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RESUMO 

 

 

Essa pesquisa estuda a produção da fotógrafa Nair Benedicto (1940, SP) com o recorte entre 

os anos de 1970 a 1985, período em que ainda vivíamos a ditadura civil militar no Brasil. 

Formada em TV e Rádio pela USP em 1972, foi ativista opositora do regime e presa política 

em 1969. Ao ser solta inicia na fotografia integrando parte da geração de fotojornalistas que 

buscou maior autonomia na luta por direitos autorais e trabalhistas e uma abordagem mais 

pessoal na expressão da fotografia e fotorreportagens.  Às circunstâncias artísticas, políticas e 

sociais contextualizadas na análise da produção de Nair Benedicto e a reflexão sobre a 

fotografia do fotojornalismo e a fotografia considerada artística, somou-se, nessa pesquisa, 

uma retomada de abordagens teóricas, beneficiando nosso olhar crítico sobre a poética das 

imagens estudadas. A ideia geral é difundir a já consagrada carreira e importância de 

Benedicto na história da fotografia brasileira e enfatizar sua visibilidade no estudo da História 

da Arte. 

Palavras-chave: Nair Benedicto. Fotojornalismo. Ditadura. Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research studies the production of photographer Nair Benedicto (1940, SP) with the cut 

from 1970 to 1985, period in which we still lived the military civil dictatorship in Brazil. 

Graduated in TV and Radio from USP in 1972, she was an opposition activist of the regime 

and a political prisoner in 1969. Upon her release, she began photography as part of a 

generation of photojournalists who sought greater autonomy in the struggle for copyright and 

labor rights, and a more authorial approach in the field expression of photography and photo 

reports. To the artistic, political and social circumstances contextualized in the analysis of 

Nair Benedicto's production and to the reflection on the photography of photojournalism and 

photography considered artistic, added in this research a resumption of theoretical approaches 

on photography, benefiting our critical look on the poetics of the images studied. The general 

idea is to spread Benedicto's already established career and importance in the history of 

Brazilian photography and to emphasize her visibility in the study of Art History. 

Keywords: Nair Benedicto. Photojournalism. Dictatorship. Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A fotografia no Brasil tem uma trajetória incrível, entrelaçada com a própria invenção 

da mesma, pois, embora consagradas as descobertas dos franceses Joseph Nièpce, Louis 

Jacques Daguerre, em 1939 e as estudos do inglês Willian Henry Fox Talbot, o Brasil já tinha 

as experiências do francês Hércule Florence, instalado no país e desenhista da Expedição 

Langsdorff. Com suas anotações técnicas e iconografias, foi pioneiro na captação e fixação de 

imagens, ou seja, praticamente, mas não oficialmente, inventou a fotografia na época do 

Brasil imperial (Kossoy, Boris. Hércules Florence, 1833: A descoberta isolada da Fotografia 

no Brasil). Pouco mais tarde, o Imperador D. Pedro II (1825-1891), interessado no recente 

daguerreótipo, estimula oficialmente o desenvolvimento da fotografia com a contratação de 

Marc Ferrez na Marinha Imperial e na Comissão Geológica do Império para registrar o 

desenvolvimento e as construções na cidade do Rio de Janeiro
1
. 

 A expansão do uso pela elite, que se apoderou da fotografia, e o início do 

fotojornalismo nos anos 1920 e 1930 consagra a tecnologia da época e a populariza nas mais 

diversas linguagens estéticas e midiáticas da própria fotografia nos dias de hoje. Com esses 

percursos múltiplos e diferentes, há que se salientar e resgatar algumas histórias, conquistas e 

consolidações da fotografia no Brasil, cuja autonomia profissional se fortaleceu e novas 

tendências estéticas proliferaram, registrando as próprias mudanças sociais, artísticas, 

intelectuais e políticas do país. 

          Nesse contexto, em nosso tema estudaremos a produção fotográfica de Nair Benedicto. 

Sua carreira é tão extensa e importante, que faremos um recorte em sua produção escolhendo 

o período de 1970 a 1985, época política de ditadura civil militar no Brasil, portanto, de 

restrições às livres expressões e direitos civis, mas um período repleto de possibilidades de 

resistências, no qual Nair Benedicto sempre se posicionou. 

          Em nosso objetivo geral, sobre o percurso da produção de Nair Benedicto, surgiu outra 

demanda a discutir que se tornou nosso objetivo específico que é pesquisar exatamente esse 

algo que é ou que se torna arte, que traz reflexões, que faz aproximações com o filosófico, o 

estético e artístico, pois vai do acompanhamento prático de um percurso de produção de 

imagens, inicialmente do fotojornalismo de Nair Benedicto, para uma questão ampla, que se 

                                                 

1
 Disponível em: < http://brasilianafotografica.bn.br/?p=1443>. Acesso em 06 abri. 2019.  

http://brasilianafotografica.bn.br/?p=1443
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ramifica na própria condição da fotografia, com sua especificidade e potência de se superar na 

criação de imagens, criar camadas e caminhos de pensamentos que se conectam 

estruturalmente entre si e também se opõem, desdobrando-se em problemáticas da estética, da 

filosofia, da semiologia, da psicanálise, da comunicação, abrindo muitas interfaces e 

“brechas” para inovar, “ser arte”. 

          Essas fundamentais questões da fotografia se colocam diante de um percurso que vai da 

análise do que fora considerado registro do real, do discurso e da narrativa da imagem para 

uma trajetória inesperada e inevitável da metafísica, da estética, do artístico. Uma dinâmica 

tanto potente, quanto reverberante na recepção e que outras linguagens como a pintura, nem 

sempre conseguiu, pois sendo a imagem fotográfica advinda de um dispositivo técnico aliado 

às escolhas do operador agrega-se um valor de magia, de ilusão, mesmo sobre um referente 

que não tenha existido. É uma dinâmica de imagens que entra em conexão com as nossas 

vidas e nas questões cotidianas, de demandas sociais quanto nas estéticas, existenciais e 

políticas. 

         A escolha por Benedicto, além de referenciá-la para um espaço mais valorizado na 

história da fotografia inserida nos estudos da História da Arte, também nos ajuda a pensar 

sobre a diversidade de linguagens dentro da própria fotografia, a coexistência de 

possibilidades diferentes em sua poética e circulação nas instituições de arte. O estudo do 

período busca corroborar com o fato da operância daquele regime como um Estado de 

exceção de direitos, diante do contexto do poder político atual que tende a negar essa 

característica totalitária.  No desenvolvimento desse recorte temporal, que viveu em seu 

período final a abertura política, nosso tema está em continuum com a perspectiva histórica, 

principalmente porque a fotógrafa estudada é contemporânea a nós e muito atuante no 

presente.  

         Consideramos como importante em nosso tema, a estratégia alternativa de resistência de 

Benedicto a esse regime. Ao registrar com um olhar atento, imagens com foco nos direitos 

humanos abordando temáticas sobre a exclusão social e a condição de mulheres, crianças, 

indígenas, operários (SP), bem como a expressividade dos mesmos e sua existência 

subjacente, conscientemente ignorada pelo poder público e ocultada pela censura imposta ao 

jornalismo crítico pelo Estado. 

         Nesse contexto, outro aspecto histórico a salientar é a importância de seu ativismo em 

defesa dos direitos trabalhistas e autorais dentro da fotografia no Brasil, abrindo um caminho 

para consolidar o profissionalismo da área, a exemplo da Agência Magnum Photos, empresa 
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francesa fundada por Cartier-Bresson e Robert Capa, em 1947, com proposta de maior 

autonomia aos profissionais da fotografia e liberdade crítica para associar pontos de vista 

autorais às denúncias de problemas sociais. Benedicto, em 1979, juntamente com Juca 

Martins, Delfin Martins e Ricardo Malta fortalece esse processo como sócia-fundadora, da 

Agência F4 de fotografia, que tinha o formato de cooperativa e se destacou ao apresentar a 

cultura popular e novos posicionamentos políticos da classe trabalhadora, como greves e 

movimentos pelo direito à moradia. 

          Atualmente, o país inicia mudanças de poderes na gestão política. Percebemos 

retrocessos na questão de direitos humanos e tentativas de apagamentos dos processos 

históricos e culturais imprescindíveis para a formação educacional. A arte também corre 

perigo de perder investimentos públicos, de ser atacada e até mesmo censurada, como vimos 

recentemente na interdição do espetáculo “O Evangelho segundo Jesus Rainha do Céu”, de Jo 

Clifford em 2017, na cidade de Jundiaí-SP, cuja temática traz Jesus Cristo como uma mulher 

transgênero, assim como à Exposição Queermuseu, em 2018, em Porto Alegre (RGS).  Outro 

exemplo recente em São Paulo, em outubro desse ano, foi a retirada das fotos da artista 

Janaina Reis da exposição “Universo Feminino” no Centro Municipal de Educação 

Adamastor em Guarulhos. A ordem partiu do prefeito Gustavo Enrich Costa, conhecido como 

Guti. As fotos traziam imagens do protesto das mulheres no Largo da Batata em São Paulo 

contra o, então, candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. 

          A fotografia tanto da área documental, jornalística ou na esfera artística, também está 

exposta a essas intervenções de cunho moralista, as questões religiosas ou de gênero e em 

risco de sofrer censura na sua circulação. Na esfera do documental, sempre há um recorte da 

realidade e deve haver crítica na interpretação. 

Além desse percurso do fotojornalismo ao espaço museológico na produção de 

Benedicto, é preciso também valorizar seu empenho no reconhecimento da legitimação 

autoral do trabalho do fotógrafo antes sempre subordinado à exploração de trabalhos 

fotográficos por conglomerados comerciais, que nem sempre davam os devidos créditos 

autorais, remuneração justa e autonomia. A função dessa pesquisa é também contribuir com 

as atuais discussões sobre questões de gênero ao pesquisar e divulgar, na academia, a obra de 

uma fotógrafa em um país que, normalmente, se omite ao acesso e empoderamento das 

mulheres que, estatisticamente, apresenta altos índices de violência estrutural contra a mesma.  

Esse resgate de contribuições históricas e artísticas de uma profissional mulher na fotografia 
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que, pioneiramente e há mais de 40 anos, registra imagens do Brasil com particularidades 

sociais e políticas do universo feminino, enriquece o debate. 

          E por fim, em termos de estética, valorizar a fotografia em si, como objeto de arte, 

como instrumento de pensamento e recurso intelectual que possa permitir oferecer e estimular 

a reflexão ético-política sobre o uso e funções das imagens e a questão, nesse estudo, 

prioritária, da transição de uma vertente documental para a arte.  

          Nesses termos, o presente trabalho apresenta divisão em três capítulos citados abaixo, 

cada qual com suas respectivas divisões: 

          No primeiro capítulo apresentamos Nair Benedicto. Em duas subdivisões destacamos 

primeiramente as suas origens, formação, posicionamentos e faremos uma breve biografia 

da fotógrafa e o contundente entrelaçamento de sua vida pessoal com a escolha por uma 

fotografia engajada em favor de direitos humanos. Sua convivência desde a infância com a 

diversidade de culturas e a consciência do seu momento histórico lhe inspirou a luta por 

direitos de sua categoria profissional e a produção de fotografias com linguagem própria e 

expressão singular, contribuindo para a construção de memória do país com participação 

crítica e reflexiva. Na segunda subdivisão, chamada atuação, produção e circulação em 

acervos, retomamos a construção de sua carreira e sua participação direta nos diversos 

eventos de fotografia no Brasil e no mundo, além de lembrarmos diversas exposições das 

quais participou. 

          No segundo capítulo, fotografia, um campo aberto, pretendemos nos fundamentar, 

junto aos expoentes teóricos da fotografia, para pensarmos uma trajetória dos discursos 

existentes sobre a história da fotografia desde sua invenção, que nos ajudem a pensar o 

caminho mais artístico da mesma. Serão três subdivisões, a primeira denominada breves 

conexões, transversalidades e interfaces teóricas, é uma retomada das teorias que pensam a 

fotografia e que nos faz entendê-la como linguagem e expressão. A segunda, a dialética das 

dialéticas, continuamos com o diálogo da fotografia com toda sua dialética nata, por ser um 

dispositivo mecânico operado humanamente e perceber como as narrativas dessa prática se 

transmutaram com suas especificidades ou para além dela. Quando chega a poesia... é a 

terceira subdivisão do segundo capítulo, na qual acompanhamos um fluxo de mudanças 

técnicas, tecnológicas e simbólicas, vemos que as imagens da fotografia constroem suas 

poéticas e no caso de Nair Benedicto, a presença dessa poética apresenta-se através de um 

humanismo de vitalidade e potência para micropolíticas. 
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            No último capítulo, pesquisa e análise das imagens, verificamos nossa hipótese e, 

sem a pretensão de uma análise definitiva, pesquisamos nove fotografias de Nair Benedicto 

em diferentes momentos de sua carreira até o período de 1985. Acompanhamos uma visão de 

distintos registros, desde o enfoque de fotografias jornalísticas às imagens que tangenciam 

fotos com iconografia mais neopictorialista. 

            Como metodologia, empreendemos um estudo nos catálogos de exposições, 

entrevistas, publicações de livros e fotolivros com imagens da fotógrafa. Conhecemos as mais 

divulgadas fotografias de Benedicto no dado período, das quais escolhemos um pequeno e 

representativo número delas, que tenham feito parte de publicações ou exposições individuais 

da autora, ou em conjunto com outros fotógrafos e artistas. Nair Benedicto gentilmente 

autorizou, através de e-mail, o uso das suas fotografias que estejam disponibilizadas online, 

para análise desse estudo. 

            Pesquisamos nos acervos institucionais de arte de São Paulo, catálogos, livros e outros 

documentos que veiculem imagens produzidas por Benedicto. Os acervos físicos das 

instituições consultados para essas pesquisas foram: Centro de Documentação da Pinacoteca 

de São Paulo-Cedoc, Centro de Pesquisas do Memorial da Resistência de São Paulo, Centro 

de Pesquisa do Arquivo Multi-Meios do Centro Cultural São Paulo, Biblioteca Instituto 

Moreira Salles-IMS de São Paulo, Biblioteca Itaú Cultural São Paulo e Centro de Pesquisa da 

Biblioteca-MASP. Os demais centros culturais, políticos e acervos museológicos pesquisados 

online constam na bibliografia. 

            Estudamos os discursos de especialistas na área de fotografia sobre a produção de Nair 

Benedicto e os textos de autores que tenham a fotografia como exemplo do pensamento 

crítico. Como resultado esperado, a pesquisa poderá contribuir com a história das instituições, 

discursos e alteridades. Expandir a compreensão sobre o pensamento por imagens e apurar o 

olhar crítico sobre as produções fotográficas, impulsionando a difusão e reflexão sobre a 

produção de Benedicto. Como promotora visual da história da fotografia no Brasil, ela faz 

uma antropologia das imagens de nós mesmos, a partir das ideias e da sua micropolítica. 
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1. NAIR BENEDICTO 

 

1.1 Origens, formação e posicionamento. 

 

 

Essa fase inicial dos anos 70 foi salientada para contextualizar a situação política do 

país e como isso reverberou na vida, formação e carreira de Benedicto. Afinal, suas produções 

fotográficas no fotojornalismo aparecem após sua formação. Primeiramente relembramos os 

acontecimentos históricos do período. 

Nessa conjuntura de 2019, em que uma nova gestão política de direita assumiu, 

através de eleições diretas, a Presidência da República do Brasil, tem-se colocado em risco 

várias conquistas e direitos de populações frequentemente vulneráveis e marginalizadas, logo, 

é urgente que retomemos os acontecimentos pós 1964, os quais essa gestão atual quer negar e 

ao mesmo tempo, quer retomar com as mesmas práticas moralizantes e excludentes 

associadas a novos condicionamentos ideológicos, sub-repticiamente aliados às tecnológicas 

digitais, como uso de fake news (disseminação de notícias falsas na Internet). 

A história profissional inicial de Nair Benedito está totalmente entrelaçada com a 

história da ditadura civil-militar no Brasil, que a aprisionou em 1969, quando estudava na 

Universidade de São Paulo. Há que se traçar um breve relato desse período, pois foi 

determinante também para a fotografia brasileira e para as artes, em geral. A ditadura civil-

militar iniciou com o golpe militar de 31 de março de 1964, sobre o então Presidente da 

República, João Goulart, que havia sido eleito de forma democrática, como vice-presidente 

pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) na chapa Jango-Goulart, em que Jango, então 

presidente, renunciou. O Marechal Castelo Branco assumiu com o grupo militar justificando o 

golpe com a alegação de uma suposta ameaça comunista no país. O Congresso Nacional é 

fechado e os Atos Institucionais se impuseram e instauraram o controle social total com 

políticas de censura, perseguição ideológica, supressão de direitos constitucionais e da 

democracia além da forte repressão aos que eram contrários a esse regime. 

Houve forte centralização do poder executivo em detrimento da Constituição de 1946. 

