi<;oes hist6ricas e sociais, mas tambem culturais. 

Nao se pretende admitir urn conflito meramente dual ou bipolar, entre as duas visoes 

fotograficas de dimensoes regionalistas, mas colocar as duas dimensoes dentro de uma 

perspectiva pluralista e muito mais complexa da na<;ao brasileira. 
A hist6ria cultural passa da analise das praticas aoestudo das representa<;oes, isto e, 

abrange as multiplas dimensoes do re~l. Aflrma PESAVENTO (1994): ~s correlafoes nao 
sao 1evidentes' ou ~ecessan·as~ nem a hist6ria se propoe a atingir a 1Verdade cientifica'. Abre-se o leque 

de possibilidades e a histOn'a se encarrega de oferecer uma /eitura entre van'as possiveis. Poder-se-ia, 
neste caso, entender a nova abordagem como fortemente marcada pelo re/ativismo, onde tambim a carga 

de subjetividade se faz maior. Completando este quadro, pode-se dizer que a nova hist6ria cultural nao 
coloca em posifoes opostas o real e o imaginario, o dominio das condifoes concretas de existencia e o 

plano das represenlafoes. " 
Este estudo remete a discussao do discurso jornalistico. Afirma MARIANI (1993): 

((0 discurso jomalistico tanto se comporta como uma pratica social produtora de sentidos como tambim, 

direta ou indiretamente, veicula as vanas vozes constitutivas daquele imaginan·o. Ele tambim e hist6na, 
ou melho0 ele estd entranhado de historicidade., 0 termo 1'llistoricidade", para SEVCENKO 

(1996), envolve urn esvaziamento da no<;ao de Hist6ria e promove o conceito de 
1 jingulan'dade", que significa as observa<;oes do cotidiano. A 1'llistoricidade", ao ter a cultura 

como representa<;ao, atribui valor a novos sitios de significancia, como as praticas do 

jornalismo ou do fotojornalismo. 

MARIANI (1993) reconhece a importancia do jornalismo como pratica social: 

((Capta, transform a e divulga acontecimento~ opinioes e idiz'as da atualidade - otl sda, leo presente - ao 

n1esmo tempo em que organiza um futuro - as possiveis conseqiie"ncias desse fatos do presmte - e, assim, 
legitima, enquanto passado - memoria - a /eitura desses mesmos fatos do presente, no futuro. " 0 
jornalismo esra aqui fundamentado considerando-o como resultante da realidade 

concrecizada na fotografia e do imaginario de uma epoca. Entende-se o termo imaginario, 

segundo BRAIT (1996), como 1tnemoria do acontecimento". Para PESAVENTO (1994), 

como uidiias-imagens de represenlafaO coletiva". 

*** 

Para compreender os aspectos da hist6ria e da cultura e suas rela<;oes com as imageos 

fotograficas apresentadas esta disserta<;ao divide-se em tres partes. A primeira procura 

apresentar o contexto hist6rico da Primeira Republica (1889-1930), vista pelo 

desenvolvimento da cidade de Sao Paulo. Escritores, memorialistas e cronistas 

desenvolvem uma narrativa, muito sistematizada, da experiencia hist6rica brasileira e das 

ideias de epoca, inseridas no mundo moderoo. Esses autores descrevem praticas, rela<;oes 

sociais, mitos, visoes de mundo, habitos, costumes, da Sao Paulo e do Rio de Janeiro de 

en tao. 0 tema da identidade nacional e balizado pela creoc;a vigente do "fin de siecle" do 

pensamento brasileiro, tendo como cerne a razao e o progresso. Fatos politicos, 

econ6micos e urbanisticos tambem entram no contexto do estudo. Mas o centro das 
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atens:oes esta no coticliano das pessoas, no seu imaginario, na realidade social. 

A segunda parte do trabalho se ocupa da questao hist6rica da fotografia. Urn 

segmento e destinado a visao de dais escritores e criticos, Charles Baudelaire e Walter 

Benjarnim. Refletem sabre a modernidade e a vida urbana no discurso fotografico. A 

fotografia impressa, apresentada como mera ilustras:ao, e utilizada ainda dentro de urn 

sistema de comunicas:ao de massa nao consolidado. A linguagem fotojornalistica, ao 

formar-se nos anos 30 e 40 do seculo XX, afirma uma estetica de vanguarda moderna na 

produc;ao de imagens seriadas com narrativa propria. A fotografia de rua, contribuindo 

na formac;ao de urn imaginario brasileiro, e discutida a partir de suas origens. Trac;a-se 

urn percurso dessa tradic;ao fotografica, sua especificidade expressiva, sua modernidade 

tecnol6gica. 

A terceira e Ultima parte concentra-se na apresentac;ao das revistas ilustradas A 

VidaModernaeA Cigarra. Segue-se o estudo tecnico-iconografico, seguindo metodologia 

de Boris Kossoy, de transeuntcs flagrados no espa~o urbana paulistano nas 16 revistas 
pesquisadas. Na sequencia, o relato biografico do fot6grafo Vincenzo Pastore, cujas 

imagens mostram urn lado pouco evidenciado nos flagrantes fotognificos daqueJa epoca: 

gente simples da cidade nas ruas. Ao final, estao reunidas algumas imagens conttastantes 
das revistas que trazem pistas importantes para o estudo dos significados e das relac;oes 

sociais brasileiras. 
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2. CENARIO DA HISTORIA CULTURAL DA 

PRIMEIRA REPUBLICA 

2. 1. Roteiro hist6rico do desenvolvimento de Sao Paulo 

P
artindo do literal, da cidade de Sao Vicente, a colonizac;:ao missiomiria atinge o 

planalto e se detem em Sao Paulo. 0 que determina a escolha do lugar e uma 

clareira narural na Floresta Adantica. Sao os Campos de Piratininga. Ali implanta

se a aldeia, em localizac;:ao estrategica, para defesa de eventuais ataques indigenas do 

chefe Tibiric;:a. 

Historicamente, a cidade de Sao Paulo e enraizada no alto de uma celina, hoje o 

Patio do Colegio, as margens do "Tamanduatehy,. Principia por urn colegio de jesuitas 

fundado em 25 de janeiro de 1554 pelos padres Jose de Anchieta e Manoel da Nobrega. 

0 alto, na verdade, divide as aguas dos rios Anhangabau e Tamanduatei. E nessa geografia 

surgiria, no final do seculo XIX, a Sao Paulo moderna com o emblematico triangulo 

central formado pelas ruas Quinze de Novembro, Sao Bento e Direita. 

Mili~o Azevedo, 
Rio TamandUiltei t Mosrt iro dt Sao Btnm, 

Sao Paulo, 1862 
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Antes clisso, no inicio do seculo XIX, uma nova fase da reorganiza<;ao econ6mica 

marca a hist6ria paulista. Com a exaustao das minas, o pais retoma o seu modo 

essencialmente agricola. A coloniza<;ao do territ6rio paulista se desenvolve principalmente 

para Norte e Oeste, porem, a capital conserva a sua centralidade. 0 a<;ucar eo cafe sao 

os do is produtos-eixos de crescimen to. Estas lavouras juntas, e em partes 

aproximadamente iguais, significam mais da metade da produ<;ao do Estado e a quase 

totalidade de sua exporta<;ao. 

J a era mod a na Europa to mar urn a infusao quente feita com os graos torrados e 

moidos do cafe. Quando os paulistas da Capital e do Oeste acordam, por volta de 1850, 

o cafezal ja assumia campos do rio de Janeiro, [este de Minas e Vale do Para.fba. Exportado, 

o cafe valia born dinheiro. Com o excesso de capital advindo do as:ucar e do algodao, os 

fazendeiros paulistas investem no cafe. Importam e constr6em modernas maquinas de 

beneficiamento. Terminada a Guerra do Paraguai em 1870, ha na regiao de Campinas 

lavouras plantadas. A escassez de transporte das safras e a deficiencia de mao-de-obra 

problematizam urn ma.ior desenvolvimento econ6mico. Quanto a mao-de-obra, adota

se a tranferencia dos escravos do Norte e Nordeste brasileiro, em condi<;oes iguais ou 

piores que as do trafico africano, proibido em 1850. Ha protestos na imprensa, nas 

Camaras, no Senado. 

0 transporte para o novo neg6cio, e para o progresso gerado, surge com a 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a Paulista, como fica conhecida. Esta empresa, 

no final do seculo, torna-se o maior empregador industrial de Sao Paulo, com 703 

empregados nas oficinas de reparo e montagem. A Capital, favorecida pelo novo sistema 

de transporte, absorve a camada mais abastada da popula<;ao, os fazendeiros. Com as 

estradas de ferro, ao mesmo tempo que mantem contato com suas propriedades, eles 

pod em desfrutar a vida ma.is confortavel da cidade grande que vai assumindo sua voca<;ao 

de merr6pole. Sao Paulo enriquece e cresce; desenvolve-se o comercio; a contesta<;ao ao 

regime monarquico se organiza atraves do Partido Republicano Paulista (PRP); definem

se os poderes das novas classes. A cidade com 23 mil habitantes e chamada de "burgo de 

esrudantes", a Faculdade de Direito contribui para a forma<;ao academica das elites. I 

Encaminha-se a solu<;ao modernizadora: a imigra<;ao. Com o investimento de 100 

escravos e possivel contra tar 1666 trabalhadores livres, escreve Jose Vergueiro no Con·eio 
Paulistano, em 1870. Os fazendeiros e empresirios paulistas, estimulados pelas facilidades 

concedidas pelo Estado (passagens, alojamentos) e pelas oportunidades de trabalho 

fomentadas por uma economia em expansao, buscam bras:os em Portugal, Alemanha, 

Belgica, Siria, Espanha e principalmente na ltalia. A crise econ6mica da Itilia, depois das 

Guerras de Unifica<;ao, empurra para a lavoura paulista milhares de trabalhadores livres. 

Ao encerrar-se o seculo, isto e, entre 1890 e 1900, a cidade tern o seu maior impulse: 

a edificas:ao dobra e a popula<;ao quase quadruplica. Ocorre en tao, com a intensa corrente 

imigrat6ria, uma verdadeira invasao italiana, que alarga e revoluciona a antiga e acanhada 

I A traclicional Faculdade de Direito do Largo Sao Francisco e fundada (22 ago. 1832) por D. Pedro l. A abertura do 
primeiro curso juriclico no Brasil, torna a cidade de Sao Paulo urn dos mais fortes nudeos de cultura da America Latina. 
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capital provinciana.O desemprego em massa que ocorre na Europa na passagem do 

seculo envia, segundo RIBEIRO (1995), sere milhoes de europeus, dos quais quatro e 
meio milhoes deles fixam-se no Brasil, principalmente em Sao Paulo. Enquanto homens 

de todo o mundo iniciam suas vidas em Sao Paulo, os fazendeiros de cafe colocam-se 

como verdadeiros donos da cidade. 

N em todos OS irn.igrantes sao camponeses e miseraveis. Alguns sao urbanos, possuem 
instruc;:ao tecnica, conhecem processes industriais. E promovem o primeiro surto de 

industrializac;:ao que, mais tarde, expande-se com a fabricac;:ao nacional substitutiva das 

importac;:oes. Os outros, no campo, escrevem desanimados para suas respectivas familias 
europeias. lnspec;:oes internacionais atestam o sistema ainda escravocrata dos fazendeiros. 

Paises como a Alemanha e a Itilia ameac;:am suspender a emigrac;:ao. Entre 1900 e 1902, 

a imigrac;:ao e negativa, mais gente saindo do que entrando. Os imigrantes retornam ou 

tentam a regiao do Prata . 

. . . 

Casal Domenico e Cannela, imigrantes italianos. que chegaram em Samos na embarca~iio 
"Bol Mida" (20 dez. 1895). Com exce<;:iio de Concheta (em pe, com a mao sobre o ombro do 
pai), todos os outros filhos nasceram no Brasil. 

Sao Paulo torna-se o mais importante nucleo urbano do pais. Em decorrencia de 

sua posic;:ao economica e geografica, concentram-se na cidade todas as func;:oes de uma 

capital: centro politico, administrative, social e cultural. Une-se a essas qualidades urn 

novo elemento, de certa forma decorrencia dos anteriores, que da impulse defmitivo a 
furura metropole. Afirma PRADO JR. (1983): ((Isto foi obra da indtlstna) que nesta regiao) a 

mais desenvolvida e prospera do jJais) escolhe justamente a cidade de Sao Paulo por centro principaL n 

A Sao PauJo pos-escravidao e Imperio cresce desenfreadamente. 0 prefeito Antonio 

Prado, exercendo mandate entre 1899 e 1910, contrata a empresa de energia eletrica 

Light, de capital ingles. Bondes substituem os transportes a tra~ao animal. A cidade 
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S. Puulo rtltldcnr ' 
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moderniza-se, surgem grandes avenidas, pontes e ruas ilurninadas. Casas comerciais como 
o Mappin abrem suas primeiras lojas. 

0 italiano nascido na Calabria, Frances·co Matarazzo, desembarca no Brasil aos 27 
anos, come<;a derretendo banha em Sorocaba e torna-se o maior industrial da America 

Latina. Vira urn mito. Chega a possuir, na decada de dez do seculo XX, a for<;a de 365 

fabricas. Legitima-se a figura do homem cujo objetivo e o enriquecimento. A ideia e ter 

patrimonio, a impord.ncia e agora dada ao capital. Outros imigrantes deixam de ser 
empregados e tornam-se patroes, engrossam com a elite rural o corpo empresarial 

brasileiro. Mas os politicos defendem interesses pessoais no Congresso. 0 afluxo de 

capital estrangeiro capaz de fomentar urn desenvolvimento economico e social tende a 

ser desviado em gastos nao produtivos.2 

0 panorama urbana da capital paulista mudara muito desde a explosao do cafe no 

Oeste. Tanto quanto as fabricas de tecidos, multiplicam-se as metalurgicas, moinhos, 

beneficiadoras, destilarias, olarias e serrarias. Vive-se a euforia do progresso, e isso se 

reflete nos jornais. No texto da reportagem "0 Progresso Fabril de Sao Paulo", publicado 

na edi<;ao de 0 Estado deS. Paulo (28 jul. 1911 ), le-se: 'Os produtos da industria paulista sao 
hoje considerados, em determinados ramos, tao peifeitos como seus simi/ares estrangeiros. Expiica-se: os 

2 Ha uma declara~ao do prefcito Antonio Prado, comando na epoca com 70 anos de idadc, a revista A Vida Modema 
(n.198, 4 dez. 1913), que bern reOete a busca dos comandacirios brasileiros por mvesomemos de capttal externo: ''Con/em 
rommtgo r~o para faztr' 11ma poliflra rtgiona4 aranJJatla t irnprodJirtiva, maf para Jaztr 11n10 poliflra naczonal t larlfl q11e nos pwtigie pera111e 
o extrangnro. " 
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operdrios sao estrangeiros e fizeram seu aprendizado em grandes fdbricas da Europa e America. " 
Ate o inicio da I Guerra Munclial, em 1914, o Brasil se sustenta economicamente 

como exportador agricola, sobretudo gra~as ao cafe. A produ~ao dclica e a constante 
interveoc;ao do governo paulista sobre as condic;oes do mercado mantem o cafe na 

posi~ao de supridor das necessidades cambiais do estado e do pais. A queda do cafe 
torna-se a brecha para o crescimento industrial. Motivado pela escassez da guerra, surge 
urn movimento empreendedor de subscituic;ao de maquinarios industriais, produtos 

quimicos e hens de consume. E Sao Paulo firma-se como 

referencia economica do pais e da America Latina. 
0 impulse da industrializa~ao gera urn acento 

progressive na curva do crescimento demognifico de Sao 
Paulo. A revista A Vzda Moderna (n. 208, 12 fev. 1914) 

visual.iza aspectos favod.veis para o desenvolvimento 

paulistano: 'Hd 30 anno~ o jornal 0 Estado deS. Paulo tinha 

4.000 exemplares de edz{ao; tem agora 35.000. A cidade,por seu 
/ado, tinha 20.000 habitantes e tem hqje 400.000; a provincia de 

entao olharia com espanto para a populafiiO triplicada de hoje. E 
a immigrafiiO, em parte, sabia fer; e a inslrucfiiO publica, cuidada 

CO!JI grande desvefo, amortece cada vez mais 0 coefjiciente do 

analphabetismo. 11 

Entretanto, 'a sombra desse jogo imponente de aparencias e sortifigios, uma nova rea/idade 
surda e contundente ganhava corpo de forma tunmltudrian, afirma SEVCENKO (1983). Os 

numeros positives escondem uma situa~ao de calamidade: analfabetismo quase absolute, 
desigualdade racial inalterada, insalubridade, excesso de mao-de-obra, carestia, falta de 
moradias, alto indice de mortalidade.3 

A situa~ao dos negros e dos mulatos na cidade de Sao Paulo encontra-se a margem 

desse processo de evolu~ao s6cio-economica. Em bora nao haja alta propor~ao de negros 
ou de mesti~os na popula~ao urbana da capital paulista, FERNANDES (1979) detalha 

dois fatores de sustenta~ao da velha ordem racial nao desaparecidos com o trabalho 

livre. 'Ve um /ado, porque se inclui na ultima regiao do Brasil em que a escravidao desempenhou 

fun foes construtivas, como alavanca e ponto de partida de um Iongo cido de prosperidade econo''mica, que 

se iniciou com a produfiiO e a exportafiiO de cafe. De outro /ado, porque foi a primeira cidade brasileira 

que expos o negro e o mulato as contingencias tipicas e inexordveis de uma economia competitiva em 

expansao. " 

> Os dados estatisticos, segundo CAPRI (1920), reflerem o crescimento vertiginoso e desordenado da cidade de Sao Paulo. 
Chama a aten~ao, no quadro abaixo, em 1919, a proporc;ao de aprO>cimadamente nove pessoas/moradia eo alto indice de 

mortalidade, causado pelo virus da gripe, no 'ano negro' de 1918. 
ANO PREDIOS POPULAc;AO NATALIDADE 
1900 21.656 239.820 8.684 
1910 32.9'14 370.324 12.287 
1919 58.698 526.437 16.916 

MORTALIDADE 
4.537 
6.246 
9.995 
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2.2. 0 cotidiano urbano das cidades de Sao Paulo e do Rio de Janeiro antigas 

na visoo dos homens de Jetras 

N
o primeiro Recenseamento Geral do Imperio, realizado em 1872, segundo 

PRADO JR. (1983), Sao Paulo conta com 31.385 habitantes, dos quais cerca 
de 4.000 sao escravos. A cidade passa a ter ilumina~ao a gas, substituindo as 

candeias de querosene. Nascem no final do seculo XIX OS primeiros bairros industriais 

de Sao Paulo, o Bras e o Born Reriro. Com as fabricas, aparece urn novo personagem: o 

operario fabril. Em 1883, com cerca de 33.000 habitantes, o Bras eo segundo bairro em 

popula~ao. Os nu.meros refletem a invasao gerada por imigrantes vindos diretamente da 

I cilia e de outros que deixam as atividades agricolas. 

A maior concentrac;ao de habitac;oes coletivas e de cortic;os da Capital ocorre nesses 

dois bairros industriais. As ruas nao sao pavimentadas, nao ha agua encanada, o esgoto 

e uma vala a ceu aberto, a ilurnina~ao a gas inexiste. A descric;ao e de Henrique Raffard 

(1890), em BRUNO (1981): uo Bom Retiro e exclusivamente habitado por familias de operarios, 

que compreendem uns 4 mil individuos. [. .. ] E de lastimar que nao se ten ham melhor preparado os 

terrenos do Bom Retiro para evitar que aguaJ pluviais fiquem retidaJ em alguns lugares e tambem 

podia fer havido melhor direfaO no alinhamento de algumas construroes. " 1 

Os operarios lutam para que se modifiquem as condi~oes de vida adversas que lhes 

sao impostas pelo sistema produtivo ern forma~ao. Querem reduc;ao das horas de trabalho, 

1 Nao sao apenas os bairros operarios que se trans formam periodicamente em local pantanoso e infecto, fonte continua de 

epidemias, mas outros wnbem como a regiao bai.xa da vanea por ondc se posta sinuosamente o Tamanduatei (estendido 

a cerca de 30 m. abai.xo do Patio do Colegio). 
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salarios condizentes com os minimos vitais, indeniza~ao ao ser dispensado, previdencia 

social assistencia medica nos casos de acidentes no interior da fabrica. Em face da 
' 

inexistencia de uma legisla~ao trabalhista sistematica, 0 operariado e levado a greves e a 

forma~ao de grupos politicamente ativos. 
Nao ha prote~ao ao trabalho da mulher e do menor.2 Dada as dificuldades e a 

experiencia hist6rica de vida dos imigrantes italianos, ate mesmo seus meninos come~am 

a trabalhar cedo como pequenos engraxates e/ ou jornaleiros. Muitos andam descal~os 
pelas ruas de terra ou de paralelepipedo da cidade. U sam boinas escuras e palet6s. 
Carregando caixotes nos ombros, cantarolam a chamar freguesia, conforme descreve 
Henrique Raffard (1890), em BRUNO (1981): (E realmente divertido ver sair das tipografias 

os numerosos (bambini' que chamam a si o monopolio da venda dos diversos 6rgaos da imprensa, cujos 

tituios gn'tam com pronuncia fortemente italianizada. " 
Constata-se que a oferta de mao-de-obra excede a demanda do mercado, com isso 

baixam-se OS salarios e produz-se 0 desemprego. A jornada de trabalho e de dez a doze 
horas. Carencia de moradia, falta de higiene num clima tropical, molestias, infla~ao de 

pre~os, fome. Os miseraveis, mobilizados por uma a~ao desinfetante, deslocam-se para 
bairros perifericos. Entretanto, e no centro da cidade que essa classe oprimida luta pela 
sobrevivencia desde o alvorecer. 

Cassio Mota (1890), em BRUN 0 (1981 ), des creve trabalhadores do cotidiano. Sao 

artifices autonomos, comerciantes, artistas, artesaos e ate homens de fe crista. Todos 
vao ganhar a vida nas ruas centrais da Sao Paulo Antiga. uo mascate turco, depois sin·o, com 

o seu praquepraque mon6tono; o j olheiro, a chamar a freguesia com o seu timpano metdlico; o vidraceiro, 

carregando vidros para janelas e quadros; o peixeiro, carregando cestas e fazendo o reclame pela boca; 
o vassoureiro, carregando vassouras, cestas de vdrios tamanhos, vasculhadores,· o homem do realejo, um 

italiano bigodudo, com bnncos de ouro em forma de argo/a,· o hom em do urso, fazendo o animal danfar 

ao som de um pandeiro; o homem do divino, que levava a bandeira do divino de cas a em cas a; os baleiros 

vendendo balas em uma band~a mstentada por uma correia de couro; o amolador, transportando pelas 

mas a pedra de amolar, o vendedor de garapa, guiando tJma carrocinha p11xada por um burro. )} 

Com o crescimento economico e populacional, as distancias sociais ampliam-se. 

Uma consequencia, segundo Darcy Ribeiro, e a miserabilizac;ao e a decultura~ao da 

popula~ao urbana. Os que mais sofrem sao os negros e mulatos, pauperrimos, analfabetos, 

doentes, incapazes de organizarem-se para reinvindicar. 0 ingles Archibald Forrest (1912), 
em BRUNO (1981), refere-se as disparidades sociais no seio urbano: ':Aqui, tim grupo de 

quatro ou cinco mulas, guiadas por um campones de pis no chao e vestindo cai;as a~is; ali, potros de 

pelo amarelo, desbotado peio sole srgo de lama, caminham esbarrando na multidoo festiva. Mais alem, 

nos caminhos que ievam aos jardins, um italiano mastiga seu almo;o de pao, queijo e azeitonas. n 

*** 

2 A regulamenta~ao sobre o uabalho do menor surge apenas em 1911 dentro do C6digo Sanit:irio: aos menores e permitido 
ter atividades a partir de dez anos e s6 podem trabalhar durante o dia. 
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As contradi<;oes da epoca afloram tambem na capital da Republica. A cidade do 

Rio de Janeiro abre o seculo XX com o maio indice populacional do pais, uma consideravel 

malha ferroviaria e polo fmanceiro - possuidor da sede do Banco do Brasil e da 

movimentada Bolsa de Valores. Urn grande mercado em potencial aponta para os produtos 

internacionais. Mas urn a dicotomia originaria da estrutura colonial intimida os investidores 

europeus dos tempos modernos: as ruelas estreitas da cidade, o pequeno porte do cais e, 

principalmente, o foco de doen<;as numa sociedade mesti<;a. ('Era preciso pois findar com a 

£magen1 da cidade insalubre e insegura. [...]A imagem do progresso se transform a na obsessao coletiva 

da nova burguesia", argumenta SEVCENKO (1983). 
0 registro de uma elite com propostas moralistas pela conquista da "civiliza<;ao" 

do Rio, inserido em projetos urbanos modernos e apoiado pelos homens da imprensa, 

pode ser dimensionado conforme cr6nica da revista Fon-Fon, do Rio de Janeiro (nov. 

1907), recortada por SEVCENKO (1983): ~ popularao do Rio que, na sua quase unanimidade, 

jelizmente ama o assei'o e a compostura, espera ansiosa pela terminafao desse hdbito selvagem e abjeto 
que nos impunham as sovaquei'ras suadas e apenas defendidas por uma simples camisa de meia e 

enojante de slfia, pelo nariz do proximo e do vexame de uma stlcia de cafqjestes em pes no chao (sob o 

pretexto hipocrita de pobreza quando o calrado estd hoje a 5$ o pare ha tamancos por todos os preros) 
pelas mas mais centrais e limpas de uma grande cidade.[ .. ] Na Europa ninguem, absolutamente 

ninguem, tem a insolencia e o despudor de vir para as ruas de Paris, de Berlim, de Roma, de Lisboa, 

etc., em pes no chao e desavergonhadamente em mangas de camisa." 

Entre os memorialistas e viajantes dos dois maiores centres urbanos do pais, sao 

comuns depoimentos que afirmam a tendencia da sociedade paulista ser movida por 

questoes econ6micas, enquanto a carioca ser a capital das letras brasileiras. Todavia, 

como Sao Paulo, as ruas do Rio tambem se definem como espa<;os onde convergem os 

mais contrastantes tipos humanos, denotando a distancia entre as diversas classes sociais. 

A literatura, na descri<;ao do escritor e jornalista Afonso Henriques de Lima Barreto 

(1881-1 922), registra algumas ambigiiidades do cotidiano carioca: uHa pelas ruas damas 

elegantes, com sedas e brocados, evitando a custo qt{e a lama ou o p6 lhes empane111 o brilho do vestido; 

ha operdrios de tamancos; hd peralvilhos 'a ultima moda; hd mulheres de chita; e assim pela tarde, 

quando essa genie volta do trabalho ou do passeio, a mescla se foz numa mesma rna, num quarteiroo, 
e quase sempre o mais hem posto nao e quem entra na melhor casa. n 

BARRETO (1991), autor de uma vivencia e de uma observa<;ao agudas para alem 

das dimensoes da reportagem ou cronica, exp1:essa sua visao da en tao capital da Republica, 

em texto publicado nos folhetins do Jornal do Comercio (1911): ~/em disso, os suburbios tem 

mais aspectos interessantes que as nossas pequena e grande burguesias nao podem adivinhar. Casas que 

mal dariam para uma pequena familia soo divididas, subdivididas, e os minusculos aposentos assim 

obtidos, alugados d popularoo miserdve/ da cidade. A~ nesses caixotins humanos, e que se encontra a 

fauna menos observada da nossa vida, sobre a qual a miseria paira com um rigor londrino. As vezes 

num cubiculo desses se amontoa uma familia, e ha ocasioes em que os seus chefes vao ape para a cidade 

por falta do niquel do !rem. '' 

A transformac;ao do espa<;o fisico da chamada ''Belle Epoque'' canoca, 
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principalmente com a inauguras;ao da Avenida Central (1904) promovida pelo prefeito 

Pereira Passos, atinge a populas;ao humilde. Eles sao convidados a deslocar-se dessa area 

nobre. 0 lugar e agora espas:o demarcado pela burguesia - chega inclusive a t.ramitar urn 

projeto de lei para uso obrigatorio de paleto e sapatos para todos os t.ranseuntes que la 

frequentarn. No ernbate com a tradis;ao colonial, via aparencia, surge o contra-ponto nas 

areas publicas dos morros que cercam a cidade: o desenvolvirnento das favelas.3 ~s 

fovelas que aterrorizam sao as visiveis da Avenida Central.· exasperam publico e cronistasn, afirma 

SEVCENKO (1983). 
A crise econornica deflagrada entre 1888 e 1906 (a queda dos pres;os internacionais 

do cafe, os gastos com as campanhas militates, o Encilhamento ou a especulas;ao na 

bolsa de valores) geram desemprego, falta de moradia, insalubridade. Nesse perfodo 

acontecem no meio openirio 17 movimentos grevistas. A multidao humilde vive nas 

zonas sombrias da cidade. As superlotadas hospedarias ou "zungas" abrigam 

promiscuamente, segundo RIO (1997), em ''A Alma Encantadora das Ruas", um 

verdadeiro (~ntu!ho humano)) ou (~nanada de homensn. Esta e a imagem de grande parte da 

populas;ao do Dist.rito Federal tomada pela indigencia. 