A imprensa, programas de rádio e televisão, cinema e teatro foram reprimidos, a liberdade de 

expressão era quase inexistente. Sindicatos, partidos políticos, associações e agremiações 

estudantis ou representativas da sociedade foram suprimidos ou sofreram pesada interferência 

do governo. Grandes transformações na economia do Brasil foram iniciadas com otimização e 
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modernização da indústria e do comércio com abertura ao capital estrangeiro, em detrimento 

da produção nacional. Um vultoso endividamento externo com permanência de extrema 

concentração de renda a uma elite conservadora, que apoiou o golpe, aprofunda as 

desigualdades sociais no país. 

Em 1968, o Ato Institucional nº 05, foi o que mais acirrou a chamada “linha dura” 

com poderes excessivos e abusos de autoridades ainda maior, sendo a atividade artística, uma 

das manifestações mais vigiadas. A veiculação da imprensa e o fotojornalismo críticos eram 

censurados com imposição de pautas e propagandas pró-regime. Esse se colocava na mídia 

com uma imagem de harmonia social e propagandeava o “milagre econômico brasileiro”, 

principalmente nos anos 1970 a 1973. Parte da população rural, indígenas, cientistas, políticos 

de esquerda, estudantes e artistas foram caçados, presos e torturados. Segundo a Comissão 

Nacional da Verdade 
2
, criada em 2011 para apurar crimes de mortos e desaparecimentos pela 

ditadura, houve de 1946 a 1988, oficialmente, 434 casos de assassinatos e desaparecimentos e 

milhares de casos de torturas aos presos políticos pelo Estado totalitário. Com o forte apoio de 

grandes empresários e proprietários rurais, amplos setores conservadores da classe média e 

também por empresas estrangeiras atuantes no país, principalmente aquelas ligadas ao setor 

automobilístico e telecomunicações, o governo se fortaleceu. Enfrentou, porém, diversos 

movimentos de resistência como os movimentos estudantis, inspirados no maio de 1968 da 

França, que iam às ruas pedir o fim da ditadura no campo e na urbanidade. Mas com Ato 

Institucional Nº 5, o conhecido AI-5, a linha dura foi totalitária e os opositores não 

conseguiram mudar a conjuntura, pela dura repressão e terror. 

          Houve um marasmo cultural institucional devido à forte influência do Estado na 

formação de órgãos culturais, sendo que, ao mesmo tempo, havia um investimento federal na 

área, mas com um viés nacionalista, que visava uma cultura de massa controlada e impunha 

censura prévia as exposições e aos artistas plásticos que o estado considerava subversivos. 

Nesse sentido, o Estado impedia a ideologia de esquerda na cultura e ao mesmo tempo 

instituía órgãos e estratégias culturais que favoreceram os seus valores moralizantes e 

conservadores como controle social. No entanto, mesmo reprimido, surge um panorama 

cultural fértil e complexo tanto nas artes plásticas como no cinema, na literatura, na música e 

na fotografia e cujas estratégias criativas tentavam driblar a censura. As frestas das quais se 

                                                 

2
 Disponível em: <http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php>. Acesso em 06 abr. 2019. 

http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php
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escapa do autoritarismo abrem novas frestas e caminhos nas artes, nas visualidades e 

linguagens. 

          As manifestações iniciais de censura nas artes ocorreram no 4º Salão de Brasília. As 

obras de Cláudio Tozzi e José Aguilar, consideradas políticas, foram censuradas. Gravuras 

foram retiradas previamente do 3º Salão de Ouro Preto, antes que o júri as visse. Na Bahia, 

em dezembro de 1968, a 2º Bienal Nacional de Artes Plásticas foi fechada, 10 obras expostas 

no MAM-Salvador, julgadas subversivas, foram recolhidas e algumas até destruídas no pátio 

do museu. A 2ª Bienal Nacional na Bahia, inclusive, inovava com uma sala especial de 

fotografias e, apesar de não fazer parte das premiações, dividia espaço com outras categorias 

artísticas. O regime prendeu os organizadores Riolan Coutinho, Juarez Paraíso e o diretor do 

Departamento de Ensino Superior e Cultura Luís Henrique Dias Tavares. Em 1969, chega-se 

a um ponto crítico da censura, foi proibida a mostra dos artistas selecionados para a 

representação brasileira à 4º Bienal de Paris, no MAM-RJ. A chamada pré-bienal foi 

suspensa. Havia a espetacular foto “Queda da Moto” de Evandro Teixeira, do Jornal do 

Brasil, que mostrava o tombo de moto de um oficial da Força Aérea Brasileira, o que soou 

como provocação ao regime. A forte repercussão no exterior do fechamento da exposição do 

MAM do Rio de Janeiro leva a um boicote internacional à X Bienal de São Paulo, também em 

1969. Artistas de vanguarda assumiram posição de marginalidade e muitos se exilaram no 

exterior. 

         A oposição ao estado totalitário, o empobrecimento da população com fortes arrochos 

salariais e desemprego, a crescente militância estudantil, a morte do jornalista Wladimir 

Herzog em 1975 e a consequente mobilização social com vários protestos, impulsionaram o 

início da luta pela democracia. As manifestações, como a campanha pela “Anistia ampla, total 

e irrestrita”, já eram possíveis, graças à gradual e transitória “distensão” do regime militar no 

governo do General João Batista Figueiredo, cujo mandato durou 6 anos, de 1979 a 1985. 

Em 1979, com Figueiredo na presidência do país e o contínuo desgaste da ditadura civil-

militar, parte da sociedade reage com muitas manifestações contra a violência, censura e a 

crise econômica. Inicia-se um processo de redemocratização. 

          A Lei da Anistia, do mesmo ano, promove a libertação de presos políticos e permite a 

volta dos exilados, porém, tem fortes críticas ao anistiar também os agentes da repressão que 

cometeram crimes de tortura e assassinatos. A transição do regime com a abertura política foi 

inevitável, mas ainda enfrentaram resistências da ala de militares da chamada “linha dura”, 

que queriam barrar o processo, como no caso do atentado do Rio Centro em 1981, episódio 
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em que eles tentaram colocar uma bomba no espaço de um grande show pró-abertura política, 

na tentativa de culpabilizar a esquerda pelos danos, porém, o dispositivo explodiu dentro do 

carro dos próprios militares
3
.  

          Houve a reforma político-partidária, com a criação de novos partidos, entretanto, o 

Partido Comunista ainda era ilegal. Parlamentares oposicionistas ao regime também tinham 

seus mandatos cassados, ou seja, a perseguição não era apenas dirigida aos grupos armados 

considerados subversivos. Com o crescimento das lideranças políticas advindas das greves de 

operários, principalmente do ABC paulista, surgiu em 1980 o PT, Partido dos Trabalhadores, 

com forte oposição ao regime. O sucessor de Figueiredo ainda seria eleito indiretamente, mas 

em 1983, o Deputado Dante de Oliveira do PMDB apresenta a Emenda para eleições livres e 

diretas que mobiliza a sociedade. 

          A campanha por eleições livres e diretas foi um movimento político democrático com 

ampla participação popular em prol de eleições diretas para presidente da República, ganha 

força como “Diretas Já”. Em 1984 foi fundamental como tomada de consciência política 

popular, que como movimento, pressiona os parlamentares a aprovarem a emenda. No 

entanto, o projeto de eleições diretas não passou no Congresso. 

          Foram longos vinte e um anos de resistência. O período da ditadura se estende até a 

eleição, indireta, de Tancredo Neves em 1985, que faleceu antes de assumir a presidência da 

República. Somente após o governo do seu vice, José Sarney em 1989, é que houve eleições 

diretas no país. 

          É nesse período complexo, na história e na cultura do país, que faremos um recorte na 

produção fotográfica de Nair Benedicto. Na imprensa, a censura arbitrária do regime ou a 

autocensura dos jornais eram sistemáticas. A fotografia como poderoso instrumento de 

informação, tornou-se nessa fase um meio que driblava a censura, pois o regime controlava 

com mais eficiência publicação de textos e outras linguagens da arte. Muitas fotografias 

passavam sem restrições pelos censores, por esses não compreenderem as mensagens 

implícitas nas imagens. Segundo Rubens Fernandes Junior, os censores eram “analfabetos dos 

códigos visuais” (Labirinto e identidades, 2003, p.156). Com temáticas diversas, mas 

                                                 

3
 INFO ESCOLA. Michele Viviane Godinho Côrrea.  

Disponível em: < https://www.infoescola.com/autor/michelle-viviane-godinho-correa/3358/>. Acesso em 10 out. 

2019. 

https://www.infoescola.com/autor/michelle-viviane-godinho-correa/3358/
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incentivando a consciência política, a fotografia embora engajada, tinha uma apresentação 

criativa, ousada e artística, como veremos nessa pesquisa. 

No final dos anos 70, os movimentos do país lutam para se reorganizarem. A Anistia, 

greves, lutas sindicais tem a efervescência em conjunto com iniciativas estéticas e políticas na 

arte, música, literatura e no fotojornalismo. Todos em busca de expressão, autonomia, novas 

relações profissionais. O fotojornalismo luta por pautas com independência e criatividade.  

Uma das fotografias mais emblemáticas retratando o totalitarismo do regime do Brasil, na 

ditadura civil-militar, é a fotografia feita de Aurora Maria Nascimento Furtado (1946 - 1972), 

estudante de psicologia e militante da Ação Libertadora Nacional, a ALN (Organização 

revolucionária criada por Carlos Marighella que defendia a luta armada para derrubar o 

regime militar do país). Ela foi atingida por arma de fogo no joelho, torturada por 

espancamentos e morta com a sinistra e inaceitável “Coroa de Cristo”, espécie de cinta de aço 

preso à cabeça da vítima, sendo gradativamente pressionada, levando a morte.  

          A foto esteve presente na exposição Nair Benedicto - Por debaixo do pano (Curadoria 

de Diógenes Moura, Casa da Imagem/SP, Nov. 2015-Fev. 2016) apresentada como tríptico na 

sala da temática sobre a ditadura na exposição, talvez como metáfora do dilaceramento. 

Disponível nos relatórios da Comissão da Verdade, a referida foto é parte da documentação 

oficial de arquivo sobre Aurora Maria do Nascimento Furtado. 

 

Imagem I - Fotograma do vídeo da exposição Por debaixo do pano. 

 

Fonte: Print screen da publicação do vídeo da exposição no site do jornal Rede Brasil Atual. 
4 

                                                 

4
 Disponível em: <https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2015/12/o-brasil-das-minorias-nas-fotografias-da-

paulistana-nair-benedicto-6412/>. Acesso em 06 abri. 2019. 

https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2015/12/o-brasil-das-minorias-nas-fotografias-da-paulistana-nair-benedicto-6412/
https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2015/12/o-brasil-das-minorias-nas-fotografias-da-paulistana-nair-benedicto-6412/
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O fotograma do vídeo da Reportagem da TVT sobre a exposição Por debaixo do pano (2015) 

no Museu da Cidade mostrou a imagem de Aurora Furtado do Nascimento, quando já estava 

morta por tortura e foi colocada no chão, simulando morte por tiroteio, no Rio de Janeiro em 

novembro de 1972. Na foto que consta no Relatório da Comissão da Verdade, não há crédito 

do autor. Como escreve Elio Gaspari em A ditadura envergonhada: “Baixado o AI-5, „partiu-

se para a ignorância‟. Com o Congresso fechado, a imprensa controlada [...] a máquina de 

repressão exigia liberdade de ação. Com o AI-5, ela teve e foi à caça” (2002, p.345). 

              Nessa perspectiva, o objetivo geral do estudo aqui apresentado é pesquisar fontes e 

analisar a produção de Nair Benedicto, a partir de algumas fotografias, apresentar sua 

heterogeneidade temática e militante e relacionar com sua trajetória como mulher, ativista e 

fotojornalista afetada pela repressão da ditadura civil militar no Brasil, sua posição de 

resistência na arte e de sua luta para um lugar legítimo da fotografia. Como Benedicto tem 

uma carreira extensa, delimitaremos entre os anos 1970 e 1985, época de repressão em que 

houve transições do regime da ditadura da fase dos “anos de chumbo”, mais totalitário, 

passando por manifestações pela Anistia até o advento do movimento Diretas Já!. 

Filha caçula de uma família numerosa de imigrantes italianos, Nair nasceu em 05 de 

janeiro 1940 em São Paulo. Sua infância no bairro da Liberdade foi uma convivência com a 

diversidade do bairro, onde residiam vários imigrantes, japoneses e negros. Havia uma 

efervescência política na área devido a um jornal de esquerda nas proximidades de sua 

residência, o que, por algumas vezes, motivada por circunstâncias de vistorias policiais, sua 

casa virava refúgio dos cassados da época. Muito provavelmente, ser descendente de 

imigrantes e não da elite, já lhe imprimira pontos de vista que ampliam a percepção das 

diferenças entre as culturas das desigualdades sociais e da necessidade de direitos humanos 

garantidos. 

O companheiro com quem teve seus três filhos foi o francês Jacques Breyton (1921-

2005), que tinha experiência de ser militante ativista na França e foi um dos fundadores do 

Partido dos Trabalhadores. Benedicto estudou um ano no curso de Comunicação na 

Universidade FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), onde teve aulas com o filósofo 

Vilém Flusser. No ano seguinte entrou na Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo-USP, no curso Rádio e TV, pois queria trabalhar com imagens. 

Segundo Benedicto, em esclarecedora entrevista concedida às pesquisadoras Luiza Giandalia 

e Julia Gumieri em 11/04/2018 no Memorial da Resistência para o Programa Coleta Regular 

de Testemunho. Ela fala sobre militância, resistência e repressão durante a ditadura civil-
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militar. Também revela as circunstâncias de sua prisão e o contexto que vivia na ocasião na 

universidade, com a família e início de seu trabalho. 

Benedicto conta que o curso na ECA USP ainda se estruturava e era conservador. Ela, 

junto a outros alunos fez, sem apoio institucional ou financeiro da universidade, uma semana 

de discussões para a qual convidaram o filósofo e sociólogo francês Edgar Morin, Jean 

Claude Bernadet e outros nomes consagrados, revitalizando o espaço acadêmico do curso. 

Essa semana de discussões teve reverberações na graduação e na universidade e os contatos 

feitos foram fundamentais quando Benedicto foi presa pela ditatura. 

Formou-se, em 1972, em Comunicações - Rádio e Televisão pela ECA- USP e ainda 

estudante foi contra o regime militar.  Em outubro de 1969, ela e o marido foram presos.  

Benedicto era militante da ALN (Aliança Libertadora Nacional), pois sua casa servia muitas 

vezes para realização de reuniões políticas. Sua prisão foi atrelada à prisão dos padres que 

intermediavam as informações para Marighella. Sofreu torturas físicas e também morais e por 

ser uma mulher com três filhos, na época, e por “não ter barriga”, relata que os torturadores 

julgavam que ela fazia “treinamento de guerrilha”. 

          Após cerca de 40 dias detida no Departamento de Ordem e Politica Social (DOPS-SP), 

foi para o Presídio Tiradentes, mesmo local em que logo após é presa Dilma Rousseff, 

primeira mulher eleita presidenta do Brasil em outubro de 2010 e reeleita em 2014, sofrendo o 

golpe do impeachment do mandato em 2016. Tem seu depoimento
5
 gravado no Memorial da 

Resistência de São Paulo no Programa Coleta de Testemunhos- C141- Nair Benedicto. A 

coleta do Memorial tem por objetivo, ampliar o conhecimento sobre a história do 

Departamento de Ordem Politica e Social (DOPS-SP), no testemunho de ex-presos, 

perseguidos políticos, familiares de mortos e desaparecidos e de funcionários à época do 

regime civil- militar. 

          Ao sair da prisão, nove meses depois, Benedicto revela que não conseguiu os “atestados 

de idoneidade” ou Atestado de Bons Antecedentes, documento emitido pelo DOPS
6
 que era 

como um boicote aos opositores do regime ou presos políticos para que não conseguissem 

emprego, principalmente em órgão de imprensa. Sem o atestado era impossível conseguir 

                                                 

5
 Depoimento disponível para consulta pública com agendamento prévio na instituição. 

6
 GODINHO CORRÊA, Michele Viviane. DOPS. Disponível em: <https://www.infoescola.com/historia/dops/>. 

Acesso em 30 out. 2019. 

https://www.infoescola.com/historia/dops/
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trabalhar em televisão, sua área de formação. Como queria trabalhar com imagens, migrou 

para a fotografia pela possibilidade de trabalhar com maior autonomia. 

Nessa fase, uma de suas filhas tinha frequentes crises de asma e Benedicto revela ter 

dedicado maior tempo aos filhos e à produção de vídeos, imagens e aulas, deixando a 

militância mais como alternativa com suas temáticas sociais. Teve a empresa de audiovisual 

no início da carreira, Alfha Comunicações, e também desenvolveu audiovisuais importantes 

sobre violência contra a mulher (Não quero ser a próxima) e sobre autonomia sobre o próprio 

corpo feminino (O prazer é nosso) que teve grande repercussão e circulação em eventos de 

direitos humanos e periferias e continua impactante até os dias de hoje. Além desses trabalhos 

audiovisuais, realizou outros sobre grandes projetos desenvolvimentistas da Amazônia, como 

a construção da Rodovia Transamazônica e sobre o direito à terra da população indígena. 