Os aspectos paradoxais do projeto civilizador do Rio de Janeiro afloram nas cronicas 

de Joao do Rio como, por exemplo, a velocidade das mudans;as nas feis;oes urbanas, 

juntamente com os novos costumes da populas;ao, em flagrante contraste com o 

desequillbrio social. 0 jornalista ataca os politicos da Primeira Republica e o fanatismo 

burgues pelos produtos estrangeiros. Como contista,Joao do Rio, ou Joao Paulo Barreto 

(1881-1921), filia-se a linhagem baudelairiana que entrou no Brasil a partir do uso de 

tras;os morbidos e sensoriais. Como reporter, invesriga e revela a opiniao publica realidades 
escondidas e submersas de uma sociedade. Longe de ser apenas urn cronista mundano, 

Joao do Rio revela no conjunto de sua obra a crise na qual mergulharn os intelectuais 

que, como ele, se profissionalizam nas redas;oes dos jornais. Sao as mesmas condis;oes 

de insegurans;a e instabilidade enfrentados pelos operarios da industria, pequenos 
comerciantes e funcionarios publicos. 

Para RaUl Antelo, a cronica simboliza uma janela. Na modernizas;ao incipiente Joao 

do Rio le, a janela, o enigma da vida carioca. As pequenas profissoes sao observadas e 

documentadas pelo reporter como produto da miseria urbana, como este trecho da 

cronica "Profissoes Exoticas", em RIO (1997), publicada na Gazeta de Noticias do Rio de 

Janeiro (6 ago. 1904): ~s pro.ftssoes ignoradas. Decerto nao conheces os trapeiros sabidos, os apanha

rotulo~ OS selistas, OS Cafadores, as fedoras de 'buena dicha'. Se nao jossem 0 nosso horror; a diretoria 

de Higiene e as 'blagues' das revistas de ano, nem os ratoeiros seriam conhecidos." 

*** 

> A favela, urn arbusto constituinte das caatingas, cobria a regiao do senao baiano. Na campanha de Caoudos, a vegetacyao 
caatingueira teve a funcyao de proteger os conselheiristas c repelir as forcyas republicanas. Na expressao de CUNHA 
(1997), em Os Sertoes, elas foram ''um aliado incorrnplivel do sertanejo em revolla." 0 termo favela, adaptado ao comexto 
urbana do Rio de Janeiro antigo, sugeria urn Iugar in6spito que acolhia o pobre mestic;o nos morros do emorno urbano 
da cidade. 14 
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A moderniza<;ao urbana implica em choques e conttastes: o modelo civilizado do 

burgues branco e europeu (terno de linho, chapeu, mon6culo, bengala e rel6gio- tudo 
importado) versus o modelo caipira-miseravel "Jeca Tatu" ( cal<;as e palet6s escuros, camisa 

clara, botina de couro e chapeu de feltto). Tao forte esta imagem Ultima que permaneceria 

como urn rettato da falta de vontade comprometedora do desenvolvimento do pais. 

Quando se pensa nos significados da apatia em nossa cultura, consequencia, dentte 

outtos, de doenc;as provocadas por infesta<;ao de vermes, uma figura simb6lica que surge 

e esta do Jeca Tatu (a epoca grafado Geca Tatu). 0 personagem Jeca e criac;ao de Jose 

Bento Monteiro Lobato (1882-1948), como uma critica do homem da cidade a indolencia 

do homem do campo. Origina-se de urn valor do carater brasileiro, o 6cio (conttaponto 

de urn conceito modern a cham ado neg6cio). 

0 primeiro Jeca e de 1914. Ele surge de uma critica as queimadas promovidas pelos 

caboclos, que s6 aumentam os prejuizos do .intelectual Lobato em suas pr6prias terras. 

0 termo "Hostefagia", titulo do seu artigo que veio a publico no jornal 0 Estado de S. 

Paulo (1915), ttata do preconceito e da discrimina<;ao ao caipira e antecipa curiosamente 

urn tema anttopofagico, tao precioso aos Modernistas. LOBATO (1 915): ,Uutro jato que 
jd me dd pontapis no tltero i a simbiose do caboclo da serra, o caboclo considerado o mata-pau da terra: 

constritor e parasitdrio, aliado do sapi e da samambaia, 11m honJem baidio - inadaptdvel d civiiizafaO. n 

Para Darcy Ribeiro (1922-1998), em "0 Povo Brasileiro", a configurac;ao do Jeca 

Tatu, revelado as camadas cultas do pais, divulga uuma imagem verdadeira do caipira dentro de 

uma interprelafao fa/san. 0 que Lobato nao percebe, segundo RIBEIRO (1995), e o 

((traumatismo CHitural em que vivia o caipira, marginalizado pelo despojo de suas terra~ resistente ao 
engqjamento no colonato e ao abandono compuls6n'o de seu modo tradicional de vida. ,, 

Nos pronunciamentos da campanha para a elei<;ao presidencial no Teatro Lirico, 

no Rio de Janeiro (20 mar. 1919), o candidate Rui Barbosa (1849-1923)4, pelo Partido 

Liberal, afirma que a figura do Jeca Tatu retrata simbolicamente a pregu.ic;a, o fatalismo 

e a sobrevivencia. Ressalta o nome maximo da jurisprudencia nacional da Primeira 

Republica, em BARRETO e PAlM (1982), sobre a caracterizac;ao da gente brasileira 

pelas lideranc;as politicas: uEis o que eles enxergam no povo braszleiro: uma rali semi-animal e 

semi-hum ana de escravos de nascenfa, concebidos e gerados para a obediencia. " 

Para Menotti Del Picchia, em CAPRI (1920), o caboclo Jeca Tatu agoniza, ele que 

substituiu e aniquilou Peri, o mitol6gico indio de Gon<;alves Dias, simbolo do romantismo. 

Afirma o escritor sabre a influencia da integrac;ao das rac;as e da arte no tipo paulista: ~ 

injiltrafaO cosmopoiita, tangida peio moderno espirito industria/isla e pratico, ajugenta e esmaga esses 

restos sociais, numa vitOria rcipida e deftnitiva. 0 brasileiro atua4 nada parecido com o indio prognata 

e trombudo, nem com o caboclo bronzeado e calaceiro. S e assim se resolve o nosso problema etnico, i 

claro que as injluencias esteticas de que nos ressentimos devem ser procuradas nas tradifoes artisticas 

' Findo o mandato presidencial de Venceslau Braz (1915/ 1918) i: eleito Rodrigues Alves, que j:i havia exercido a Presidencia 
da Republica no inicio do secuJo (1903/1906). Rodrigues Alves falecc, enrretanto, sem sequer ser empossado. Nos termos 
da Constiruis;ao vigente e necess:irio nova eleis;ao. Mais uma vez articula-se a candidatura de Rui Barbosa. Epit:icio 
Pessoa, ex-ministro de Campos Sales (1889-1903), e eleito para o exercicio do mandato. 15 
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das rafas emigradas; a atuafaO da estitica aborigene e 11ula, porum simples fato:porque nunca existiu. " 

Apesar do escritor Monteiro Lobato ter feito uma releitura do Jeca, reconhecendo

o como elemento residual e necessaria ao latifundio, a imagem que fica prevalecendo e a 

do caboclo como figura indolente. 0 Jeca Tatu, sintese da tese lobatiana de que o caipira 

nao e 0 born selvagem que julgam OS homens da cidade, e popularizado em charges, 

jornais, marcas de cigarro. 0 tras:o do melanc6lico e maltrapilho mestis:o e incorporado 

ao cotidiano da vida urbana do pais. Segue-se uma representas:ao desta imagem na 

caricatura da Revista A Cigarra (6 mar. 1914), que bern se assemelha ao estere6tipo 

criado por Lobato. 

·------- -. 
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A Cigarra, 
06 mar. 1914 
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2.3. A busca de uma identidade nacional 

E
m 1888 abole-se a escravidao no Brasil. Porem, nao se abole o latiflinclio. 0 

grande dorninio agricola descentraliza o poder. 0 ruclimentar Estado nacional 

procura manter uma unidade politica, principal justificativa da preservac;ao do 

regime monirquico. No Ultimo quartel do seculo XIX, realiza-se a expansao do cafe em 

terras anteriormente desabitadas. 

Novas transformac;oes comec;am a ocorrer na sociedade brasileira.A populac;ao 

urbana, aspirando a form as modernas de vida, torna-se urn fa tor crescente de pertubac;ao 

ao funcionamento da Republica oligarquica. Esta se apoia numa estrutura de poder que 

tern como base a dominac;ao exercida pela classe latifundiaria sobre as populac;oes rurais. 

Ha uma ascensao e projec;ao da classe militar. 

Se o indio foi promovido a simbolo nacional pelos escritores romanticos, o negro, 

ao deixar de ser mao-de-obra escrava, passa a ser absorvido pela intelectualidade brasileira. 

A Proclamac;ao da Republica, somada a Abolic;ao e a ascensao do cafe favorece a irnigrac;ao 

europeia de brancos para a lavoura.1 Torna-se ideia corrente pelos pensadores, que o 

Brasil e formado pela fusao de tres rac;as: o branco, o negro e o indio. 

t De fato, a porceotagem da popula~ao branca cresce consideravelmeme no final do seculo XIX, mas ha ainda wna grande 

parcela de negros e mularos. No esfon;o para melhorar a imagem do Brasil no exterior, a elite, prevendo uma futura etnia 
branca, aceita a teoria do racismo cientifico. 0 embranquecimento do Brasil e a meta. "Era na area da rtJfa qlle OS brasiltiros 
senliam-se esptlialmente em dewantagem vis a vis a amplammlt branca Argentina, sm principal rival s«l-anmicano ", argumenta SKJD M 0 RE 

(1998). 17 
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A realidade nacional distingue-se da realidade europeia por caracteristicas pr6prias 

que, segundo 0 pensamento brasileiro da epoca, estabelece-se por dois fatores principais: 
o meio e a ra~a. 0 escritor Euclides da Cunha, sintonizado com o seu tempo, lans;a "Os 

Sertoes,, (1903) com uma extensa disserta~ao inicial sobre a dialetica terra-homem. A 
cultura brasileira e a identidade nacional surgem como discussao a partir do 

reconhecimento desses dois elementos-chaves.2 

Buscam-se explica~oes para o atraso do pais. Em verdade, na virada do seculo, a 
questao e refletir a miscigena~ao, encontrar caminhos para a compreensao do carater 
brasileiro. Para Silvio Romero, em ORTIZ (1994), o problema racial, por ser mais 

abrangente, ad quire maior importancia que o do meio: 1'a base fundamental de toda hist6ria, 
de toda politica, de toda estrutura social, de toda a vida estetica e moral das nafoes. " 

Segundo ORTIZ (1985), a questao, para os cientistas do periodo, e pensar a na~ao 

emergente tomando como referenda o desenvolvimento das nas;oes europeias e apontar, 

em urn futuro proximo, a possibilidade do Brasil vir a se constituir enquanto povo. 
Afinal, a na~ao nao poderia estar sempre (~mitando" a cultura europeia. E como assumir 

a identidade nacional diante do contraste racial? 0 negro e o indio, considerados como 

ra~as inferiores, apresentam-se como sendo os grandes entraves antropol6gicos. 
"0 preconceito e a discriminafaO surgiram na sociedade brasileira como uma contingencia inelutdvel 

da escravidao", afirma Florestan Fernandes. Por conseguinte, o negro e visto como uma 

criatura subumana, bruta, animalesca, paga, inferior e dependente. A escravidao retira 

do negro quase a to tali dade de sua heran~a cultural. A Aboli~ao, segundo FERNANDES 

(1979), 'prqjetou-o tla esfera dos homens livres sem que ele dispusesse de recursos psicossociais e 

institucionais para qjustar-se d nova posz{ao na sociedade." 0 negro liberto, diferentemente dos 
brancos, nao pode compartilhar uma vida social e familiar solidaria e organizada. Para o 
autor, nessa fase de transi~ao, (to padrao tradicionalista e assimitn.co de relafaO racial subsiste 

inalterado ". 

A tendencia da concentra~ao de renda pender para o lado dos brancos, dentro de 

limites que protegem a sua hegemonia, contribui para afirmar o dilema racial brasileiro. 

A aceita~ao da miscigena~ao e urn desafio importante, mas nao leva a igualdadc de 

oponunidades. A busca de lucro, na transi~ao da economia agrario-mercantil para a 

industrial, esta organizada por urn sistema economico fundamentado na fors;a de trabalho 

das camadas menos privilegiadas e alavancada pelo mercado externo.3 

Surge a imporcincia de se sublinhar, diante da disparidade racial, o elemento mestis;o. 

2 A Campanha de Canudos (1896-1897), organizada e enviada ao senao baiano pelas forc;as armadas da Republica, 
objeriva desanicular desordens intemas para nao macular nossa imagem no mercado imernaciooal. Euclides da Cunha, 
jornalista de 0 Estado dt S. Paulo, presenciando o barbaro ataque reconhece valor a fee a resistencia do jagunc;o-mestic;o do 
interior do pais. RenatO de Barros escreve sobre "Os Sert6es" no arcigo "Euclydes da Cunha", publicado na revista A 
Cigarra (n. 9, 29 ago. 1914): "Pintara-se-me na imaginOfao, com a nitidez de 11111 film, a imagem do obreiro infatigtivel a erguer, pagina a 
pafina, rom bloros de nm monumento, a tpopia de todo um povo victimado pelo erro dos nouos estadistas." 
l A sociedade Imperial nao resiste a sedu11ao material prometida pda nova ordem internacional regida pelo imperialismo 

europeu. Com a entrada da Republica, o capital externo, alem de destinar-se a emprescimos governamentais, tambem e 

volt<~do para a criac;ao de uma infra-estrutura dos meios de comunica11ao, dos transportes e das industrias extracivas. A 

entrada da moeda inglesa no Brasil (em tibras esterlinas), segundo SEVCEN KO (1983) , "dti bem 11ma mostra do impeto com 
que as economia.s europeiaudanJaranJ ao pais: 6.289.700 (1829 a 1860), 37.407.300 (1863 a 1888), 112.774.433 (1889 a 1914)." 
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Rena to Ortiz escreve: uo mestifO i para os pensadores do secuio XIX mais do que uma realidade 

concreta, eie representa uma categoria atravis da qual se exprime uma necessidade social- a elaborafaO 
de uma identidade nacional n E do resultado da adapta~ao climatica do europeu (em fun~ao 
do meio ambiente) com as duas outras ra~as (consideradas inferiores) que se pode chegar 

a uma cultura brasileira distinta da europeia. As aspira~6es da inteligencia brasileira buscam 

a constru~ao de urn ideal nacional. 
Entretanto, para os intelectuais, a miscigena~ao acaba sendo urn paradoxa e uma 

utopia. 0 mesti~o, fruto da combina~ao de ra~as, traz em si a heran~a biol6gica da 

inferioridade, resultando como solu~ao para o futuro o branqueamento da sociedade 

brasileira. uo que poiiticamente coloca a construfdo de um Estado nacional como meta e nao como 

realidade presenten, afirma ORTIZ (1994). 
SHELLING (1990) reline os aspectos fundamentais da estrutura social do Brasil 

na virada do seculo, quando da cria~ao de for~as de pressao por uma mudan~a institucional: 

as transforma~oes das cidades do Rio de Janeiro e de Sao Paulo em centres urbanos 

tipicos de uma sociedade de massas; as baixas condi~oes de vida do proletariado urbana 

composto por ex-escravos, imigrantes rurais e estrangeiros. 

No final dos anos dez e inicio da decada de vinte e grande a movimenta~ao politico

cultural. No campo da politica, o Tenentismo, movimento civile militar para romper as 

estruturas oligarquicas; a funda~ao do partido Comunista, organizando o proletariado; a 

cria~ao do centro Dom Vital, unindo cat6licos na preserva~ao da for~a ocidental crista. 

Na area cultural, a Semana de Arte Moderna de 1922. Os Modernistas, grupo intelectual 

e artistico geradores da Semana de 22, tornam-se criticos da sociedade, de sua ideologia 

segregadora, dos privilegios do academicismo artisrico. FABRIS (1994) cita palavras do 

escritor paulistano Mario de Andrade: ucriar a Modernidade e andar ao /ado das questoes 

sociais, resgatar uma cultura autenticamente nacional propor uma rejom1a e nao uma revolufaO. '' 

Desenho de Tarsi Ia do Amaral, 
1929 
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2.4. 0 urbanismo europeu e a Sao Paulo moderna 

A 
ciencia que estuda a cidade e planeja o seu crescimento, desenvolve-se nos 

seculos XIX e XX. 0 urbanismo surge da necessidade de corrigir os desvios do 
desordenado desenvolvimento arguitet6nico, devido a revolu~ao industrial e 

promovidos pela conseqiiente transforma~ao da estrutura s6cio-econ6mica e pelo novo 
modo de vida. Os primeiros urbanistas percebem que a cidade pre-industrial nao esci 

apta para amoldar-se as exigencias da sociedade industrial moderna. 

Sobre essa incapacidade de adapta~ao, ARGAN (1992) comenta: ua tendbzcia 

reformadora i a dos urbanistas, a conservadora i a dos governantes, quase sempre ligados aos interesses 

da e.rpectdarao do solo e dos imoveis urbanos. A histOria do urbanismo "portanto, a histOna do conflito 

entre un1a ciencia voltada para o interesse da comunidade e a alianra dos interesses e priviligjos privados. n 

0 proprio autor Giulio Argan trabalha com os conceitos de que o urbanismo, em sua 

origem, tern urn ideal humanista: resgatar a classe operaria nascente da pobreza, em que 

os industriais a for~am a viver. Faz-se urgencia em dar moradia a urn grande numero de 

migrantes do campo que procuram trabalho nas industrias urbanas. 

J a na primeira metade do seculo XIX, o ingles Owen e o frances Fourier haviam 

proposto a constru~ao de residencias operarias com gestao cooperativa. Os empresarios 

percebiam que, com maquinas tecnologicamente aperfei~oadas, surgiria a necessidade 

de aprimoramento da mao-de-obra. Nascem as vilas operarias, pensadas como estrategia 

na melhoria da qualidade de vida dos operarios e consequente eleva~ao do rendimento 

industrial. 
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As propostas socialistas de Owen e Fourier sao abandonadas. Executam-se reform as 

no centro de Paris, projetadas pelo barao Haussmann, administrador de Napoleao III, 

demolindo bairros populares e construindo grandes avenidas, os chamados ccboulevards". 

Para ARGAN (1992), essas medidas de interven~o politica visam melhorias de fachada 

e funcionalidade urbana: {melhoram o fluxo do tn2nsito viario, enriquecem a cidade com amp/as 

perspectivas, mas respondem a um interesse de classe. Os pobres continuam a viver amontoados nos 
velhos bairros, que os 1boulevards' isolam, mas nao saneiam. n 

0 modelo parisiense serve de inspirac;ao as principais modificac;oes urbanas, 

realizadas ap6s 1870, em algumas cidades italianas e alemas. As tecnicas da demolic;ao e 

do saneamento chegam ao Brasil, no Rio de Janeiro, em 1904, com a rnarcante reforma 

da avenida Central. A fllosofia financeira surgida com a Republica exige remodelac;oes 

urbanas e novos cuidados com a saude publica. 0 presidente Rodrigues Alves eo prefeito 

Pereira Passos concretizam os primeiros atos dos ideais da civilizac;ao moderna: a 

inaugurac;ao da avenida Central e a promulgac;ao da lei da vacina obrigat6ria. 

Olavo Bilac, numa cronica de 1904, em SEVCENKO (1983), descreve a sua imagem 

da ideia fixa do progresso reformador: uNo aluir das paredes, no ruir das pedras, no esfarelar do 
barro, havia um Iongo gemido. Era o gemido soturno e lamentoso do Passado, do Atraso, do Oprobio. 

A cidade colonia~ imunda, retrograda, emperrada nas suas velhas tradz[oes, estava solurando no 

solurar daqueles apodrecidos materiais que desabavam. Mas o hino claro das picaretas abafava esse 
protesto impotente. Com que alegria cantavam elas - as picaretas regeneradoras! E como as a/mas dos 

que ali estavam compreendiam bem o que elas di~am, no seu clamor incessante e ritmico, celebrando a 
vit6ria da higiene, do bom gosto e da arte!" 

Augusto Malia, 
Moradores dus corti~os da regiiio central, 

Rio de Janeiro. 1902 
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*** 

Augusto Malta, 
Avenida Central, 

Rio de Janeiro, 1906 

Apesar de seculares como as cidades, afirma Chantal George, em PESAVENTO 
(1992), uas mas sao uma criafaO do siculo XIX objeto de um novo imagimin·o sociaL" Sao os 
processes desencadeados mundialmente, a partir da Europa, que promovem a ascensao 

do capitalismo e do homem burgues. Para Sandra Pesavento, (~ contrapartida cultural desta 

amp/a gam a de transformafoes maten.ais e sociais e que se entende como modernidade. [. . .) 0 novo, que 

ins/aura uma outra ordem, ~ tambem um e/emento de deslruifiiO, que ameafa vaiores. " 
Uma emergente metr6pole como Sao Paulo come~a a se caracterizar pela muta~ao 

dinamica de seus referenciais. As esquinas de ontem desaparecem; monumentos sao 

crjados; rios sao retificados e/ ou canalizados; ruelas alteram-se em novas modula~oes; 

sobrados e quintais deixam de ser vistos; largas avenidas, pra~as, teatros, viadutos e 

grandes magazines sao erguidos. Narra Roberto Capri em 1920: (Toda esta transformafaO 

miraculosa que em trinta anos estamos observando devemos niio s6 ao caft conforme soe parece~ mas ao 

e/emento estrangeiro, sobretudo ao ita/iano. " 

No alvorecer do seculo XX, pessoas e autom6veis povoam OS espac;os publicos 

com cenirios e rumores diferenciados. Vitrina da cidade, a rua e representada pelos 

flagrantes de artistas, escritores, poetas, cronistas e fot6grafos. E nessa ambienta<_;:ao 

urbana que os personagens das fotografias de rua das revistas ilustradas movimentam

se. 
0 triangulo centrale o ponto chic da cidade. As elegantes e gentis mulheres paulistas 

usam leques, luvas, largos chapeus; trajam vestidos rendados, cambraias. Os homens 
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usam monoculos, relogios de corrente, coletes, cartolas, bengalas. Anda-se ape: sapatinhos 

de cetim, botinas, ou simplesmente com os pes descalc;os. Coches, carruagens e bondes 

sao puxados por burros. A cidade cresce nesse turbilhao de contrastes. Nao ha casas 

para todos, a cidade e Umida e fria (a temperatura media anual e de 18°C). E contraditoria: 

falta saneamento, morre-se de epidemias como a gripe, febre amarela, colera, peste 

bubonica, tifo, sifilis. 

*** 

A cidade de Sao Paulo vern de urn vilarejo localizado entre o rios Tamanduatei e 

Anhangabau. A historia do Vale do Anhangabau confunde-se com a propria historia da 

comarca. Este ganha importancia em meados do seculo XIX, periodo em que a cidade 

comec;a a crescer e se urbanizar rapidamente. E construido o Viaduto do Cha (em piso 

de madeira) cujo nome origina-se das plantac;oes de cha na area do vale. Antes de pertencer 

ao governo, para a travessia, e cobrado urn pedagio para os pedestres e carruagens. 
0 prefeito Antonio Prado, no final da primeira decada do seculo XX, remodela o 

Vale do Anhangabau, constroi o novo Viaduto do Cha, apronta o Teatro Municipal.1 0 
cronista ingles Archibald Forrest (1912), em BRUNO (1981), critica o contraste da larga 

avenida do Viaduto do Cha e o recem-inaugurado Teatro Municipal com as outras ruas 

estreitas da cidade. 

As transformac;oes que ocorrem na sociedade brasileira marcam fortemente a 

paisagem da cidade de Sao Paulo no inicio do seculo XX. A capital e vista como espelho 

· vivo do progresso paulista. Alguns icones arquitetonicos pontuam e simbolizam Sao 

Paulo como santuarios isolados, sao eles, o Viaduto do Cha, o Viaduto Santa Efigenia, o 

Teatro Municipal, o Mosteiro de Sao Bento, a Faculdade de Direito do Largo Sao 

Francisco, o Patio do Colegio, o Liceu de Artes e Oficios, a Escola Politecnica, a Escola 

de Farmacia e Odontologia, a Penitenciaria, o Palacio das Indus trias, o Palacio da Justic;a, 

o Mackenzie College, o Parque Antarctica, o Jardim da Luz, a Santa Casa de Misericordia, 

a Estac;ao de Sao Paulo Railway. 

Roberto Capri, em 1920, descreve outros pontes nobres da cidade de Sao Paulo, 

vista por ele como (a capital arlistica": ((E debaixo dos seus arcos, voluptuoso, recurva-se o Parque 

do Anhangabau, com os grammados risonhos tufados de rosas e margaridas. Um pouco adiante, 
fazemos a nossa entrada na Prafa da Republica, ajardinada com o mesmo bom gosto. Ao /ado, na 

extensiio completa de um quarteirao, o predio da nossa Escola Normal. Surgem depois as avenidas: a 
da Independencia, apenas iniciada; a de S. ]oao, extensa; a Avenida A ngelica; a Luiz Antonio; a 

1 Na revista A Vida Moderna (n.109, 21 mar. 1912) ha uma cronica de primeira pagina cujo autor, Alex, refere-se a 
monumentalidade do Teatro Municipal comparado ao fato de que, pa~sados oito meses da sua temporada inaugural nao 
foi acolhido, nesse interim, urn espetaculo sequeL Antecipa tambem a sua preocupac;ao com o acesso das camadas 
populares a casa de especiculos: ''Gaslaranl-Jt rios de dinheiro, despenderam-se sommas ronsideraveis de entrgias e actividades, mas 
obtetJt-se uma obra arrhitutonica, inromparavtlmenle bella e Sllnphlosa. [...J 0 illustre theft do exemtivo municipal devt empenhar-se seriomenle 
para que Jt contracte na Europa umtJ companhia fyrica bem organizada, que venha entelar a segmrda Jerie de erputamloJ. Ao nmmo tenpo, 
kmbramoJ a S. Exca. que, com o jim de proporrionar lambem ao publico pobre as delidas da boa murica, que /em sido ali hoje privikgio do 
'ha11k gaumme~ se estabeleram nas cla11sulaJ de qualqutr rontrado a obngt1fao de se darem varios espectamlos papulare.s, a preros mh1zidos." 
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I-fygienopolis, aristocrata e grave; a Tiradentes, com a sua arborisafaO mftleirada e, finalmente a 
Paulista, ampla, o rendez-vous do povo chic, com os seus palacios fidalgos, onde reune-se a nossa 

nobreza intelectual. n 

Com o processo acelerado do crescimento da cidade de Sao Paulo, a possibilidade 

de contemplar e compartilhar o urbano esta corn os seus dias contados. A apropria<;ao 

da cidade se faz segundo o contato com a necessidade. A ordem representada pela 

estetica dos mapas funde-se, para os poetas, a dinamica dos sentimentos. 0 escritor 

Mario de Andrade, em "Lira Paulistana" (1944), transp6e para a dialetica vida-morte a 
espacialidade topografica da cidade: ((Quando eu morrer quero ficalj nao contem aos meus inimigos, 

sepultado em minha cidade, saudade. Meus pes enterrem na Rua Aurora, no Paifandu deixem meu 
sexo, na Lopes Chaves a cabefa, esquefam. No Patio de Colegio afundem o meu corafaO paulistano: 

um corafaO vivo e um difunto bem juntos ... n 

JnaugurafiiO do Viaduto do Clui, 
s.a.. Sao Paulo.l892 

Guilherme Gaensly, 
Refomw do Viaduto do Ch4 

Sao Paulo, 1902 

Viaduw do Cluf, 
s.n., Sao Paulo.l893 

•t. 
"'· 

Viaduto do Ch4 t Tea1ro Municipal, 
s.a. , Sllo Paulo,l914 
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3· VIDA URBANA NA LINGUAGEM DA 
MODERNA FOTOGRAFIA 

3.1. Charles Baudelaire e Walter Benjamin: a fotografia na modernidade 

D esde que ex.iste, a fotografia e identificada como copia fiel da realidade. E. com 
essa conota~ao que ela se enraiza e se firma no imaginario coletivo. Hoje, o 
fotojornalismo ainda se serve disso para testemunhar e atestar o que 

"verdadeiramente, aconteceu - o efeito "espelho,. Entretanto, a fotografia esta longe de 
ser urn produto neutro; o antes e o depois fotograficos sao permeados por efeitos 
deliberados. Neste projeto, diferenternente da visao de Baudelaire, a fotografia e 
considerada como urn ponto de vista subjetivo e interpretativo da realidade. 

Baudelaire (1821-1867), poeta da modernidade, ao afirmar-se como critico de arte, 
redige cartas ao diretor da Revista Francesa sobre o "Salao de 1859" e, posteriorrnente, 
escreve o artigo "0 pin tor da vida rnoderna". Ele trata do artista, do publico, da natureza, 
da arte, da fotografia, do dandi, da rnulher, da rnoda, da rnultidao. A vida na cidade 
rnoderna e seu campo de observa~ao na incessante busca do belo. 

Segundo Teixeira Coelho, da-se enfase na "Belle Epoque" ao amanha e ao passado 
plenamente justificado pelo hoje: e a rnodernidade constituida como urn projeto. Essa 
visao tern a sua enfase no continuo e na visao hist6rica linear analitica. A modernidade 
para Baudelaire e o (1ransitdriofugidio" no que ele tern de eterno. Na resultante, o belo 
possui essa dualidade: o invariavel e o relativo-circunstancial. A dialetica do efemero 
dentro do imutavel valoriza urn esfor~o da razao em dire~ao a beleza que sera (~moral e 

a estetica da epoca ". 
Urn dos pontos centrais para se compreender o pensamento baudelairiano, eo seu 

25 



Gm :Jfa_yranle 

conceito sobre a natureza. BAUDALAIRE (1997) cita a concep~ao do seculo XVIII em 
que a natureza e vista como 'Jonte e mode/o de todo o bem e de todo o be/o possivel". Todavia, 
para o autor, a natureza cumpre apenas ciclos vitais; o homem, dependente delas, escraviza
se. A transforma~ao provem da razao, do d.lculo, da arte, da moda. 1Tudo quanto digo da 
natureza como ma conse/heira em materia de mora~ e da razao como verdadeira redentora e reformadora, 
se pode transpor para a ordem do be/o. Assim, sou /evado a considerar os aderefOS como um dos sinais 
da nobreza primitiva da alma humana. " 

Na tarefa de buscar e explicar a modernidade, BAUDELAIRE (1997) admira e 
exige mulheres artificialmente enfeitadas e maquiladas: 1aqui a aparencia opulenta substitui a 
distinfaO sublime11

• Vistas como sacerdotisas, suas figuras elevam o humano a patamares 
divinos. ~ moda deve ser considerada, poi~ como um sintoma do gosto pelo ideal que flutua no 
cirebro humano acima de tudo o que a vida natural nele acumula de grosseiro, terrestre e imundo. n 0 
dandi e o homem rico e ocioso que corre no encal~o da felicidade. Sua tunica profisslio e a 
elegtmcia 11

, o seu permanente capricho como vestuario e 1tz melhor maneira de se distinguir11
• 

0 dandismo, 1como um sol poente11
, possui tra~os de declinio, orgulho, frieza, melancolia e 

espiri tualismo. 
Dentro da cultura do ato de reter, BAUDELAIRE (1988) manifesta o seu amor 

pelas 1coisas preciosas et!Ja forma vai desaparecer e que e:x:igem um Iugar nos arquivos de nossa 
memoria'~ E nessa especificidade da garantia exata do documento que o poeta 1'limita o 
verdadeiro dever11 da fotografia: user a serva das cienci'as e da arle como a inprensa e a eslenograjia, 
que 11Q0 substituira!JI a literafura. II 0 poeta na0 e Capaz de reconhecer a fotografia C0ffi0 
arte, s6 a aceita como mera mecanica. E bern verdade, que o flagrante fotografico ainda 
nao havia sido tecnicamente possivel. 

Na visao baudelairiana, o progresso e a rapidez da domina~ao da materia. A poesia 
e o progresso nao se aliam. Urn dos sinais do progresso, para o poeta, e a industria 
fotogr::ifica: 'refugio de todos os pinto res fracassados, sem talento ou preguz[osos para concluirem seus 
esbOfOS, essa mania coletiva posmi o carater da cegueira e da imbecilidade. n Fotografia que surge 
aliada ao progresso industrial e que 1'mal aplicada contribui para o empobrecimento do genio 
artistico 11

• 

0 mote de Baudelaire e incisivo e contem sua cren~a. ~ arte i invadir o corpo do 
iHpalpavel e do imaginan·o, aquilo a que o homem acrescenta a/go da propria alma. n Segundo o 
poeta, o engenho da camera fotografica, que possuia Louis-Jacques Daguerre como 
messias e a loucura frenetica de todos os adoradores do sol, e a morte da arte, cujo 
resultado e a c6pia idenrica da natureza. 

Baudelaire, patrono da rnodernidade, exerce sua critica conservadora como urn 
guardiao. A fotografia e rejeitada, pois nao ha nela nada de tradi~ao, e pior, fomenta o 
desvio pelo gosto da reprodu~ao da natureza em detrimento do belo. A alta sociedade, 
como normalrnente acontece com as novidades tecnol6gicas, e quem narcisamente hebe 
dessa exatidao absoluta ao se ver refletida. 

0 invento chamado estereosc6pio produz o encantamento da imediata possibilidade 
de alc;arem voo ao tridimensional.1 Isto possibilita a elite tocar o real na posse concreta 

• 0 apardho fotOgrifico para a visao no estereoscopio consiste em duas objetivas que possibilitam re2lizar duas fotografias 
simultineas e ligeirarnente deslocadas urna da outra. Estas duas imagens, no estereoscopio, vistas simultaneamente, 
restituem a impressao do reJevo. 0 principio do estereoscopio e de OS olhos captar em duas imagens, que 0 cerebro 

sintetiza em apenas uma. 
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da imagem sobre o metal. Baudelaire nao e capaz de perceber, na recem-inventada 
fotografia, a transcendencia das amarras a exatidao do real e da mera tecnica. Entretanto, 

o artista pict6rico com o qual ele se identifica e Constantin Guys - urn captador dos 
sinais de seu tempo. Este pro fissional das formas modernas opoe-se a imita~ao da natureza 
e a arte pict6rica meramente social. Nada mais e do que urn exemplo vivo do futuro 
fot6grafo de rua, apaixonado e identificado pelo dia-a-dia das pessoas. 

BAUDELAIRE (1988) tra~a algumas considera~oes de seu artista-her6i, muito 
similares ao perftl de urn fot6grafo de rua. No tra~o do lapis de G. 2 ha uma paixao por 
sentir e ver o espetaculo da multidao: (~aixonado por viagens; cosmopolita; curioso; a cada 
instante o revela e o exprime em imagens mais vivas do que a propria vida; ve tudo como novidade; 
observador; contempla as paisagens da cidade grande fustigados pelos sopros do sol;fixa residencia no 
movimento e no fugidio; ve o mundo e permanece oculto ao mundo; espirito independente e imparcia~· 
cronista do cotidiano,· perfeito J!aneur~· admira a eterna beleza e a espantosa harmonia da vida nas 
capitais; admira o andar das mulheres ondu/osas e belas crianfas na vida universa~· tem olhar de tiguia; 
est!z fora de casa e contudo sente-se em cas a onde quer que se encontre; cidadtio espiritual do universo." 

0 precursor da estetica moderna, resume em uma cita~ao-chave urn possivel elo de 
liga~ao entre a natureza e a fotografia: ((Quem se atreveria r1 atribuir a arte a ftmfiw este,.il de 
i!llitar a natureza?" Se, po.r urn lado, o pensado.r concebe a fotografia como me.ra 
reprodu~ao, por outro lado, percebe conceitos modernos ligados ao tempo, muito similares 
a tecnica fotografica. Como exemplo, (a velocidade da exemrao". (B_AUDELAIRE, 1997) 

De fato, e com o surgimento do instantaneo fotogdfico que advira a moderna 
fotografia, gerando uma metamorfose na maneira de olhar e registrar o mundo. Na 
imprensa, OS ((Gs" do futuro serao OS rep6rteres fotogrificos. Todavia, e na massifica~ao 
da rnidia que a profusao da fotografia aplicada degenera-se em ucegueira", como antecipou 
o proprio Baudelaire. Roland Barthes e Susan Sontag endossam o ponto de vista de urn 
mundo contempon1neo dominado e banalizado pelo visual. '54s imagens sao mais importantes 
que as pessoas", afirma Barthes; ((a jotografia eo realismo da ciasse media", escreve Sontag. 

*** 

A visao benjaminiana, dos anos trinta do seculo XX, destaca a perda do convivio 
com a experiencia artesanal. A arte do contar torna-se rara, advem da transmissao de 
uma vivencia cuja condi~ao de realiza~ao ja nao ex:iste na econornia capitalista. A uma 
narratividade espontanea, oriunda de uma organiza~ao social comunitaria centrada no 
artesanato, opoe-se a sociedade moderna centrada na privacidade e na nao cumplicidade. 

Walter Benjamim (1892-1940) analisa as condi~oes do carater da modernidade tendo 

como "pano de fundo" alguns conceitos baudelairianos. Entende que a experiencia pessoal 
e o passo inicial para a percep~ao e compreensao da beleza. 0 artista, como se refere 
Baudelaire, uum caleidosc6pio dotado de consciencia ,', tern o poder da a~ao realizadora, o contato 

2 Em seu artigo "0 Pintor da Vida Moderna", dentro do volume "L'Art Romantigue", publicado em 1869, Baudelaire 
inspira-se em G. Trata-se de Constantin Guys (1805-1892), correspondente de urn jornal ingles ilustrado onde assinava 
suas gravuras e desenhos. Era tambem aguarelista e nao gostava de ser chamado de artista, mas de "homem do mundo". 
Esteve na Guerra da Crimeia realizando croquis e escrevendo cronicas. Publicou inumeras composi<;oes inspiradas nos 
bales e operas. 
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com o sentimento, o dom da visao. Observa agudamente os reflexes da vida em 
movimento e contempla os olhares apreensivos dos transeuntes da cidade grande. 
Baudelaire, no texto "Perte d'Aureole" (Perda da Aureola), explica os riscos com os 
impactos agressivos da modernidade nas ruas: 'Julguei menos agradavel perder as minhas 
insignias do que ter os ossos quebradas." 0 artista, em constante contato com a sua consciencia, 
desenvolve uma autoproteyao aos choques do mundo externo. 

0 "flaneur" e assim definido por Benjamin: ''um ftsionomista da cidade". Sem rumo, 
lam;ado ao acaso do movimento dos transeuntes que se entrecruzam ao passear pelas 
ruas, nutre-se do inusitado pelo preenchimento do campo sensorial dos olhos. Aqui, 
tempo e espayO se interpenetram. Com o processo acelerado do crescimento das grandes 
cidades, a possibilidade de contemplar a beleza urbana esta com os dias contados. 0 
"fla.neur" vai contra a corrente capitalista, tern uma reac;ao diferenciada com a realidade 
externa. Entretanto, esta lhe estimula o prazer do olhar eo contato com o seu mundo 
interno. Baudelaire, visto por Benjamin como urn "flaneur", e duplamente participante 
e observador. 

Benjamin toma Baudelaire para compreender melhor ambas as epocas. Percebe 
uma conexao entre a fotografia e a emoc;ao do poeta. Procura autores fot6grafos que 
vivenciem as dualidades do homem moderno, mas sem a perda de seus valores sociais e 
internes. Escolhe, como exemplos, o frances Eugene Atget e o alemao August Sander. 
Ambos operam suas cameras com o objetivo do detalhe e da surpresa, ao "desmascarar a 
realidade" e buscar "coisas perdidas e transviadasn. A aproximac;ao ao acontecimento retratado 
eo desejo de "respirar" sua propria cultura representam para o pensamento benjaminiano 
o que ele chama de "aura da realidaden. 

Atget e discrete em suas visoes parisienses, tomadas entre 189 5 e 1925. Essa e a 
qualidade de sua obra, que Benjamin relata como ((cenas de um crimen. A fotografia de 
Atget, ao focar cenas triviais e pessoas desconhecidas, instrumentaliza o surrealismo, 
desencadeando as potencialidades do sonho e dos desejos realizados.J BENJAMIN (1994) 
caracteriza assim o seu trabalho quando o fotografo passava nos recantos tipicos da 
cidade: ((Nao negligenciava uma grande fila das form as de sapateiro, nem os patios de Paris 011de de 
manha a noite se enfileiravam carrinhos de maos, nem as mesas com os pratos sujos ainda nao retirados, 
nem o borde/ da rua numero 5. n 

Ao construir uma realidade, Sander confere mais vigor e beleza as suas imagens. 
Dentro da perspectiva de que a camera nao mente, distancia-se da obsessao nazista pelas 
imagens instrumentalizadas por arranjos editoriais para fins propagandisticos. A resistencia 
de Sander integra-sea cultura de seu povo. No projeto fotognifico "Homem do Seculo 
XX", mapeia o cotidiano da Alemanha manifestando pontos de vista diferenciados. 
Estas imagens (40.000 negatives) sao destruidas pelo sistema politico vigente: eo preyo 
da subjetividade assumida pelo au tor. Suas imagens trazem a "a observarao imediata", como 
realc;a BENJAMIN (1994): us ander parte do campones, do homem ligado a terra, conduz o observador 
por todas as camadas e profissoes, desde os representantes da mais alta civilizarao ate os idiotas. " 

l Acget, sempre reservado e modesto, nunca esperou reconhecimemo publico pelo seu trabalho. Quando Man Ray deseja 
public:~r suas fotos no peri6dico A &volufaO Surrealista, ele s6 autoriza se o seu nome nao fosse creditado. 
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August Sander, 
Circenses, 

Duren, 1930 

Eugene Atget. 
Dtcroteur. 
Paris. 1899 

August Sander, 
Homt m Deumpregado, 

Cologne, 1928 

29 



3.2. A jotograjia impressa:janeia para o mundo 

N 
as relac;oes entre a irnprensa e a historia, desde o desenvolvirnento dos jornat. · s 
no final do seculo XII, quando eram apenas instrurnentos de inforrnac;ao 

comercial, permanece ate hoje urna an riga dicotomia entre criar e refletir poder 

na sociedade. 
Des de a sua invenc;ao, na primeira metade do seculo passado, aguele caixote escuro 

com urn pequeno orificio de urn lado e urna chapa de cobre com uma carnada finissima 

de prata no outro, conhecido como daguerre6tipo, foi saudado como urn instrumento 
da verdade. Seus cultores dos primeiros tempos o chamavam de maquina de reproduzir 

oreal, inspirado que foi no proprio funcionamento do olho hurnano. FABIUS (1991) 

explica o sucesso do daguerre6tipo: ~ imagem, aiem de ser nitida e detalhada, forma-se 

rapidamente; o procedimento i simple~ acessivel a todos, permitindo uma amp/a difusao. " 
0 "portrait", ou o retrato fotografico, torna-se o tipo mais corrente e popular da 

fotografia, seja ela jornalistica, publicitaria, amadoristica, artistica ou burocratica. Os 

primeiros fot6grafos do seculo XIX realizarn int1meros "portraits", dos anonimos cidadaos 

as notoriedades. Eles passam a registrar uma pessoa de maneira mais fiel do que faziam 

seus colegas pintores. No inicio, os estudios fotograficos comerciais de Paris se dedicam 

quase que exclusivamente ao "portrait". Gra~as a fotografia, capturararn-se e guardaram

se registros de personagens europeus da segunda metade do seculo XIX: Victor Hugo, 

Renoir, Nietzche, Wagner, Baudelaire, Mallarme. 
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F~lix Nadar, 
Charlts Baudtlairt, 

Paris. 1855 

A dupla capacidade da fotografia e contradit6ria: alterar a realidade e, ao mesmo 
tempo, atesta-la. E a forografia tao completa assim? Conceitualmente, o jornalismo 

fotografico, estando sempre suspenso no voo instantaneo do tempo, pratica a contradi~ao 
sem perversoes: informa como se o leitor estivesse hi, no fato. A quesrao e como esses 

signos phisticos se articulam e sao, por sua vez, projetados no nosso imaginario. 

0 americana Frederick lves inventa o processo fotomed.nico de imprimir. A primeira 

fotografia impressa nesta tecnica aparece no Daify Graphic, de New York, em mar~o de 

1880. Trata-se da reprodu~ao, em negativo, de uma fotografia atraves de urn vidro 
reticulado. Os tons dos int1meros pontos sao passados para a superficie de uma chapa de 

metal (cliche), obtido sobre uma prensa (processo de autotipia), em que se reproduz nao 

somente os pretos e brancos mas, tambem, as sombras intermediarias. 

As revistas e os semanarios, ao disporern de maior tempo para elaborar suas edi~oes, 

utilizam mais os recursos da fotografia. Em 1896, o New York Times publica, aos dorningos, 

urn suplemento semanal fotografico. Outros jornais tarnbem seguem o seu exemplo. 

Em 1908, Belin inventa a transmissao fotografica em linhas telefonicas. Dai em diante, 

as imagens de urn fato passam a ser veiculadas tao rapidamente quanta o texto que as 

acompanha. 
A introdu~ao da fotografia na imprensa e urn marco: abre janelas para o mundo, 

massifica a fotografia. 0 retrato de pessoas not6rias, as paisagens e as cenas do cotidiano 

das ruas come<;am a se tornar familiares. A fotografia, ate entao de posse individual, 
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torna-se coletiva, sinonimo de "album de familia'' publico. 0 valor de testemunho da 

realidade, aliado a uma aproximac;ao aos temas tragicos e mundanos, ausentes ate entao, 

e fator decisivo para que a fotografia se imponha frente a gravura (desenhos de atualidade) 

no contexte da reportagem. 
Na hist6ria da fotografia impressa ha dois mementos de ouro, segundo Perez de 

Rozas, em CASASUS (1991): a Guerra da Crimeia (1855); os retratos eo enforcamento 

dos quatro conspiradores pelo homiddio do presidente americana Abrahan Lincoln 

(1865). 0 inicio da narrativa jornalistica, promovido atraves da fotografia, caracteriza-se 

pela cobertura imagetica das tragedias humanas. As tres primeiras guerras fotografadas 

no Ocidente exigem muita forc;a fisica e persistencia da equipe de fot6grafos. Os 

daguerre6tipos e OS tripes SaO pesados, ha uma preparas:ao das placas umidas de col6dio 

antes da sensibilizas:ao, o tempo de pose varia de 20 a 180 segundos. 

Alexander Gardner. 
Os quatro con.rpiradores (G. Atzerodt. 

£ . Spangler. S. A mold. L Payne). 
Washington, 1865 
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0 primeiro documento fotogrifico de uma guerra e a expedis;ao do fot6grafo 

Roger Fenton, acompanhado por mais quatro assistentes, enviada pelo governo britanico. 

0 grupo registra a Guerra da Crimeia munido de urn 

laborat6rio-pousada puxado por tres cavalos. A Crimeia, 

peninsula ao sul da Russia, e palco do conflito (1854-1856) 

em que a Inglaterra, a Frans;a e a Sardenha mobilizam-se 

contra a Russia. Todavia, essas imagens publicadas no 

d • T.' L T. · The 11/usrrated LAndon News. ,. jorna} }on tlnO fJe t!lJeS, Xilogravurado labnratorio deRogerFenton, COm CrOnicaS COntra 0 
10oov. I8SS 

conflito de William Russell, evidenciam os soldados em 

momentos fora do combate, atras da linha de fogo. Ha urn cuidado com a familia dos 

combatentes envolvidos no sentido de nao rnostrar cenas de horror por parte da firma 

encomendante do servis;o- Agnews & Sons> de Manchester. 

Roger Fenton, 
Guerra da Crimeia, 

1855 
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Cinco anos depois, durante a Guerra da Secessao (1860-1865), a guerra civil norte

americana, acontece a luta entre a burguesia da regiao industrial do norte e os grandes 
plantadores escravistas do sul. 0 fot6grafo Matthew Brady, com mais vinte fot6grafos, 
desenvolve seu projeto aut6nomo com o prop6sito de vender as primeiras imagens de 

cenas de batalha de uma guerra. As vendas nao correspondem, Brady perde todas as 
imagens para a firma de produtos fotograficos que lhe havia fornecido o material. Ao 

crjar cenas mais concretas da guerra, o fot6grafo expoe sua visao pessoal sobre a fotografia: 

~ camera fotogrdfica i o o/ho da hist6ria. " 1 (FABRIS, 1991) 

Timothy O'Sullivan. 
Guerra Civil Norrt·Americarw, 

Pennsylvania, 1863 

Vern depois a Guerra Franco-Prussiana (1870-1871). Paris nao se rende e fica sitiada 

pelo exercito prussiano. Em mars;o de 1871, a guarda nacional popular (operirios, 

socialistas, burgueses republicanos) marcha em dires;ao a prefeitura de Paris para resistir 

ao acordo de armisticio com os prussianos feito por Thiers, chefe do executivo. Os 

defensores do movimento popular sao fotografados diante das barricadas, e as imagens 

servem a policia de acusas;ao. 0 resultado e o fuzilamento dos reconhecidos. 

1 As imagens de Brady sao chocantes, evidenciam cenas de mon ee destruic;ao, como demonstra urn cronista do Humphrry's 
Journal, em FABRIS (1991 ): "() p1i!Jh(o i devedor a Brat!J de BroadW'!)' por JlfaJ numerosas e l!xcelentu vistas da IJorrorosa guerra. Sao 
sem os unicos dommmlos sobre Bull fum dig nos de fi. 0 s comspondmlts dos jormis rebekks siio, verdadeiros falsdrios; os corrupondmtu dos 
;ornOls do Norte niio siio igualn~mte conftaveis t os comspondmtts do imprensa ingksa sao ainda piom que 11111 e 011tros, mas Brat!J nao 
eTif.OIIO mmca. Reprmnla para as call!panbas da rcp1ibliCt1 aquilo que Van Der Meulen rcprm ntou para as guerra.s dt LdJ XIV." 
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A fotografia documental serve tambem de instrumento de critica social para 

testemunhar fatos. 0 jornalista Jacob Riis, do New York Tribune, documenta seus arcigos 

com fotografias das residencias dos imigrantes, nos bairros pobres de New York. 0 seu 

livro "Como Vive a Outra Metade", publicado em 1890, toea a opiniao publica. 0 

soci6logo Lewis Hine, entre 1908 e 1914, fotografa os menores americanos em condis:oes 

de trabalho insalubre. As fotos ciao credibilidade a denuncia e transformam as leis sobre 

o trabalho infantil. 

Jacob Riis. 
Jersey Street. 

New York. 1888 
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3.3. 0 fotojornalismo: comunicarao para a massa 

0 
inicio do processo de clifusao da chamada fotografia moderna ocorre nos 

anos 10 e 20 do seculo XX, como urn dos ideais do movimento expressionista 

alemao. 0 sonho da modernidade canaliza-se na clifusao da arte na sociedade. 

0 fotojornalismo nascente faz parte dessa meta em que a estetica pode ser vivenciada 

por todos, coticlianamente, nos veiculos de comunicac;ao industrializados. 

Diferente da fotografia impressa, o fotojornalismo inicia-se quando a imagem 

comec;:a a nao rnais ilustrar urn texto; a partir delas, criam-se legendas e narram-se fatos. 

0 florescirnento do fotojornalismo acontece na Alemanha, dentro do espirito liberal e 

dernocnitico da Republica de Weimar (1918-1933). Ha urn pleno surgimento de artistas, 

cientistas e escritores, empenhados no combate a explorac;ao do homem pelo proprio 

homern, nurna economia destroc;ada. Destacam-se algumas personalidades como: Thomas 

Mann, Franz Kafka, Albert Einstein, Franz Marc, Wassily Kanclisnsky, Paul Klee, Laszlo 

Moholy Nagy, Walter Gropius, Bertold Brecht, Fritz Lang. A imprensa, censurada durante 

os anos da Primeira Guerra Munclial, vive urn apogeu liberal. 

A capital da jovem republica, Berlim, afirma-se como centro criativo nas artes e 

costumes. Inlimeras revistas semanais ilustradas sao veiculadas. Destacam-se: Berliner 

Illustrierte e Miinchener Illustrierte J>resse. A "nova fotografia", expressa pelo instantaneo, 

possibilita a construc;:ao da realidade e nao mais a sua mera reproduc;:ao, isto e, constr6i

se conceitualmente urn renovado ponto de vista sobre os acontecimentos. As ilustradas, 
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segundo COSTA (1996), assumem o papel de tradutoras do modernismo para urn publico 

de massa. 
Com o surgimento dos filmes de rolo e das cameras portateis (35mm.), os registros 

enfatizando o movimento ganham mais espayos pelo seu poder narrative. 0 instantaneo 
rompe com os preceitos pict6ricos: surge a especificidade da fotografia. 0 fotografo 

ganha as ruas - a representas:ao da realidade e mais escimulante do que a propria realidade. 

As ilustradas comunicam a estetica moderna para a massa transluzidas por inovados 

projetos graficos. A reprodutividade com o seu poder de difusao, a discussao da atualidade 

e a fors:a de ver o mundo atraem os artistas de vanguarda. A fotografia, como qualquer 

linguagem, e aceita como testemunho visual dentro de uma visao interpretativa. 

Os dadaistas exploram a fotografia em colagens e fotomontagens. Mas as abordagens 

impactantes e o engajamento social do Expressionismo e que garante o fotojornalismo. 

0 Expressionismo enfatiza a atestayao do fato, preconiza o estatico, o simetrico, o 

geometrico. A (a arte como expressaon e urn movimento do interior do sujeito para uma 

projeyao engajada na realidade exterior. Ha uma ayao do artista com o real objeto que, 

segundo ARGAN (1992), ucoloca o problema da relafaO concreta com a sociedade e) portanto) da 
comttnicafaO. n 1 

*** 

A prirneira camera fotografica com o classico modelo 35mm., Ur-Leica, esta pronta 

em 1914 ( entra em produyao a partir de 1924). Caracteriza-se pela leveza, portabilidade, 

clique silencioso, versatilidade, ligeireza mecanica e discriyao. A chegada da pequena 

Leica, inventada pelo alemao Oskar Barnack, e para muitos o ponto de partida da 

modernidade na fotografia. Utiliza peliculas do cinema no formato 24x36mm., com ate 

36 poses. A partir de 1930, a marca alema Agfa lanya os ftlmes de sensibilidade 21 DIN / 

100 ASA e a firma Osran, as lampadas de flash. 

Surgem os grupos, os adeptos de uma Leica, de uma &/lei, de uma Contax, de uma 

Ermanox. Essas cameras portateis liberam OS tripes e permitem todos OS angulos de 

A camera Leica de 1925. (A) marcador das fulos e girador do filme. 
(B) obturador com 6 velocidades. (C) visor direto. (0) rebobinador 

1 0 Expressionismo e a artc alema do infcio do seculo XX. Considcrado como urn fen6meno europeu, origina-se do 
movimento frances dos fauves (feras) e desemboca no Cubismo, em 1908. Afirma ARGAN (1992): ~ origem comum i a 
trnd&uia antiimprmioniJia que se gera no ume do proprio lmpressionismo, como consciincia e superariio de Jell caroler mrncialmenlt 
sensoria~ e que se manifesto no final do simlo XIX com Tou/o;m-l.A11trec, GaJtguin, Van Gogb, Miincb t Emor." 
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vista. Registram interiores com uma objetiva luminosa (f 2). 0 instanra.neo que fixa o 
movimento e revitalizado. FREUND (1974), em ((Photographic et Societe", recona de 

urn anuncio de jornal, do final da decada de 20, que vinha ilustrado com uma fotografia 

noturna da cidade de Dresden, Alemanha: uFotografias Noturnas e Interiores Sem Flash- voce 
pode jazer fotos no teatro durante a apresentarao, exposiroes de curta durarao ou instantaneos. Com a 

camera Ermanox, pequena, jacil manuseio e pouco visivel. n 

Todas essas inova~oes ajudam a favorecer os fot6grafos com elementos tecnicos 

que a agilidade do exerdcio do f~tojornalismo exige. 0 primeiro fotojornalista, 

reconhecido por FREUND (197 4), e o alemao Erich Salomon, que narra este 

acontecimento de 1928: 'Vm domingo eu estava sentado na varanda de um restaurante nas 
margens do Spree, quando estourou uma violenta tempestade. Mais tarde chegou um vendedor de 
jornai~ contou que um ciclone havia tombado drvores e uma mulher havia sido morta. Eu, en tao, tomei 

um taxi e alertei um fottigrafo. Em seguida, prop us esta documentarao exclusiva a Cas a U //stein. 
Deram-me cem marcos, dei noventa marcos ao jot6grajo, mas ele disse-me que have·ria melhor valor se eu 
mesn;o ftzesse as fotos. No dia seguinte comprei uma camera.'' 

Erich Salomon atua de 1928 a 1933, utilizando-se da linguagem visual conquistada 

pela modernidade. Tirando partido dos recursos tecnicos da Leica, constr6i urn perfil de 

destreza e perspidcia para o fotojornalista. Ele reune as bases para criar uma referencia 

do profissional liberal. './4 atividade de um jot6grajo de imprensa que queira ser mats que um 

artesao i uma /uta continua pela imagem}J, argumenta. Nesta epoca~ as fotos publicadas ja 

trazem OS creditOS do autor, muitos dos quais demonstram habilidades literarias e chegam 

a escrever os textos das reportagens. 

*** 

Vu, a primeira revista ilustrada moderna da Fran~a, fundamentada na imagem, 

como sugere o seu nome, edita o primeiro numero em mar~o de 1928, contendo mais de 

60 fotos. Fundada por Lucien Vogel, passa a contar com os melhores fot6grafos da 

epoca e rompe decisivamente com OS paradigmas da fotografia de imprensa. Possui 0 

espfrito liberal das revistas alemas. Traz inova~oes como as reportagens ilustradas de 

carater mundial. Urn numero especial e lan~ado em abril de 1932, ceo Enigma Alemao", 

de 125 paginas e 438 fotografias. Pela vez primeira, o publico frances coloca-se visualmente 

diante do nazismo.2 

A revista norte-americana Life, o primeiro prot6tipo de grande revista de atualidades, 

e aces sf vel a toda a popula~ao americana pel a sua difusao e linguagem popular. 0 sucesso 

de Life, fundada por Henry Luce em novembro de 1936, e alavancado pela publicidade. 