Trabalhou no jornal alternativo Movimento e no São Paulo, que eram da arquidiocese católica 

de São Paulo, na época de Don Evaristo Arns. Ambos os jornais sofriam censura como todo 

trabalho informativo e intelectual de esquerda na época. 

No jornal Movimento, o fotojornalista Juca Martins, era diretor de arte e editor entre 

1975 e 1977. Em entrevista a Paulo César Boni, da revista Discursos Fotográficos, revela que 

com a censura, a carga de trabalho era enorme, pois para manter o jornal era preciso produzir 

o equivalente a três jornais para sair um, por preverem os cortes. Exalta a influência de Mino 

Carta da revista Isto É, para a qual era fotógrafo freelancer. Carta sugeriu aos fotógrafos 

serem donos de seus negativos e mentores intelectuais de suas fotos, o que contribuiu com a 

ideia para a formação da Agência F4. 

Em entrevista a Cristina Barcsinski, editora do boletim digital do Departamento de 

Psicanálise da instituição Sedes Sapientiae, em de abril de 2017, Benedicto revela que ao sair 

da prisão pretendia fazer trabalhos sociais nas periferias e foi nas vilas operárias do ABC em 

São Paulo que, percebendo o analfabetismo, propôs também aulas de história ao proletariado 

junto às aulas de alfabetização dada pelas freiras aos adultos. Ao Memorial da Resistência, 

revela que utilizavam nessas aulas, os métodos da Pedagogia de Paulo Freire e técnicas do 

Teatro do Oprimido de Augusto Boal que ela conhecia bem e aplicou. Essas ações foram 

fundamentais para futuros líderes grevistas. 

           Assim, inicia um percurso profissional engajado nas questões sociais e políticas e nas 

temáticas do cotidiano das classes vulneráveis e minoritárias, movimentos sociais e históricos 

de trabalhadores. Benedicto, em entrevista concedida a Mônica Maia ao programa online 

“Mulheres na Fotografia”, em agosto de 2017, diz ter várias referências para seu trabalho, mas 
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destaca a fotógrafa americana Susan Meiselas, da Magnum Photos, conhecida pelas suas fotos 

dos anos 70 sobre os horrores da guerra da Nicarágua e Josef Koudelka, fotógrafo tcheco, 

também da Magnum Photos, consagrado com as fotos da Primavera de Praga de 1968.  

Em 1979, foi sócia fundadora da histórica agência F4 de Fotojornalismo com Juca 

Martins, Delfin Martins e Ricardo Malta. Ficou na F4 até 1991, ano em que fundaram o 

Nafoto (Núcleo de amigos da fotografia) e também a agência N-Imagens, da qual hoje é 

diretora. Entre 1988 e 1989, é contratada pela UNICEF para documentar e acompanhar a 

situação das mulheres e crianças na América Latina. Suas obras já foram publicadas em várias 

revistas nacionais e internacionais, como veremos no capítulo 2. Benedicto continua ativa 

trabalhando na empresa N-Imagens e contribuindo com vários eventos nacionais e 

internacionais envolvendo a fotografia. 

 

 

1.2 Atuação, produção e circulação em acervos  

 

 

A pesquisa do valor estético e o estatuto de uma visualidade artística, na produção de 

Benedicto, cuja linguagem e narrativa vinha principalmente do fotojornalismo, nos remete a 

contextualizar, brevemente, a própria história do fotojornalismo e seu percurso à autoria. 

 Com a Revolução Industrial e evoluções tecnológicas, inclusive da própria fotografia, as 

fotos de famílias e retratistas já eram frequentes, mas foi quando a preocupação em retratar 

acontecimentos com intenção testemunhal para chegar ao público, como traz Sousa (1998), 

que inicia o fotojornalismo. Já em 1842, o periódico The Illustrate London já percebe a 

demanda de interesse imagético.  

          É na Guerra da Crimeia, em 1855 que o fotojornalismo se expande e com a Guerra de 

Secessão de 1860, já surgindo à questão da autoria. As representações de acontecimentos 

sociais criaram uma tradição documental jornalística. Em 1880 foi possível o uso direto de 

fotografia na imprensa e sucessivas melhoras tecnológicas da imagem as aproximam do real. 

É por volta de 1910 que a maioria dos jornais já estampa fotografias. 

Com a criação da Kodak por Georg Eastmam em 1884, o filme fotográfico em rolos e 

novas técnicas impulsionam o novo fotojornalismo e em 1925, na Alemanha as pequenas 

câmeras Leica são sucesso junto às Rolleilfex de 1929 e facilitam o trabalho do fotojornalismo 

num contexto de efervescência cultural, com ganho de espaço da fotografia. Com a ascensão 
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de Hitler, todo esse desenvolvimento estanca. Em 1936 nos EUA, a revista Life traz um 

grande espaço para a fotografia nas fotorreportagens, sendo a similar no Brasil a revista O 

Cruzeiro, a partir de 1928, por Assis Chateaubriand. A Segunda Guerra também tem as 

heroicas coberturas de fotojornalistas. No Japão surge a Nikon F em 1959. Já na década de 80 

os fotojornalistas começaram a atuar também com as câmeras digitais. Os departamentos de 

fotografia crescem nas agências da imprensa. 

O fotojornalismo se fortalece como um veículo de observação, de informação, de 

análise, de opinião e credibiliza a informação textual. Pode ser usada em vários suportes, 

desde os jornais e revistas, às exposições e aos boletins de empresa, aumenta a venda de 

jornais, revistas e atualmente as circulações digitais. Também na sua história, tem muitos 

exemplos de obras de arte de fotografia expostas pelo mundo todo e impressas pelo mercado 

editorial. Sua primeira função é informar, mas o fotojornalista precisa de perspicácia, 

conhecimento da técnica e do assunto, sensibilidade, instinto, rapidez e a conciliar com a 

temática do impresso, independentemente do gênero do assunto, pensar na melhor forma de 

fotografar. Com a intervenção digital, o tom ficcional possível, coexiste ao fotojornalismo 

tradicional humanista que ainda persiste em mídias mais conscientes. 

Hans Belting (1935), historiador da arte alemão, em sua obra Antropologia da Imagem 

propõem pensar a imagem considerando a tríade imagem-meio-espectador, sendo o meio de 

sua construção como parte integrante de seu significado. Considera também que a forma, 

assim como a imagem ganha corpo a partir de práticas sociais, ou seja, a produção de 

imagens, como ato simbólico, nasce da necessidade humana de simbolização em que se 

produzem um processo ininterrupto de produção de sentidos. Cria-se a contínua possibilidade 

de esses sentidos estarem em corpos diferentes, servindo a novos processos de simbolização 

em um contexto social e histórico que pode animar possíveis transformações. Acreditamos 

que isso pode ser suporte simbólico para micropolíticas. 

As colocações de Belting se adéquam a uma análise nossa do fotojornalismo 

transitando para uma imagem de construção artística quando escreve que “Qualquer imagem 

só poderá ter efeito de nova porque se utiliza de um novo meio, ou porque, já reage a uma 

nova práxis de percepção” (BELTING, 2009, p. 73). A percepção humana se amolda às novas 

técnicas de imagem ultrapassando a possibilidade desses meios. A fotografia como mediadora 

do processo revela assim uma experiência social, existencial, estética ao sujeito. Nessa 

função, produção e consumo das imagens, a fotografia revela a objetividade, mas é carregada 

de subjetividade e memória com os corpos que a animam e dão sentido ao seu tempo. 
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A ideia de autoria é importante para Belting. Seria um momento em que o fotógrafo se 

liberta do registro apenas factual, visual para o intencional do gesto de elaborar e imaginar, 

questionando-se o próprio estatuto do meio e aproximando-se da arte. 

 Nesse sentido, naquele contexto social do Brasil, a “maneira de fotografar” de 

Benedicto, é um marco pioneiro na imagética comumente circulante nos temas abordados e na 

apresentação do fotojornalismo, potencializando debates sobre forma narrativa, 

historicidade/temporalidade da imagem, de expressão, sensibilidade, subjetividade, dualidades 

e pensamento em seus registros de forma autoral. Rubens Fernandes Junior, professor-doutor 

em comunicação e semiótica e crítico de fotografia, em seu livro Labirinto e Identidades 

(2003), lembra que Nair Benedicto inicia-se como freelancer no Jornal da Tarde em 1972, 

sempre com postura de independência na área de documentação. 

          Com tantas restrições de liberdade, o fotojornalismo, a arte e outras expressões, 

precisavam pensar sua realidade e suas práticas sociais e inovar as visualidades, liberando-se 

dos modelos limitados e autoritários que negavam a participação política. A arte almejava 

enfrentar a estrutura de todo o sistema capitalista e conservador e não apenas o período 

vivido. Em 1974, houve atividade também no MASP, que realizava cursos de linguagem e 

técnica fotográfica com George Love e Cláudia Andujar. Organizaram a Semana de 

Fotografia, com exposição coletiva de mais de 65 fotógrafos de todo mundo. A fotografia, 

como expressão pessoal e linguagem independente, estava ganhando espaço.  

          A intenção do governo na cultura era de controle, com objetivo de implementar uma 

cultura  de cunho nacionalista, embora, em plena ditadura, os responsáveis diretos pela  

direção da Funarte estivessem politicamente mais à esquerda. Segundo André Guilles  

Andriani, nesse período, a Funarte (Fundação Nacional das Artes), criada em 1975 é o órgão 

do governo federal responsável pelas políticas públicas de fomento às atividades artísticas e 

culturais, também investiu na fotografia brasileira. Ainda segundo Andriani, a Funarte 

valorizava e reconhecia o artista como trabalhador e profissional, além do incentivo às artes 

visuais realizando importantes exposições de artistas como Tunga, Lygia Clark e José 

Resende, promoveu também o importante centro Infoto – Instituto Nacional de Fotografia da 

Funarte – RJ que promovia as Semanas Nacionais de Fotografia (LAURETTI, 2016). Em 

catálogos consultados das Mostras de Fotografia realizados pela Funarte, a valorização da 

riqueza simbólica do povo com imagens densas e tocantes da realidade no Brasil é a tônica da 

busca de uma identidade nacional. 
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Com os altos e baixos dos governos, em um cenário do país em que houve várias 

interferências estatais, em 1990, o então presidente Fernando Collor de Mello extinguiu todas 

as instituições culturais, inclusive a Funarte, e criou o IBAC (Instituto Brasileiro de Arte e 

Cultura). Mesmo voltando com seu nome, pós-governo Collor, a chamada “segunda Funarte” 

esvazia a proposta inicial de política pública experimental para as artes e cuida mais dos 

investimentos das leis de incentivo à cultura com uma visão mais atrelada ao mercado. Na 

Funarte do Rio de Janeiro existem vários dossiês de fotografias e catálogos das exposições do 

Infoto (Instituto Nacional de fotografia) e impressos sobre essa fase criativa e resistente da 

fotografia brasileira, da qual Benedicto fazia parte junto a uma rede de fotógrafos.  

          Em 1979, Benedicto, Juca Martins, Delfin Martins e Ricardo Malta, fundam a Agência 

F4 de fotografia, engajados na luta por créditos na produção fotográfica com o momento 

político. O formato de cooperativa destacou-se ao pautar novos posicionamentos políticos da 

classe trabalhadora, como greves e movimentos pelo direito à moradia, questões sociais e a 

cultura popular, como veremos nos próximos itens, assim como a participação de Benedicto 

no coletivo de fotografia Nafoto e na empresa N-Imagens. 

 

 

1.3 A Agência F4 Fotojornalismo 

 

 

A agência de fotografia F4 foi precursora em fotodocumentação e proposição de 

temáticas nem sempre abordadas pelos jornais da época, geralmente censurados. Nair 

Benedicto e Juca Martins lutavam por mudanças nas relações trabalhistas entre fotógrafos e os 

jornais, valorizando a categoria dos fotojornalistas dentro da imprensa no Brasil, lutando por 

direitos autorais, pela obrigatoriedade de créditos nas fotos e a instituição de tabelas de 

remunerações, além de escolherem onde podem ser publicadas suas fotografias. 

          Estava latente uma leva de ideias, experimentações e linguagens improváveis que 

eclodem junto à efervescência de mudanças de consciência política da população e das classes 

trabalhistas no país. Na fotografia não foi diferente, surgindo grupos e cooperativas como a 

FotoBahia na Bahia, a COOjornal de Porto Alegre, e em Belo Horizonte e outras capitais. 

          No final da década de 70 e início dos anos 80, apesar da pesada ditadura, as greves e 

movimentos sindicalistas começaram a se tornarem fortes e frequentes. Uma greve intensa e 

politicamente importante aconteceu no ABC Paulista, região que abrange as cidades próximas 
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da capital, Santo André, São Bernardo e São Caetano. A concentração de grandes 

metalúrgicas, montadoras automobilísticas e multinacionais estavam totalmente no contexto 

do desenvolvimento industrial e econômico alardeado pelo regime e seguia com forte 

exploração capitalista apoiada pelo governo. 

Com o arrocho salarial constante e a insatisfação crescente de trabalhadores, surgiu 

uma força operária política que exigia direitos de greve, negociação de salários, além de fim 

do controle dos sindicatos pelo regime. Isso reforçou a mobilização para a mudança do então 

governo em crise que se dizia desenvolvimentista. 

          A agência de fotografia F4 teve uma iniciativa memorável que resultou na publicação 

da série Documento com duas edições, os fotolivros de volume 1, A Greve do ABC e o 

volume 2, A Questão do Menor, ambos de 1980. O fotolivro A Greve do ABC é hoje 

considerado raro pela publicação em edição limitada com tiragem de 2500 exemplares e sem 

reedições. Segundo Juca Martins em entrevista a Paulo Boni, a verba para publicar esse livro 

veio da Suíça e os textos do fotolivro foram assinados por Ricardo Kotscho.  Visionários ao 

dar a importância que o movimento teria tanto a nível local, do movimento trabalhista quanto 

em relação ao próprio regime da ditadura, foram a campo convidando vários fotógrafos que 

fizeram a cobertura da greve e ao final, com uma curadoria conjunta, escolheram as fotos para 

o fotolivro.  

Parte da arrecadação das vendas desse fotolivro na época foi para o fundo de greve dos 

metalúrgicos, pois a greve foi longa, com cerca de dois meses de paralisação e uma rede de 

solidariedade foi necessária, inclusive com dinheiro vindo de shows de artistas engajados. São 

fotos em preto e branco que captam a tensão e vibração do momento. Trazem em primeiro 

plano o semblante dos grevistas, trabalhadores humildes e determinados, sendo a maioria, 

migrantes nordestinos, que pararam as máquinas das montadoras multinacionais em face aos 

baixos salários e a exploração através de horas extras, para exigiram seus direitos trabalhistas. 

Sofreram repressão violenta e contínua durante a greve com perseguições, bombas de gás, 

helicópteros sobrevoando assembléias, fechamento de sindicatos, tudo capitado por fotógrafos 

que permaneciam na região e viviam o dia-a-dia dos grevistas, diferente de outras coberturas 

de jornais. Mulheres e familiares também ganharam destaque no fotolivro e foram 

fundamentais ao movimento grevista, pois o mesmo sofreu muitas resistências das 

metalúrgicas e do governo arbitrário iniciando prisões dos líderes da greve. Benedicto capta 

não apenas o movimento grevista, mas um novo papel da mulher nas manifestações políticas. 



28 

 

 

 

          As assembléias eram numerosas e representativas, lotavam estádios e igrejas e 

provocaram abalos na autoridade dos militares. Líderes foram presos e houve tensas 

negociações.  Muitos líderes desse movimento se destacaram e foi crucial para a futura 

política no país, dentre eles, Luiz Ignácio Lula da Silva. A proposta de decidir os temas que 

seriam noticiados, já que a imprensa era censurada ou conivente, fez dessa iniciativa uma das 

mais importantes do fotojornalismo no Brasil. 

          Outra produção da F4 em que Nair Benedicto e Juca Martins inovaram, foi o fotolivro 

Questão do Menor (1980). Nair Benedito percebia que notícias sobre a FEBEM 
7
 (Fundação 

do Bem Estar do Menor) de menores infratores e não infratores eram sempre publicadas por 

textos sem fotografias e resolveu explorar a questão. Em muitas de suas entrevistas, relata 

que, aproveitando a pesquisa de uma amiga sobre a instituição, entrou junto com ela para 

fazer as fotografias na ala dos menores abandonados, revelando um mundo de encarceramento 

totalmente insalubre, sem nenhuma proposta socioeducativa ou de proteção aos menores. Já o 

fotógrafo Juca Martins capturou o universo dos menores especiais, com algum tipo 

deficiência e também abandonados, nas chamadas Clínicas da FEBEM (Clinica de Repouso 

Congonhas) retratando uma situação que se assemelhava às fotografias flagradas em 

manicômios da época, com internos sem nenhum tratamento específico ou humanizado, mas 

uma política de encarceramento, totalmente contra os direitos humanos. 

          Essas fotos circularam por revistas nacionais como Isto é e Veja e algumas 

internacionais, inclusive Juca Martins ganhou o Prêmio Esso de Fotografia de 1980 pela 

reportagem com fotos dos menores. O fotolivro tem vários textos críticos à prática de 

encarceramento com propostas de medidas socializadoras aos menores em geral e pretendia 

ter uma distribuição maior nos locais de assistência e educação, sempre com uma visão 

engajada fomentando uma nova legislação de direitos sociais e proteção às crianças. 