Altera a concep~ao anterior de revista centrada no leitor e nao no mercado. Fotografias 

coloridas, boa impressao, estandartiza~ao da informa~ao, sao alguns elementos de urn 

2 Com a ascen~ao na Alemanha do "Partido Nacional Socialista .. em 1933, urn de seus primeiros atos e atacar os autores 
contemporineos. A elite intelecrual e artistica exila-se, a imprensa volta a ser comrolada, os editores das ilusuadas sao 

substiruidos. Os fotografos; Alfred Eisenstaedr, Fritz Goro, Andrei Friedman (pseudonimo de Capa), Andre Kertesz, 
Felix Man; migram para o estrangeiro levando suas ideias e experiencias. 
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jornalismo baseado na massificas:ao da fotografia. Suas reportagens educativas 

fundarnentam-se em estudos de psicologia, ciencia, arte, politica, moda e esporte. 

Na capa inaugural, com foto de Margaret Bourke-White, Life apresenta uma cena 

de uma gigantesca estrutura industrial, vista valorizadamente de baixo para cima (contra

mergulho). 0 logotipo e a base horizontal em vermelho e branco integram-se de maneira 
equilibrada com as form as verticais em preto e bran co da imagem. Pessoas sao mostradas 

em propors:ao pequena diante da monumental construs:ao. 0 diretor de fotografia da 

revista, Wilson Hicks, afrrma que 10s fotografias podiam ser tao maledveis quanto as palavrasn. 
Neste primeiro numero, em cujo conteudo ha cinco paginas dedicadas ao ex6tico 

Brasil, Life enuncia, no editorial: ((Para vera vida, para ver o mundo, ser testemunho de grandes 
acontecimentos, observar os rostos dos pobres e os gestos dos orgufhosos; ver coisas estranhas: mdquinas, 
exercitos, multidoes, as sombras na selva e na lua; ver as coisas longinquas a milhares de quzlometros, 

as coisas escondidas atrds dos muros e dos quartos; ver e ter prazer em ver, ver e se espantar, ver e 
aprender. n 

Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, a revista Lift publica em seu editorial 
referencias de auto-estima e supremacia: ~America e a casa de forra dos ideais da liberdade e 
dajusfl{an (ORTIZ, 1994). Como desenvolvimento economico eo advento do "american 

way of life" ha urn predominio imagetico norte-americana na industria cultural mundial 

expressas pelas cenas idealizadas de urn povo feliz. 0 prazer e a diversao substituem a 

etica puritana que durante seculos orientou a vida ardua de seus pioneiros. 

A primeira capa da revista Life 
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Life e lida por 40 milhoes de pessoas.J No final dos anos 60, a revista alcanc;a 8,6 

milhoes de assinantes- um nUmero jamais atingido por qualquer peri6d.ico. Nos anos 70, 
a televisao rorna-se urn enorme rival das revistas. Acontece uma transferencia do leitor 

para o telespectador, os anunciantes trocam de midia. 0 Ultimo numero de Lift, em 

dezembro de 1972, motiva a seguinte manchete do jornal Herald Tribune: ~ revista Life 

estti moria com 36 anos. " 

*** 

Ao reconhecer no contexte urbano urn ritmo de formas e de valores, o olho do 

fot6grafo decide e recorta o assunto desejado. CARTIER-BRESSON (1952) relata o 
que vern a ser a sintese de uma reportagem fotografica, ou seja, ((de contar uma est6ria em 

vdnas fotosn: (~s vezes uma foto tlnica cuja forma tenha bastante ngor e nqueza e contenha bastante 

ressontmcia, pode ser auto-suficiente por ela mesma. Mas isso raramente acontece. n 

No processo de desenvolvimento e massifica<;ao do fotojornalismo brasileiro surge 

a revista 0 Cruzeiro, ligada aos Didrios Associados, fundada em novembro de 1928, e cujo 

modelo, a partir da terceira fase da revista (1943-1960), adere a foto-reportagem. 0 
Cruzeiro, espelhada em Life, cunha nossa modernidade fotografica. Ensina o publico a 

ver o cotidiano brasileiro sob novas formas e as varias abrangencias do ponto de vista 

com sua conseqiiente relatividade. 

Pioneira desde os anos 40 na difusao da fotografia, 0 Cruzeiro propoe uma a<;ao 

desbravadora, desenvolvimentista e euf6rica. 0 imaginario visual do brasileiro, nessa 

epoca, e principalmenre forjado por suas imagens.4 A fotografia como co-participante 

da reportagem e o surgimento da fotopublicidade dao o tom diferenciador de 0 Cruzeiro. 
As forografias de capa real<;am a beleza da mulher brasileira. Escreve Jean Manzon, em 

GAUTHEROT (1995): ~ base da revista era a imagem, ela e que levava o texto. 11 Em 0 

Cmzeiro destacam-se, dentte outtos, os fot6grafos Jean Manzon, Jose Medeiros, Marcel 
Gautherot, Pierre Verger, Luiz Carlos Barreto. 

As imagens em preto e branco, na aproxima<;ao das cameras a realidade das ruas, 

consegue grande aceita<;ao. Os assuntos se pautam na politica, nas festas e comemora<;oes 

publicas, no cotidiano das cidades, nas praias do Rio de Janeiro, nas ttagedias, nos crimes. 

Segundo COSTA (1995): uEm 1952 explodem as vendagens dessa revista: 700 mil exemplares 

vendidos! Recorde ate hoje noo superado, considerando-se a populafaO brasileira da epoca. Antecipando

se e ate mesmo preparando a sociedade brasiieira para o surgimento da televisoo, o fotojornalismo 

unificou o pais atravis das ptiginas da revista 0 Cruzeiro. n 

' Arualmente, nos E stados Unidos ha tres revistas semanais de informac;:ao: Timt, New.rweek, US News & World Report. A 
cada sete dias elas veicularn, segundo MUYLAERT (1999), urn total de 9,4 milhoes de exemplares no mercado (passarn 
dos 11 milhoes, somadas as eclic;:oes interoacionais). 
• As decadas de 40 e 50 sao marcadas pela estetica modema brasileira, tanto na fowgrafia artistica quanto no fotojornalismo. 
Geraldo de Barros, Thomas Farkas e German Lorca sao os pioneiros dessa nova visao vinculada a uma perspectiva 

nacional. 0 fotoclubismo propoe a foto arte e o fotojornali smo cliscute a imerpretac;:ao da realidade ao abandonar uma 

mera documemac;:ao espelhada. Destaca-se o aparecimento da hoje cinqiiemeoaria revista Iris, em 1947, fundada por Hans 

Koranyi, que coincide com o lan~ameoto da primeira fo tografia publicitaria brasileira: a da Johnsons & Johnsons, criada 

pela J. W. Thompson e fotografada por Chico Albuquerque. 40 
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A foto-reportagem tern como base narrativa urn conjunto de imagens para dar a 
noticia a forma de uma hist6ria. As imagens, influenciadas pelo cinema, alternam angulos 

de visao, real<;am pontos de vista diferenciados, acrescentarn detalhes perifericos. 0 dialogo 

entre texto e imagem e fundamental, assim como o conceito de edi<;ao e cria<;ao grifica. 

A consolidas;ao da foto-reportagem e a afirmas;ao de uma cultura moderna 

predorninantemente visual, como atesta COSTA (1993): (0 termo rep6rterjotogrdfico e dessa 
epoca, admite-se que a fotogra.fta possui a mesma autoridade que o texto. 11 

A foto-reportagem em 0 Cruzeiro envolve o contar dissertativo em torno de uma 

tematica defmida. As imagens, articulando tempo e espa<;o, desenvolvem-se em foto(s) 

de abertura, fotos de transis;ao e foto(s) de conclusao. As fotografias sangradas remetem 

o visual para fora, ampliando o campo da leitura. 0 jogo comunicativo altera-se na foto

reportagem: a manchete e assumida pela fotografia de abertura, que desempenha urn 

papel sintese da materia; as imagens intermediarias, em recortes pequenos, compoem a 

diagrama<;ao com o texto; a cena final domina a espacialidade dentro de urn principia 

estetico. 

0 testemunho ocular, que confirma a veracidade do fato como argumento, esta na 

foto-reportagem "Eu vi Guevara morto'', na edis;ao de 0 Cruzeiro (28 nov: 1967). Procura

se atestar a comprovas;ao do suposto corpo encontrado na Bolivia e documentado com 

fotos oficiais, como sendo o de Ernesto "Che" Guevara. A reporter Helle Alves relata: 

~nt6nio Moura, como todo grande fot6grafo, i um grande .ftsionomista e conhecera Guevara no Brasil, 

fazendo a cobertura fotogrtifica da visita do ministro cuban a como convidado do govern a J anio Quadros. 
Moura .ftcou emocionado e me disse: 'Eu vz~ e ele, sem nenhuma sombra de duvzda'. n 

A imagem na narrativa informativa tern o seu cume com o surgimento da revista 

Realidade, lan<;ada pela Editora Abril, em abril de 1966. Especializada em grandes 

reportagens, realiza de maneira inovadora a associa<;ao entre texto e imagem, 

principalmente na abertura das materias. A reda<;ao de Realidade conhece a fundo o 

profissional com o qual trabalha, dentre eles, os fot6grafos Walter Firmo, Maureen 

Bissilliat, Anna Mariani, David Drew Zing, Jean Solari. Na integra<;ao reporter e fotografol 

Realidade busca nessa parceria e na fotografia colorida urn mapeamento imagetico 

diferenciado do territ6rio nacional. Baseado em urn requinte estetico e criativo, seu estilo 

de abordagem fundamenta-se no regional e no antropologico. 

D estaque-se, tambem, o surgimento do Jornal da Tarde, com inova<;6es graficas do 

tipo jornal-revista, em janeiro de 1966. E considerado o primeiro jornal brasileiro a 

utilizar, em sua diagrama<;ao, a foto cartaz na primeira pagina. 0 Jornaf da Tarde, lan<;ado 

pelo 0 Estado deS. Paulo, faz da cidade de Sao Paulo a sua principal pauta fotojornalistica. 

Dois anos mais tarde surge a revista Vga, em setembro de 1968, lan<;ada pela 

Editora Abni. Quando Vqa desponta, a duvida e se uma revista independente de 

informa<;ao poderia sobreviver num clima de palavras censuradas. Passado o problema 

financeiro inicial e alguns desentendimentos com o poderio militar, Vqa prosperou. 

Atualmente, e a primeira revista do continente e a quarta do mundo, atras apenas dos 

tres maiores semanarios americanos. Ha uma Vqa para 134 brasileiros. A estrela da 
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Editora Abril alcan~a 1,2 milhao de exemplares a cada semana. 

V~a, nome sugestivo para urn veiculo de comunicac;:ao contemporanea, e o Ultimo 

marco do fotojornalismo dos anos 60 e 70, considerada a epoca de explosao da fotografia 

brasileira. Possui o atributo de ter sido o primeiro veiculo informative nacional a fazer 
valera lei de clireito autoral (lei 5988/73). Ao contratar fot6grafos brasileiros flxados no 

exterior, a revista deixa de adquirir fotos internacionais exclusivamente de agencias 

europeias ou americanas. E constr6i com suas fotografias de capa uma hist6ria marcante 

na imprensa brasileira. 

Nas decadas de 60 e 70, durante a ditadura militar, surgem as agendas de 

fotojornalismo. Destacam-se em Sao Paulo a F4 e a Angular. As fotografias dessa epoca 

desvinculam-se do rigido cara.ter formal em vigor, os mecanismos de repressao vigiam 

predominantemente o texto. Na decada de 80 ocorre o inido da valoriza~ao do fot6grafo 

profissional. A atribuic;:ao do credito passa a ser urn criterio obrigat6rio em qualquer 

fotografia publicada. 

A primeira capa da revista Realidade, 
s.a., abril I 966 

A primeira capa da revista Veja, 
s.a., set. 1968 
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*** 

Hoje, OS flagrantes sao determinados a partir de circunstincias previamente pautadas. 

Analisando as praticas do jornalismo contemporaneo, pode-se supor que essa ausencia e 
produzida por urn con junto de fa to res convergentes e complementares, entre os quais as 

inova~oes tecnologicas, as regras do mercado globalizado e a institucionalizac;ao dos 

conteudos jornalisticos. Essa fisionomia afastou a reportagem das ruas. A opiniao de 

SONTAG (1981) e muito pertinente ao comentar o fotojornalismo contemporaneo: 

"Nao i jamais a evidencia fotogr!tftca que constrdi acontecimentos. Um acontecimento somente pode ser 
comprovado fotograficamente se tiver sido identificado ou caracterizado. " 

A televisao torna-se hoje, por excelencia e efid.cia, a forma mais veloz de informar 

visualmente, ultrapassando assim o 

fotojornalismo. Mais do que tirar-lhe urn 

papel, a televisao, na verdade, liberta a 

fotografia para novas formas de expressao, 

possibilitando-lhe fugir do cara.ter puramente 

documental que lhe e atribuido. 0 fotografo 

Diego Goldberg acredita que, com o avanc;o 

tecnologico e a competic;ao acirrada com a 

televisao, as revistas e os jornais deveriam se 

adaptar, transformando seus estilos e 

objetivos. Com a rapidez dos telejornais, as 

publicac;oes impressas trazem a noticia do 

passado. Por isso, o leitor esta agora mais 

interessado na maneira diferenciada com que 

a informac;ao e mostrada do que na propria 

informac;ao. A fotografia deveria evidenciar 

r------------------------------,~ ~~ :5' .'Ei o
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urn ponto de vista alternative do 

acontecimento. Segundo GOLDBERG (1995), o fotojornalista deveria descobrir aspectos 

ocultos da realidade que sejam marcantes. Quando a imagem se detem em urn aspecto 

periferico da informac;ao, com emoc;ao e estetica, ela permanece na memoria. A 

objetividade ja nao e 0 bastante. 

Entretanto, fugir a esse registro documental nao significa deixar de ser memoria. 

Para a renovac;ao do fotojornalismo e de seu profissional, e necessaria reorganizar toda 

a educac;ao para a imagem, trazendo de volta o prazer da criac;ao e o contato com o 

cotidiano. Uma nova frente que se abre e a primeira faculdade de fotografia (SENAC/ 

Sao Paulo), inaugurada em fevereiro de 1999, que formara os primeiros graduados em 

fotografia do pais. Outra tendencia do fotojornalismo contemporaneo esta nos trabalhos 

independentes. 0 brasileiro Sebastiao Salgado, reconhecido mundialmente pelas 

fotografias em preto e branco, e urn exemplo disso. Ele concentra suas atividades no 

mapeamento de grandes temas, como a vida dos operarios e as migrac;oes. 
43 
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3. 4. A fotografia de rua: acaso objetivo 

A fotografia de rua tern o seu eixo no flagrante ao focar transeuntes pelas vias da 
cidade. 0 recurso tecnico do instancineo substitui a pose; surge a surpresa e o 
acaso fotografico. A narratividade do cotidiano torna-se cerne. E a partir dai 

que nasce a semente do fotojornalismo articulada com a agilidade das cameras tipo 35 
mm. 0 fot6grafo de rua, ao identificar-se com a realidade urbana e humana, enfoca a 

d.inarnica das pessoas tendo como pano de fundo o lugar publico. 

A principal caracteristica dessa atividade e o retratar do meio ambiente, mais 

especificamente, as ac;oes do homem na imprevisibilidade de seu cotidiano. Imperceptive! 

ao olho humano, a tecnica do instancineo ("snapshot") permite congelar frac;oes de 

segundo do tempo. 0 fot6grafo de rua lida diretamente com alguns elementos essenciais: 

o flagrante, o espontaneo, o dia-a-dia, o desconhecido, o fugidio, a rua, a organizac;ao 

esterica, o embriao narrative. Mrrma BARTHES (1984) que a atitude essencial do 

fot6grafo de rua /(e o de surpreender alguma coisa ou alguem. [. .. ] E que esse gesto e) portanto} 
peifeito quando se realiza sem que o sujeito fotografado tenha conhecimento dele. " 

As primeiras fotografias desse genero surgem na ultima decada do seculo XIX, em 

Londres e Paris, para flagrar a cidade ufanista em sua modernidade. E urn avanc;o gerado 

pela possibilidade das cameras portateis, sem ttipes, registrarem fotos com velocidade 

altas. 0 instantaneo fotografico, segundo AUMONT (1993), atornou-se possivei por volta de 

1860 e permitiu enfim o acesso a uma representafaO autentica de um instante extraido de um acontecimento 

real." A combinac;ao do novo instrumento tecnico com a rua produz urn tipo 
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idiossincratico de imagem fotografica, em contraste aos posados ((portraits" e as estanques 

patsagens. 
Nesse tipo de imagem ex.iste uma liga<;ao entre o instantaneo e a vida na cidade: 

retrata-se o estilo de vida e o comportamento do homem num meio ambiente em 

constante mutac;ao. A urbe torna-se o lugar onde as coisas acontecem, a rua se define 

agora como espac;o publico e possui identidade propria. A fotografia de rua capta esses 
novos a to res sociais portadores de novas priticas e ideias. PESAVENTO (1992) explica 

as transformac;oes culturais que revelam urn resultado imagetico de mais proximidade e 

calor humano: '.:4 modernidade se traduz em sensafoes e expressoes que manifestam o sentir e agir 
dos individuos que vivenciam aque/e processo de mudanfa. S er moderno i ser do seu tempo. n 

0 titulo Modernismo resume as frentes artisticas que, na ultima decada do seculo 

XIX e na primeira do seculo XX, acompanham e interpretam culturalmente a civilizac;ao 

industrial em seu arrojo progressista, economico e tecnologico. Conforme ARGAN 

(1996), e proprio das tendencias modernistas: (~ de/iberafaO de fazer uma arte em conjormidade 
com a sua epoca; o desdo de diminuir a distancia entre as artes maiores (arquitetura, pintura e 

escu/tura); a busca de uma funcionalidade decorativa; a aspirafaO a um estzlo ou /inguagem europeia; o 
esforfO em interpretar a espiritua/idade que se dizia inspirar e redimir o industria/ismo. 11 

Nessas correntes inclui-se a aceitac;ao da fotografia que, favorecida pelos fatores 

ideologicos do Modernismo, e reconhecida como signo. A fotografia de rua, com grande 

apelo humanista, ajuda a construir urn imagimirio social. Este termo significa, segundo 

PESAVENTO (1992), (as represenlafoes co/etivas da sociedade, que nao precisam tercorrespondencia 

completa com o que se poderia chamar de (verdade social'. 0 imagindrio coletz'vo comporta, pois, os 
desdo~ sonhos e utopias de 11ma ipoca. n 

A vida na rua, o insrantaneo, o olhar a ten to do "flaneur", 1 estimula em Paris, a 

criac;ao de uma linguagem espedfica intitulada fotografia de rua. Artistas da fotografia 

como Eugene Atget, Jacques-Henri Lartigue, Andre Kertesz, Robert Doisneau e Henri 

Cartier-Bresson a incorporam. (E notdvel que a estitica do instante pregnante, isto e, do instante 

significante, tenha sido buscada pela Jotografia de arte. Hd toda uma familia de fotogrtifos em tomo do 

gosto pelo instantaneo expressivo: instantaneo, logo, que retim um instante autentico, a pn.ori qualquer 
- mas expressivo, portanto que visa o sentido, a pregnancia. Toda a arte destes jotOgrafos consiste em 

1 Em 1858, urn jornalista chamado Victor Fournel publica o livro "Ce qu'on voit dans les rues de Paris", em que uciliza a 
mecifora da rua como urn teatro. E dessa epoca o "tlaneur", um carninhante oa cidade, que passeia scm rumo. Para 
Fournel, segundo MEYEROWITZ e WESTERBECK (1994), o "flaneur" observa, mas reflete. Ele esta sempre em 
inteira possessi o de sua individualidede. 
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captar este instante, em saber enquadrar e disparar com seguranfan, aflrma AUMONT (1993). 

A atitude do profissional que se dedica a esta forma de representas:ao fotografica 

de rua e permeada por prindpios eticos: trata 0 transeunte como cidadao e reconhece 

que a fotografia jamais comporta a verdade. Ele busca uma neutralidade e urn nao 

intervencionismo. Unindo senso de humor, espontaneidade de cena e urn preciosismo 
estetico, os fotografos de rua utilizam a capacidade de informar rnais criativa e 

imaginativamente. Essas imagens estao envolvidas com a narrativa literaria, a antropologia 

e o jornalismo. 
A fotografia de rua possui urn olhar proprio, urn recorte subjetivo da realidade. 0 

seu impulse, no inicio dos anos 30, esta ligado a sua entrada mas siva na imprensa. Pode

se considerar a fotografia de rua como precursora do fotojornalismo. A fotografia torna

se ganho, o fotografo uma profissao. A fotografia de rua oferece ao reporter da imagem 

a tarefa cotidiana de captar fatos jornalisticos com maior plasticidade e critica. 

*** 

Desde o inicio dos anos 30, Henri Cartier-Bresson, nascido proximo a Paris em 

1908, revoluciona o modo de ver e influencia uma gerac;ao de fot6grafos. Torna-se 

conhecido grac;as a circulac;ao em massa das revistas Life e Paris-Match, chamadas "photo 

magazines". Da luz a composic;ao, seu olhar rapido e sensfvel criou uma especie de 

memoria coletiva de imagens. 0 segredo de sua arte e a maneira sutil como se aproxima 

das situac;oes do cotidiano. ''E/e estd ld, mas nao esta", ironiza Gordon Parks. 

CARTIER-BRESSON (1952) nunca interfere na estrutura daquilo que fotografa e 

despreza OS sofisticados equipamentOS modernos. uQ papef do fot6grajo e documentar e para 

isso o necessaria e uma camera eficiente e intuirao", argumenta. Tendo percorrido o mundo com 

a sua inseparavel Leica, o fot6grafo a reconhece como urn 'prolongamento dos olhos,. 'Y1 

camerae para nos uma ferramenta e nao um be/o brinquedo mecanico." Pela sua praticidade e 

leveza, sabe o universe mais adequado para experimenta-la: a vida urbana, as pessoas, o 

espac;o publico, as ruas. 

Trafegando entre a arte e o jornalismo, Cartier-Bresson torna-se foto-rep6rter da 

revista Ce Soir juntamente com Robert Capa e David "Chim" Seymour. A soluc;ao 

alternativa e libertadora veio em 1947, quando os tres fot6grafos, dentre outros, fundam 

a cooperativa fotografica Magnum.2 Em 1952, quando publica o seu primeiro livro de 

fotografias, em que parafrasea o Cardeal de Retz, escreve: "Nao ht.i nada nesse mundo q11e 

nao tenha um 'momenta decisivo'. Basta esperarporele. n 0 editor adota a expressao como titulo 

do livro. Como tempo, ela se torna a marca registrada do fot6grafo.3 

2 A Magnum PhotoJ, fundada pot seis fot6grafos independemes, possui como meta distribuir reportagens fotograficas para 
a imprensa francesa e international. E urn marco para o fotojornali smo e para a fotografia autoral. Ela tern permitido aos 
fot6grafos, criteriosamente selecionados, urna atitude mais criativa c independente diantc da construr;ao de suas imagens. 
Fizeram parte de seus quadros nomes relevames como, por exemplo, o do mineiro Sebasriao Salgado. 
1 "Images a la Sauvene - L'instant decisif" acabou prevalecendo como titulo original do primeiro livro de fotagrafias de 
Cartier-Bresson, com desnhos de capa de Henri Matisse e epigrafe do Cardinal de Retz (seculo XVII): '7/ nj a rim en ce 
monde qui n 'ail um moment diciJif" 
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0 desafio da fotografia de rua e, segundo CARTIER-BRESSON (1952), lidar com 
situas:oes que estao continuamente desaparecendo. 0 escritor dispoe de tempo para 
refletir antes que a palavra adequada se forme. "De todos os meios de expressao, a fotografia e 
a unica que fixa um instante preciso. "Os instanclneos do fotografo frances captam mementos 

sincronizados com a vida cotidiana. Seu trabalho e a sintese da fotografia de rua do 
seculo XX. Ele evita as poses, as pessoas que olham para a camera. Daf o equiHbrio 
expressive da composis:ao e a naturalidade que possuem as suas imagens - parecem ter 

sido pegas no ar! 1Fotograjar i numa frafaO de segundo reconhecer um jato e a organizafao rigorosa 
das jormas percebidas visualmente que exprimem e signi.ftcam esse jato. E colocar na mesma linha de 
mira a cabefa, o olho e o corafaO." 

Salgado segue Cartier-Bresson ao tambem considerar a camera 35 mm., a lente 

normal (SOmm.), o filme em preto e branco (400 ASA) e a luz natural (sem o recurso do 
flash), como normas da fotografia de rua. Atentemos a CARTIER-BRESSON (1996): 

'!Ainda hqje, quando penso nos jot6grafos, tenho um afeto pelos reporteres. Existe neles, geralmente, 
uma reserva, um respeito pela vida. Eu borboleteio, vou olhar a esquerda e a direita, e uma atitude 

diferente da do S ebastiao Salgado, que desenvolve temas, jaz grandes assuntos, como o trabalho, a 
sttperpopufafaO, mas existe uma cumpficidade entre no~ porque nao Jidamos COm a £maginafaO, nos 
dois vamos a realidade. )) 
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4· FOTOGRAfiAS DE RUA 

4.1. As revistas ilustradas A Vida Moderna e A Cigarra 

0 
termo "pauliceia" ganha as primeiras citac;oes, em torno de 1888, 

numa folha tipografica cunhada de A Pauliciia. Esta e uma epoca significativa 

para o periodismo, como end ossa Heloisa de Faria Cruz, em REZEND E 

(1997): '.54.travis de novas temtiticas, personagens e linguagen~ o processo social que transjorllla a 
cidade passa tambim a configurar as publicafoes. " 

Busca-se nas relac;oes mundanas componentes de enriquecimento para as paginas 

das publicac;oes entao em moda. Relatando sabre o surgimento das revistas ilustradas e 

de seu conteudo, RAMOS (1985) cementa: ~s revistas comefam como siculo, o 1900 muda a 

tonica da imprensa para as revistas semanais i/ustradas. E ne/as se ve uma nova atmosfera. Agora e 
o instante da cronica socia4 da charge, do soneto. Os homens do governo nao sao atacados, sao alvos de 

sdtira: os jatos do dia nao se traduzem em not/cia~ mas vem no /eve comenttin'o; e junto ds rim~ que 

tomam largo espafO, hti um menor fasdnio pela academia. 11 

A linguagem voltada para o entretenimento afasta-se do discurso denso e academico 

existente no jornalismo diario. Ao revelar uma inovada faceta visual, principalmente 

alavancada pela fotografia moderna ( o instand.neo) e pelo dinamismo das diagramac;oes 
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(estilo "Art Nouveau"), o cotidiano tipicamente urbano esta mais proximo. 1 Os 

diagramadores experimentam nos cortes, colagens, colora<;oes, heterogeneidades espaciais, 

fragmenta<;oes, visoes tipo-caleidoscopio, geometriza<;oes, composi<;oes com motives, 

aproxima<;oes, emolduras;oes. 
Nesse caminho de renova<;ao e populariza<;ao de linguagem, o publico feminine e 

0 alvo das revistas. Surgem as ilustradas, no ruo de Janeiro e Sao Paulo: A Revista da 

Semana (1900); IluslrafaO Brasileira (1 901); Vida Paulistana (1903); Kosmos, Arara, A Vida 
Moderna (1904); Fon-Fon (1907); Cri-Cri (1908);A Lua, 0 Pirralho (1910);A Cigarra (1914) 
- e com elas nasce a fotografia na imprensa brasileira. 

As ilustradas tornam-se expressao da constru<;ao da modernidade via mundanidade. 

Surgem num memento de imprecisao das fronteiras entre a imprensa e a literatura: {Os 
literatos passavam a concentrar-se nas revistas ilustrada~ deixando um pouco os jornais que vao 
acentuar o cardter jornalistico propriamente diton, afirma BUITONI (1980). Favorecidas pelo 

aprimoramento das artes graficas, as revistas apresentam urn notivel avan<;o na ilustra<;ao, 

na impressao, no papel. Ao buscar identidade propria, os peri6dicos adotam urn perfil 

voltado para uma sociedade festiva e despreocupada. E a genese da utiliza<;ao da fotografia 

de rua na imprensa brasileira. As imagens, aos poucos, ocupam mais espas;os do que o 

proprio texto; exalam os prazeres, em preto e branco, do mundo visual. 