          Algumas estratégias quase pedagógicas eram tentadas nesse período contra o extremo 

autoritarismo, pois o Estado preferia o imobilismo político e não participativo dos cidadãos. 

Em uma época em que a produção gráfica era de alto custo e diante de tantas imposições 

políticas, essas iniciativas das cooperativas em todo país, e da Agência F4 em especial, foram 

históricas. Hoje, na capital de São Paulo, esses fotolivros são encontrados para consulta 

pública em algumas bibliotecas municipais, no IMS - Instituto Moreira Salles e no CCSP - 

                                                 

7
 Atualmente o termo FEBEM foi substituído por CASA - Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente. 
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Centro Cultural São Paulo, assim como em  centros de documentações de algumas 

instituições culturais, como o da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Os mesmos são 

encontrados na categoria de “raros” nessas instituições e foram mencionados no livro de 

Horácio Fernandez, Fotolivros Latino-Americanos (2011), um apanhado ontológico dos 

melhores fotolivros do Brasil e da América Latina. 

Segundo Benedicto, na entrevista ao Memorial da Resistência, a Agência F4 desperta, 

atualmente, o interesse de estudo acadêmico na França, pois foi uma agência engajada 

dispondo de poucos recursos, sob um regime ditatorial e que conseguiu fazer uma cooperativa 

pioneira em fotografia, produzindo registros da história social. Juca Martins, ainda na 

entrevista a Boni, coloca a fotografia não como poder de revolução, mas capaz de pequenas 

transformações que fazem a diferença. Relata que o material produzido no fotolivro A 

Questão do Menor foi impactante, provocou discussões e manifestações exigindo mudanças e 

isso foi importante (BONI, 2015, p. 217). Anos depois, em 1990, foi aprovado o ECA - 

Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei 8.069. 

Em 1990 na era Collor, o arbitrário confisco da poupança feito pelo governo federal 

foi um dos motivos que ajudaram a levar ao fim da Agência F4. Collor põe fim do apoio da 

Funarte à cultura, desarticulando inclusive o núcleo de fotografia, o que estimulou a criação 

do NAFOTO, o Núcleo de Amigos da Fotografia. 

 

 

1.4 NAFOTO 

 

 

          Benedicto fundou o NAFOTO, pioneiro coletivo de fotografia, com Stefania Bril, 

Marcos Santilli, Rosely Nakagawa, Isabel Amado, Juvenal Pereira, Rubens Fernandes Junior 

e Fausto Chermon, em 1991. Foi coordenadora geral até 1995. O objetivo era criar um evento 

internacional de fotografia e valorizar a produção brasileira. O grupo foi de extrema 

importância ao possibilitar uma grande rede de circulação de imagens e eventos e exposições 

de fotografia.  Consegue realizar em 1993 o primeiro Mês Internacional de Fotografia que 

teve oito edições bienais, pautando-se na difusão intercâmbios, educação e democratização na 

área fotográfica com exposições de fotógrafos nacionais estrangeiros, principalmente da 

América Latina e pioneiramente trazendo produções japonesas e africanas. Foram 
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imprescindíveis na valorização do campo fotográfico em museus, galerias e para o 

investimento público-privado nas instituições para os eventos do tipo. 

          Com eventos históricos, o Nafoto trouxe consagrados fotógrafos estrangeiros e 

referências na fotografia como Josef Koudelka, Gabriela Yturbine, Pablo Ortiz, Lucia 

Chiriboga entre outros fotógrafos internacionais. Inserindo a fotografia do Brasil em circuitos 

mundiais, o Nafoto fez uma retrospectiva histórica de 20 anos com a exposição na Caixa 

Cultural em 2011. Rubens Fernandes Junior fala dessa importante experiência coletiva, 

enfatizando a multiplicidade de atividades desenvolvidas pautadas pela difusão, intercâmbio 

de informações e educação fotográfica, relembrando, não apenas as oito edições do Mês 

Internacional da Fotografia como as 286 exposições realizadas e com centenas de oficinas e 

palestras contribuindo com o que é hoje esse campo da fotografia no Brasil. 

 

 

1.5 N-Imagens 

 

 

          Juntamente com as atividades do Nafoto, Benedicto, ao sair da F4 abre a empresa N-

Imagem em 1991. Atualmente, o site do N-Imagens divulga o trabalho de fotógrafos 

brasileiros de diversas regiões com mais de 300 mil imagens sobre os mais variados assuntos, 

registradas nos últimos 30 anos. Com a postura de mostrar a pluralidade dos movimentos das 

mulheres, ocupações de terra e outras questões sociais, educacionais, ambientais, entre outras, 

se caracteriza por valorizar a fotografia no país, com uma postura politizada. Com ritmo 

intenso de participações em todos esses anos nas Semanas de Fotografia, nas oficinas, 

seminários e aulas de fotografia em vários locais e com trabalhos temáticos encomendados 

nas diversas regiões, Benedicto foi se confirmando na área do fotojornalismo, organizando 

eventos, divulgando trabalhos e fotografando. 
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1.6 A produção fotográfica de Nair Benedicto 

 

 

          Diversas vezes premiada na área do fotojornalismo, Nair Benedicto tem, também, 

presença em acervos de diversos museus importantes como o MAM – Museu de Arte 

Moderna de São Paulo e do Rio de Janeiro, no MOMA – Museu de Arte Moderna de Nova 

York e no SMITHSONIAN de Washington. Segundo os dados da Coleção Pirelli-MASP, 

várias de suas fotos foram publicadas em revistas nacionais como a revista Veja, Isto É, Marie 

Claire, Cláudia, Ícaro, Vaccance e nas internacionais como Stern, Paris-Match, BBC-Ilustré, 

Zoom, Newsweek, Time, Geo-Magazine, South Magazine, Nuova Ecologia, Ecos, Science, 

Fígaro-Magazine e Expresso. 

          Inclusive atualmente, a Coleção Pirelli-MASP criada em 1990, como iniciativa entre o 

MASP e a Pirelli S.A, tem um conjunto de fotografias das mais diferentes linguagens dos 

fotógrafos contemporâneos brasileiros mais representativos. Nesse acervo há três fotografias 

de Nair Benedicto: Mulheres do Sisal, Travestis-Carnaval, ambas de 1985 (analisadas nesse 

estudo) e Minhocão, de 1991. Benedicto tem diversas premiações, entre os quais: prêmio do 

concurso A cidade também é tua casa, promovido pela Secretaria do Planejamento e da 

Economia do Estado de São Paulo (1977), prêmio Embratur (1984), o 11º prêmio Abril de 

Jornalismo (1985) e Melhor Fotorreportagem de Turismo da Varig e revista Ícaro (1998). Em 

2015, foi premiada no Revela Bertioga levando o troféu Buriqui. Nair Benedicto ainda 

costuma frequentar Bertioga nos festivais de culturas indígenas. 

          Em 2012 foi homenageada no Foto Fest de Porto Alegre, ano em que também lançou o 

livro Vi Ver uma revisão ontológica de eu trabalho até então, com várias fotos do período que 

estudamos.  A exposição individual Por debaixo do pano (2016) na Casa da Imagem em São 

Paulo mostrou 117 fotografias de autoria de Benedicto, evidenciando a diversidade e 

coerência de seu percurso. A exposição foi muito importante, com curadoria de Diógenes 

Moura, que resgata várias temáticas, inclusive sobre o período da ditadura e das greves da 

classe operária do período. 

 Para termos uma compreensão sobre a abrangência e a circulação de suas fotografias, citamos 

algumas das exposições das quais participou
8
: 

                                                 

8
 (FERNANDES, 2003, p. 214). Exposições destacadas por Rubens Fernandes em exímia pesquisa sobre as 

inúmeras exposições, das quais Nair Benedicto fez parte.  
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  O povo brasileiro, Rio de Janeiro, 1979. 

  Agência F4 Dois anos, Galeria Álbum, São Paulo, 1980. 

  2º Colóquio Latino-Americano de Fotografia, México, 1981. 

  Brésil des Bresiliens, Centre Georges Pompidou,Paris, 1983. 

  3º Colóquio Latino-Americano de Fotografia, Havana, 1984. 

  Direitos Humanos, Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, 1985. 

  Fotojornalismo dos Anos 80, Museu da Imagem e do Som, São Paulo 1985. 

  O Olhar da F4, Casa da Fotografia Fuji, São Paulo, 1990. 

  Cidades Sul-Americanas, Suíça, 1991. 

  O Brasil Visto Pelos Brasileiros, Zurique, 1992. 

 Contemporary Brazilian Photography, Center for the Arts Yerba Buena Gardens, São 

Francisco (EUA), 1994. 

 History of Women Photographers, New York, Public Libraty, 1997. 

 

 

A Coleção Pirelli-Masp também elenca as exposições: 

 

 17ª Trienalle Di Milano, Itália, 1988. 

 Imagens of Sillence, Museum of Modern Art of Latin America, Washington, 

(EUA). 

 Fotografia Brasileira Contemporânea, Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de 

Janeiro, 1995. 

 Novas Aquisições (2003): Coleção Gilberto Chateaubriand, Museu de Arte Moderna 

de São Paulo, MASP, 2004. 

 

    Destacamos a importante circulação de suas imagens nas exposições, bem como 

salientamos publicações de suas fotografias em seus livros e fotolivros: 

 

 A Greve do ABC. São Paulo. F4. Caraguatá, 1980. 

 A Questão do Menor. Com Juca Martins. São Paulo. F4. Caraguatá, 1980. 

 Nair Benedicto, As Melhores Fotos, São Paulo, Sver&Boccato, 1988. 
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 Santo Dias, Quando o passado se transforma em história. Jô Azevedo, Luciana 

Dias, Nair Benedicto. São Paulo, Cortês, 2004. 

 Vi Ver, Porto Alegre. Brasil N. Imagens, 2012. 

 

          O fotolivro Vi Ver, lançado em 2012 é uma antologia da obra de Benedicto, com 

registros de 1971 a 2011, que se dividem em duas temáticas: “Amazônia”, apresentada sobre 

um viés humanitário e social e questão ambiental, registros de vários momentos como o 

garimpo em Serra Pelada, as questões urbanas, as migrações e os povos indígenas. No 

segundo capítulo Desenredos, ela reúne todos os seus temas de interesse: mulher, 

religiosidade, movimento sindical e questões de gênero. O fotolivro foi ditado como uma 

homenagem a Benedicto pela Fest Foto e a publicação apresenta vários textos como de 

Rubens Fernandes filho, Laís Tapajós, Atenéia Feijó, Andréia Peres que falam e exaltam a 

trajetória de Benedicto. Ela continua hoje em atividade intensa na fotografia e no 

acompanhamento das manifestações de resistência à nossa atual conjuntura politica e 

econômica 

  Suas fotos mais consagradas foram publicadas em livros e fotolivros de diversos 

colecionadores de fotografias contemporâneas brasileiras, dos quais destacamos: 

 

 “Imagens da fotografia Brasileira”. Vol. 01.  Simonetta Persichetti,1997 e 

Vol. 02 de2000 

  Labirinto de Identidades. Panorama da Fotografia no Brasil de Rubens 

Fernandes Junior (1946-98), 2003. 

 Percursos e Afetos. Fotografias 1928-2011-Coleção Rubens Fernandes Junior. 

 Pinacoteca do estado de São Paulo, 2012. 

 As Donas da bola, curadoria de Diógenes Moura, 2014. 

 

 Naomy Rosenblum, historiadora americana autora de um compêndio sobre fotografia 

mundial, “The World History of Phofography”, (Abbeville Press), lançou uma edição em 

1994, com cerca de 240 fotógrafas com Julia Margareth Cameron (1815-1979), Susan 

Meiselas, Tina Modotti (1869-1942), Cindy Sherman, e em que também consta Nair 

Benedicto. 
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Das inúmeras exposições das quais participou, foram feitos catálogos antológicos e alguns 

destaques são: 

 

 Fotojornalismo Anos 80- F4 - Museu da Imagem e do Som- SP curadoria do projeto 

 Lilian Amaral 

 “Brésil de Brésiliens”, Centre Georges Pompidou, Coordenação Stefania Bril e Luce- 

Marie Albiges 1983 

 Coleção Pirelli-MASP Vol.2 

 “Fotografia em revista”. Celita Procópio de Carvalho, Roberto Civita, Rubens 

 Fernandes Junior, curadoria Rubens Fernandes Junior, São Paulo, SP. Abril 2009  

 PAIVA, Joaquim. Fotografia Brasileira Contemporânea. 1994. 

 

          Nas imagens que a autora faz de tradições culturais, manifestações populares, 

mobilizações populacionais e trabalhistas, dentro do próprio fotojornalismo da época ou de 

coberturas especiais, há uma proposta diferente para percepção da visão e educação pelo olhar 

a partir de temáticas escolhidas como principais para suas fotos: mulheres, crianças e 

indígenas. 

          A não hierarquização dos temas acaba por revelar uma horizontalidade nas imagens, 

potencializando a possibilidade de inscrever o sujeito na sua atividade micropolítica. A 

imagética de liberdade implícita em seu trabalho está ligada à ideia de respeito, tolerância e de 

direitos iguais. A fotografia de Nair Benedicto, ao trazer conhecimento e fruição, acaba por 

fazer uma mediação que alarga entendimentos, abala preconceitos e questiona invisibilidades 

existentes. Nas suas imagens em mostras internacionais, uma das mais importantes foi a 

exposição de fotógrafos brasileiros no Centro Georges Pompidou, na França em 1983. 

Organizada pela incansável Estefânia Bril, a Brésil des Brésiliens, além de valorizar a 

fotografia no Brasil como de alto nível técnico, estético e intelectual, ainda teve um papel 

político, pois em plena ditadura, mesmo através de imagens, o pedido de Bril era para que o 

mundo “ouvisse” os brasileiros. Esse “ouvir”, apesar da exposição por imagens, foi como um 

apelo para se conhecer a riqueza simbólica de um povo e a opressão a que este estava 

submetido.  

Entre os diversos intelectuais e artistas da época, havia uma rede de ação artística que 

com a ousadia e criatividade ajudavam na circulação de obras e de imagens e essas seguiam 
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resistindo aos abusos do Estado. Estavam empenhados em uma construção de memórias 

coletivas e também propunham uma mudança na percepção visual mostrando o Brasil 

profundo. A exposição no Centro Georges Pompidou não investia nos modelos conservadores 

de exotismo, miserabilidade ou beleza natural do país, mas em imagens diversas, de greves a 

ritos religiosos, do carnaval à Amazônia, de Serra Pelada à tecnologia de Itaipu. Os diversos 

fotógrafos dessa exposição mostram o seu tempo, suas questões e dicotomias. 

          Mas, enquanto a nova fotografia no país era sofisticada, a estrutura para uma exposição 

internacional era pífia. Bril revela em uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo em 

maio de 1983, que o trabalho que teve para organizar a exposição no Centro Georges 

Pompidou, em Paris foi difícil. A cultura oficial do país não oferecia recursos, muitos artistas 

não tinham dinheiro nem condições técnicas de reproduzir as fotos e algumas originais dos 

fotógrafos, foram, arriscadamente, enviadas a Paris. Ela fez um trabalho hercúleo no desejo de 

pontuar a fotografia brasileira como uma das melhores do mundo. 

Com imagens do fotojornalismo a outras foto-linguagens e com uma estética visual 

nova evidenciando nossa identidade na paisagem física e humana para a época, a geração de 

fotógrafos contemporâneos a Benedicto quase sempre estiveram nas mesmas exposições 

coletivas ou publicações, entre eles destacam-se: Juca Martins, Luís Carlos Felizardo, Marcos 

Santilli, Mario Cravo Neto, Arnaldo Papallardo, Sebastião Salgado, Carlos Fadon Vicente, 

Araquém Araújo, Antônio Saggese, Kenji Ota, Pedro Vasquez e Miguel Rio Branco.  

Com profissionais incríveis no universo fotográfico era dominante o olhar masculino. 

Benedicto revela ter escolhido a fotografia por querer trabalhar com imagens e como não 

pode ficar apenas no audiovisual ou TV, considerou a facilidade do equipamento fotográfico 

ser mais leve, mas, além disso, as ações do mundo fotográfico também eram do patriarcado. A 

condição da mulher no Brasil dos anos 70 e 80 ainda era de pouca autonomia e 

reconhecimento.  Algumas mulheres desse campo vinham de outros países e culturas como 

Cláudia Andujar e Estefânia Bril, ou seja, Benedicto também na questão de gênero abre um 

espaço que continua se ampliando para as mulheres. Nair Benedicto, não tem o “humanismo 

choramingão”
9
 tão criticado nas fotorreportagens do início do século, pelo contrário. Há 

                                                 

9
  Philippe Dubois em o Ato Fotográfico (2003, p.41-42), ao tratar dos discursos sobre a “transformação do real” 

e dos usos sociais da fotografia feitas como a presunção do “real” e com intenção de espetacularização 

(principalmente a fotografia de imprensa) cita o termo usado em 1976 por Alain Bergala. O “humanismo 

choramingão” referente à fotografia histórica estereotipada de caráter ideológico. BERGALA, Alain. Le Pendule 
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energia, vitalidade no que apresenta. Características já pontuadas pela fotógrafa e 

organizadora da exposição da produção fotográfica do Brasil no Centro George Pompidou, 

em 1983, Stefania Brill. 