SEVCENKO (1 985) identifica o clima social que fomenta as publica<;oes das revistas: 
11uma verdadeira fibre de consumo tomou conta da cidade, toda ela voltada para a novidade, a ultima 
moda e os artigos (dernier bateau'." As ilustradas tambem atuam como cartao postal ao atrair 

negocios do Velho Mundo, como afirma o autor: 11Jomente oferecendo ao mundo uma imagem 

de plena credibilidade era possivel drenar para o Brasil uma parcela proporcionai da fartura, conforto 
e prosperidade em que jti chafurdava o mundo civilizado. " 

A tecnologia moderna, que permite registrar os transeuntes das ruas como "espelho", 

torna as imagens advindas das cameras portateis Kodak a mola propulsora das ilustradas. 

SEVCENKO (1985) explica o alvorecer da modernidade brasileira: ~ imagem do progresso 

se transforma na obsessao coletiva da nova burguesia. E acompanhar o progresso significava somenle 
uma coisa: alinhar-se com os padroes e o ritmo do desdobramento da economia europeia. " 

As representa<;oes fotograficas dos periodicos traduzem as cenas publicas da rua, 

os espetaculos, a vida politica, o lazer, a moda. A fotografia urbana se fixa sobretudo nos 

aspectos promotores da sociedade. Nada mobiliza choque ou inquieta<;ao. Os fot6grafos 

se referem aos fates da atualidade moderna que refletem o gosto do leitor. Retratam o 

que o diverte, o que o apaixona, o que o atrai. A classe ascendente e, com efeito, dorninante 

e a que oferece icones para a auto-admira<;ao. 

Dentro do pressuposto de leitores exigentes, os flagrantes fotograficos das ruas 

apresentam-se como suporte do conteudo informative, aliado aos mais requintados 

avan<;os tecnologicos da epoca. Leia-se REZENDE (1997): ~ utilizafao desses instantaneos 

servia a diferentes ob.Jetivos, dentre os quais estava a preocupafaO de construir junto a seus leitores uma 

1 Segundo ARGAN (1992), o "Art Nouveau" abrange as varias categorias dos costumes na civilizas:ao europeia: "o urbanir111o, 
a ronstrurao civil em toda.r as suas tipologias, o equipamenlo do111istico, a arte figuraliva e decoraliva, as revistas de arte e moda, o co111irao e 
seu aparalo p11bliakirio, as alfaiar, o veshlario, o ornamento pmoa/ e o espetacu/o. " 
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imagem ligada ao que de mat's tnoderno pudesse e:xistir na imprensa peri6dica. Desta forma, ligar a 
imagem dos projissionais a equipamentos e instalafoes modernas, seria 11m meio eftcaz de auto promOfOO 

e fator de distinfaO entre os periodico.r cxistentes. " 

*** 

As revistas ilustradas brasileiras do inicio do seculo XX atuarn como a midia que 
leva imagens da modernidade a urn publico alva da elite. 0 espac;o urbana. a moda, a 

mulher sao os significantes representados iconicamente pela fotografia de rua. E o 

significante imagetico esci longe de ser inocente, como nunca realmente o foi, ao produzir 
urn recorte do melhor de nossa fatia social espelhada nos moldes da alta sociedade 

partstense. 
Na mesma epoca, o triangulo central da cidade de Sao Paulo surge como ponte 

chique, cenario permeado pela vitrine, pelo autom6vel, pela elegancia, pela multidao. A 
espacialidade das ruas e cals:adas abarca, como sugere o olhar moderno de Baudelaire, 

uma curiosa atratividade: a beleza passageira, o espetaculo fugidio, o movimento fugaz, 
a imponderabilidade do tempo. Os fot6grafos das ilustradas come<;am a tamar as ruas, 
definidas agora como espac;o publico. E esses flagrantes, segundo FABRIS (1996), 
1tomunicam valores europeus em um tom positivista". 

0 fot6grafo da imprensa ilustrada volta suas porciteis cameras para as " imagens
vitrina" tipo cartao postal. 0 seu enfoque, na emergente metr6pole, sao as mulheres da 

sociedade trajando roupas elegantes. As ruas sao o palco para o "desfile de modas". Esse 

"teatro", original e plastico, possui tarnbem urn sentido mercadol6gico.2 As clivas sao 
flagradas na singularidade do movimento ou na exuberancia da pose. 0 enquadramento 
fotografico da elite paulistana e duple, de wn lado objetivo e literal, de outre, romantico 

e poetico. 

Ha uma transis:ao, no contexte jornalistico, do objeto vestuario para as linguagens 
verbal e nao verbal, conforme ensina BARTHES (1979): uEsta passagem e descontinua: o 

vestuario real nao pode ser transformado em representa;ao senao por meio de certos operadores (embreantes) 

que servem para transpor uma estmtura em outra, isto i, de um codigo a outro codigo. As tres especies 

de embreantes sao: do real para a imagem, do real para a linguagem e da imagem para a linguagem. " 
No case das revistas ilustradas, a moda flagrada fotograficamente em corpos 

feminines ou masculines representa urn determinado fato da atualidade retida no 
imaginario coletivo. 0 seu estudo leva a reconhecer praticas dentro do conjunto de 

representa<;oes do urbane. A sociedade engloba a diversidade de todas essas "formas" e 

gera, tanto quanta a representas:ao fotografica, uma codifica~ao cia realidade tecida a 

cada momenta hist6rico.3 

2 0 gosto da burguesia pelos estilos modernos representa a sua identifica~ao com o progresso industrial. Como a industria 
acelera o tempo de produ~ao, e necess:irio, consequentemente, apressar o tempo de conswno e de substitui~io. ARGAN 
(1992) ao citar uma rela~ao etimol6gica entre os termos "modemo" e "moda", afirma: ~ moda i o Jatar pnco/6gico q11t 

dupma o intmm por 11111 novo tipo tk produto t a tkcadincia do ve/ho." 
1 0 merodo formista, estabelecido por Georg Simmel, centra o seu ponto de interesse nas formas de liga~ao, isto e, nas 
atividades autonomas por meio dos quais os homens se sociam: hierarqu.ias, concursos, matrimonies, amizades, associa~oes, 

bairros, clubes, revistas, modas. 
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0 que importa aoestudo de imagens da moda e constituir urn corpo de todas as 

cliferens;as de signos vestimentarios: o que da sentido nao e a repetis;ao, mas a cliferens;a. 

Urn detalhe cliferenciador da moda da fundamental importancia ao tras:o jornalistico das 

ilustradas. 0 objetivo, nesse caso, e clistinguir e afirmar grupos. Afirma SOUZA (1987): 
~ moda serve d estrutura social acentuando a divisao em classe, reconcilia o conflito entre o impuiso 
individualizador (como pessoa) eo sociaiizador (como membro do grupo). n 

Destinadas abrangentemente a todos os brasileiros das cidades emergentes, as revistas 

ilustradas, de fato, se comunicam apenas com uma estreita faixa pertencente a uma 

classe privilegiada e instruida. Ha urn prop6sito editorial de orientas;ao, educas;ao, distras;ao 

e prestas;ao de servis:os principalmente contextualizados na vida feminina. Urn 

componente importante que cunha a visao dos peri6dicos e a religiao cat6lica. Os eventos 
que organizam o calendario cristae, como Carnaval, Pascoa, Finados, Natale Ano Novo, 

sao marcados ao longo do ano pelas fotografias de rua. Predominam, nas formas de 

ligas;ao, imagens de mulheres nas prociss6es de rua, cemiterios, portas de igrejas. 
0 mito da epoca e a supremacia da mulher francesa, referencia de vestuario e 

comportamento, simbolo cultural e de elegancia. As ilustradas comunicam aos seus leitores 

urn ideal de mulher e exercem o papel de censuradores do que julgam impr6prio. uo 
cntirio no quai se baseava essa selerao era a manutenrao da moral e dos bons costumes da religiao 
cat61ica e das tradz[oes brasileirasn, afirma MASCARO (1982). 

As fotografias das ilustradas consol.idam a atuas;ao da mulher em torno da familia 

na sociedade brasileira da Primeira Republica. Entretanto, e nas fotografias de rua que 
surge a '!nulher cidada", como afirma MASCARO (1982): "Paralela a essa missJo trip/ice, 

et~contramos o modelo de mulher instruida, participante, a mulher cidadO. Em bora ser cidadJ sr:Ja uma 

possibtl1dade para a mu/her, nJo estava previsto que ela abandonasse os outros papiis pnncipais de 
esposa, mJe e dona-de-casa. " 

·-- -~ 
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*** 

As revistas ilustradas, de grande circula~ao no inicio do seculo XX, oferecem urn 

solo fertil para a fotografia e para o avanc;:o do consumo da imagem na sociedade. 0 

carater modernista na imprensa se da principalmente pelo trac;:o visual: a sensac;:ao da 
Ieveza dos instancineos fotognificos, o estilo emotivo das cr6nicas, a face opinativa das 

caricaturas, a nova publicidade. 
0 fot6grafo constr6i a sua narrativa da mesma forma que o cronista revela aspectos 

do coticliano. Sao essas representac;:oes que, ao as similar paracligmas das revistas, oferecem 
elementos de compreensao dos "fazeres" e C(viveres" da cidade. A cr6nica toma do clia

a-clia o corriqueiro que revela, nas entrelinhas, as relac;:oes sociais nos tipos varios de 

organizac;:ao. Esse carater de leitura do tempo presente oferece a cronica a caracteristica 

de paralelismo a fotografia. Essa e a visao de REZENDE (1996): (Como a fotografta, a 

cronica escrita ocupa-se do instante, do momenta, do eflmero. Recorta, fragmenta e enfoca o tema 

desejado, atribuindo-lhe significados. " 
A alterac;:ao do novo conceito de tempo atua na sociedade a partir da evoluc;:ao das 

maquinas. As regras de pontualidade repercutem na vida intimae psicol6gica do cidadao. 

0 modelo rural, pausado, contemplative, e transformado pelo urbano, descontinuo, 

met6dico e concreto. SOSSEKIND (1986) confirma a transic;:ao que ocorre na cronica 

literaria ao abarcar elementos tecnicos advindos das novas tecnologias. ~propriando-se de 

procedimentos caracteristicos a fotografta, ao cinema, ao carla~ transforma-se a prOpria ticnica literan'a." 
A cronica com humor, clia.Iogos curtos, narrativa informal se encontra no cerne da 

nova linguagem verbal. Afirma CANDIDO (1992): (Por meio dos assuntos, da composifaO 
aparentemente solta, do ar de coisa sem necessidade que costumava assumitj ela se qjusta a sensibilidade 

de todo o dia. Principalmente porque elabora uma linguagem que fa/a de perto ao nosso modo de ser 

mais natural. Em Iugar de oferecer um cenario excelso, numa revoada de adjetivos pega o mit/do e 
mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitas. " 
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A caricatura, ao constituir algo criativo e original para as revistas ilustradas, e urn 

reflexo das rea~oes da opiniao publica dirigidas ao poder. Com habilidade, segundo o 

talento do desenhista, uma caricatura 

resume o que se pensa em urn dado 
momento. ~ Belle Epoque e o espelho da 

caricaturan, afirma LETHEVE (1961). 0 

desenho humoristico oferece uma imagem 

deformada que numa certa medida 

negativa, representa "os aspectos intimos da 
sociedade, os ambientes escondidos que ela devolve}/. 

Na caricatura, como na comedia, as 

relac;oes do homem e da mulher fornecem 

a maioria dos temas. 0 casamento, por 

exemplo, e considerado urn fun, urn born 
neg6cio. Escreve LETHEVE (1961 ): ((De 
uma maneira indireta e para que /eve prazer ao 
publico, a can·catura indica tambim a natureza 
do gosto deste ieitotj o que o diverte, o que o 

t.UJ\ - 1>9nt .,.,,.r rae",..,... nt• tu tlfl : , .... Ut't\Dt ~ OUl.M 4w t.Aita .... 
apaixona, o que o atrai. n A caricatura, alem l!u..u- ...,, "'r~"' '""' .- nlh.am 11•••. - .-.u, ..... ~ 

JW• o~I<W" 

da tematica voltada ao cotidiano, procura 

abordagens politicas, buscando reflexao. Analise de BUITONI (1980), ~ caricatura 

consubstanciava a vistio critica que validava uma publitafCiO. Poi~ se nao josse a caricatura, muitas 
de/as seriam apenas tmmdana~ espelho da burguesia q11e se formava. n 

Guerra aos na.o prepar.ado~. 
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Os habitos cristalizados de outrora sao incitados a urn rom pimento diante do futuro 

moderno que ora se impoe. A publicidade tern imporcincia nesse processo de persuasao 

para a imposi<;ao de novos paracligmas. H a uma superposi<;ao de valores refletidos nos 

anuncios: investimentos financeiros (seguro, loteria, banco); aparencia (perfumaria, beleza, 

vestuario, moda); saude; alimenta<;ao; fabricas nacionais e importadoras. A tecnologia 

seduz e se convida a entrar na vida domestica; e o caso dos fogoes, gramofones, discos, 
. . 

movets e tape<;anas. 
0 anlincio publicicirio da sustenta<;ao economica aos peri6dicos, apesar das vendas 

avulsas e das assinaturas. As propagandas sao sempre veiculadas no inicio e no final das 

edi<;6es, ou seja, nao ha interferencia no corpo propriamente eli to da revista. 0 pr6spero 

comercio, antes da Primeira Guerra Mundial, anuncia enfaticamente nas ilustradas. E o 

discurso ressoa pitoresco. Ha uma variedade de objetos de consumo, dos quais os principais 

sao os artigos voltados para o lar e a vida familiar do brasileiro em ascensao. 

1\GZJI\ FIGf\RO 
(0 SEOR£00 DA MOCIDADE) 

A lltlhor tintara 'au os cahllos e a barba 
fila tlntu ra lbsolv-

tuneftte Yegetal e ioof. ~-fmiln, da •os Cabel· 
lo1 t a llarba a nWJ 
liada c6r rutanha oa 
prfla, d.eltll•olvf:lldo. 
lbca1 u mbem, o C:I'C'l· 
c:lmtrdo pela aua ~~iio 
Tontc .. Capill~r. Nao 
mancha • ptlle t e ck 
effeitoa ltfUtO$ c aa. 
ran lidos. 

CfUXfl. JOSODD 

Ptlo coneio 12$UOO 

A NOJVA 
Conl«~t tie Ca

bellos pata Senko ra s. 
ml tod OS 011 ~el'len;l$ : 
t.hiebia llouc'-lles Fren
te" Tr1111for~a Ci
••llllnl, C11110111, lk. 

UllOT 
Po.tl90 da meda 

Perr.-..rla• tllla.t de le41R oa f&brloa11h•" 

R. Rtdrlgo Sll!a, a& ABEL & c Entre ..... ~,. 0 7 su. 
·Antlp o.rtw.. . • RIO 0£ JAMEIRO 

Depositarios em Sio Paulo 

BaPDel II C ... Rua Oireita, 1 e 3 

Os melhores gramophones e o maior sortlmento de 
discos somente orterece a 

Cl'!-" __ qp_.ll?~'-"-" 
~t: 

S.Q\Ul.O 

GUSTAVO FIGNER 
Rua 15 de 11ou£mbro, 55 
c,~ Jl~~~. 398. Ttle~h~llC, m1 

Ha po~co lnaug11ramo1 11ma , ..,, ~~·· ~t .. Brlaqat ~OI 
orf&lato,a • modl1101 

A Vida Modtma. 
04 dcz.. 1913, 
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*** 

A revista A Vida Mode-rna, inicialmente chamada Sportman, e paulistana, fundada 

por Amancio Rodrigues dos Santos em dezembro de 1904. Com edi~ao quinzenal, de 

"sport e variedades", prevalecem imagens voltadas basicamente para o retrato. As suas 

se~oes abrangem os esportes considerados de elite como: futebol, regatas, turfe, esgrima 

e lura romana. Ha tambem espayo dedicado a artes, teatro e policia. 
A revista Sportman (n.24, 17 set. 1907) apresenta, na sua Ultima ediyao com este 

nome, o seguinte editorial do diretor Arthur Reis Teixeira: ((Do proximo numero em diante 

pauara esta publicafaO a denominar-se A Vida Moderna. Esta mudanfa .ftcou resolvida depois que 
tom amos a deliberafaO de dar a nossa revista um novo aspecto, que a Jara interessante a todas as classes 
sociai~ pois pretendemos ampliar o seu programa, tornando-a verdadeiramente enciclopidica. " 

A revista A Vida Moderna (n.25, 15 out. 1907) se define em seu subtitulo como: 

'Revista Quinzenal Illustrada -politica, literatura, arte, critica, sport e variedades". Apr e sent a 
como retratos principais o candida to a presidencia da Republica Ruy Barbosa (cap a) e o 

presidente de Sao Paulo, Albuquerque Lins (pagina 1). Acrescenta-se, ao formato anterior, 

itens direcionados a atualidades, charges, museus, sonetos, partituras musicais, quebra
cabeyas, charadismos, cinemas~ telefones e discos. 

A primeira A Vida Moderna apresenta-se assim: 'Esta revista cultivando a justa ambifaO 

de tornar-se cada vez mais amp/a, abrafando novos horizonte~ apresenta-se em outros trajes ao .ftdalgo 
publico paulista, cujo acolhimento cada vez mais crescente, realiza um poderoso incentivo para que ela 
se enverede pela arena jornalistica, sem timidez nem vacilafoes. Para tal desiderativos era preciso que 

deixasse de ser Sportman, de pequeno ambiente como a sua denominafliO indicava, para serA Vida 
Moderna cuja atmo.ifera mais dilatada e mais amp/a pode circunscrever tudo quanto se possa no mundo 
civilizado e pnncipalmente na urbs paulista. '' 

As fotos publicadas nos numeros iniciais de A Vida Moderna concentram-se nos 

generos retrato e paisagem. A maioria delas e realizada pelo artista G. Sarracino, com 

esmdio localizado a Rua Quinze de Novembro, 20. A primeira fotografia de rua veiculada 

(n.32, 31 jan. 1908) traz no titulo o pronome nosso: "Sao Paulo Moderno - os nossos 

instantaneos'~ Na imagem, pessoas not6rias, da mesma fanu1ia, assim identificadas na 

legenda: "0 estimado negociante Sr. Miguel Genin e sua gentil filha senhorita Julieta". 

Assumindo 0 espirito da epoca moderna, com a camera Kodak em punho, OS 

fot6grafos flagram mulheres an animas passeando pela cidade, e isso torna-se "moda". 

A primeira fotografia de rua de figuras femininas anonimas (n.47, 15 set. 1908) apresenta 

duas jovens trajando chapeus e vestidos longos, com o titulo: "Sao Paulo Elegante - os 

nossos instantaneos". A revista A Vida Moderna se justifica na legenda com o porque desta 

decisao editorial: "0 instantaneo que acima publicamos foi obra do nosso activo photographo que 

seduzido pela captivante belieza da mofa tratou s6 de retratal-a, sem se preoccupar com o seu nome. E 

como o bello estd na pessoa e na sua grafa entendemos illustrar as nossas columnas com essa photographia. " 

Em 1912, A Vida Moderna e publicada semanalmente e se autodenomina 1'Revista 

illustrada, popular e de actualzdades". E urn raro mom en to em que a revista se assume como 

55 



em 9fayranle 

((popular" (subtitulo utilizado apenas por seis meses). No mesmo ano, na croruca de 
abertura (n.109, 21 mar. 1912), 0 autor Alex tambem cita 0 termo ccpopular" (vide 

reprodu<;ao a seguir) ao sugerir que, no Teatro Municipal de Sao Paulo, os espetaculos 
tenham pre<;os reduzidos para a frequencia do publico pobre. 

ANNO VU S. ·PAUL0~21 DE "\AR<';O~DE 1912 N. 109 

.ltf'.l•i-.tn. ill'ff#jfNf,l«,. ~opuln•· t- fl~ t~tthttJlidnd~• 
rublt['AI-SI! 6& Quillt. .... fclrDii 

OS NOSSOS PREMIOS 

Do proximo numero em diante. co
mt-<;art-mos a numr:rar todos os exempla
res d'A Vida /ffodenw pam os 3 sor
teios da grande Loterin de S. joao-
400:1)00${)00, sendo dois prcmios de 
I 00:000$000 e urn de 200:000$000. a 
c~trahir-~ t:m 22 e 23 de junho pro· 
xi mo. 

Comp.rornettemo-nos a distribuir tres 
prenu~~ sen do do is dr.: 1 OOSOOO e um 
d~ 200SOOO, corrt-spondentes aos nume· 
ros premiados com os tres premios 
maiures daquella Loteria. 

Cotu .. 11"Ll i~t~. e nnludt, um 1ile:atro me~~ifloo tm 
S.. r•.ulo.. A Munia p:tlld.Mtll! llio POilPOU esfo~ 
'jlllt• do1:~r a gr,utdc C:~pil:~l ftli•lQ do ~ .. ~1 de 
um mooum~uto. que liz hQorll ao am p rr>,griSSO e 
t. o ·~h~ d;a el<>tia d~ urn en~nhtlro ' 110tan:l 

OUtllr.am.•e Tio~ de lliabeiro, dc•ptttdtnun« $(!1J\· 
mas CXIJ\iidtta1.'1!1s de eneJRia& t ;sdivi;,iadu. m.u 
obte\'c-at um:~ o\lr.l :uchi tcdDl'lic.l. )n<nmp.al1lvel· 
If I ea li! bclb e 141121 pll!Ut.l. 

Alli, !)(*~) .Wun1e dQ Vhltludo d o Ch;l numll 
pr41t:a I:UJ,P. c arejn~. que K abrc: 1.1 wa lreate, le-
vanl..-ll~ tmJl(lJ.CIIfC. !IObrifl <' ltloddar o ~nndJI)to 
lemplo- da Mu~ca r do ()J~&IIill. 

I ~Wtii~IIMJ·n umn tt!pltadhla <'OMpllrtb.ia lyt'i ... , 
q"~ c:ncanwu II cu ItA toOCiedlld\! I)(Uii istaaa ptlfJ &t!U 
conjWJciA) a<laniravl!l Enc~rtOIH\1: ;1 tr mpl).r~IU. t.io 
curt.f. e tio cu.a, e llhl titio putJBd()l Oilo me~l, 
t.t~m LJUC 111 ~as t!itnlpsura~6 do \~trust() edlhou 
J-li'IUiis l't' abri~ ck par em p:~r, Jl'lU ililr i11-

~o ~que-lit nt~n1o pcn>o, que ""'~ IIJll'la.~Utn 
e Jt~:uiJ<t l't'\lblnt:ulament.e a artt htm. e J7Ut.l lle 
Ti1bi IMto. 

Caii.S.'l lnlitua ob:!~tn·arose cnlnuuacnt(' e!';c fact~: 
- infundc tmaeu.. !'\ada o J'liltfioL 

Qtl(' U() b;s puhlioo li \1ttt;t ~tira, pcl!qllt fiiB
gutm acria C.j"!l de- afbnn.ar • ~mlA de LJilt: 
pot.to panJI&I:a. e iodi£~nk ao Cl.eauo. 

Q..c ralt;sm mmpatthtu e um;s f;a~ ridlcula. 
Qu.~ ani e$tlQ d.IAriattltnie Of' VPf'GlfS lev&ndO pltfP 
Hueu(l~A.)'I i!8 01!1 lllll~ f!Ott.bllld:ult:a muDditt'!i 
dn pako. 

A qor e a Qllt:Jil atlriooi:r, PO«. on f.tcto dl'! uclaat 
~, h" (.NCIO laii!lcs, Jechado ·O nosw prim.elro l h. 
tro ? Unlt.a e exdl.l:ftl'Anlm•f! .a«» drriuonlr-« do ~ 
\'ttno mo11idps.l, que nio en .. id&m Cfofoll'l;us ptt 
altrnhir • 4> a~o meio un._ <X>mpa11hiD Jyri~ d 
ptimcln. ~em. q11t; ll\aUpn! a StJ!Uildn ttnlpot' d 
do mals bello, do tJWs mnfQruvcl. d() nt:d~ im 
nea\e thH II'O ita Ameri~ do Slit 

lnrollil!stMvebnC'ntc.' o 4f1U! ~Jil(l6 de afitrm.at 
aio e o l rudo d~ wtJ iajor;lihC'&\'CI tttO¥ilwu~alo 
rNJIIlwU$lffl), cat1lctcrip{!o p!lf d traw id~s, d 
r.lnlpltv delimi&a~ swgtaph.ic.u, mil& a ruultah 
d.a obsri"B(lo lit ristJ., du mnh!£'\."Jtnenlo exact.o 
aaampi:O. 

Jll rui~ o Mttltit'if'W do 100. o~ gr•ttdes U. 
tros de Dcletu t' MDuD$y o Soli:. ck Monrevi.tleo 
a C~J)V~ttJ e o C.Difffl de 8uenutt-Am:~. (' podi!IIIO 
81dtmblr co•K1crKktiammte que: 0 1101$0 tm 11!1 
i inf~ aqudles, qui~ 14tptr\ar. 

'f' jwalo, poi$, qlfl!, al S. f~l<> Ctlll un1 mona 
mt:n~a QOO\IJ ~IR. a Prcf<'ia~ra. dt\'.1 .al1~:~~ckr l 
•ppdlo qat lbc b~mos p<l( eatu ClOIUIIlnllli, e 
IIOillt de tod.i • IOdtdade e do tcl.l gotlXl artlstico 
0 illa•trt dlde da C:XCCIItWo munitfpal deve mt 
pent-ar ... e n .riamente para q~ae JJe cnnlflldt 1\1\ ttl 
t'<~tu ama contP~Utbla l}·ria be-01 Ot4fAniud.l., q 
vtDba C110tl.lt a •e~JidA n~ dt t<Jpcdaculo~, 

Ao mem10 tempo. ~lhlirara~ a S. l!x.t." ~,, 
ooat o lim d(" pro~r •t~mbtllll ao publioo 
bre '" dt-lldB dll be• owslea, •rue tc:-ru tido a · 
hoi<: ptftilq:io do bttlllfl £t111tfUlft; lit ~tl!btl!!~an 
1111:1 di1DIUW de qual~p~er ®~0 a obri~ll~() d 
se d11~1n ¥Arillll espedat uJos pupalua, ~ pll! 
f<ld11llcJQs .• 

Aqui fic.1. fi ldh. 
0 11e •llfO'f'eiiL, M.o Oi no~S<Is votn~ 
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Gelasia Pimenta, o futuro fundador da revista concorrenteA Cigarra, deixaA Vida 

Moderna justamente quando esta se torna uma empresa. lli uma referencia a este fato 

(n.198, 4 dez. 1913) numa nota assim descrita: (Veixou defazerparte da redacriio desta revista 

0 nos so amigo Sr. Gelasio Pimento, que, durante o tempo que comnosco trabalhou, foi sempre um 
excellente companheiro e um auxiliar precioso para o desenvolvimento d'A Vida Moderna, a qual 
muito /he deve e muito lhe agradece a cooperafiiO efficail sempre prestada com talento, aptidiio e elevado 

criten·o. " 
Entretanto, nesta mesma ecli~ao, ao avaliar o publico alcan~ado em r~uarenta mil 

olhosn, a revista festeja o recorde de venda avulsa diaria de 6.500 exemplares (anunciado 

pelo jornal 0 Estado deS. Paulo, de 21 nov. 1913). E tece comentanos sobre a sua nova 

proposta editorial: r~ em fazer politico, A Vida Moderna, qtter pela illttslrafiio, quer pelo texto 
tratard de assumptos politicos levemente, imparcialmente, sem feifiiO partidaria, procurando corrigir os 

excessos ou os erros dos dirigentes, pela ironia simples ou pela saryra mordente, mas sem empregar 

jtimais o latego aviltante do doesto, para que se possa dizer della que cridendo castigat mores'.lsto quer 

dizer que, sem fazer politica, A Vida Moderna, aco,panhard a marcha dos acontecimentos politicos, 
proCtlrando pelos meios ao seu alcance encaminhar a opiniiio publica para o /ado em que, de boa ft /he 
parecer que estti o interesse da collectividade. n 

A Vida Moderna reage a crise econ6mica deflagrada pelo inicio da Primeira Guerra 

Mundial e ao surgimento de sua mais direta concorrente, a revista A Cigarra, com urn 

texto de pagina inteira (n.243, 15 out. 1914) em que promove o seu moderno patrim6n.io 

tecnol6gico e fotografico: E a mais popular das revistas que se pubficam em 5. Paulo. E a mais 
antiga, pois jti conta nove annos de existencia, e a unica que se publica regularmente. Possue um bem 

montado e conpfeto 'atelier' photographico, anexo ti propria redacfiiO, e tem o.fftcinas proprias, com 
material moderno e dos melhores modelos. A Vida Modern a, fornece aos seus /eitores uma copiosa 

reportagem photographica, em que se resumem, em forma de instantaneos, os princzpaes acontecimentos 
da semana. Ella se recommenda egualmente pela excel/entia do seu texto fiterario, pela collaborafiiO 

escolhida, pela grafa das suas anedoctas e pelo ineditismo das suas notas humoristicas. E elegante e 

mundana." 
Em editorial comemorativo pelo seu decimo aniversario, 70 dias depois (n.252, 24 

dez.1914), a revista muda de tom ao conclamar leitores e anunciantes: uo leitor esta Ionge 

de avaliar quanto nos e pesada a tarefa de manter esta revista, e pn.ncipalmente nesta epoca, de geraes 

difjiet~ldades, onde encontramos tropefOS a cada passo e obstaet~los a cada tentativa. 0 pulmao pelo 

qual uma revista respira e o annuncio. S em o an nuncio niio ha vida possivel. E presentemente o 

commercia, ou porque nao tem mercadorias ou porque niio dispoe de verba para as annunciaTj retrahe

se, e os que mais soffrem com esse retrahimento sao os periodicos. " 
E continua a revista seu lamento e a exposi~ao de fraquezas, referindo-se a cidade 

de Sao Paulo como 'um meio ingrato" para este genero de publica<;ao: ((A Vida Moderna, 

nao sendo uma creatura mantida pelos favores celestes nem bafejada pelo halito das fadas, mas, ao 

contrario, sen do uma entidade rea4 sustentada pelos favores do publico, nao escapou, como e natura4 a 
tram ada dijfiet~fdades em que se debatem todas as forfas vivas deste desditoso paiz Mas temos esperanfa 

em melhores tempos. Enquanto esses tempos melhores nao se fazem annunciaTj relevem-nos os /eitores 
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e assignantes a escassez de roupas com que a nossa revista se tem apresentado e a modestia de ornatos 

com que, uftimamente, tem sahido d. rua. n 

A revista A Cigarra e lan~ada em 6 de mar~o de 1914. A empresa e propriedade da 

firma Gelasia Pimenta & Comp., de que fazem parte como s6cios Gelasia Pimenta e 
Cel. Durval Vieira de Souza. Com publica~ao quinzenal, sua reda~ao localiza-se na capital 

paulista, a Rua Direita, SA. A assinatura anual e de 10.000 Rs., o numero avulso 400 Rs., 

valor semelhante ao de A Vida Moderna. A tiragem da primeira edic;ao e de 12.000 

exemplares, ja a segunda alcanc;a a casa dos 15.000. A Ultima edic;ao do ano de seu 

lanc;amento (n. 15, 31 dez. 1914) atinge a marca de 25.000 unidades e supera a media de 

A Vida Moderna, de 20.000 exemplares. Torna-se a revista de maior circulac;ao no Estado 

de Sao Paulo e sustenta o recorde de vend as avulsas na Capital. 4 

A Cigarra tern tino comercial, publica mais textos e imagens do que A Vida Moderna. 