A fotografia de Benedicto era engajada, de cunho social e político muito desenvolvido 

nos “anos de chumbo”. No país, várias produções criativas e fotográficas de diversos artistas 

faziam críticas ao regime, quase sempre com linguagens cifradas, evitando a censura que, às 

vezes, não viam o oculto que na verdade era a chave do que se queria publicar. O 

fotojornalismo de Benedicto tinha intenções, atuava como mensagem e processo do social, ou 

seja, de apreensão do acontecimento e de um conhecimento. Com as imagens pretensamente 

dirigidas para atingir uma população, em grande parte, analfabeta na época e que recebia 

informações controladas pela ideologia dos militares, que deturpavam a verdade dos fatos. 

          O caráter denotativo, referencial e informativo de algumas imagens foto jornalísticas já 

seria conotativo figuradamente, com outros significados em contextos especiais. Quase 

sempre catalogada nas instituições como fotografia na área documental, a expografia de 

Benedicto está em museus, coleções particulares e galerias nacionais e internacionais como 

obra de arte. O valor de seus registros traz a constatação de que, mesmo na esfera da 

informação, os recursos do fotógrafo, tanto intelectuais quanto das sutilezas e especifidades 

do olhar fotográfico, são fundamentais nessa balança que faz oscilar os estatutos de arte e não 

arte. 

Annateresa Fabris, no estudo de Paul Strand, fala da fotografia pura como modo de 

alcançar a evidência da realidade e a fotografia artística com a que quer a expressão de uma 

ideia (FABRIS, 2011, p.61) e Strand coloca a relação complexa entre o que aparenta o mundo 

exterior e a personalidade do sujeito fotógrafo. Essa tentativa de evidência da realidade 

também faz parte do fotojornalismo, ainda que no Brasil, houvesse uma revitalização do 

mesmo com essas iniciativas. Thomas Farkas, fotógrafo consagrado que em 1949 foi o 

primeiro a fazer parte de exposição de fotografia em museu no país, em texto do catálogo 

Brésil des Bresiliens (1983) coloca que o avanço da fotografia brasileira, talvez deva ser 

resultado da característica criativo-intelectiva que havia no fotojornalismo
10

  

                                                                                                                                                         

(La photo historique stéréotypée) em Cahiers di Cinéma, nº 268-269 (Especial Imagens, julho-agosto de 1976, 

pp.40-46). 

10
 PERISCHETTI,Simonetta. Imagens da Fotografia Brasileira, 1997, p. 178.  
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A fotografia, nessa época de ativo fotojornalismo e enquanto arte era e é uma forma de 

resistir à restrição de liberdades. Direitos nas áreas trabalhistas pós abertura do regime, 

expandem a busca por novas lutas e micropolíticas. 

Rubens Fernandes Junior quando atuou na Pinacoteca de São Paulo sob a direção da pioneira 

Aracy Amaral (1975 a 1979) e depois com Fábio Magalhães (de 1979 a 1982), formavam 

uma resistência no sistema da instituição e investiram na presença da Arte Contemporânea, 

inclusive com a criação do Gabinete Fotográfico e a inserção de práticas e mostras de 

fotografia, das quais Nair Benedicto atuou através de cursos e eventos.   

Rubens Fernandes acompanha a trajetória da estética fotográfica das últimas décadas e 

a produção de vários e importantes fotógrafos brasileiros, inclusive Benedicto, sempre 

destacando o impacto da fotografia do Brasil nos eventos nacionais e internacionais. No seu 

livro Labirinto e Identidades (2003) faz panoramas dividindo as décadas e situa Nair 

Benedicto entre os grandes fotógrafos brasileiros como Juca Martins, Mario Cravo Neto, 

Antônio Saggesse, Miguell Rio Brano, Araquém Alcântara, Pedro Vasquez, Marco Santilli, 

Sebastião Salgaddo, Cristiano Mascaro, Arnaldo Papallardo e Carlos Fadon Vicente. 

Responsáveis pela consagração da fotografia brasileira nacional e internacionalmente, com 

autonomia política e apresentando um fotojornalismo crítico, um olhar crítico sobre a imagem 

brasileira, não mais um Brasil exótico, grandioso e simplista, mas um país vigoroso. Rubens 

Fernandes realizou também a exposição Percursos e Afetos, na Pinacoteca de São Paulo em 

2012, reverenciando os fotógrafos dessa fase com lançamento de livro homônimo. No mesmo 

ano, no fotolivro de Benedicto Vi Ver, ele a homenageia e escreve: 

 

 

Partindo da premissa de que a fotografia é uma possibilidade de politizar a recepção, 

Nair consegue elaborar seu trabalho com forte cunho documental e acima de tudo 

insuspeito e afetivo, verdadeiramente autêntico. Nada de enfatizar emergências 

desnecessárias e sensacionalistas, mas de dignificar o continuum da vida e revigorar a 

imagem buscando o momento de suspensão no cotidiano das pessoas. Aliás, a 

presença humana parte de sua percepção expandida voltada para a valorização da vida 

(BENEDICTO, 2012, p. 175). 

 

 

 

          A imprensa tratava a ação da segurança pública ambiguamente. Negros, travestis, 

moradores de rua eram considerados casos de polícia e não havia leis de proteção, ou seja, 

nem sempre a imprensa colaborava, através de reportagens, em promover e cobrar políticas 
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públicas e por vezes, legitimava a violência controlando as publicações. Benedicto propunha a 

defesa da temática colocada pelo fotógrafo e não apenas pelo órgão de imprensa. Ela mostra 

essas situações pela ótica dos direitos humanos, principalmente com mulheres e indígenas. 

No fotojornalismo contemporâneo evita-se a imagem de violência explícita, como nas 

fotos extraordinárias de Letizia Bataglia
11

 que também refletem os territórios em tensão e 

explora a fotografia de forma engajada. A violência presente nas imagens de Benedicto 

desafia o olhar, buscando mais a contra ideologia na imagem ao priorizar o protagonismo de 

uma população invisibilizada, sem os clichês de miserabilidade, da violência ou de exotismo, 

mas com força e lirismo. Com isso, acaba trazendo uma artisticidade que não significa 

invisibilizar os problemas, ao contrário, é trazê-los à tona, mostrar as necessidades dos grupos 

sociais. Na ausência do que, às vezes está na foto, dialeticamente se mostra a presença da 

vulnerabilidade. Essa característica nos remete a Walter Benjamin com seu conceito de 

“imagem dialética”. Ele diz: 

 

 

O índice histórico das imagens diz, pois, não apenas que elas pertencem a uma 

determinada época, mas, sobretudo, que elas só se tornam legíveis numa 

determinada época. E atingir essa legibilidade constitui um determinado ponto 

crítico específico do movimento em seu interior. Todo o presente é determinado por 

aquelas imagens que lhes são sincrônicas: cada agora é o agora de uma determinada 

cognoscibilidade. Nele a verdade está carregada de tempo até o ponto de explodir. 

[...] não é que o passado lança sua luz sobre o presente ou que o presente lança sua 

luz sobre o passado; mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora 

num lampejo, formando uma constelação. Em outras palavras: a imagem é a 

dialética na imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente com o passado é 

puramente temporal, a do ocorrido com o agora é dialética-não de natureza 

temporal, mas imagética. Somente as imagens dialéticas são automaticamente 

históricas, isto é, imagens não arcaicas. A imagem lida, quer dizer, a imagem no 

agora da cognoscibilidade, carrega no mais alto grau a marca do momento critico, 

perigoso, subjacente a toda leitura (BENJAMIN, 2009, p.505 fragmento [N3, 01]).  

 

 

          A relação da temporalidade com a imagem contemporânea analisada por Benjamim na 

relação em tríade com a metrópole e sua dinâmica mutante, evidencia uma percepção que, 

inevitavelmente está em desenvolvimento e que se potencializa em percepção crítica. É como 

se a presença do passado no presente despertasse uma crise, um “lampejo”. A fotografia é 

                                                 

11
 Letizia Bataglia, fotógrafa consagrada por suas imagens da cidade de Palermo, especialmente os conflitos 

violentos e brutais da Guerra da Máfia entre 1970 e 1980, além de documentar a vida pobre dos bairros. Suas 

fotos, de grande força expressiva e cunho de denúncia social, são icônicas. 
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como um recurso que estabiliza o acontecimento na imagem, para que o contemplemos, e 

mobiliza por uma experiência estética por poder provocar ação (a história a contrapelo), a 

imagem está estática e ao mesmo tempo em ação. O conteúdo de imagens, mesmo como 

“imagem-dialética” também é um potencializador de políticas públicas, tem o ativismo. Não é 

apenas existência e resistência, mas também protagonismo. Não há passividade, mostra as 

potências não apenas da fotografia, mas das pessoas.  

          As dimensões sociais, culturais e até antropológicas presentes nas fotos de Benedicto, 

com sua imagem dialética, estão a favor de uma humanidade, de uma sensibilidade, chama à 

atenção para a vida e para o que a prejudica, um resgate. Há sempre uma complexidade na 

cena que une forma e conteúdo. Isso favorece que outros públicos possam olhar a imagem e 

sair da sua “bolha” social de distinções classistas, ideologias fechadas, sistematizadas, 

podendo abrir uma consciência que extrapola os territórios externos, internos e a visão de 

mundo.   
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2. FOTOGRAFIA, UM CAMPO ABERTO 

 

2.1 Breves conexões, transversalidades e interfaces teóricas. 

 

 

          Aqui pretendemos, em síntese, explorar termos mais conhecidos, de vários teóricos que 

pensam a fotografia, principalmente, Philippe Dubois, Pierce, Susan Sontag, Roland Barthes, 

Walter Benjamin, Annateresa Fabris e autores como Rancière e Nestor Canclini, tentando um 

desenho estrutural do discurso que alinhe o documento à arte ou o documento como arte. 

          No intuito de pensar o fotojornalismo, o documental e seus processos indiciais de 

definição de uma arte fotográfica e suas implicações críticas, nos motivamos a fazer a revisão 

de colocações teóricas da fotografia. 

          A invenção da fotografia no século XIX deu-se a partir de uma demanda por essa 

tecnologia, comparada ao momento em que, no nosso século, se aguardava a popularização 

tecnológica da internet. Quem conseguisse fixar uma imagem, bem como copiá-la, estaria 

consagrado. Com a fotografia formava-se o imaginário social, já latente. Portanto ela nasce 

com grande potencial simbólico, trazendo já em seu aparecimento, discursos para seu uso e 

função. Estava em questão, mais que a materialidade da fotografia, mas seu conteúdo. 

          Com tanta carga simbólica, o advento da fotografia através do meio mecânico da 

câmera escura e das explorações físico-químicas da fixação e revelação, já aparece com o 

poder simbólico da arte, com seus componentes técnicos, mas também dinâmicos de magia e 

encantamento. Daí o surgimento de sua difusão e de vários discursos em sua recepção social. 

         Rebento técnico que causa um turbilhão de transformações nas Belas Artes, a fotografia 

fomenta mudanças no pensar artístico e nas vanguardas como o Impressionismo, Cubismo, os 

movimentos como o Dadaísmo e mais tarde, nas expressões de arte conceitual. 

          Apresentando uma nova visualidade que remete ao quadro, mas com outra lógica, outro 

fundamento e outra prática, a fotografia, ao mesmo tempo em que é discriminada por operar 

através de um meio tecnológico, dispositivo mecânico, inaugura, implicitamente, um caráter 

conceitual e estético. 

         Com a criação subjetiva, a genialidade da manualidade técnica era valorizada desde o 

Renascimento na pintura e em outras expressões. A fotografia agita as concepções culturais, 

filosóficas e teóricas do mundo ocidental e a questão surge: ela é arte? Sua aparição, com 

carga comunicacional inegável e ao mesmo tempo com uma visualidade muda, silenciosa, ela 
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aparece já carregada de ambiguidades. Mas é quase cem anos após a descoberta do 

daguerreótipo que Walter Benjamin fala em 1931, sobre a fotografia como arte em seu texto 

“Pequena História da Fotografia”. Múltipla de significados, dotada de consciência e dos 

inconscientes (óptico, tecnológico e do operador) é conectada aos retornos e recepções. 

 

 

Depois de mergulharmos suficientemente fundo em imagens assim, percebemos que 

também aqui, os extremos se tocam: a técnica mais exata pode dar às suas criações 

um valor mágico que um quadro nunca mais terá para nós. [...] só a fotografia revela 

esse inconsciente ótico, como só a psicanálise revela o inconsciente pulsional [...] a 

diferença entre a técnica e a magia é uma variável totalmente histórica (BENJAMIN, 

1987, p.94-95). 

          

 

          De início, ainda desconectada de seu próprio potencial, o percurso inicial da fotografia 

caminha pela sua pretensa fidedignidade ao que é a apreensão do real e como marca desse 

real, entra nas discussões semióticas como as pierceanas e suas aproximações com a teoria da 

tripartição dos signos, onde os conceitos de ícone, índice e símbolo tentam racionalizar a 

explosão do universo fotográfico. 

          Philippe Dubois, em 1983, teoriza o princípio da realidade na fotografia e essa conexão 

“da tomada” da foto com sua recepção (DUBOIS, 2013, p.15), colocando-se em relação aos 

debates ao apontar três tempos na fotografia. O primeiro como “Espelho do real”, explorando 

a semelhança e a mimeses entre foto e referente; o segundo como a “transformação do real”, 

ou a análise da fotografia como uma transposição do real e não uma verdade, já codificada. 

Em terceiro tempo, destaca a fotografia como “traço do real”, discurso do índice como 

referência do real. 

          Por Espelho do real, concepção primeira e mais conectada com a imitação perfeita da 

realidade, o enquadramento dessa ideia fica limitado a mimeses pela determinância dada ao 

dispositivo, quase justificando a ação “não humana”, opondo-se ao produto da fotografia 

como de objeto de arte, apenas justificada com valor de memória documental acessada pela 

ciência e pelas reportagens, até que, na proposta pictorialista, os fotógrafos intervêm em todo 

processo, da câmera aos negativos e cenários. 

          Annateresa Fabris, coloca que esse movimento dos pictorialistas, no final do século 

XIX, com o objetivo de sua fotografia ser vista como arte, usa de recursos gráficos e 

pictóricos, com intervenções na luz, raspagem de negativos, novos ângulos de tomada da foto 
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e outras estratégias ou procedimentos técnicos para distanciar o referente da imagem como 

“real” e com intenção mais expressiva de provocar sentimentos. O pictorialismo, embora mais 

tarde questionado, cria uma rede intercâmbios, conquistando espaços públicos e exposições e 

tem sua importância na promoção da fotografia moderna como obra de arte, que pouco mais 

tarde, com Paul Strand e Alfred Stieglitz, apresenta uma autonomia enquanto representação 

visual (FABRIS, 2016, p.33-64). 

          Mas ainda com Dubois sobre os elementos indiciais, deslocada a mimese e portando a 

semelhança com o real, há o apontamento de Roland Barthes com a noção da fotografia como 

“mensagem sem código”. A publicação do texto “A mensagem fotográfica”, em 1961, destaca 

os seis códigos de conotação nas imagens fotográficas: trucagem, pose, objeto, fotogenia, 

estética e sintaxe, ou seja, os códigos influenciadores para a leitura das imagens. Seria na 

“pureza” das fotos, no seu automatismo que estaria “mensagem sem código” que ele enfatiza. 

          Charles Sanders Pierce (1839-1914), cientista, filósofo dos EUA, coloca, inicialmente, 

a fotografia como índice por sua gênese material a qual considera marca direta, um pedaço do 

real, indício. 

          No começo do século XX, com os diversos estudos sobre a percepção humana e com os 

avanços na concepção que considerara a fotografia codificada culturalmente, pois exigia certa 

aprendizagem para sua “leitura”, os prenúncios do que Dubois chama de transformação do 

real, identifica uma situação em que a fotografia não é mais vista como “neutra”, posto que, 

na esteira de desconstrução do real, desdobram-se possibilidades de discursos visuais, 

antropológicos, ideológicos, como nas fotos de guerra, cujos enfoques eram polêmicos. 

          Pós-desconstrução teórica de uma “realidade” pela objetividade da câmera, logo se 

inverte a questão e faz surgir a hipótese específica de uma possível “realidade interna”, que 

estaria implícita na superficialidade aparente nas fotos. 

          Mas, ainda na colocação da fotografia como traço do real, Dubois retoma Pierce, ao 

pontuar que o valor da imagem está nesse referente, agora visto como verdadeiro 

positivamente e não negativamente como no discurso da análise de viés ilusionista ou 

ideológico. Aqui, o referente existe e deixa seu traço livre das mimeses. 