Em suas 60 paginas, acolhe colabora~ao em prosa e verso de leitores. Reune cantos, 

cr6nicas, piadas, caricaturas, ilustra~oes. Hi urn interesse editorial com o urbano e com 
as pessoas que habitam a cidade. Neste sentido, inicia vida promissora, por saber lidar 

melhor com seu publico cativo. Na primeira edic;ao mostra 77 fotografias, sendo mais da 

metade ( 48) fotografias de rua com cenas do carnaval paulistano. Apresenta seu futuro 

assinante, em trajes de fantasia, nos corsos de autom6veis conversiveis na arnpla Avenida 

Paulista. Em seu editorial de abertura utiliza a fibula c'A Cigarra e A Formiga", como 

metafora, para endossar o prazer de ler e de viver. 

A primeira capa da revista A Cigarra 

• 0 jornal de maior circula~ao no Estado de Sao Paulo, no a no de 1913, segundo a rcvista A Vida Moderna (n. 208, 12 fev. 
1914), e 0 Estado deS. Paulo com tiragem diaria de 35.000 exemplares. 

58 



Gm 9fa!lra.nle 

i zc FEr -= 

S. Pauto. 6 cM Me~ cM 1~4 

I"UUbll••• Qwi~---· 

DlR.ECTOfl. CELASIO PIMDITA 

10$000 w ...... ..- . . 400.-
7!'' ' g 

A CIG·ARRA 

• • • e • formip: • fabula e ft!ha. Dlo 

ha quem Dlo a c~. 0. loap dW de 
ver&o aprowe~ pr6vidameaae a formiga 
para ~r&balhar e ab.utec:.er o aea eeleiro ; dea
perdi~--ot & ciprta a c:&DW I aJearia Oe vlYet 

e 1 glo.ria do aol. Depoia.. . . 
lkpoa e uma feia palawra. om~ 0 

dia de uaaah.u I. pbaot.uia. iaceDU& ou a· 
pertalbou. do. ptop1.ew que a a meamo~ ae 
engu.am - ou proc:uram eaaaur ot outroa. 
Bem bu&a • eada dia • lUI propria aktria ou 
a au propria ~o. Cut.v o ftrio a pre
puv-te para 0 iuYetaO C, J.oa) de CODlu, et• 

traaar a vida. 
A' fOI'IIIiaa. a aua tarefa ati1 de eoc:eJeirar 

oa tomhra; ' claarra. • .- miuao ettridcaae 
de c:utar ao 101. Na tern e u. ~da ha loa• 
para ambu. 

£Daaur·ae-ia por sua propria aalpa qDaD 

apenue data Ci,tmo alguma utilidade , £... 
pere q\ae ella aeja apdnel, e talvez acerte. 

Ha rnuito quem lubme a Abu porque 
anub1 u miaeriaa do Corpo. N"' aeni pre· 
ferivd pail&l' que 0 Corpo carreaa 0 petO d. 
Alma? ~ tao ui8C1Jc:iu. e Unpeno.u: do-

!he iD~ iDutilid&cks que CC!Qitituem, 
abDal, o onaato e o eDaDlo .da eDtada. A 
Ant ~ a auprema datu Uuatilidadea eWuciaes 

' 1ida. 
A pnde am~ da O,Ono e aer uma 

reNta &Jtiatiu: eaatar ao aol c:om ~ que .e. 
eaf~ - ou Dlo foue ella ciprra - por 

1
fuer altA e atridea.te. E' a au ua~; DAo 

e uma prome:uc. Prometter obrip; e quem 
aau..tameate aeiebrigri pelo teU prop1o deatiDo) 

Pouco prometlemoe, e eapaamot c:aaaprir 
m.uito. Si eaa riiODha aper~ DOl qua, 
DIO q~mot. ao IDeDOI. eapur com ella 1101 

outroa. Mtlbor aer.i que te ja)p a C;,a,o 
pelo que ella f&, do que pelo qa.e de ai mea· 
IDa ala.rdeuee. 
A~ ao publico, ella coota 

CODquittar • .. atima. Nto. de certo, .ne. 
pado direia.o& a eaa atima. e tim eJorctUdo-se 
per merec::el-a. 

Vmo, depois iavemo:- o tempo do 
duo tol e 0 tempo daa abafadi~ aarO.a • .• 
Con.olemo-DOt peDUDdo que, para eata Orono, 
de quiuze au quwe diu Mri YerAo, e ella QD

tar& ao soL 
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4.2. Estudo ticnico-iconognifico das revistas A Vida Moderna e A Cigarra 

A
p6s a apresenta~ao dos objetos componentes desta pesquisa, procedermos ao 
estudo tecnico-iconognifico das revistas ilustradas A Vida Moderna e A Cigarra. 
Para isolar uma amostragem significativa das fotografias de rua da cidade de 

Sao Paulo, este estudo concentrou-se nas publica~oes referentes aos anos de 1912, 1913 
e 1914 (epoca paralela ao trabalho autoral do fot6grafo Vincenzo Pastore). 0 criteria 
adotado na constitui~ao da amostra da pesquisa partiu da escolha por sorteio de uma 

revista/trimestre resultando uma abrangencia de quatro numeros/ano. Como a epoca 

da funda~ao da revista A Cigarra e 1914, o recorte resultou num total de 16 revistas. 
Para a revista A Vida Moderna foram sorteados: o terceiro mes de cada trimestre do 

anode 1912 (mar~o, junho, setembro, dezembro); o segundo mes de cada trimestre do 

anode 1913 (fevereiro, maio, agosto, novembro); o primeiro mes de cada trimestre de 
1914 Qaneiro, abril, julho, outubro). Para a revista A Cigarra, sem alternativa de sorteio ja 
que foi lan~ada em mar~o de 1914, foi escolhido o terceiro mes de cada trimestre de 

1914 (mar~o, junho, setembro, dezembro). A amostragem de 16 numeros representa 
9,75°/o do material eclitado no periodo de tres anos (A Vida Moderna- 144 edis:oes, A 

Cigarra - 20). 
De cunho meramente tecnko e descritivo, esta analise preliminar, centrada na 

observa~ao objetiva das fontes fotograficas, produzira elementos precisos para a ulterior 

interpreta~ao. A metodologia procura conhecer a natureza do documento, segundo Henri

Irenee Marrou, em KOSSOY (1989), pelo que ele e na sua realidade visual. Entende-se 

60 



Cm 9/agranle 

pelas analises iconografica e tecnica, respectivamente, segundo KOSSOY (1989): ~ 
analise do registro visua~ a expressao, is to e, o conjunto de injormafoes visuais que compoem o confer/do 

do documento; a analise do artefato, a materia, ou sqa, o conjunto de informafoes de ordem tecnica que 

caracterizou a configurafaO material do documento. " 
Para a classificas:ao do conjunto ic6nico das fotografias foi necessaria estabelecer 

criterios para avalias:ao do registro visual quanto aos seus assuntos espedficos. Foram 

definidos seis campos tematicos, assirn discriminados: 
Esporte: foto instantaneo de jogos, corridas de cavalo, canoagem. 

Moda: foto propaganda realizada em est:Udio ou ao ar livre com modelo feminino. 

Natureza-marta: foto "still" de objetos estaticos e/ ou reprodus:ao de obras pict6ricas. 
Paisagem: foto arquitetonica (fachada e interiores) ou da natureza, eventualrnente 

aparecendo pessoas em segundo plano. 

Retrato: foto de pessoa ou de grupo, ambos posados, geralrnente com identificas:ao n a 

legenda do nome do retratado. 

Rua: foto flagrante de transeuntes an6nimos, ou identificados, em lugares publicos do 

cenario urbano. 
As informas:oes tecnicas das fotografias de rua veiculadas originaram-se de dados 

caracteristicos do proprio documento jornalistico. Foram distinguidos em cada uma das 

edis:oes pesquisadas: 1. nome da revista; 2. procedencia; 3. total geral de fotografias 

apresentadas; 4. titulo e legenda. 

As edis:oes sorteadas das revistas foram todas encontradas em dois acervos: a 

Biblioteca Maria Luisa Monteiro da Cunha (doze exemplares) e a Biblioteca Mario de 

Andrade (quatro exemplares). Na Biblioteca Maria Luisa Monteiro da Cunha, da Escola 

de Comunicas:oes e Artes da Universidade de Sao Paulo, as revistas apresentam-se assim 

encadernadas: A Vida Moderna em cinco volumes com c6digo de referencia numero 000 

(generalidades), A Cigarra em 27 volumes e dois exemplares avulsos com c6digo de 

referencia n\lmero 000 (generalidades). 0 estado atual de conservas:ao de ambas as revistas 

e born, 0 ambiente e climatizado. 

Na Biblioteca Mario de Andrade, da Prefeitura Municipal de Sao Paulo, nao ba 
originais, mas c6pias fotograficas dos quatro numeros de A Vida Moderna. As revistas 

originais foram reproduzidas fotograficamente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 

e encontram-se microftlmadas na Ses:ao de Multimeios. Armazenadas em arquivos 

especiais, encontram-se em cinco caixas de papelao, sendo born o estado atual de 

conservas:ao. 0 local nao e climatizado. 

Dada a coerencia jornalistica observada ao Iongo das edis:oes, consideramos, mesmo 

assim, necessaria descrever de forma detalhada a leitura tecnico-iconografica de cada 

urn dos 16 numeros da amostragem. Para uma melhor visualizas:ao do conteudo imagetico 

serao mostradas algumas fotografias de rua. Ficam estabelecidas estas abrevias:oes, dentro 

dos seguintes criterios: A (amostra), T (titulo), L Qegenda). Quando nao for citada a 

quantidade de imagens em urn dado titulo ou legenda, fica definido que e para apenas 

urna fotografia. Os titulos e as legendas estao descritos em lingua portuguesa original. 
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Os dados tecnicos referente a cameras fotograficas e fot6grafos foram generalizados. 

0 equipamento utilizado pelos rep6rteres fotograficos e do tipo Kodak, citado em varies 

te:xtos e na segunda lcgenda do numcro 6A. Touas as fotografias de rua sao de autores 
desconhecidos, com excec;:ao da segunda imagem do numero 10A, cujo fot6grafo e 
citado na legenda e. por sinal, urn fot6grafo amador e da mesma famflia que o diretor da 

revista. 

*** 

NUMERO: 1A 

1. Revista A Vida Moderna, Sao Paulo, n.109, 21 mar. 1912. 
2. Biblioteca Maria Luisa Monteiro da Cunha. 

3. 40 fotografias: esporte 4 (10%); paisagem 11 (27°/o); retrato 20 (50°/o); rua 5 (13o/o). 
4. Fotografias de rua: 

*Na Prac;:a A. Prado (L) . 

*Esperando o Bonde (L). 
*0 dr. Carlos Guimaraes futuro vice-presidente do Estado, em companhia de sua exma. 

filha (L). 
*Mme. Alcides Barbosa em companhia da senhorita E lyr Rocha (L). 
*Na rua Direita (f). Urn instantaneo chic (L). 

0 dr. C<~rlos Ouimariies futuro \'ice·pres iuent~: do 
f t>l<idO, ~m companhia de sua cxnw. fiJha. 

A Vida Moderna, 
21 mar. 1912 
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~-----------------------------------------------. ~~ 

NUMER0:2A 

M.l'l't .\.lnlf,... 11ollb•U ctn <utnjl>'\Jthia cb •atilt" 
IliA tl•l 1{1)1.~ 

1. Revista A Vida Moderna, Sao Paulo, n.122, 20 jun. 1912. 

2. Biblioteca Mario de Andrade. 

3. 27 fotografias: paisagem 16 (59°/o); retrato 8 (30°/o); rua 3 (11 o/o). 

4. Fotografias de rua: 

i::O"-
"'-
~:a 
~ E 

~;;i 
~ 

*para duas imagens: Instantaneos Chics (T). Normalistas na prac;a da Republica (L) 
*Instantaneos Elegantes (T). Na Rua Direita (L). 

NUMERO: 3A 

1. RevistaA VidaModerna, Sao Paulo, n.135, 19 set. 1912. 

2. Biblioteca Maria Luisa Monteiro da Cunha. 

3. 21 fotografias: esporte 2 (10°/o); natureza-marta 3 (14°/o); paisagem 9 (43°/o); retrato 4 

(19°/o); rua 3 (14°/o). 

4. Fotografias de rua: 

*Em Flagrante (f). Alguns instantaneos apanhados domingo, a porta da egreja do S. 

Corac;ao de Jesus (L). 

NUMER0:4A 

1. Revista A Vida Modern a, Sao Paulo, n.14 7, 12 dez. 1912. 

2. Biblioteca Mario de Andrade. 

3. 31 fotografias: esporte 6 (19,5°/o); moda 1 (3°/o); natureza-marta 6 (19,5°/o) ; paisagem 

5 (16°/o); retrato 8 (26°/o); rua 5 (16°/o). 

4. Fotografias de rua: 

*Em Flagrante (T). Na rua 15 de Novembro (L). 
*Em Flagrante (f). Os Drs. Carlos Guimaraes, vice-presidente do Estado e Padua 

Salles, ex-secretario da Agricultura (L). 

*para tres imagens: O s Nossos lnstantaneos (T). Na rua 15 de novembro (L). 
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NUMERO: SA 
1. RevistaA VidaModerna, Sao Paulo, n.156, 13 fev. 1913. 

2. Biblioteca Mario de Andrade. 
3. 48 fotografias: natureza-marta 1 (2%); paisagem 11 -incluso foto de capa- (23°/o); 

retrato 23 (48°/o); rua 13 (27%). 

4. Fotografias de rua: 
*Os Nossos Instantaneos (I). A exma. esposa e filha do Sr. desembargador Valle (L). 
*para t:tAfi i m~ge>n A: o~ Nos:;(')R Tn.$tantai;'H'OS (T) . Nn Rl.la Quim~c d e Novcmhn:> (L). 

*para oito imagens: Os Nossos lnstantaneos (I). Diversos aspectos do triangulo centta1 

(1). 
*Peln~ R lhH II ns (T) . /\.• d st:fi.S tln C • U1.1p nnhin JuvenH (L) . 

NUMERO: 6A 

1. Revista A Vida Moderna, Sao Paulo, n.168, 8 mai. 1913. 

2. Biblioteca Mario de Andrade. 

3. 30 fotografias: natureza-morta 2 (7°/o); paisagem 16 (53°/o); retrato 10 (33°/o); rua 2 
(7°/o). 
4. Fotografias de rua: 

*Os Nossos Instantaneos (f). Na Rua Quinze de Novembro (L). 
*Os srs. Francisco Antonio de Souza Queiros e Antonio Queiro~ dos Santos, 

sorprehendidos pela Kodak da "Vida Moderna", quando recordavam os seus hellos 
dias de mocidade(L). 

NUMERO: 7A 

1. RevistaA VidaModerna, Sao Paulo, n.181, 7 ago. 1913. 

2. Biblioteca Maria Luisa Monteiro da Cunha. 

3. 43 fotografias: paisagem 8 (19°/o); retrato 26 (60°/o); rua 9 (21 °/o). 

4. Fotografias de rua: 

*para cinco imagens: A Procissao do Carmo (f). Diversos aspectos da ultima procb:ao 

da Egreja do Carmo (L). 

*para quatro imagens: Os felizardos que foram contemplados no sorteio gratui to d'J\ 

Vida Moderna, commernorativo da inauguras:ao do Viaducto de S. Ephigenea (L). 
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NUMERO: 8A 
1. Revista A Vida Moderna, Sao Paulo, n. 194, 6 nov. 1913. 

2. Biblioteca Maria Luisa Monteiro da Cunha. 

3. 36 fotografias: natureza-marta 1 (3%); paisagem 11 (30%); retrato 15 (42°/o); rua 9 

(25%). 
4. Fotografias de rua: 
*para tres imagens: Finados (1). Alguns instantaneos depois de realizada a missa de 

finados, na Egreja deS. Bento (L). 

*Eleis:oes Municipaes (T). 0 povo agglomerado em frente a redacs:ao do ((Correio 

Paulistano" (L). 
*Finados (1). Instantaneo a sahida cia Egreja deS. Bento, ap6s a missa de finados realisada 

naquelle templo (L). 

*Eleis:oes Municipaes (1). A entrada do edificio do Grupo Escolar do Braz, os eleitores 

aguardam o momento de levar os seus votos a urna (L). 

*Finados (T) . A entrada do Cemiterio da Consolas:ao (L). 

*Eleis:oes Municipaes (f). Diversos aspectos das ultimas eleis:oes para vereadores e juizes 
de paz realizadas nesta Capital. (L). 

*Instantaneos tirado a entrada do edificio cia Escola Normal, onde se realizaram as 

eleis:oes cia Consolas:ao, no momento mais renhido do pleito (L). 

NUMERO: 9A 

1. Revista A Vzda Moderna, Sao Paulo, n. 203, 8 jan. 1914. 
2. Biblioteca Maria Luisa Monteiro da Cunha. 

3. 37 fotografias: esporte 2 (6%); moda 1 (3%); natureza-morta 6 (17°/o); paisagem 6 
(17%); retrato 10 (27%); rua 12 (30°/o). 

4. Fotografias de rua: 

*Encerramento do Congresso do Estado (T). 0 venerando Dr. Bernardino de Campos 

e os senadores Drs. Rubiao Junior e Luiz Pisa sahindo do Congresso (L). 

*Encerramento do Congresso do Estado (T). Varios congressistas deixando o Congrcsso 

ap6s a sessao de encerramento (L). 

*para sete imagens: Diversos instantaneos tornados nas ruas centraes do triangulo (L). 

*para tres imagens: Hippodromo da Mo6ca (T). Instantaneos obtidos durante as corridas 

realisadas a 3 do corrente (L). 
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NUMERO: 10A 
1. RevistaA Vida Moderna, Sao Paulo, n.218, 23 abr. 1914. 

2. Biblioteca Maria Luisa Monteiro da Cunha. 

3. 29 fotografias: esporte 4 (14%); moda 1 (3%); paisagem 4 (14°/o); retrato 13 (47°/o); rua 

7 (25%). 
4. Fotografias de rua: 
*Instantaneo tornado na Rua 15 de Novembro (L). 

*Hippodrome da Mo6ca (T) . Um instantaneo tornado no padock pelo photographo 

amador snr. Jayme Redondo (L). 

*A Kermesse no Jardim da Luz- Em prol do Hospital para Tuberculoses (I). Uma das 

elegantes vendedoras lendo a buena dicha na mao de urn dos frequentadores da Kermesse 

(L). 
*para quatro imagens: A Semana Santa (T). Alguns grupos de devotas deixando a igreja 

de Santa Ephigenia, que provisoriamente serve de Cathedral, durante as cerimonias 

religiosas da Semana Santa (L). 

! i 

eJ J ~ 
d 

lnstantaneo tornado na Rua 15 de N.ovembro. 
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NUMERO: 11A 
1. Revista A Vida Moderna, Sao Paulo, n.230, 16 jul. 1914. 

2. Biblioteca Maria Luisa Monteiro da Cunha. 
3. 40 fotografias: moda 2 (5%); paisagem 2 (5%); retrato 26 - incluso foto de capa -

(65%); rua 10 (25°/o). 

4. Fotografias de rua: 
*Instantaneo Chic (L). 
*para tres imagens: A Sahida do Congresso (L). 
*para tres imagens: Instantaneo na rua 15 (L). 
*Urn trecho da rua 15 de Novembro, sabbado ultimo (L). 
*Instantaneo na Rua 15 de Novembro (L). 
*No Municipal - Concertos as ter~as-feiras (T). Photographia tirada a magnesia 

especialmente para a Vida Moderna, terc;a-feira Ultima (L). 

NUMERO: 12A 

1. Revista A Vida Moderna, Sao Paulo, n.243, 15 out. 1914. 

2. Biblioteca Maria Luisa Monteiro da Cunha. 
3. 46 fotografias: paisagem 6 (13%); retrato 27 (54%); rua 13 (28%). 

4. Fotografias de rua: 

*No Prado da Mo6ca (L). 
*Os nossos instantaneos (L). 

*para duas imagens: Varios aspectos das corridas realisadas no Prado da Mo6ca domingo 

ultimo (L). 
*para quatro imagens: Instantaneos de normalistas (L). 

*A Vida Moderna (I). Nas corridas do Hipp6dromo (L). 
*A Vida Moderna (f). 0 que focalizou nossa objetiva (L). 
*para duas imagens: Os nossos instantaneos (L). 
*imagem sem titulo e legenda. 
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NUMERO: 13A 
1. RevistaA Cigarra, Sao Paulo, n.1, 6 mar. 1914. 

2. Biblioteca Maria Luisa Monteiro da Cunha. 
3. 77 fotografias: natureza-morta 1 (1 °/o); paisagem 6 (8°/o); retrato 22 (29%); rua 48 

(62%). 
4. Fotografia de rua: 
*para duas imagens: Instantaneos tirados no Prado da Mo6ca (L). 

*para sete imagens: Carnaval (T) . 0 corso na Avenida. Veem-se, nesta pagina, todos os 

secretaries de Estado e suas exmas. familias (L). 

*para duas imagens: Instantaneos (L). 

*para oito imagens: Carnaval (T). 0 corso na Avenida Paulista (L). 

*para cinco imagens: Carnaval (T). Instantaneos tirados pelo reporter photographico 

d'A Cigarra durante os dias de Carnaval (L). 

*para duas imagens: Carnaval (T). Dois instantaneos do Corso na Avenida (L). 
*para quatro imagens: Carnaval (T). 0 corso na Avenida (L). 
*para onze imagens: Os nossos instantaneos (L). 

*para sete imagens: Carnaval (T) . Varios aspectos do corso na Avenida Paulista (L). 

NUMERO: 14A 

1. RevistaA Cigarra, Sao Paulo, n.6, 15 jun. 1914. 
2. Biblioteca Maria Luisa Monteiro da Cunha. 

3. 67 fotografias: esporte 10 (15%); paisagem 9 (13°/o); retrato 46 (69°/o), rua 2 (3°/o). 

4. Fotografias de rua: 

*Os nossos instantaneos (T). Na Pras:a da Republica (L). 

*A Grande Ponte de S. Vicente (T) . 0 dr. Padua Salles, em cuja administras:ao na pasta 

da Agricultura de S. Paulo se iniciou a construs:ao da grande ponte pensilligando Santos 

ao Continente, cortando a fita para a inauguras:ao do importante melhoramento (L). 

OS NOSSOS lNST ANT A."'JE.OS 
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NUMERO: 15A 
1. Revista A Cigarra, Sao Paulo, n.1 0, 16 set. 1914. 

2. Biblioteca Maria Luisa Monteiro da Cunha. 

3. 52 fotografias: natureza-marta 2 (3%); paisagem 14 (27°/o); retrato 36 (70°/o). 

Obs.: Nesta edi<;ao de A Cigarra nao ha fotografias de rua. 

NUMERO: 16A 
1. RevistaA Cigarra, Sao Paulo, n.15, 31 dez. 1914. 

2. Biblioteca Maria Luisa Monteiro da Cunha. 

3. 71 fotografias: natureza-marta 1 (1 %); paisagem 21 (30°/o); retrato 42 (60°/o); rua 7 

(10%). 
4. Fotografias de rua: 

*Instantaneos (f). No Prado da Mo6ca, durante urn dos intervallos das corridas ali 

realisadas pelo Jockey Club Paulistano (L). 

*para tres imagens: As Feiras Livres (T). Varios aspectos das feiras livres que se realizam 

diariamente nesta capital por iniciativa da Prefeitura Municipal (L). 

*Instantaneos (f) . 0 dr. Antonio Cintra Gordinho e sua Exma. Familia, durante urn dos 

intervallos das corridas realisadas pelo Jockey Club Paulistano, no Prado da Mo6ca (L). 
*para duas imagens: sem titulo e legenda. 

** * 

Esta metodologia de trabalho esta centrada na decodifica<;ao dos elementos explicitos 

(tecnico-iconografico) e implicitos (iconol6gico) de imagens fotograficas. 0 estudo 

iconol6gico pretende ir alem do documento na busca do invisivel, ao estimular o 

pesquisador para o desafio da interpreta<;ao. KOSSOY (1989) propoe em seu metodo 

te6rico a questao da analise de documentos hist6ricos: ((0 significado mais profimdo da 

imagem nao se encontra necessariamente exp!icito. 0 significado e imaterial,jamais foi ou vird a ser 11111 

assunto ~sive!' passive/ de ser registrado fotograficamente. 0 vestigio da vida cristalizado Ita i111age;;; 

jotogrdjica passa a fer sentzdo no momento em que se tenha conhecimento e se compreendat11 o.r e!os da 

cadeia de fatos ausentes da imagem. A/em da verdade iconogrdjica. " 

Iremos nos servir da analise tecnico-iconografica para fundamentar e dar base a 
interpreta<;ao iconol6gica. Na amostragem observamos, primeiramente, urn padrao medio 

de 43,43 fotografias por edi<;ao, das quais o retrato foi o genero mais utilizado (48,34°/o). 

Tendo em vista que a preocupa<;ao desta pesquisa e a analise da fotografia de rua, 

constatamos uma media de 9,25 fotografias de rua por edi<;ao das revistas ilustradas, ou 

seja, 20% do universo da amostra. 

As fotografias de rua exercem fasdnio, novidade e atualidade. A tecnologia, ao 

propiciar OS instantaneos fotograficos, e utilizada como ferramenta jornalistica do tempo 

moderno. 0 lugar discursivo das revistas esta sintonizado como espirito da modernidade, 
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cujo modelo padrao, como se refere Baudelaire, e revolucionar o modo de ver, sentir e 

pensar. A beleza, vista como urn projeto inadiavel, gera perplexidade e en canto. Constata

se 0 valor possessive e autofagico do termo "os nossos instantaneos", que aparece em 
12 repeti<;oes entre titulos e legendas. Outras cita<;oes, e a respectiva quantidade de 

apari<;<)es, que denotam significados linguisticos da modernidade: "instantaneo" (12); 
"instantaneo na rua Quinze" (4); "instantaneos chics", "em flagrante" (3); "alguns 
instantaneos" (2); "instantaneos elegantes", "diversos instantaneos", "vida moderna", 

"nossa objetiva" (1). 
As ruas centrais freqiientadas pela elite surgem como tra<;o de uma cidade moderna. 