          Isolado o traço pela captação da luz e impressões químico-físicas do objeto real, fica 

evidente o momento, uma parte do produto mesmo da foto, “mensagem sem código”, conexão 

física com o referente. O índice “atesta a existência (mas não o sentido) de uma realidade” 

(DUBOIS, 2012.p. 52), diferindo dos ícones. 
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          Nesse processo, pós-índice, entram as decisões e escolhas do sujeito no fazer, nas 

circulações e divulgações da foto dentro dos códigos culturais que lhes dão sentido.  Começa 

sobre o ponto da tecnologia para aquele outro da subjetivação.  

          Mas o valor documental da imagem fotográfica se deve ao índice dotado de realismo. O 

que nos faz pensar nele em relação ao fotojornalismo, que, indicialmente, mostra a verdade, o 

“espelho do mundo” de Dubois, o “isso foi” de Barthes, ou seu o “noema” da fotografia, aqui 

já como o referente, “a coisa esteve lá” ou o “intratável” (realidade e passado), um traço 

indiferente (BARTHES: 1980. pp.114-115). 

          A existência do objeto é inquestionável, mas o sentido da foto pode ser manipulado, as 

escolhas do processo todo da imagem, pode se transpor em verdades e ilusões.  

          Nessa síntese da tricotomia de Pierce sobre ícone-índice-símbolo, a aproximação da 

reflexão teórica da fotografia tem no índice a conexão signo-objeto, que é central, física-

efetiva; no ícone a qualidade material da função signica. Autônomo, independente da 

existência do objeto, assemelha-se a ele. Já o símbolo é um signo, cuja função é 

representativa, referencial. 

          Assim como o ícone, o símbolo não tem ou teve, necessariamente, o objeto real (ícone e 

símbolo são signos mentais e gerais), remete, mas não está conectado ao objeto como o 

índice, e sim nas associações de ideias gerais que determinam a interpretação do objeto, como 

convenção ou lei. Os signos não existem em estado puro para Pierce. 

          Para Dubois, a partir de Pierce, a fotografia, antes de ser mensagem, é a conexão física 

com o objeto, dependência completa da foto com seu referencial. O estatuto da fotografia é 

comprometido com sua gênese indicial. A ideia de semelhança e mimese é outro momento, 

não obrigatório. O resultado final dela é processual, ou seja, na “tomada” ou no momento 

referente-operador e na “retomada” pelo expectador-imagem desse signo inicia-se um 

continuum de ressignificação e ou de conhecimento.          

          As vertentes teóricas que surgem a partir desse indicial e desse continuum serão 

inúmeras. A unicidade indiciária do negativo, também único como momento existencial do 

referente, nos revela que a cópia técnica se dá partir do “positivo” da imagem. Essa existência 

singular do referente, naquele momento da foto em que há a captação do primeiro “negativo”, 

faz-nos pensar na foto (e no fotojornalismo) aqui como momento único e revelador das 

circunstâncias, e que, só por essa singularidade pode ter um status de “aura técnica” pela 

unicidade, pois remete ao momento, ao objeto, atestando-o como presença.  Houve uma 

presença, aquilo “foi”, existiu e designa. Porém o índice-foto têm seus limites. Dubois quando 
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fala do índice-foto, pontua os limites para “não confundir essa afirmação de existência com 

uma explicação de sentido” (DUBOIS, 2012, p. 83), ou signo com referente. A mudez 

permanece, o signo é vazio e isso é um limite, mas com poder da existência e também do 

enigma. 

         Como aqui nosso percurso é da foto documental à artística, essa especificidade indicial, 

conectada na existência do objeto ou da circunstância, entra num campo aberto de 

intervenções e ambiguidades, com a significação passível dos discursos informativos, 

ideológicos, educativos ou filosóficos. Flerta com a interface com o que pode ser arte, pois 

que há um momento da captação da imagem que pode ter uma visualidade “muda”, um 

“nada” incitando ressignificações múltiplas pela recepção. 

          Nos limites da semiótica, tenta-se dar um sentido ao que a fotografia é e pode.  O Ad 

infinitum da relação sígnica se mantém, pois, a passagem “objeto dinâmico-signo-

interpretante” presente na linguagem serve à fotografia, ou seja, para cada interpretante a 

imagem se torna signo para o próximo interpretante. 

          Para Pierce, a noção de um real é imediata, faz parte dessa mediação sígnica e o objeto 

é remetido a um processo de significação infinito, com caráter de conhecimento.           

(SIGNORINI, 2014, p. 63).  Nesse sentido, pensamos a fotografia como conhecimento por 

informação visual, mesmo que sujeita a diferentes interpretações na recepção, mas com as 

semelhanças dos códigos culturais para reforçar uma mensagem. Ao mesmo tempo em que 

pode ocorrer uma mensagem, informação ocultada, subliminar ou direta e consciente, ela 

pode ser também intelectualmente reflexiva. 

         Para Sontag, “o limite do conhecimento fotográfico do mundo é que, conquanto, possa 

incitar a consciência, jamais conseguirá ser um conhecimento ético ou político”, haveria uma 

“aparência de conhecimento” (SONTAG, 2004. p. 34). Uma noção que faz pensar que é 

exatamente a mudez da foto que provocaria o conhecimento e a crítica.  

          O efeito da imagem original, indicial, para Dubois, implica o próprio sujeito na 

experiência e no processo fotográfico. O operador do Ato, da “Tomada” é o responsável por 

fazer existir a imagem, a imagem-ato como denomina, que coloca como necessidade absoluta 

essa prática pragmática antes de se semantizar a foto, antes de achar que ela é autossuficiente 

por si mesma. 

          E a partir da imagem-ato se diversificam seus usos e funções, inclusive o índice 

fotográfico foi ressignificado em produções de artistas visuais estadunidenses nos anos 70 e 

os famosos ready-mades de Duchamp, “iconicizando” a indicialidade. A invenção da 
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fotografia contribuindo para que os artistas visuais investissem em novas experimentações 

para o objeto artístico, questionando a própria arte.  Novamente as interfaces de diálogos e 

contribuições entre fotografia e arte. 

          Um brevíssimo instante de co-presença, de “mensagem sem código” barthesiana, não 

significa uma fusão com o real, vem de uma distância entre dispositivo e referente, que 

Dubois chama de distância interna que terá influência no espaço e no tempo, onde o passado 

fica como princípio, mesmo nas imagens instantâneas. 

          A partir do índice, o processo todo seria o paradoxo da fotografia? Onde coexistem 

duas mensagens, uma com código e uma sem código, coexistência que tem uma brecha, uma 

possibilidade para ser arte?  E a fenda criada na temporalidade? Ela também parece propensa 

às abstrações, há uma latência quase psicanalítica.  A separação entre objeto e impressão da 

luz, essa distância-tempo é essencial, intermédio  

 

 

em que a imagem é „latente‟ (como conteúdo de mesmo nome pelo que Freud 

designa um certo estado de sonho) e [...] esse tempo de latência é o de uma 

perturbadora experiência de espera, de uma provação singular da distância, o 

defloramento do real aconteceu (DUBOIS, 2012, p.312).  

 

 

Eis uma das retóricas dialética da fotografia. 

         Após o factual índice, Dubois enfatiza como inevitável o “corte”, a descontinuidade da 

temporalidade fotográfica. Como uma suspensão do tempo real, promotor de memórias de 

acontecimentos o instante fotográfico é um paradoxo.  Como que a imagem transposta para 

fora de seu tempo (portal?). Instante que perpetua o gesto-imagem, a “fabricação de uma 

realidade nova, paralela que torna o passado algo imediato, [...] transforma o presente em 

passado e o passado em condição pretérita” (SONTAG, Susan. 2004. p. 92). Desde o início 

das intervenções e escolhas do operador, como tipo de corte, enquadramento, cenário, 

luminosidade e impressão, inicia-se a aculturação dos signos. 

                   Nesse inter-tempo, Dubois também fala de uma “aura” da fotografia, “o próprio 

efeito dialético, saído dessa tensão do longínquo com o próximo” uma “emanação física direta 

do objeto” (DUBOIS, 2012.p.311-312), a marca produzida pela luz, ou seja, mais próxima e 

também dele separado, sendo ela “essa obsessão feita de distância na proximidade, de 

ausência na presença, de imaginário no real, que nos faz amar as fotografias e a elas confere 
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toda a sua aura: aparição única de uma distância, por mais próxima que esteja” (DUBOIS, 

2012.p.314) com referência direta a Walter Benjamim sobre a “aura” e sua qualidade de 

“inacessível” que produz o culto a obra de arte. Em seu texto “Pequena história da 

Fotografia”, de 1931, Benjamin escreveu: “em suma, o que é a aura, é uma figura singular, 

composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante por mais 

próxima que ela esteja” (BENJAMIN, 1987. P. 101). 

          E ao falar em aura, lembramo-nos do “punctum” como “algo na fotografia [...] que me 

punge (mas também me mortifica, me fere)”, uma força em expansão, “nem sempre 

codificado" em oposição e ao mesmo tempo em coexistência com o “studium”, esse mais 

aculturado, “sem acuidade particular” e de “afeto médio” (BARTHES:1984. p. 42-46). Talvez 

a própria existência do punctum promovendo uma sensorialidade e pungência semelhante à da 

“aura”, mesmo que “técnica”, mas como uma experiência estética. Benjamin, em 1931, já 

chamava atenção para o que está, implicitamente, na autenticidade da fotografia: “a câmara se 

torna cada vez menor, cada vez mais apta a fixar imagens efêmeras e secretas, cujo efeito de 

choque paralisa o mecanismo associativo do espectador” (BENJAMIN. 1987. p. 107). 

           Após a experiência do pictorialismo de querer ser arte, imitando a arte pictórica, entra 

em fase uma fotografia que explora suas especificidades.  Concebem-se elementos que a 

deixam dialética, em uma coexistência entre esse aspecto material do meio e o conceitual. 

          Apesar dos aspectos materiais do dispositivo, do olho-lente da câmera, a imagem tem a 

questão de expressão, da memória e da escolha. Isso faz expandir a cognição, a sensorialidade 

presente no processo a extrapolar o tempo e o espaço.  O que isso dilata o que contrai, o que 

pulsa? São características do humanismo, da criação e da fruição que a fotografia também 

apresenta até mesmo em alguns registros documentais.   

          Toda essa abstração cognitivo-reflexiva que inspira uma busca interpretativa e 

identitária da fotografia, só a qualifica como processual, simbólica e dialética. A semiologia 

nos ajuda a entender, mas não totaliza uma abordagem plena dos aspectos dialéticos da 

comunicação e dos conhecimentos visuais-sensoriais que a fotografia pode apresentar. Mista e 

interseccionada com as teorias da linguística, em suas narrativas, há também as contra 

narrativas, os detalhes pungentes, os planos e camadas de informação, os eixos e inclinações, 

a plasticidade dos enquadramentos, as dilatações proprioceptivas que nos causam 

estranhamentos. 
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2.2 A dialética das dialéticas 

 

 

          Já aqui, nesse deslocamento do significado, há uma posição que muda as funções do 

referente. Abre uma experiência crítica. Embora, no pós-índice a transformação do real esteja 

inserida nos contextos de total codificação cultural, a distancia-proximidade e o processo 

imagem-ato, segundo Dubois, já apresentavam ambiguidades da imagem que possibilitando 

uma ruptura sígnica, ou do código. Isso já seria a abertura ao estranhamento?  Um 

transpassamento para a abstração, para o artístico e a possível experiência estética? Surgem 

elementos que deslocam o real de seu eixo de verdade, e disso pode irromper o 

estranhamento. 

          Já em 1917, Victor Chklovski, traz a noção de “estranhamento”, presente em textos 

literários que intensificariam a percepção, re(a)presentando os objetos como se fossem vistos 

pela primeira vez. Erwin Piscator e Bertold Brecht desenvolvem essa noção ao teatro, o teatro 

épico e o efeito de estranhamento. Em 1939, Walter Benjamim retoma a ideia a partir do 

efeito estranhamento, em sentido marxista, como descoberta e desmascaramento que serve à 

luta contra a alienação (SIGNORINI. 2014.p.201). 

          Mas enfim, o estranhamento engendra uma experiência deslocada, fora do prumo da 

“verdade”, fundamental para as Vanguardas Históricas Artísticas. E nos parece fundamental 

como eixo daquilo que pode instaurar como artístico. 

          O estranhamento também surge nessa passagem que provoca, intriga e chama-nos a 

atenção. Rancière fala sobre a arte “como um testemunho do encontro com o irrepresentável 

que desconcerta todo o pensamento” (RANCIÈRE. 2009. p.12) ao se referir à interpretação 

kantiana do sublime e se o elemento indicial marca o real, no campo estético esse 

deslocamento, do eixo da verdade nos evoca Rancière ao teorizar o termo estético como sendo 

“um regime específico de pensamento das artes: um modo de articulação entre maneiras de 

fazer e modos de pensabilidade de suas relações” (RANCIÈRE. 2009 pag. 13).          

          E aquecendo a análise, conceitua aquilo que nos parece o caminho para arte, uma 

imagem pensativa, que seria um estado indeterminado entre duas ideias de imagem, a de um 

duplo de algo e a de imagem como operação de arte. Para Rancière, em seu livro O 

Espectador emancipado, a imagem não pensa, mas é um objeto de pensamento: “Falar de 

imagem pensativa é marcar uma zona de indeterminação [...] de pensamento e não 

pensamento, entre atividade e passividade, mas também de arte e não arte” (RANCIÈRE, 
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2017, p.103). Refletimos sobre essa imagem pensativa como algo ligado ao poder de afetar, 

lembrando também, o punctum de Barthes quando há percepção de certo estranhamento na 

recepção pelo espectador.  

          No vasto campo de possibilidades do fotográfico, o experimentalismo e suas conexões 

e rupturas com o tradicional da fotografia, assim como imagens atemporais, criaram diálogos 

e expansões senso-perceptivas que possibilitam à fotografia ter elementos de artisticidade, 

com contínuas aberturas e insights. Mesmo na questão da materialidade, sempre em 

desenvolvimento técnico analógico e digital, quanto na conceitualidade, são infinitas as 

possibilidades que podem irromper. 

          A prática artística foi obrigada a se redefinir após a fotografia, mas a questão central 

desta coloca-se na função e no estatuto de representação, como fato histórico, ou seja, o 

período histórico sempre está influenciando os fotojornalistas.  

          Annateresa Fabris traz a ideia de fotografia como objeto cultural, não natural, 

colocando a ênfase na objetividade conforme as circunstâncias em que apareceu, uma visão 

de mundo, ou seja, o índice não é o todo da fotografia, em tudo está circunscrita a ideologia. 

Ela coloca a fotografia como construção ideológica por uma sociedade do século XIX que 

quer para si o status de realidade e a objetividade na era auge da ideologia positivista. 

          A fotografia só nega o seu estatuto de fidedignidade quando “os fotógrafos alinhados ao 

pictorialismo colocam, a partir do seu próprio ponto de vista, uma questão central para a 

filosofia e a história da arte: a distinção entre o real (verdadeiro) e a ilusão (imagem)” 

(FABRIS, 2016, p.67). Foi investindo em interferências dos fotógrafos, que se iniciou um 

caminho complexo, ambíguo na fotografia. Fabris coloca “o episódio pictorialista como um 

fenômeno bem mais complexo e dialético do que aquele bocejado pelas histórias mais 

tradicionais da fotografia” (FABRIS. 2016. p.09). Nesse sentido há, no pictorialismo, uma 

busca da autonomia e do estatuto artístico para a fotografia confirmando-a como meio de 

expressão plástica e autoral, que contribuiu para a estética da fotografia moderna.  

          No momento em que ideias sobre autoria, criação e originalidade na produção 

fotográfica difundem-se pelo mundo, nos EUA, Alfred Stieglitz divulga a “ideologia Kodak”, 

a revista Camera Work em 1902 e já no movimento Photo –Secession coloca a fotografia 

como  arte moderna reunindo participantes do pictorialismo. Evolui depois para a straigh 

photografy, a fotografia direta (1910), que começa a valorizar elementos artísticos a partir da 

própria especificidade da câmera e enquadramentos diferenciados sem manipulação posterior.  

          Segundo Fabris, esses experimentalismos com a fotografia possibilitaram  
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Descobrir suas qualidades expressivas intrínsecas: um novo sentido de composição 

proporcionado pelo corte, valores tonais, texturas peculiares, entre outros. [...] É por 

um caminho tortuoso que a fotografia se depara com a problemática da própria 

autonomia em relação às artes plásticas (FABRIS, 2016, p. 72) 

 

 

          Nessas fases da fotografia de ser fiel à realidade visível ou querer ser imitação pictórica, 

retornar à realidade subjetiva abrangendo elementos mais abstratos, buscar o protagonismo do 

autor e mais tarde o recuo do autor, são dinâmicas e embates que mantêm a fotografia no 

auge, inclusive nas fotorreportagens.  

         O tempo, sua passagem com as aceleradas mudanças do mundo e da sociedade, também 

acaba por alterar o que é a fotografia em suas funções. Por ser parte do patrimônio de um 

lugar, território e época, tem uma identidade de representação, de um país ou de um autor. 

Independente de sua “verdade” há uma perenidade paradoxal que a atemporiza.  

           Nesse viés sobre a “temporalidade”, mesmo no registro considerado documental, o 

próprio tempo, em dialética com a recepção presente, é um dado característico da imagem 

artística.  A pesquisadora Virginia Gil Araújo 
12

, em recente análise da produção fotográfica 

da XVII Bienal de Fotografia da Cidade do México, coloca que, com o imaginário social em 

constantes mudanças, há a “uma função imagética, que ativa a memória no dinamismo do 

tempo” (ARAÚJO, 2018, p.138-154).  

          O tempo passado ou contemporâneo e o que é humano na foto, impactam em uma 

imagem por ter a empatia como comunicação. Essa conexão, muito profunda e quase 

inconsciente é quase um insight psicanalítico, amplia percepções. O contato que temos hoje 

com fotos originárias do fotojornalismo de décadas atrás, também nos desperta interesse pela 

pungência do tempo e que possibilita uma experiência de rememoração e fruição. 

          No fotojornalismo, em geral com seu aspecto pretensamente indicial do real, a foto quer 

informar, enquanto a imagem artística quer intrigar, abalar um ponto de vista e nem sempre 

pretende revelar.  São funções e poderes diferentes.  O registro documental pode „enganar‟ o 

espectador, pois é um recorte da realidade enquanto a imagem artística, às vezes, por um 

                                                 

12
 Docente do Programa de Pós-Graduação em História da Arte e do Departamento de História da Arte na Escola 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).  



50 

 

 

 

recurso ficcional, pode trazer mais contundentemente a realidade. As interfaces das duas 

funções abrem a perspectiva da alteridade.  

          Nair Benedicto tem uma coerência ideológica na carreira e está sempre dentro do seu 

tempo. Em questionamento político desde o início de sua produção no fotojornalismo, tem 

uma abordagem principalmente social que extrapola a informativo, alcançando uma tomada 

sensível.  Na representação das mulheres, indígenas e populações marginalizadas, há um 

campo consciente e elementos de reflexão que vão um pouco além do registro, já na esfera da 

artisticidade e da estética. No fotojornalismo, em geral com seu aspecto pretensamente 

indicial do real, a foto quer informar, enquanto a imagem artística quer intrigar, abalar um 

ponto de vista e nem sempre pretende revelar.  São funções e poderes diferentes.  O registro 

documental, por vezes engana o espectador, pois é uma realidade interpretável. A imagem 

artística, às vezes, por um recurso ficcional, pode trazer mais contundentemente a realidade. 

As duas juntas abrem a perspectiva da alteridade.  

          Durante o Renascimento, valorizava-se a reprodução na pintura e nas demais artes 

plásticas pela significação. Essa era acompanhada pela expressão, profundidade, interioridade. 

Nas Vanguardas Históricas Artísticas, as abstrações e a Antiarte projetam um pensamento 

crítico, um novo homem produzido pelas mudanças ideológicas, tecnológicas e também como 

significação política na arte como atividade de mediação do real, do irracional, das 

contradições e do sensível. 

          Essas evidências do sensível nos evocam o filósofo francês Jacques Rancière, que 

conceitua partilha do sensível:  

 

 

pelo termo de constituição estética deve-se entender aqui a “partilha do sensível” 

que dá forma à comunidade. Partilha significa duas coisas: a participação em um 

conjunto comum e, inversamente, a separação, a distribuição de quinhões. Uma 

partilha do sensível é, portanto, o modo como se determina, no sensível, a relação 

entre o conjunto comum partilhado e a divisão das partes exclusivas (RANCIÈRE, 

2009, p. 7). 

 

 

          No caso de muitas fotografias de Benedicto, por exemplo, podemos usar esse sentido 

rancieriano na forma de captação de várias imagens de migrantes ou das chamadas “minorias” 

que ela retrata.  Mostra quem pode tomar parte do comum e ao mesmo tempo, dos espaços 
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exclusivos em função do que faz, do que é, do tempo e do espaço que determinada atividade 

tem, no caso do território em que trabalha (ou é explorado). Com a noção que a partilha 

“define o fato de ser ou não visível num espaço comum.” (RANCIÈRE, 2009. p. 16).   

          Muitas fotos de Benedicto mostram o mundo, pouco visibilizado, dos nordestinos e 

migrantes em São Paulo. Vários migrantes, sobretudo os nordestinos, vieram principalmente 

para o Sudeste do país quando, estimuladas por isenções de impostos e outras benefícios, 

indústrias estrangeiras se instalaram no país nos anos 60.   Houve necessidade de mão de 

obra, cresceu a oferta de trabalho, porém a falta moradia digna a esses trabalhadores foi um 

fator que gerou desigualdade social e um déficit que mais tarde implodiria nas ocupações.  

          Vistos frequentemente como “massa” operária ou de empregados domésticos, eles 

trazem para a cidade, sua força não apenas de trabalho, mas de vitalidade, de busca pelo 

espaço de prazer e lazer. Há uma eficácia da ocupação, se não de moradia, ao menos cultural 

e simbólica. As imagens de nordestinos dançando, rituais acontecendo e movimentos 

grevistas de operários (dos quais muitos imigrantes) “distribuem”, geram outra visibilidade 

partilhada através de sua cultura e movimentos. A fotografia presente no dado momento, está 

dialeticamente em um processo do sensível na interface estético- política.  

          A própria Nair Benedicto, no documentário F.o.t.o.g.r.á.f.i.c.a.s, revela que, o que a 

motivou a querer fotografar os nordestinos para a foto “Tesão no Forró” partiu do fato de 

pessoas, de classe social mais alta e  que ela conhecia,  estarem reclamando da “quantidade” 

de nordestinos em São Paulo. Ela, indignada com as opiniões xenófobas, resolve então 

conhecer os lugares que os nordestinos de São Paulo se encontravam, na época, a Praça da 

Luz, a Praça da Árvore e os forrós, resolvendo fotografar o Forró do Mario Zan, espaço de 

encontro de muitos nordestinos para se divertirem após o trabalho. Ao pontuar como as “artes 

podem ser percebidas e pensadas como artes e formas de inscrição do sentido da 

comunidade”, o autor destaca como essas formas definem a maneira como obras e 

performances “fazem política” (RANCIÈRE. 2009. p.18) e refletem as estruturas ou 

movimentos sociais. 
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2.3 Quando chega a poesia... 

 

 

          A escolha por uma via não hierárquica, com elementos, normalmente não visibilizados, 

surge com uma poética que traz à tona a interioridade.  Essa decisão intermedia e expande os 

discursos. A captação cria interfaces entre tradições estéticas, que revela a existência da 

possibilidade democrática, em termos políticos, pela não hierarquização dos temas e formas 

de mostrá-los. O processo, de uma “tomada do real” com um posicionamento ideológico, 

possibilita uma representação imagética ao sujeito que, por si só é político. Destacar nas 

imagens, os modos de subjetivação existentes, fomenta e visibiliza possíveis micropolíticas. 

Como se a liberdade do corpo, excitação, dança e movimentos fossem por si só 

revolucionários. 

         De outro modo, Susan Sontag aponta que fotografar é “em essência, um ato de não 

intervenção [...] mas mesmo incompatível com a intervenção, fotografar também é uma forma 

de participar” (SONTAG, 2004 p. 22). Em recente apresentação de um trabalho fotográfico 

sobre a performance artística de moradores em uma ocupação na região da Luz-SP, Benedicto 

colocou que “participar não é ficar olhando do lado de fora,  é participar com eles, é inclusivo, 

é trabalho de integração”. 
13

. 

          O termo ocupação, nesse sentido, tem a noção sociológica que substitui o que chamam 

de “invasão”, minimizando a característica de ilegalidade de apropriação de espaço ou terra 

não produtiva. Em muitas ocupações de São Paulo, principalmente de prédios urbanos 

abandonados, as pessoas iniciaram, além de moradia, performances artísticas para chamar a 

atenção para a legitimidade que uma ocupação pode ter socialmente. As ocupações ainda têm 

o intuito de angariar territórios e moradias legalmente, através de negociações organizadas 

dos ocupantes com o poder público. Nos espaços públicos como escolas, universidades ou 

câmaras municipais, as ocupações também são estratégias de reivindicações. Atualmente, a 

Arte Contemporânea usa o mesmo termo, ambiguamente, para abrigar mostras de artistas, 

dando uma caracterização diferenciada para as exposições. 

          Do fotojornalismo para as representações quase antropológicas dos segmentos mais 

inferiorizados da população, as fotos de Nair Benedicto, de tom humanista, geram 

                                                 

13
 Notícia fornecida no Café Fotográfico 8” com Nair Benedicto. Projeto de encontros sobre  fotografia da 

instituição Casa das Rosas, em São Paulo, em 25 de outubro de 2019. Realização: Imagens Musicais.  
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possibilidades de refletir sobre direitos e ações, pois que está em conexão com a realidade 

social. Construir imagéticas do território leva a novos significados do olhar, pertencimentos e 

partilhas.  A fotografia com seus próprios desdobramentos e não mais auxiliando a arte é 

capaz de produzir poéticas. O objeto cultural de Fabris engendra objeto de crença, fetiche, 

memória, relíquia, patrimônio. Estão presentes nos rituais sociais (feiras, casamento, festas) e 

são inesgotáveis objetos teóricos. 

          A fotografia com seus caminhos que se cruzam do semiótico ao estético e que se abrem 

às questões filosóficas, possibilita comunicação, informação (fotojornalismo), conhecimento e 

experiência estética. Os percursos da fotografia modificam-se imbricados, tanto 

ambiguamente indefinidos quanto ganhando espaços indiscutíveis na arte contemporânea.  

          As especificidades intrínsecas propriamente fotográficas levam à autonomia da 

fotografia em relação às artes visuais. Com novos sentidos da composição, nos 

enquadramentos, nos tons e nas qualidades diferentes e expressivas, possibilitam também 

novos conteúdos e novas narrativas, nova conceitualidade que atuando nas interfaces com a 

arte (impressionismo, cubismo) e com a própria fotografia nos experimentos de 

fotodinamismo e fotomontagens e a contemporânea arte conceitual. 

          As possibilidades críticas da fotografia podem estar presentes, mesmo na contra 

imagem, similar a outras linguagens visuais como o cinema e terem a propriedade de 

engajamento. Em artigo mais recente, Dubois rediscutindo a questão do “digital”, reflete 

sobre a “ameaça” da ligação entre a imagem e seu “referente real”. Para o autor, não sendo 

mais fotoquímica, ou analógica, a representação por “emanação” do mundo por transferência 

de realidade não se dá, e propõem a noção de imagem-ficção (DUBOIS. 2017. p.45-51), em 

que investiga a mudança do regime de visibilidade da fotografia com a digitalidade e na 

possibilidade de a imagem-traço ser imagem-ficção, ou seja, questiona se o critério de 

verdade não é mais possível, estaria em ação um critério de ficcionalidade? Com tantas 

mudanças, lembra Barthes ao colocar que “Fotografia é uma arte pouco segura” (BARTHES, 

1984, p. 32). As teorias dos anos 80 ficam também “inseguras” e se tudo é “ficção”, porque 

cheio de interferências, então tudo pode ser ilusão ou arte? 

          Independente da fase do ato fotográfico em que se instaura o “estranhamento”, a 

pungência ou o icônico, e mesmo a “imagem-ficção” vemos um percurso poético potente na 

fotografia no Brasil e, mesmo na origem documental em que a realidade pode ser interpretada. 

Na produção de Nair Benedicto, além das imagens produzidas para o fotojornalismo, há 
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também imagens com uma interface neopictorialista presente, principalmente no que está nas 

coleções ou nos museus de arte moderna.  

          A filósofa e historiadora da arte Dominique Baqué, embora considere a imagem 

fotográfica “precária e frágil” (BAQUÉ. 2003. P. 42), ao desenvolver a concepção de 

“fotografia plástica”, discorre sobre o percurso do meio fotográfico e as intersecções com as 

artes.  Coloca a diferença entre a prática da fotografia conceitual que utiliza recursos e 

suportes em conjunto com as artes plásticas e a prática que opta por uma estética mais 

neopictorialista, explorando as especificidades da fotografia junto às possibilidades de ação e 

recursos modernos, manuais e artesanais, típicos do primeiro pictorialismo que buscava a 

estética da pintura. Essa moderna busca autoral na fotografia neopictorialista procura uma 

visualidade e linguagem própria da fotografia dentro do sistema de arte por si mesma. Por 

suas especificidades próprias, revelando o paradoxo da fotografia: 

 

 

Meio precário e frágil, assediado pelo utilitarista e pelo consumível, a fotografia 

constitui uma imagem ontológica, incerta e pobre que não cessa de duvidar. Mas 

justamente porque a fotografia é o „meio‟ da dúvida, a luta por reconhecimento 

nesse campo (arte), mais que em qualquer outro, é pertinaz. E, além disso, por ser a 

fotografia o „meio‟ da dúvida, é posto em questão o resto das práticas artísticas e, de 

forma mais radical, os princípios mesmo da arte.  (BAQUÉ, 2003, p. 47). 

 

 

         A geração de fotógrafos ativa no Brasil nos anos 80 tiveram essas possibilidades de 

produzir imagens com novas misturas técnicas e tecnológicas com representações mais 

híbridas e heterogêneas ou com outras narrativas. A natureza da fotografia não pretende 

apenas informar ou ser realista, mas ter uma linguagem própria, com as especificidades da 

fotografia. 

          A tecnologia das imagens digitais traz ainda maiores recursos para o que já vinha se 

colocando na fotografia moderna como as possibilidades de sair das regras convencionais da 

tradicional fotografia, além da busca de autoria mais subjetiva, o que abre um campo visual 

junto a outras expressões artísticas.  Muitos fotógrafos escolhem uma prática mais ligada com 

as artes plásticas. Já outros, dentro do sistema de arte, optam por uma estética mais 

neopictorialista explorando a fotografia por si mesma, por suas próprias especificidades. 
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3. ANÁLISE DAS IMAGENS E PESQUISA DE SUAS TEMÁTICAS 

 

 

Dubois coloca a tendência “a reconhecer o principio de um „pensar próprio às 

imagem‟, o „pensar visual‟” (DUBOIS, 2017.p.37). A imagem não como apenas “lida”, mas 

“vista”, de um “pensar-sentir” visual específico e de “valor próprio, cognitivo, proprioceptivo, 

perceptivo e de contemplação”. Das mais de 16.000 fotografias do acervo de Nair Benedicto, 

algumas icônicas, muito publicadas e conhecidas, de coleções museológicas ou de particulares 

e de valor inestimável para a fotografia brasileira, escolhemos 09 fotografias consagradas e 

que retornam no tempo através das exposições, publicações e discussões.  

 

 

Imagem II - Tesão no Forró (1978). 

 

Fonte: Nair Benedicto. Tesão no Forró. 1978, fotografia p&b, 37 x 48,9 cm. Reprodução: MAM-SP. 
14

 

 

 

Benedicto relata, documentário Fé menina, da Imã Foto Galeria, como sua ontológica 

foto Tesão no Forró foi adquirida pelo Museum of Modern Art, o  MoMA, de Nova York. 

Sempre fazendo pesquisas e em busca de temáticas sobre a população mais vulnerável, 

Benedicto fotografou nordestinos residentes em São Paulo e procurando locais em que os 

                                                 

14
 Doação da artista por intermédio do Clube de Colecionadores de Fotografia do MAM-SP. 

Disponível em: <https://mam.org.br/acervo/2002-155-benedicto-nair/>. Acesso em 11 out. 2019. 
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mesmos se reuniam e lhe indicaram o Forró do Mario Zan. Lá encontrou um ambiente de 

muita vitalidade com casais divertindo-se com a música e dança típica do nordeste, o forró e 

constatou como o poder das mulheres, que se colocavam muito à vontade com o próprio 

corpo, dominavam a dinâmica da dança. 

Dificilmente no final da década de 70, a classe mais pobre da população 

principalmente as pessoas negras, nordestinas e excluídas, tinham acesso a uma câmera 

fotográfica para se autorretratarem e retratarem aos seus. Benedicto traz a imagética dessa 

população “desterritorializada” realizando a exposição das fotografias do baile no espaço em 

que acontecia o mesmo, possibilitando às pessoas que o frequentavam de se verem nas fotos. 

É quando, por ocasião de uma visita à cidade, um dos curadores do MoMA de Nova York, 

John Sarzkowsky procurando algo diferente, foi indicado para ver a exposição no próprio 

forró e adquiriu algumas fotos de Benedicto para o museu, que naquele período, passava por 

uma busca de ampliação cultural sua coleção. O Museu de Arte Moderna - MAM de São 

Paulo também tem a mesma fotografia no seu acervo, descrito como doação da artista (2002), 

tendo dimensões maiores.  

         A foto, feita no interior da casa noturna, destaca vários casais dançando e em primeiro 

plano há uma mulher negra abraçando o seu par e que recebe do rapaz um beijo voluptuoso no 

pescoço.  A sensualidade, principalmente da mulher, o destaque da luz e o estado de prazer e 

entrega dela, despertam a atenção, potencializam uma fruição e essa, por sua vez, promove 

uma expansão da percepção também na esfera social. Em um “território” nordestino dentro da 

cidade de São Paulo, vê-se uma eficácia da ocupação, mesmo que simbólica (a cultura 

popular nordestina dentro da urbana), a foto gera visibilidades de uma população quase 

sempre marginalizada, mas que coexiste no urbano e é “política”. Na foto não há dúvidas 

sobre a classe social das pessoas e a forma como estão representadas, em plena excitação pela 

vida, carregada de desejo sexual (“tesão” como excitação), fala de uma sobrevivência 

poderosa, uma resistência, é quase uma subversão. 