0 espetaculo dos transeuntes nos espa<;os publicos, traduzido em imagens, e flagrado 
num espedfico recorte espacial da cidade de Sao Paulo que remete a sentidos de urn 

tempo. Os titulos e as legendas evidenciam as regioes e lugares freqiientados pela burguesia 

paulistana. Eis a rela<;ao desses lugares, relacionados por quantidade de apari<;oes: Rua 
Quinze de Novembro (12); Jockey Club Paulistano/Hip6dromo da Mo6ca (8); Avenida 

Paulista (6); Congresso (3); Rua Direita, Igreja de Sao Bento, Pras;a da Republica, Triangulo 

Central (2); Cemiterio da Consolas;ao, jornal Correio Paulistano, Escola Normal da 

Consola<;ao, Grupo Escolar do Bras, Igreja do Sagrado Coras;ao de Jesus, Igreja do 

Carmo, Igreja de Santa Efigenia,Jardim da Luz, Pras;a Antonio Prado, Teatro Municipal, 

Viaduto de Santa Efigenia (1). 
As imagens editadas servem como referencias para compreensoes dos 

paradigmas das revistas. Na linguagem verbal e nao verbal torna-se possivel apreender 

os discursos que atuam, segundo MARIANI (1993), (~a perpetuafliO e cristalizaflio de 

determinados sentidos em detrimento de outros) ou sr:Ja) processos discursivos que tecem e homogeneizam 
a memoria de uma ipoca. n Urn fator de realce encontrado foi a quantidade de pessoas 

an6nimas ou identificadas registradas na iconografia. Percebeu-se que, dentro da 

amostragem das fotografias de rua, as pessoas an6nimas apareceram na propors;ao de 

88%, e as identificadas, de 12%. Os homens anonimos representaram 8°/o contra 44°/o 
de identificados. Entretanto, o fenomeno aconteceu de forma oposta no contexto 

feminine: 41% anonimas, 12°/o identificadas. Os numeros restantes ficaram com OS casais 

que mantiveram uma media equivalente: 51% anonimos, 44o/o identificados. 

As revistas revelam praticas de sobressair preferencialmente homens identificados 

a anonimos. Elas refletem, provavelmente, valores do poder masculine na sociedade 

ligado as personalidades. Todavia, quanto as mulheres fotografadas, o anonimato 

prevalece. E por que? Pode-se considerar, entre outras possibilidades de interpretas;ao, 

que a mulher e vista por urn olhar editorial masculine e apreciada como objeto. Uma vez 

identificada no cenario Urbano, e admirada COffiO "vitrina" por sua ('JedufliO e cativante 

belezan (A Vzda Moderna, n.47, 15 set. 1908). Os "nossos" instantaneos criam urn 

pertencimento sobre o ser feminino, tanto quanto os espas;os nobres da Sao Paulo antiga. 

Na vida urbana que esta sendo implantada, ha outra face da mulher, vista neste 

caso como vencedora. Ela reune o sentido da conquista dos bens materiais na sociedade 

capitalista e sugere padr6es de comportamento a serem consumidos. Afirma BUITONI 
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(1980) sobre a imagem feminina nas revistas brasileiras, nos anos dez do seculo XX: ((0 
consumo crescente de bens nao durdveis exige mais espafO para seus anuncios e consequentemertte, mais 

espafO para a mulher, consumidora potenciaL " 
Nos instantaneos colhidos ao "acaso", o que seve e urn cotidiano de prazer e de 

felicidade. 0 espetaculo dos flagrantes de rua, na representas;ao de uma realidade de 

gente saudavel, sorridente e hem vestida, est:i distante do contexto social da cidade de 

Sao Paulo. KOSSOY (1989) afirma a impossibilidade do resgate da integridade hist6rica 

a partir do recorte fotografico: '54 fotografta e irtdiscutivelmente um meio de conhecimento do 

passado, mas nao reune em seu conteudo o conhecimento definitivo dele. A zmagem fotogrdftca pode e 

deve ser utilizada como fonte hist6rica. Deve-se, entretartto, ter em mente que o assunto registrado 

mostra apenas um fragmento da realidade, um e so um quadro da realidade passada: um aspecto 

determinado. " 
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4.3. 0 fot6grafo Vincenzo Pastore 

uando Vincenzo Pastore (1865-1918) desembarca no porto de Santos em 1868, 
este italiano recem-casado advindo de Bari possui urn sonho: fun dar o primeiro 

est:Udio fotografico no Brasil. Sua ideia inicial e emigrar para OS Esrados Unidos 

· a, mas acaba mudando de pianos depois de firmar-se em Sao Paulo com o 

lan<;amento da Photographia Pastore. 0 ponto comerciallocaliza-se primciramentc na 

Rua da Assembleia, 12. Depois na Rua Direita, 24A. 

Vincenzo e Elvira Pastore (1876-1972) constituem uma familia com nove filhos. 

Ainda convivem no mesmo lar duas meninas surda-mudas, a sogra e duas cunhadas de 

Vincenzo. Certamente o fot6grafo, proveniente da cidade de Casamassima, regiao de 

Puglia do sui da Icilia, ja sabe das peculiaridades da cidade e do pais que o acolhe: a 

economia cafeeira, o recem-iniciado processo de industrializa<;ao, o final da escravidao e 

do Imperio, o clima tropical, as epidemias, os problemas sociais. 

Construtor de imagens, contador de hist6rias, sua habilidade fotografica da voz ao 

aventureiro. Opina LEMOS (1997) sobre a chegada do fot6grafo a Sao Paulo: (Era uma 

viagem de risco, quando se trocava a miseria europeia pelo incerto, nunca pior, no entanto, que aquela 

situafaO da terra mae, mas ensdando grandes oportunidades de se ganhar prestigio e fortuna. Pastore 

nao era, todavia, um imigrante como os outros, sem maiores qualiftcafoes aiem daquelas empiricamente 
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conseguidas no campo e no cabo das ferramentas. Era um fot6grafo sensive4 um artista de espirito 

inquieto, que veio sobreviver na America, no caso, a do Sui, por acaso Sa() Paulo. n 

Pastore testemunha, na passagem do seculo, segundo dados de Carlos Alberto 

Cerqueira Lemos, a enorme quantidade de italianos natos que compoem 40°/o da 

populac;ao da cidade de Sao Paulo. Em 1900, a iniciante metr6pole possui 240.000 
habitantes. E visualmente original uma cidade oferecer uma variedade etnica, urn tipo 

mestic;o. lli europeus, sirios, libaneses, armenios, e tambem negros, mulatos, indios e 

caipiras. Entretanto, os italianos prevalecem. 
Escreve Souza Pinto (1905), em BRUNO (1981): (Hti nos letreiros enos titulos das 

lojas uma mistura insistente de italiano e portugue~ de envolta com disticos mais raros em outras 

lfnguas. Ha uma P>ottiglieria alia Ponte dei Sospiri~ aparece-nos uma tabu/eta bombdstica, 54.ux 
600.000 paletots'. Dou, ao mesmo tempo, com uma 'R!Jtisseria Sportsman~ com restaurantes nacionais 
e com uma cervdaria que responde ao breve cognome de (0 Chopp'. 0 italiano, no en tanto, predomina. 

Ha banqueiros, industria-is, medicos, advogado~ grandes e pequenos comerciantes italiano~ sem contar 

que sao italianos os carroceiros, os carregadores, os criado~ os operan·os, os condutores dos bondes, os 
vendedores ambulante~ os engraxates, etc. " 

Constanza Pastore, segunda filha de Vincenzo Pastore (nascida em Sao Paulo em 

1899), afirma em entrevista a MENDES (1994): "Eu tenho a lembranra de meu pai muito. A 
vzda dele foi a fotografia, ele ensinou a outros tambem. [..] sempre ele fotografou as novidades de Sao 

Paulo, sempre. Ele foi um apaixonado de sua arte. Eie vivetl pela sua arte.[..] Papaiprefena medico, 
retocador de fotografia, tudo que fosse italiano. n 

0 que chama a atenc;ao nas fotografias de rua de Vincenzo Pastore e a forma de 

ver Sao Paulo do imigrante italiano, que ao mesmo tempo 'cconstr6i" a cidade. Afirma 

MENDES (1997): ((Pastore representa talvezum dos exemplos maisjustos para a expressao Jazendo 
a America:· migrar em busca de oportunidades de trabalho e retornar. "Dedi ca-se profissionalmente, 

no infcio de suas atividades, ao retrato. E assim que lanc;a o ccRetrato Mimoso", nome 

criado em func;ao do corte dos cartoes «carte de visite", em forma de losangulo, na 

apresentac;ao do ccportrait" de seus clientes. 

Com a preciosa ajuda da esposa Elvira Leopardi Pastore, colaboradora artcsanal 

no processarnento fotognifico, o estildio torna-se renravel. Afrrma sua filha Constanza: 

uE!e fez muito dinheiro porque trabalhava ati de domingo; precisou pedir licenra da Igrt!)a porque em 

proibido, o dia inteiro nao podia." Constanza relembra sua inquietac;ao ao escutar a torneira 

aberta do 'cquarto escuro" sobre a "bacinella" (bacia). Ela reconta as falas de sua mae: 

cc Precis a lavar horas para durar ate 100 anos. n 

Pastore investe em outras clientelas, como no jornal 0 Estado deS. Paulo e na revista 

A Vida Moderna) ao oferecer os seus retratos como brindes. Ha documentos que 

demonstrarn isso, como este anuncio do editorial da revista numero 9A: ccTodas as pessoas 

que tomarem uma assignatura para o anno de 1914) concorrerao ao nosso sorteio de Rr 12.500$000, 
em diversos premios, como abaixo fica descriminado. Alem do sorteioJ offerecerd esta empreza, aos 

assignantes de anno, uma finissima cigarreira de prata alema cheia de cigarros Castelloe~ dando-lhes o 

direito de tirarem gratuitamente os seus retratos na Photographia Pastore) rua Direita n.24) recebendo 
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um exemplar artistico em cartao de 0.24x0, 18." 
Na entrevista a Ricardo Mendes ja citada, Constanza detalha: ((Eie importava o material 

jotogrdftco, era muito caro o papeL 0 processo chamava gelatina eterna e papai tinha que buscar o papel 
em Milao. A cada dois ou tres anos ele visitava a IttUia. n Ela continua, referindo-se aos brindes: 

"Papai nao agiu muito inteligente porque ele devia fazer alguns de grara para promove1j porque 

precisava de dinheiro. " 
Constanza ressalta o surgimento da importadora de artigos para fotografia, o 

fornecedor Otto Sri.ick (depois Pan-Americana, com atividade ate os anos 60, localizada 

a Rua Sao Bento, 67): uDepois veio uma casa muito grande que eu acho que ainda existe, os Stuck. 
Entao e/e deixou de importar nas fotografias comun~ s6 importava papiis me/hore~ conforme o prew " 

0 estudio de Pastore tern como for<;a motriz de atividade o genero retrato. 0 
"portrait" e urn instrumento de distin<;ao social. A afirma<;ao da figura humana nesses 

sujeitos sociais implica urn conjunto da atitudes que abrangem desde a postura corporal 

ate recursos de vestuirio e de montagem cenica no esrodio fotografico. 

Ve-se, abaixo na fotografia de rua, uma procissao flagrada. E urn dos raros 

mementos em que deparamos com homens sem chapeus andando pelas ruas. No canto 

inferior direito da imagem, a entrada do estabelecimento de Pastore. As imagens dos 

clientes sao expostas, como numa galeria, evidenciando os "Retratos Mimosas". Uma 

c6pia deste tipico modelo e abaixo mostrada. 

Vincenzo Pas1ore. 
Proci.mio tw rua Direita, 

Sao Paulo. s.d. 

Vinccnzo Pas1ore, 
Rerram Mimoso, 
Sao Paulo, 1906 
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Pastore produz com freqiiencia em seu est:Udio, capas para as revistasA VtdaModema 

e A Cigarra.l Nas microfichas da Cole<;ao Vincenzo Pastore, do Centro Cultural Sao 

Paulo, bi tres capas de A Vida Moderna (numeros 238, 245, 250) e oito de A Cigarra 
(numeros 39, 41, 48, 49, 50, 53, 54, 76). Todos os retratos sao assinados por Pastore ou 

0 seu credito e mencionado. As fotografias sao todas de jovens mulheres com exce<;ao 

de uma, a do tenor Enrico Caruso. Relacionadas a seguir, elas estao segundo a sequencia 

acima, pelo interesse que OS titulos possam contribuir ao refletir pensamentos de epoca: 

A Gentil menina Leonor Pastore (1914); Miles. Odette e Carmen Duprat (1914); Mlle. 

Anna Candida Bueno (1914); Bellezas Paulistas (1916); Melancholia (1916); Quem e a 

mo<;a dos 6culos pretos? (1916); A mo<;a dos 6culos pretos (1916);2 Ora<;ao (1916); sem 

titulo (1916); sem titulo (1916); 0 celebre tenor Enrico Caruso (1917) . 

'----···-·- ---... . ·-----
Vincenzo Pastore/revista A CiJiarm. 

Rerrato de Hebe Lcjeu11e, 
Sao Paulo, 17 c3 1 ago. 1916 

1 Essas imagens podem ser vistas nos arquivos microfilmados da Equipe Tecnica de Pesquisas em Fotografia do Centro 
Cultural Sao Paulo. Coletadas pclo pesquisador Ricardo Mendes, as reprodu~oes foram feitas a partir do acervo pessoal 
de Jose Roberto Varani, neto .do fotografo e sobrinho de Constanza Pastore. 

2 Estes dois retratos, acima mostrados do "Capa-Concurso", estao copiados das edi<;oes originais de tons avermelhados e 
alaranjados. Foram enviadas 102 carras, dos lei to res da capital e do interior, com os provaveis comes da "distinda e gentil 
senhorita" para a revista A Cigarra (n.49, 31 ago. 1916), que assim valorizou a sua promo<;ao: '.1'1 Capa do nosso tmmero passado, 
mysterio que tan/a mriosidade de.rperlou em todas as rodas elegantes, produziu no eiemmto feminino uma agitarao digna de nota." 
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Tratado como idealista de grande sensibilidade artfstica, Pastore provavelmente 

nao nao tivesse sido remunerado pelas suas reproduc;oes fotograficas de capa. Em 

contrapartida, is so lhe da divulgac;ao e born credito profissional. :E o que se pode deduzir 

do texto original do editorial da revista A Vida Moderna (n.250, 1914), com capa de 

"Mlle. Anna Candida Bueno": ~ Nossa Capa- Do bello trabalho de arte photographica que 
zilustra a capa deste numero incumbiu-se o Sr. Pastore, que tem o seu atelier d rua Direita n.24 A. Os 
trabalhos desse jinissimo artista recommendam-se pela belleza do seu effeito, pelos contrastes de luz e 
por essa intenrao, que a maior parte dos photographos pass a despercebida. 0 Sr. Pastore faz da arte 

photographica uma arte de imaginafao, pela porfao de idealidade pessoal que !he mistura. No trabalho 
que nos ojjereceu para este numero e tudo digno de attenfaO: a pose, a attitude mefanchofica, OS ejjeitos 
de luz sobre os cabellos. A grafa original do modelo nada perdeu, vista atravez da reproducfaO 

photographica. " 
No estudio, alem dos Retratos Mimosos e dos retratos aplicados, Pastore busca 

originalidade. Explora em seu espac;o cenico desde retratos de pessoas famosas e de seus 

familiares ate de negros e de indios. Ele cria composic;oes, enquadramentos diferenciados, 

conjugac;oes de luz e sombra, arranjos florais e mobiliarios. 

Constanza Pastore se refere aos detalhes internos do estabelecimento comercial, 

localizado no triangulo central da cidade: uo estudio da Rua Direita era grande, tinha um 

retrato de pavao para aqueles muito ricos, muito orgulhosos. Tinha estatua muito bonita para fotograjar 
as crianfas, os jilhos. Era um atelie todo de vidro. Tinha um so tao. Mamae trabalhava sozinha no 
laborat6rio.[ .. J Havia muitos fundos no estudio, era uma maquina com oito fundos que com uma 

manivela des cia o paine! e dava o ambiente. 0 cliente escolhia, por exemplo, jardim com caramanchao. 

Os ajudantes no atelie eram apenas para mexer com os moveis (na maioria importados) que eram 
pesadissimos." 

Da serie dos retratos artfsticos foram recortadas tres imagens de modelos anonimos: 

duas de negros e uma de indios tupi. Sao fotografias de estudio de autoria de Vincenzo 

Pastore. Estas imagens, aparentemente objetivas e ingenuas, que teriam sido oferendadas 

ao Rei da Itilia, tern, entretanto, sentidos ambfguos. Sugerem, inicialmente, uma montagem 

para propiciar urn efeito ex6tico de "brasilidade" e urn processo de <<aculturac;ad'. Em bora 

realizadas com pessoas de origem simples, em que ele se aprofundara com majs empenho 

e espontaneidade nas cenas externas das fotografias de rua, ha uma descaracterizac;ao 

imagetica gerada pela artificialidade da produc;ao. 0 proprio autor se inclui junto ao 

simb6lico velho de cabelos brancos e pito de barro na boca. 

Na atmosfera criada com o trabalhador nativo brasileiro, algumas percepc;oes sao 

tiradas na leitura interpretativa da imagem dos indios: a atitude enrijecida de enfrentamento 

para com o olhar fotografico do branco e a postura corporal dos modelos, parecendo 

refletir a estrutura social igualitaria de poder de sua comunidade original. Ve-se, 

provavelmente deixado ao acaso, a frente dos pes do pequeno indio, urn novelo de linha 

sobre o chao. 

Pastore, de volta a Italia, inaugura a Fotografia halo-Americana ai Due Mondi, em 

novembro de 1914, na cidade de Bari. Materias jornalisticas indicam a realizac;ao de 
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inauguras:ao solene com a presens:a de autoridades eclesiasticas e polfticas (incluindo o 

prefeito). Depois de exatos 12 meses de funcionamento, provavelmente pelos 

acontecimentos gerados pela Primeira Guerra Mundial, Pastore retorna a Sao Paulo. 0 

titulo de Cavalheiro da Ordem da Coroa da Italia e uma homenagem recebida em 1916. 

Em janeiro de 1918, o fot6grafo, cuja produs:ao e comparada com a coles:ao de Militao 

Augusto de Azevedo,3 morre aos 53 anos de idade em Sao Paulo, ap6s urn problema 

p6s-operat6rio. 

*** 

0 que hi de marcante na obra de Pastore, endossando as palavras de Ricardo 

Mendes, nao sao seus retratos, tao pouco a qualidade artesanal do trabalho laboratorial 

de Elvira.4 Sao as fotografias de rua. Pastore cria representas:oes de linguagem cujo sujeito 

enunciador em suas fotografias migram do cotidiano da cidade para se tornarem hist6ria 

e relato. Ao unir tecnica e talento, o fot6grafo interpreta a casualidade dos acontecimentos 

urbanos. 5 

Quando Vincenzo Pastore transpoe o espas:o cenico de seu estudio e abandona o 

tripe pela camera portatil, toma as ruas com urn ponto de vista oposto ao recorte das 

ilustradas. Capta os mal-estares da "dita" sociedade do bem-estar. Entretanto, essas poucas 

imagens obrigam-nos a reflexoes. Por que ele haveria de fotografar os tipos populates 

das ruas? Explica MENDES (1998): ~sua intenfaO era voltarpara a Itdlia e levarum material 
diferenciado daqui: tipos populares) folcloricos) gente pobre. Nao interessava a hierarquia paulistana. 
Nao queria denunci'ar nada. Isso exerceria um apelo na Europa." 

Ao registrar a realidade paulistana com urn teor jornalistico diferenciado, o italiano 

Vincenzo reconstitui sentidos e instaura memoria para a hist6ria cultural. Distancia-se 

da fotografia aplicada corrente, cuja busca e enfocar, no Brasil, padroes culturais europeus, 

sem evidencias de contraste que pudessem macular essa imagem idealizada. A atualidade 

e a pertinencia das fotografias de rua de Pastore esdo nessa postura do ato de reportar 

o ser humano. Ao resgatar aspectos conflitantes da sociedade brasileira, o fot6grafo 

rompe com as versoes cristalizadas dos peri6dicos de seu tempo. Sua contribuis:ao 

enriquece o conhecimento do universo ic6nico das ruas e evidencia uma outra realidade 

l 0 carioca Militao Augusto Azevedo (1837 -1905) fixa-se em Sao Paulo como retratista da Cas a Carneiro e Gaspar, on de 
trabalha de 1862 a 1875. Ao conquistar autonomia profissional, inaugura seu proprio esrudio, chamado Photographia 
Americana. Antes de sua mudan<;a em definitivo para o Rio de Janeiro, realiza um Ultimo projeto: a produ<;ao do.Album 
Comparative de vistas da cidade de Sao Paulo (1862-1887). Paisagens e retratos em papel albumen fazem de seu acervo 
urn caso raro da trajet6ria da fotografia e da cidade de Sao Paulo do seculo XIX. 
• As tecnicas de processamento laboratorial e fotopintura foram manualrnente escritas, em italiano, num caderno pessoal 
de Elvira intitulado "A arte de fotografar e revelar" (1898-1918). Esrao microfilmados no Centro Cultural Sao Paulo. 
> As fotografias de rua de autoria de Vincenzo Pastore como,tambem, os seus panoramas, paisagens e retratos de estudio 
estao arquivadas no Acervo Documental do Instituto Moreira Salles. Sao 137 imagens doadas pelo pianista e professor 
Flavio Varani, neto de Pastore. Toda iconografia esta acondicionada, segundo paddo museol6gico, no original (papcl 

copia contato). 0 Espa<;o Higien6polis (Sao Paulo) lan<;ou a exposi<;ao eo cat:ilogo "Sao Paulo de Vincenzo Pastore'', em 
janeiro de 1997, ao reunir parte do material fotografico doado. Explica V1EIRA (1998), coordenadora do Instituto 
Moreira Salles, a repercussao deste material: 'Y-lte hoje suas imagens sao promradas por instituifoes educativas e culturais, e lfm assunto 

q11e aim/a nao e.rgotou. 0 grande intcmsc.foram as cenas dos gmpos /)J(manos, do povo. FMvio Varani nao sabia que tinha um tesouro." 
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que, unida a realidade das ilustradas, compoe urn quadro humano mais ampliado da 

capital paulista no ioicio do seculo XX. 
Pastore capta imagens dos transeuntes das ruas. Seu "outro" olhar inclui os 

problemas da vida da sociedade brasileira da epoca. 0 fot6grafo se contrapoe a ideologia 

visual dos peri6dicos, cujas imagens veiculadas sao as aceitas como pertinentes ao que 
fosse moderno. A atualidade dessas fotografias de rua esta no "au tor-reporter" que traz 

das ruas contradi<;oes importantes. Independentemente de sua verdadeira inten<;ao, Pastore 

assume uma atitude crftica diante do fazer jornalistico. 

0 ato de reportar, visto por Jorge Andrade, segundo FERNANDES (1989) como 
uato de revelar", reune, dentre outros, dois fundamentos:6 uo envolvimento como parte do 

processo de distanciamento (a compreensiio do Outro a partir de uma especie de identificafiio e de 
mtpatia); o jornalismo como semente da Histrfria (a revelafiiO do !ado oculto dos individuos e dos fatos 
do cotidiano permite que seja escn"ta a hist6ria das (verdades' rotineiras, do ponto de vista dos homens 
cotlums, dos vencidos e niio a partir de uma (verdade' o.ftcialmente aceita e imposta pelos vencedores ou 

pelos representantes do poder). " 
As ilustradas valorizam apenas o tra<;o burgues das ruas. Tais imagens nao expressam 

o que ha de peculiar na capital paulista, mas em toda e qualquer cidade em processo de 

moderniza<;ao. 0 modo editorial de ver esse lugar "elegante" e mascarando tudo o que 

nao corresponde a esses pressupostos. Afirma CHAPARRO (1998): ~te a noticia dita 
objetiva, construida com informafiiO 'pura: resu/ta de selefifes e exclusifes deiiberadas, controladas pela 
competencia opinativa do jornafista. " 

Interessa a este estudo o confronto simb6lico entre os discursos imageticos das 

revistas ilustradas e de Vincenzo Pastore, no objeto fotografia de rua. 0 fot6grafo reune 

parte das contradi<;oes hist6rico-culturais brasileiras, ao resgatar atores sociais considerados 

"sem imagem". Todavia, e de hom senso reconhecer a impossibilidade de reduzir os 

contrastes brasileiros a esta visao bipolar. 0 conflito e plural, muito mais complexo, e 

nao se encerra nesta dialetica. 

Pastore, como reporter fotografico atento, "surpreende" ao descrever praticas do 

cotidiano das ruas da Sao Paulo antiga. Temas 

urbanos como meninos, negros, trabalhadores, 

enquadrados no primeiro plano, habitam as 

suas imagens. Exercita fundamentos que 

BRESSON (1997)aclarou: rp,m Jotogra.fia a 

menor coisa pode tornar-se um grande assunto, um 

detalhe de um ser humano insigni.ftcante pode vir a ser 

um motivo prinapai. Como testemunhas do mundo, 

nos vemos e fazemos ser vistos. " 
Vinccnzo Pastore, 

Forograjia de rua, 
Sao Paulo 

6 0 contexto desta analise foi realizada a parti r de estudos da autora sobrc o escritor c dramaturgo Jorge Andrade, quando 
ele era jornalista da revista R.ea/idodt em suas reportagens entre I 969 e I 979. Na epoca havia, no meio jornalistico nacional, 
pressoes da ccnsura respaldadas pda decret:u;iio do AI-5. 
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*** 

As 18 fotografias de rua de autoria de Vincenzo Pastore, apresentadas a seguir, 

estao antececlidas por urn comentario sobre essas imagens. As fotografias diagramadas, 

em nove paginas, estao isoladamente numeradas para facilitar a identifica~ao daquelas 

comentadas. As descric;oes dos flagrantes de rua, realizadas a partir de urn olhar mais 

atento, estao divididas em tres grupos: meninos na rua de pes descal~os. negros. 

trabalhadores de rua. 

Meninos na rua de pes descal~os (fotos 1 a 4) 

As ruas antigas, carro~as, casarios e meninos dao sentidos a cidade. 0 pais alcanc;a 

a vida urbana inaugurando urn novo modo de ser, sem se ocupar com a educac;ao popular, 

sem dar protec;ao ao trabalho do menor. Os meninos na rua de pes descal~os, alguns 

fiJhos de im.igrantes advindos da crise do desemprego europeu, trabalham como engraxates 

ou vendedores de jornais. 

Com os mais variados chapeus, eles se divertem com as ludicas bolinhas de gude -

o carroceiro passa e promove no ar uma leve linha diagonal ascendente. Jogadores de 

maos e pes livres fazem contato com as ruas de terra da cidade (foto 1). Paralelepipedos, 

patas de cavalo e rodas de madeira tecem texturas que reverberam, mas pouco atrapalham 

suas brincadeiras (foto 2). 0 jovem ajoelha-se com reverencia diante de mais urn sapato 

a ser polido, dura contradic;ao de quem nao tern ao menos o que cal~ar (foto 4) ... 

N egros (fotos 5 a 8 ) 

As transformac;oes da sociedade brasileira no final do seculo XIX, com a queda do 

Imperio escravocrata, dando lugar a Republica e as influencias vindas do estrangeiro, 

deixam vestigios nas paisagens humanas das cidades. A cultura negra, ha vinte e poucos 

anos de sua recem-liberdade, se adapta a cultura dominante. Caracteriza-se mais pelo 

conformismo do que pela resistencia. "Desafricanizados" na escravidao encontram, com 

muita dificuldade na cidade, sua fragil identidade de brasileiros. 

A mulher negra escuta atentamente o gesto da comadre. Esta, cal~a tamancos de 

madeira, portugueses. Na verde prac;a, ambas proseam frente a frente, com suas cestas 

nas maos (foto 5). A perspectiva, como uma seta, indica a direc;ao da ascensao social. 

Movimento e desanimo conjuminam posturas contrastantes entre o passageiro-pisante 

eo negro de pes descal~os (foto 6). Damas sentadas portam xales e largas saias. A trouxa 

de roupa denota sua provavel atividade de lavadeira. As crianc;as, curiosa e timidamente, 

aproximam-se do convivio fotografico (foto 8). 0 banco, patrocinado pelos "Cal~ado 

Clark", acolhe cidadaos negros como participantes legitimos da comunidade. Eles 

dialogarn entre si, mas relutam ao mostrar os rostos. Miramos, todavia, a face do Brasil 

com "z", conforme a grafia da epoca (foto 7) ... 
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Trabalhadores de rua (fotos 9 a 17) 

Pastore tern na rua a sua fonte de inspiras;ao: flagrando gestos humildes, 

configurando instantaneos humanizados, fixando 0 fugaz, trazendo a tona imagens. 
Diante de nossos olhos, uma cidade provinciana acolhe trabalhadores profissionalmente 

estacionarios, que nao progridem nem retrocedem: realejos, lixeiros, carregadores de 
malas, biscateiros, ambulantes, vendedores de galinhas, condutores, coletores, feirantes, 

mercadores, carroceiros, engraxates, jornaleiros. 0 centro da capital, para onde convergem 
os "nao-fotografados)) para ganharem a vida, revela-se palido, solitario, indefinido. A 

atitude corporal dos oprimidos reflete desanimo. A populas;ao marginalizada nao preenche 

urn minimo de satisfas;ao, prazer e progresso material. Os "nao-modernos" esperam, na 

dignidade de suas pobrezas, o trem da hist6ria passar. 
Na Pras;a da Republica, o realejo e o fot6grafo atraem, na magia de suas caixas, 

uma pequena multidao de pessoas de camadas distintas (foto 9). 0 condutor, aqui, e tao 

importante quanto o veiculo de madeira e o idoso flagrado sem chapeu. A escadaria e a 
janela compoem o ins6lito cenario do pequeno coche (foto 10). Visto em frente a Estas;ao 

da Luz, o alfabetizado carregador de malas e uma exces;ao: passa o seu tempo lendo, a 
espera de urn possivel viajante. Abaixo dele, o menino de pes descals;os, quietamente, 

brinca (foto 11). 0 vendedor de galinhas da uma pausa no batente. Com ponto no 

mercado da Rua 25 de Mars;o, toma seu caldo embebido no pao. E urn retrato que valeria 

a "pena" ser verbalizado por urn cronista da imprensa peri6dica (foto 12). As senhoras 

de roupas negras suportam nas cabes;as cestas de verduras. Trajam vestuarios semelhantes, 

fora de moda, de provavel cultura distante (foto 13). As mulheres, o lugar de nutridoras: 

suas imagens vinculam~se aos generos alimenticios e a vida domestica (foto 14). 0 

ambulante expoe frutas da ros;a sobre o meio-fio. E aguarda desajeitadamene (foto 15). 

Os ricos e os pobres se separam por distancias s6cio-culturais. Modos e estetica refinada 

se contrapoem ao tras;o rude e ao saber vulgar. 0 mestis;o oferece passagem e caminha 

no fluxo inverse. 0 anel no declo minimo e a senha. Quando conscguira atravcssar a 

barreira declasse para alcans;ar o outro patamar? (foto 17) ... 
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4.4. Flagrantes e contrastes: meninos na rua de pis descalros, negros, trabalhadores de rua 

0 
s dados da pesquisa tecnico-iconognifica ( cap.4.2.), conjuntamente com a analise 

das fotos autorais de Vincenzo Pastore (cap.4.3.), trouxeram pistas para uma 

pequena leitura comentada. Buscando exce~oes na constru~ao de sentido das 

fotografias das ilustradas descobre-se, por exemplo, que algumas imagens apresentam 

de meninos na rua de pes descal~os, negros e trabalhadores de rua. Esses elementos 

encontrados nao sao essenciais nas fotografias registradas pelos rep6rteres das ilustradas. 

0 que ocorre sao mascaramentos ou silenciamentos dos sentidos excluidos. 

D e urn total de 695 fotografias publicadas, 336 sao retratos e 148 sao fotografias de 

rua. Nos 16 numeros da amostragem, ha quatro retratos de negros e tambem quatru 

fotografias de rua flagrando meninos na rua de pes descal~os e/ ou negros e/ ou 

trabalhadores de rua. Descreveremos, a partir de urn olhar mais aprofundado, c 

mostraremos essas 1magens. 

Ha urn menino flagrado na rua de pes descal~os transitando pela cidade ... Na 

fotografia de rua (proxima pagina) com o titulo "Elei~oes Municipais" (revista numero 

SA), ao privilegiar os eleitores, passa despercebido pelo fot6grafo, no segundo plano, o 

intruso e cab is baixo passageiro. 0 instantaneo da fotografia de rua pode, eventualmente, 

registrar acasos fora do controle visual do fot6grafo e provocar equfvocos editoriais. 
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Elei96es Municipaes 

A entrada 4o ~diticio do <ln~po E:ieola r du 8rai. oJ altitoru a~:uard&m o tnomentb de le~t&r os uul votCls 4 urn• 

A Vida Modema, 
06 nov. 1913 

Ha no centro da Sao Paulo antiga pes descal<;os. Confirmados pela literatura e pela 

fotografia. 0 artigo de Couto de Magalhaes, "Aspectos da Rua - de pes no chao" (revista 

numero 14A), admite e reconhece essa representatividade marginal. 0 texto, a seguir 

apresentado, encontra-se diagramado como na edi<;ao original, apareceodo ao lado de 

duas fotografias, do reporter fotografico Meirelles, que bern represeota o modclo padrao 

dos retratos aplicados oas ilustradas. A solu<;ao "modernizadora" do problema dos 'JJes 

nus'' e, segundo o autor, dentre outros, nao os mostrar aos estraogeiros c dar-lhes um 
11banbo '' civilizat6rio de fachada (beleza e asseio). 

As ilustradas transformam a cidade de Sao Paulo nurn aparente espa<;o unico, 

evitando mostrar irnagens contrastantes que revelariam o lado desprezado. Os "pes rapadosn, 

antes mesmo de serem banidos das ruas por uma determina<;ao legal, como sugere Couto 

de Magalhaes, ja nao trafegam nas paginas dos peri6dicos. Refere-se Caio Prado Jr. aos 

('livres e pobres'' dessa epoca, em FARlA (1998): "Pelas condz[oes precdrias de existencia e ausencia 

de norm as de conduta nao poderiam ser considerados como povo '. " Em termos econ6micos, eles 

sao vistos como inadaptados, inuteis e despossuidos; em termos sociais e politicos, como 

inexistentes. 
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Existe apenas uma imagem de negros (uma mulher) nas fotografias de rua dos 

instantaneos das revistas. Nas tres imagens apresentadas a seguir (revista nurnero 16 A), 

0 destaque da foto superior e uma trabalhadora de rua (comerciante de tecidos). Registrada 
ao acaso, a mulher negra, trajando branco, localiza-se no segundo plano e no canto 

direito do enquadramento, prestes a sair da cena. Pode-se tambem constatar, nas duas 

imagens inferiores, a presen<;a de outros feirantes diante de suas bancas e de seus produtos. 
Na Ultima imagem, ve-se a presenc;:a de um menino usando boina flagrado de pes descalc;:os. 

::E a unica sequencia de fotografias de rua da amostragern que acolhe ttabalhadores de 

rua (a mulher negra eo menino de pes descalc;:os estao incluidos ao acaso). 
Os flagrantes das fotografias de rua das ilustradas denotam falta de tolerancia para 

com as culturas populares. Imposto pela politica s6cio-econ6mica moderna, ha urn 
empenho imagetico de distanciamento dos habitos coloniais. Uma unica excec;:ao contraria 

esse paradigma: a sequencia de fotografias de rua registradas em feiras livres. Qual teria 

sido 0 argumento editorial desta serie fotografica evidenciando trabalhadores de rua? 

Pesquisando outros exemplares fora da amostragem da revista A Cigarra (n.13, 25 nov. 

1914), na segunda edic;:ao anterior a esta analisada, mais uma feira livre e fotografada. As 

argumentac;:oes dos titulos e das legendas justificam ambas as seqiiencias fotograficas 

(mostradas nas pr6ximas paginas): os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial e a 

consequente ac;:ao da Prefei tura Municipal 'J;ara faci/itar a venda de generos de primeira necessidade 

a populafao da capitar 

Esta outra sequencia, tambem envolta par mosaico, apresenta-se em estilo art

nouveau, evidenciando motivos horti-fruti-granjeiros. A cor original do conjunto e azulada. 

Na imagem intermediaria, a esquerda, hi tambem uma mulher negra debaixo de uma 

sombrinha, trajando branco. As cenas sao ins6litas. Botinas sao vendidas ao lado de 

alimentos. Cabritos e frangos, oferecidos vivos. Fregueses carregam, nas maos, galinhas: 

o homem leva-a de cabec;:a para baixo agarrando-a pelos pes; as mulheres, amparam-nas 

no colo. Cestas tranc;:adas de fibra natural espalham-se com caixotes e bancadas de madeira. 

Produtos sao expostos sobre o papel-jornal. 0 tipo de chapeu define a classe social ou a 

atividade das pessoas: sao palhetas, chapeus-c6co, chapeus de feltro, cartolas, boinas, 

quepes. Mulheres vestem saias longas, usam sabre a cabec;:a desde lenc;:os ate chapcus de 

a bas largas. 0 piso quadriculado e sujo do calc;:amento do Largo General Osorio, indfcio 

evidente de falta de limpeza publica, recebe, em flagrante, tambem pessoas elegantes. 

Estas duas series de imagens, tal qual as fotografias de rua de Pastore, desconstr6em 

mensagens comunicadas pelo padrao visual das revistas ilustradas. Ao resgatar cenas do 

povo brasileiro, revelam informac;:oes da parte do cotidiano "silente" da cidade de Sao 

Paulo. Coincidentemente, quando o "espelho» europeu esta maculado pela guerra. A 

cr6nica de abertura da revista A Cigarra (n.14, 11 dez. 1914) lanc;:a urn ar de surpresa em 

sua abertura: ~guerra europiia dura ainda?" E, na ultima frase, o desapontamento: ((Para 

a phi/osophia avanfada1 a guerra actual joi uma decepfaO. " 
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Nos retratos personalizados, aparece apenas urn negro. Na pose, ele e mostrado 

adequadamente trajado para o padrao da revista, enquanto componente de uma dupla 

de artistas (revista numero 7A). Constata-se a presenc;a do preconceito racial refletida 

nas ilustradas. Urn fato provavel, dentre outros, e a associac;ao da pobreza com a rejeic;ao 

dos negros na vida urbana em processo de organizac;ao. 

Nos retratos de grupo ha tres exemplos encontrados com pessoas negras, sao 

fotografias registradas na forma horizontal (revistas numeros 3A, 8A, 16A). A proporc;ao, 

na soma total de personagens enquadradas, nestes tres retratos, e de urn negro para 16 

bran cos. No primeiro caso, ha dois negros no canto direito da imagem; no segundo, dois 

negros trajados de forma diferenciada dos demais vestem calc;as brancas; no ultimo, urn 

menino negro posa com a mao esquerda apoiada sobre uma ripa de madeira. 

Uma~be:Ua cm;:ada 

'"""7:f-:;;,. 4..................................... , ........... .._ .. --c~···- .. ... 
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As raras imagens de negros, quando publicadas nas ilustradas, denunciam uma 
grande separas:ao de natureza social entre brancos e negros. ~ redurao dessas diferenras 
constitui o mais antigo dos desafios que reptam a sociedade braszleira a promover uma reordenarao 

social que enseje a integrarao de todo o povo no sistema produtivo", argumenta RIBEIRO (1995). 
Mesmo nao sendo do ambito das fotografias de rua, salta aos olhos uma foto de 

publicidade e trc~s caricaturas publicadas. A situa<_;:ao de inferioridade dos negros, em 

rela<;ao a uma super concentra<;ao de poder e de prestigio monopolizado pelo branco, 

evidencia-se nestas imagens. Os anlincios das ilustradas sempre utilizam retratos, em 

fotografia ou desenho, preferencialmente de mulheres brancas. Ha, entretanto, uma 

exce<_;:ao que chama a atens:ao: o perfil do rosto de urn negro expondo uma cicatriz, 

ilustra a mensagem que proclama a eficacia de urn medicamento para sffilis (revista numero 

3A). 

. .. 
rHflKMnceunco Sll VEl RA 

Or.mdi: O~riY>'o!TJ d<lo ~''11111! 

UNIGO QUE CUftft ft SVrHJttJS 

Chama a atens:ao a discriminas:ao racial das tres pr6ximas caricaturas selecionadas 

(revistas numeros 8A, 13A, 16A). Estas imagens destacam a condis:ao de inferioridadc 

cultural e a heran<;a penosa de ascensao social por parte dos negros. A primeira caricatura, 

mostra uma capa veiculada em cor (proxima pagina). Urn marinheiro negro, em tom 

pejorative, tece comentarios, para seu colega, sobre tres mulheres brancas clegantemcntc 

trajadas e sentadas. Os marujos sao apresentados com as pelves projetadas para a frent.c, 

numa postura corporal desalinhada, e com os pes descalc;:os em tamanhos 

desproporcionais. A bordo do Encouras:ado Sao Paulo, suas figuras, embora ocupem o 

primeiro plano, estao fora do tra<;:o emoldurador da imagem.t 0 titulo da caricatura, 

com urn termo usual na epoca e adaptado da lingua inglesa («five-6-clock"), refere-se a 

urn dos habitos da elite: o ((cha das cinco". A fala de conotac;:ao vulgar, e tambem fora da 

moldura, utiliza os termos: (~ce, td, seu, culatrinhas'~ 

1 0 recrutamento de maru jos, durante o Imperio, segundo SILVA (1998), se fazia com "gmte do piorupitie". Os marinbeiros 

do Encourat;ado Sao Paulo comandaram, na Capital Federal em 19 10, urn levante cham ado "A Revolta da Cbibara", 
contra o uso do at;oite como meio disciplinador. Em can a enviada ao Presideme da Republica, Marechal Hermes da 

Fonsec u:n dos lideres dos revoltosos denunciou "a escravidiio 11a Mani1ba Brasileira", dispondo-se a romper "o ntgro vir1 qut 

cobn do patriotico e enMn .J• !1'11'0." 
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0 five-6-clock no "S. Paulo .. 
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Que ,:ui<.Jtnnhu correct.ls. 
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A Vida Modtma, 
06nov. 1913 
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A segunda caricatura, publicada em tom azulado, apresenta, na posis:ao central, 
uma empregada domestica negra (ama de leite) trajando chinelas, avental e touca. Ela 

carrega urn forte bebe em seus bras:os diante de urn grupo de politicos bern vestidos, 

numa atitude entre reverentes e perplexos. 

Scenas Polit[cas 

A Cigarm, 
06 mar. 191'1 

A terceira charge, editada em tom azulado, ocupa duas piginas da revista (proxima 

pigina). No plano inferior, aparecem dois negros colocados, cada urn em uma pigina, 

de forma quase espelhada e simetrica. Contrastando, na parte superior das piginas 

aparecem tres retratos emoldurados de crians;as bran cas, identificadas e diferenciadamente 

bern vestidas. Os dois negros estao em alto contraste, an6nimos, sem qualquer tras;o 

espedfico que os personalize. 
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5· CONSIDERA<;OES FINAlS 

B
AUDELAIRE (1996), ao tra~ar a condi~ao humana de seu lugar e seu tempo, 

busca a compreensao da beleza na sua vivencia poetica. A mulher da elite e o 

dandi, no culto a si mesmos, sao os personagens assimiladores da modernidade 

dentro do que ele chama de (lJoutrina da elegancia". De fato, a moda, a postura e a fantasia 
sao os elementos de valor na (~spirap:io do homem moderno". As revistas ilustradas brasileiras 

abarcam como ideia, nos flagrantes de rua, as percep~oes de epoca referidas pelo escritor 

e critico da modernidade, sobre comportamentos e prazeres na unidade pessoa

indumentaria: ((0 trqje impecavei a quaiquer hora do dia e da noite.[. . .J Um vestudrio inteligentemente 
J. " compos~o. 

Como urn atributo da mente humana, o ato de vestir-se e permeado por urn controlc 

da energia vital para al~ar esferas divinas: (Vma inabalavel resolurao de 11ao se ellloa(mcn: f.. .f 

Uma energia contida." 0 escritor frances considera essa pnitica como ((uma especie de religirio" 

com suas ((regras" e ((disciplinas". Todavia, a orgulhosa aristocracia, para o autor, estit 

decadente e fadada ao desaparecimento. S6 se torna viavel porque a sociedade aioda nao 

e plenamente democratizada. 

BAUDELAIRE (1967) coloca na boca de "0 Estrangeiro", titulo de seu poema 

em pro sa, que este nao possui pais, irmaos, amigos, pi tria. Mas amaas (nuvens que passam ... ld 

ao /onge ... as maraviihosas nuvens!" A simbolica imagem dicotomica das nuvens - como o 

transit6rio que oculta o brilho da luz ou como a constante renova~ao diante do eterno 

ceu - remete-nos as dualidades de urn poeta e de urn tempo.1 

1 Em "0 Pintor da Vida Moderna", Baudelaire apljca o termo "nuvem" como metafora para designar as belas formas dos 
trajes feminjnos: "reverberantes nuvens de teddos". 
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Ao disparar o botao fotografico tambem se descortinam pares opostos de urn 

muodo diviclido e polarizado: vida e morte, luz e sombra, lento e rapido, muito e pouco, 

forte e fraco, grande e pequeno, certo e errado, efemero e duradouro, dentro e fora, rico 
e pobre, branco e preto, bern e mal, nacional e estrangeiro, urbano e rural, belo e feio, 

espirito e materia, passado e futuro, aqui e la. 
"0 Estrangeiro,, que para Baudelaire e urn apatrida ( "Eu ignoro sob qual latitude 

minha ptitria estti situada''), sugere, como visao simbolica, urn olhar paralelo sobre a 

conflitante condiyaO do brasileiro, do inicio do seculo XX, de nao pertencimento, de 

alienigenas em terra propria. As evidencias das amarras da cultura nacional, na imprensa 

ilustrada daquela epoca, com a cultura estrangeira, surgem no intimo de formas de 

pensamento determinadas e determinantes no contexto nacional. No descompasso socio

economico, cujo atraso historico e sem duvida mais grave do que se imaginava, manifesta

se 0 repuclio de brasileiros a constituiyao hibrida de nossa populayao e seu fascinio pelo 

espetaculo da sociedade europeia. Com isso esquecem o principal: descobrir-se a si 

proprios. 

*** 

SEVCENKO (1983) afirma que, se no periodo da Independencia, inspirado pelo 

inclianismo, havia '~1m des~jo de ser brasiieiro", na Primeira Republica acontece o movimento 

oposto: '~m1 des~jo de ser estrangeiro", parafraseando Antonio Candido. 0 processo de 

modernizayao do pais, na transiyao do Imperio para a Republica, e norteado pela nova 

ordem capitalista e nao ha mais 1'sentimentos de sofidariedade social". 0 sistema das relayoes 

sociais brasileiras, segundo SCHWARZ (1999), e urn grande entrave. t'£ o problema de uma 
sociedade escravista inserida no mundo moderno.[ .. J A cOJ!ftgura[aO extremamente desastrada e doforosa 
da sociedade brasifeira. " 

HOLANDA (1971) escreve que, como advento da Republica, ''0 Brasil devia entrar 
em novo rumo, porque 'se envergonhava' de si mesmo, de Slla realidade bio/Ogica. 11 Ao iniciar urn 

modelo politico mais consoante corn as aspirayoes de nacionalidadc, o pais iria poder 

viver finalmente por si, sem precisar mostrar-se ou "merecer a aprovapio dos outros'~ 0 

proprio au tor reconhece que 'os nossos homens de ideias eram, em gera~ puros homens de palavras 

e livros; nao saiam de si mesmos, de seus sonhos e imagina[Oes. Tudo assim conspirava para a fabliCafoO 

de uma realidade artificiosa e livresca, onde nossa vida verdadeira morria asfixiada. " 

As imagens estudadas sao representac;oes da cultura nacional, no tempo e no espayo, 

promovidas pelo discurso fotografico. 0 retrato da gente brasileira vis to pelas ilustradas 

direciona o imaginario. Percebe-se nesses recortes, analisados em paralelo com a obra de 

Pastore, uma ausencia da gente simples na participayao socio-politica, conseqiiencia de 

uma democracia incipiente- apesar de todos os problemas desafiadores do acesso seguro 

ao que possam significar, ja que lidamos com a polissemia da linguagem fotogr:ifica. 

Percebe-se tambem, o auto-reconhecimento do brasileiro fundamentado no olhar do 

outro. As imagens das revistas documentam a historia social da pequena burguesia 
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paulistana. Sao evitadas as fotografias da miseria e os retratos de nossa crise social. 

0 discurso jornalistico fotognifico das ilustradas se constroi mostrando apenas urn 

dos muitos angulos da realidade urbana da Sao Paulo antiga. Pode-se considerar que a 

memoria coletiva esta organizada para essas imagens. A revista A Vida Moderna se diz 

popular. Mas o que e este povo brasileiro, se a ausencia de urn povo caracteriza o nosso 

passado? Roland Corbisier, em ORTIZ (1994), enfatiza que ate a Semana de Arte Moderna 

existe no pais urn a "pre-his lOria n. ~partir da industrializafCiO e da urbanizafCiO brasileira, assim 

como da revolufCiO de 30, o passo da hist6ria caminha cada vez mais para a constituifCiO de um elemento 

novo: o advento do povo no Brasil. n 
As revistas tern publico alfabetizado. 0 seu mercado consumidor se restringe a 

uma pequena burguesia, que seve refletida nas imagens aplicadas. Segundo CHACON 

(1985), apenas 14% da populac;:ao, de urn total de 14 milh6es, e alfabetizada quando do 

advento da Republica. (Mesmo assim, o entusiasmo repub!icano inicial consegue elevar o indice de 

a!fobetizafaO para 25% logo em 1900, degrau onde permanecera estag11ado, apesar da populafCio 

crescer para 30 milhoes. n 

As fotografias veiculadas nas revistas de atualidade, do inicio do seculo XX, prop6em 

urn discurso oficial segundo urn olhar europeu e elitista. Vao ao encontro dos interesses 

da imprensa jornalistica, para impor sentidos na memoria comum e desviar a atenc;:ao da 

realidade social das ruas. No esperaculo dos flagrantes de rua, atribui-se valor a 
representac;:ao de uma realidade de gente saudavel e bern vestida. Urn cotidiano distante 

da dor e da sujeira dos miseriveis. Essas imagens, saneadas e perfumadas, perdem a 

conexao com a dimensao humana da proximidade. A sociedade espera da fotografia 

jornalistica uma mera reproduc;:ao do poder? So a busca crftica da melhor comunicac;:ao 

pode nos levar a melhores realidades, e a isso Benjamin chama do ('agora de conhecibihdaden 

- a capacidade de apreender o mundo para a relac;:ao transformadora. 

As imagens de Pastore desconstroem, desmistificam verdades, criam urn novo espac;:o 

interacional entre o eu e o outro. 0 fotografo identifica-se com o aspecto popular e 

exotico do cemirio cotidiano. Como reporter de urn tempo, evidencia o div6rcio entre a 

elite e os "pes-rapados". Ele ajuda a criar identidades diferenciadas e nao esconde noss~\ 

mestic;:agem. A narrativa visual de Pastore empresta do cotidiano o corriqueiro, o mjudo 

que, longe de serem descompromissados, revelam uma outra cidade. Como urn ((flaneur' ', 

surpreende o instante - suas imagens conseguem flagrar uma intrincada rede de relac;:ocs 

e de comportamentos. 

0 fotografo cronista guarda em si o encanto de uma epoca: a cidade tornando-se 

metr6pole. 0 seu ponto de vista recupera elementos ic6nicos que constr6em significados. 

A captac;:ao imagetica de ('outros lugares" manifesta praticas culturais e enriquece nossa 

historicidade. Ao documentar imagens nao publicaveis, pelo contraste de sentidos, rompe 

paradigmas, crenc;:as e estere6tipos. Estas fotografias mantidas por cerca de 80 anos, 

numa caixa de charutos por seu neto, testemunha dizeres e denota o cerceamento social 

da pratica jornalistica de urn tempo. 

Pastore transmite urn tempo social, ao oferecer detalhes efemeros, que s6 a 
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imponderavel fotografia de rua e capaz de resgatar. E na experiencia 6ptica que a hist6ria 

se revela nas imagens das ilustradas e de Vincenzo Pastore. 0 fot6grafo italiano vai 
contra cliches incluindo, em suas representac:;oes, pessoas a ((margem, do movimento 

moderno das ruas. Sao gente simples, sem patria, sem trabalho, sem cidadania.2 Pastore, 

ao captar os aspectos de luz e de sombra da sociedade paulistana, torna possivel algumas 

afirmac;oes sobre seus documentos: os seus flagrantes de rua sao mais polifonicos de 
sentidos quando ele esci atuando fora das revistas; as suas fotografias de rua nao publicadas 

sao mais pluralistas de sentidos do que aquelas publicadas nas ilustradas. 

Refletindo sobre as fotografias de rua das ilustradas (e, tambem, as de Pastore) 

deduz-se que ambos os conjuntos se pautam na nao inclusao de qualquer elemento 
diferenciador ao seu discurso norteador. Porem, nao deixam de serem falsas. Afinal, as 

imagens veiculadas sao apenas aspectos da realidade. Como expressoes visiveis, elas nao 

sao capazes de tomar a realidade como urn todo, s6 como parte. Na tentativa de apreender 

essas fugidias figuras humanas, por urn instante retidas no suporte fotografico, tornam

se pertinentes algumas indagac:;oes. Como a fotografia pode transcender a sua dimensao 

redutora? Sera que a exigencia a contextualizac:rao, no c6digo da linguagem verbal, e a 

unica via de acesso seguro aos seus significados? 

As fotografias de rua das revistas ilustradas (A Vida Moderna e A Cigarra) e de 

Vincenzo Pastore convergem para urn retrato dispare. Apresentam uma antitese entre as 

pdticas da elite e as praticas da gente simples, ou seja, burguesia europeizada e miseria 

periferica. Estao ali reunidas, o registro de dois olhares, de duas opinioes, de duas 

revelac:roes, de dois pontos de vista diferenciados.3 No decorrer das primeiras decadas do 

seculo XX, ha controversias de opinioes sobre a cidade, como afirma PESAVENTO 

(1994): ((Para un~ a cidade se apresentava monstruosa, satanica, antro de doenras, perversidade 

morale desordem;para outros ela se revelava sedutora, atrativa, encarnando os valores da civilizarao, 
do progresso, da cultura. }} 

A Modernidade tern a pretensao de difundir a arte na sociedade. Acredita-se na 

razao como chave para a resoluc:rao dos problemas humanos. A fotografia aplicada faz 

parte desse ideal de levar a arte para as pessoas no cotidiano de cada urn. Po rem, segundo 
reflexao de COSTA (1995), com o aprimoramento das revistas ilustradas ha uma grande 

comradic:rao: ''0 homem nao consome a arte como referencial de libertarao das dificuldades imediatas, 

mas sim como o ponto terminal de uma trqjet6ria voltada somente aos interesses do capital 0 

2 Tra~ando urn paralelo com o momento contemporaneo, escreve JABOR (1993) comentando as cenas de rua do livro de 
fotografias "0 Rio Antigo", de Marc Ferrez (1895), visto em conjunro com outro livro de imagens ("Album de Familia", 

de M. Barros e I. Strozenberg): "Em 100 anos, os pobres nao nmdaram nada. Assim, o tempo nao passou para os misertiveis. Nao hti 
jotos de epoca 11e111 para os pobres, nem para os indios. Na Jato da misena nao hti o tempo. Na Jato do pobre nao ba o mistirio que vemos nas 
Jaros de fomilia. As fotos dos dots livros sao IIIII ti/bl(fll geral que (/(Imina 110 relrato de flOSS a crise de hoje. II 

"0 numdo evolmi1 n111ito, mat, ao mesmo tempo, nao evofuiunada. 11 Essa e a maneira como o metalurgico aposentado Armando 
Suffredini, em CRUZ (1999), ve o final do seculo XX. Para ele, "a evolufao tmrologica alterou radicalmmte a forma das coisas, !Jias, 
para quem e pobre, a vida contimw tao dijicil ql(a11IO litiS primeiras dicadas do skulo, II Filho de imigrantes italianos, Suffredini (nasceu 

no Bras em 1908) come~ou a trabalhar aos nove anos com comercio de vassouras, nas feiras livres, para ajudar seu pai. 
; Segundo percep~ao de AUMONT(1993), o sentido do termo original de "ponto de vista", que hoje se torna obsoleto, 
significava "lltgar onde uma coisa deve ser co/ocada para ser bem vista". Para o autor, a lingua cor rente da a esta expressao tres vias 

principais de signi fica~ao. 0 ponto de vista pode designar: '~1m foe a~ real 011 imagintirio, a partir do qual uma cena i olhada; o modo 
particular •· .,, /(ff1a qutstao pode ser CIJJJsidtrada; uma uptiriiio, 11m smtimmlo com rupeito a 11m jenommo 011 a 11111 acontecimento." 
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jotojorna/ismo co/ocott a autonomia da linguagem e o desenvo/vimento da visao conquistados pela 

modernidade a servifO de setts interesses imediatos. n 
A rua, para Walter Benjamin, ((i o tlnico campo vdlido de experiencian. 0 aforismo 

"Einbahnstrasse, (Rua de mao unica) sinaliza uma via de apenas um sentido de dire~ao. 

E a metafora da sociedade do tempo produtivo e direcionada pela 16gica capitalista do 
mercado. A organiza~ao do fluxo urbano, que permeia a modernidade, e a experiencia 

da perda do contato humano, dos encontros ao acaso, do imprevisivel. Para MATOS 

(1998), 11essa rua de mao tinica e tambem uma forma de contramao, Iugar de choques. JJ 

0 progresso material que varreu o seculo XX, o revolucionario avan~o das ciencias 

em todas as areas e a multiplicas:ao da capacidade produtiva nao asseguraram o mesmo 

patamar da evolu<;ao interior do homem. 0 desenvolvimento humanista, enquanto 

experiencia pratica, ficou distanciado da precisao tecnol6gica e das complexas teorias 

que o sustentavam. A regiao dos Balcas, em plena Europa, e testemunha concreta 

(Sarajevo/1914 e Kosovo/1999) de urn seculo ainda distante do dialogo humano. 0 

sonho da modernidade que se rompeu com a I Guerra Mundial, aqui criticado nas palavras 

de Walter Benjamin, em MATOS (1998), ficou como urn flagrante para ser, oxala, urn 

dia transformado: '.:4 colafao da experiencia estd em baixa 110 mercado.[..] e isso numa gera;ao 
que, entre 1914 e 1918, viveu uma das mais terriveis experiencias da hist6ria. [. .. ) Na epoca, ja se 
podia notar que os combatentes vo/tavam mudos dos campos de batalha. Nao mais rico~ e sim mais 
pobres em expen'encias comunicdveis. 11 
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