          Diferente da maneira antes abordada pelo fotógrafo Walter Firmo, sobre imagens dos 

negros na Bahia, em que fantásticas fotos coloridas trazem a impressão do pertencimento do 

negro ao seu território, na foto de Benedicto, com elementos da cultura popular, há a 

resistência em sobreviver em outro lugar, através da manutenção de seus aportes simbólico-

culturais identidários. Colocar em protagonismo na foto, em 1979, uma mulher negra em 

pleno estado de bem-estar e prazer com seu corpo é como mexer e deslocar a estrutura rígida 

de um país que explorou com perversidade a escravidão, sobretudo a mulher negra, que foi 
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ama de leite, vítima de violência moral e sexual, sem direito a escolhas ou desejos, a mercê de 

ofensas e maus tratos que tem resquícios até hoje. Aqui Benedicto coloca em luz o 

entendimento desse passado em um presente ainda desigual e opressor, mas trazendo a 

vitalidade que, se não servir para uma possível ação, tira da invisibilidade parte da sociedade 

desassistida. É inevitável pensar nas relações entre cultura popular e poder. 

Com o tempo, essas presenças e culturas dos migrantes são “hibridizadas‟ como 

analisa Nestor Garcia Canclini, ao teorizar sobre os patrimônios culturais que almejam uma 

identidade nacionalista. Ele traz a noção das hibridizações possíveis presentes com o 

crescimento urbano fazendo articulações entre as comunicações, estética, mensagens que 

estruturam o consumo, os comportamentos e os usos simbólicos dos espaços sociais e os 

conflitos presentes (CANCLINI, 1989, p.280). No esforço para avançar a modernidade 

neutraliza as tradições genuínas, o que é do “outro”. Imagens dessas transformações sociais 

são bem caraterísticas dos fotógrafos da geração de Nair Benedicto, que registraram um 

período de grandes mudanças sociais, políticas, tecnológicas e urbanas, são imagens-elos para 

pensar o contemporâneo.  

 

 

Imagem III - ABC (28/08/1980). 

 

Fonte: Nair Benedicto. A greve do ABC. 1980, matriz-negativo. Coleção da artista. Reprodução: São Paulo 

São.
15
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          No período crítico da greve dos operários da região das cidades de Santo André, São 

Bernardo e São Caetano no Estado de São Paulo, a conhecida Greve do ABC, os sindicatos 

estavam sob intervenção do governo e os líderes grevistas presos no DOPS. A assembleia do 

dia 24 de agosto de 1980 aconteceu dentro da Igreja da Matriz de São Bernardo e a Agência 

F4 estava com fotógrafos totalmente integrados aos eventos da greve. Entre inúmeras fotos, 

Benedicto fez, no calor do movimento, essa imagem que faz parte do fotolivro A greve do 

ABC. 

Na foto em preto e branco, metalúrgicos então reunidos dentro da igreja demonstrando 

muita determinação e segurando uma faixa que pede liberdade aos companheiros presos. A 

foto, tomada de baixo para cima, pega o meio corpo de vários homens com a arquitetura, 

pinturas e simbologia sacras ao fundo, na verdade como os protegendo e apoiando. É clara a 

intenção de marcar o papel da igreja católica nas reivindicações, pois sua participação nos 

movimentos de base e apoio às famílias, muitos migrantes do norte e nordeste do país, era 

ativa. A igreja também exigia a mudança do regime totalitário do Estado e era contra a 

ditadura, apoiando essa greve em particular. Um trabalhador se destaca com a bandeira do 

Brasil, sinal claro que a luta não era apenas por melhores salários, mas por mudanças em todo 

sistema político, econômico e social do país. 

          A visibilidade dada ao operário grevista, sujeito que comumente está fora da partilha, 

fotografado em plano de baixo para cima, atribuindo-lhe grandeza e poder, é a imagem que 

mostra seu pertencimento à causa e ao espaço social, posição de quem quer definir novos 

rumos, uma resistência às injustiças sociais. A dimensão estética dessa mensagem fotográfica 

evidencia tensões políticas e demandas sociais. Extrapolando a questão da greve do ABC, o 

momento era de disputas e de atravessamentos que fraturavam, inclusive, todo um sistema 

pseudo-coeso e dominante, no caso a ditadura civil militar do país. 

      A imagem não está apenas com função comunicante dos acontecimentos, aqui dá 

legitimidade à luta, visibilizado uma estética que é política. Como foto de um momento 

histórico, ganha uma especificidade que muda com o tempo, a fotografia do fotojornalismo 

tem sua característica de efemeridade, pelo recorte do acontecimento e do tempo, mas tem 

igualmente a temporalidade a seu favor na imagem transitando para arte. 

 

                                                                                                                                                         

livro-conta-a-historia-da-greve-dos-metalurgicos-em-sao-paulo-e-no-abc-com-fotos-de-10-fotojornalistas.html>. 

Acesso em 08 out. 2019. 
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IV – Ato público na Praça da Sé após a missa de 7º dia de Santo Dias (05/11/1979).  

 
 

Fonte: Nair Benedicto. Santo dias, quando o passado se transforma em História, 1979, p.174. Reprodução: 

Memórias da Ditadura.
16

 

 

 

           Novamente a cobertura de uma manifestação histórica no protesto pela morte de Santo 

Dias da Silva. Na foto, em preto e branco, da missa de sétimo dia da morte de Santo, 

aparecem manifestantes protestando e erguendo faixas. A imagem mostra a força de uma 

revolta, pela morte do líder operário, carismático em seu nome “Santo” e o impacto do plano 

de fundo da foto com a arquitetura da Igreja da Sé, no marco zero da cidade de São Paulo, 

legitimando o apoio da Igreja Católica. A igreja, que antes apoiou a queda de Jango, no golpe 

civil-militar, nos anos seguintes, teve a ala mais progressista do clérigo reassumindo cargos 

mais importantes. Aproximaram-se da luta por justiça social e a defesa aos mais pobres, 

apoiando movimentos sociais. Iniciaram denúncias de torturas, desaparecimentos e mortes de 

pessoas pelos agentes da repressão, inclusive, vários membros da igreja sofreram acusações 

de subversão pelo regime. 

          A protagonização dos manifestantes na imagem mostra que a composição fotográfica 

não é imparcial. Embora informativa sobre a manifestação, a indignação da multidão torna-se 

envolvente. Os punhos fechados e erguidos e os flagrantes dos gritos dão a impressão de força 

e do movimento de união. Santo Dias foi lavrador e um jovem militante rural, mas após 

participação em uma manifestação exigindo melhores condições de trabalho foi expulso de 
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sua terra em 1961. Em São Paulo trabalhou em fábricas, tornou-se líder operário e aos 37 anos 

se destacava nas lutas por direitos dos trabalhadores e na construção da greve. Era ligado às 

comunidades Eclesiais de Base, membro do Movimento contra o Custo de Vida e em 1978 

participava do Comitê pela Anistia. Foi assassinado pela polícia militar em 30 de outubro de 

1979 e estava em um piquete pacífico, em prol da greve de seis mil operários da fábrica, 

quando foi atingido por arma de fogo em frente à fábrica Syvania. 

          No dia de seu velório na Igreja da Consolação de São Paulo, seu corpo, acompanhado 

por uma multidão, foi levado à Igreja da Sé, onde Don Paulo Evaristo Arns presidiu a missa 

com o comparecimento de manifestantes oscilando entre 15 mil a 30 mil pessoas, segundo os 

noticiários da época. Não havia apenas católicos, foi um ato ecumênico e foram também 

representantes de varias tendências políticas de esquerda. O enterro foi no Cemitério do 

Campo Grande, zona sul de São Paulo. Com a repercussão de sua morte a ditadura perdeu 

ainda mais sua solidez. Foi formado o Comitê Santo Dias para pressionar a condenação do 

soldado Herculano Leonel acusado de atirar no líder. Em 05 de novembro de 1979, Benedicto 

faz a foto da manifestação em frente à Catedral da Sé em São Paulo, no dia da missa de 7º 

dia.
17

 

A força da fotografia, como imagem de um momento histórico com uma estética 

humanista, é um registro contra o apagamento das lutas e da barbárie ocorrida. Em 2013, a 

filha de Santo Dias, Luciana Dias, assina com Jô Azevedo e a com a própria Nair Benedicto o 

livro Quando o passado se transforma em História. Com o lançamento, a família de Santo 

depositou em custódia 3.700 documentos sobre ele e sua militância no Centro de 

Documentação e Memória da Universidade Estadual de São Paulo para futuras pesquisas. 
18
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Imagem V – Religião e liberdade - Metalúrgicos em assembléia na igreja da matriz de 

São Bernardo do Campo/SP (1980). 

 

Fonte: Nair Benedicto. Greve do ABC. 1980, matriz-negativo. Coleção da artista. Reprodução: Itaú Cultural. 
19

 

 

 

A foto Religião e Liberdade, da época da Greve do ABC, mostra em plano geral 

aberto extensa ambientação interna da Igreja da Matriz de São Bernardo do Campo lotada de 

grevistas. Esse enquadramento privilegia a grande quantidade de trabalhadores envolvidos e a 

união entre eles. Todos estão em atenção e silêncio, parecem ouvir ou aguardar as 

determinações da greve. Uma pequena e inevitável bandeira do Brasil está sendo erguida bem 

ao centro da imagem e faz supor que o país é de todos, inclusive deles e exigindo mudanças. 

       A foto sensibiliza a sociedade, na qual os sujeitos sinalizam um dano, uma injustiça e 

determinados buscam uma resolução de teor democrático, uma busca de direitos. A imagem 

de movimentos tão determinados, de alguma forma, reverbera na recepção, cria identificação, 

faz pensar, principalmente nos momentos de opressão. A luz nas faces dos homens em 

primeiro plano, individualiza, marca uma cidadania, no segundo plano a mudança tonal da luz 

privilegia a multidão, a força do coletivo. 

          A imagem discute a legitimidade de uma classe sem reconhecimento. A Igreja Católica, 

embora historicamente tenha sido no mínimo ambígua, diante das diferenças das classes 
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sociais e por ter servido à elite colonizadora, naquele momento foi o local aberto e engajado à 

manifestação. Na greve do ABC, uma tomada de posição política da Agência F4 marca 

existência da história a contra-pêlo (Benjamim), ou seja, estava acontecendo a realidade 

contestadora, normalmente banida na imprensa censurada pelo rígido e injusto regime. 

Lembra Fabris, que ao escrever sobre a fotomontagem russa, fala da “importância conferida à 

natureza factual da fotografia como instrumento de construção de uma visualidade 

comprometida com a causa (revolucionária)” (FABRIS, 2016, p. 177). Nesse campo de 

informação de uma manifestação emblemática e histórica, o caráter documental dilata-se, 

ultrapassa o indicial em outra função mais simbólica e estética ao trazer formas existenciais 

de consensos e conflitos da coletividade. 

 

 

Imagem VI - Louvação a Iemanjá na Praia Grande (1978). 

 

Fonte: Nair Benedicto. Louvação a Iemanjá na Praia Grande (Santos/SP). 1978, matriz-negativo.  

Coleção da artista. Reprodução: Itaú Cultural.  
20

 

 

          

 

                                                 

20
 Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra28877/serie-rainha-por-um-dia>.  

Acesso em: 07 de Nov. 2019. 



63 

 

 

 

 Em plena época da ditadura civil-militar no Brasil, a fotógrafa Stefania Bril escreve 

no catálogo da exposição Brésil des Bresiliéns
21

 de 1983, pedindo para se “ouvir” o Brasil, 

pelas imagens, pois “não havia tempo a perder”. A foto em preto e branco, Louvação a 

Iemanjá na Praia Grande, fez parte da exposição. Centralizada na mulher quase em transe 

espiritual e que apresenta forte expressividade no rosto como uma catarse, a foto traz a 

imagem de um ritual.  O grupo de participantes está dentro da água e procura contê-la, pois 

que ela parece querer adentrar ao mar. Com os braços estendidos, suas mãos e dedos abertos 

com luvas finas dialogam com a estrela do mar presa a sua testa, acessório que identifica o 

orixá. 

           O vestuário de tecidos claros dedicados ao orixá Iemanjá, de matriz africana, contrasta 

com as vestes e corpos de tons mais escuros de outros personagens que a seguram, 

aumentando o destaque da mulher. A cultura popular e o aspecto social da religiosidade foram 

temas constantes de Benedicto nessa busca de um país rico de expressões simbólicas. Sem 

exotizar, consegue trazer a força de um rito de total brasilidade, mas que evoca muitos 

arquétipos de catarses religiosas universais. Na foto, o contraste importante dos tons entre as 

pessoas, o céu e a traje de orixá, cria também uma tensão própria do ritual e do orixá Iemanjá, 

cultuado nas religiões de Candomblé e Umbanda e considerado por elas o orixá com domínio 

sobre todas as águas. Iemanjá tem seu sincretismo no Brasil como Nossa Senhora dos 

Navegantes, considerada “Rainha do Mar” e protetora dos pescadores. Também conhecida 

com “Mãe D‟água”, “Sereia”, “Iara” e “Janaína”, por ela são realizados rituais no Ano Novo 

para oferecem-lhe flores e oferendas, embora o dia certo para louvá-la seja dois de fevereiro. 

Ela é aclamada, inclusive, por pessoas de outras religiões, tamanha sua popularidade. Ligada 

diretamente à origem de muitos orixás do universo religioso afro-brasileiro, também tem sua 

figura ligada à maternidade sendo procurada por mulheres que desejam engravidar. As cores 

de Iemanjá variam de tons brancos, azuis e prateados e a estrela prateada presente na cabeça 

das mulheres tem relação ao fato de Nossa Senhora dos Navegantes ser conhecida por 

“Estrela do Mar”. Considerada, desde o século XV, protetora dos navegantes, aponta um 

porto seguro a todos os devotos. 

As religiões como sistemas estruturais, libertadores ou escravizantes e como rituais de 

várias culturas, aparecem no olhar de Benedicto como expressões das diferenças, trazendo 
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uma identidade sem julgamento das populações ou seus cultos, independente da imposição e 

monopólio do catolicismo do país na época. O sincretismo religioso também revela os 

hibridismos buscados como estratégia de permanência de crenças, principalmente as de 

matrizes africanas, não aceita no país na época. A recepção da imagem dos corpos em cena 

está entre a identificação e a farsa. Ainda que originada de um ritual popular, a imagem tem a 

característica de teatralização, espetáculo. Independente das intenções, as formas captadas 

como eventos e movimentos coletivos servem também à inscrição política, que resiste ou 

atualiza uma dominação. A ambiguidade e indeterminação presentes expandem-se para o 

terreno da poesia. 

 

 

Imagem VII - Coronel Pombo dividindo dinheiro para a aldeia Kaiapó Krikretum 

(1985). 

 

Fonte: Nair Benedicto. Dinheiro. 1985. Reprodução: bancado de imagens do N-Imagens 22. 

 

 

     A imagem, em branco e preto, centraliza um indígena, que parece ser o líder do 

processo (Cacique Coronel Tuto Pombo) contando o dinheiro enquanto outros, atrás dele e ao 

seu redor, aguardam dentro de uma construção de bambus típica da aldeia. Os indígenas da 

aldeia Kaiapó Krikretum do Pará estão com suas vestimentas próprias (exceto Pombo, já 
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aculturado pela dinâmica dos brancos) e apresentam expressões atentas e sérias. Inicialmente 

nos parece estranho. Mas à leitura formal, advém à leitura dos significados, o valor das coisas 

colocado em tensão. Benedicto trás esse desencaixe na narrativa da imagem: as linhas dos 

bambus e as linhas dos desenhos corporais parecem contrastar com a colocação geométrica e 

iluminada (poderosa?) do dinheiro. A dependência do dinheiro, e não apenas da caça ou da 

pesca como é da cultura indígena, revela uma sobrevivência social híbrida com a cultura 

branca. 

Há um dissenso instaurado pela ideia de que temos do indígena como dissonante do 

mundo capitalista, cuja força o obriga a esse pertencimento involuntário. Parece-nos a mesma 

ideia rancieriana da redisposição de objetos e sujeitos em situações aptas a modificar nosso 

olhar. Várias problemáticas podem nos ser dadas a partir dessa imagem: Porque agora eles 

precisam de dinheiro. Venderam madeira? Artesanato? Comprarão com o dinheiro os 

produtos industriais de massa? Narrativas podem ser construídas. São situações dissensuais 

em contextos pretensamente consensuais. 

          Os indígenas que, em tese, são originalmente conectados com a natureza para suas 

múltiplas dependências da vida, apresentam-se aqui na imagem de uma transição. A 

necessidade da circulação de dinheiro da cultura branca é uma adaptação que os indígenas 

necessitam para resistir em sua cultura, portanto absorvem a imposições da outra hegemônica. 

Captada a diferença histórica: o que está mudando socialmente, politicamente, dentro do meio 

ambiente, da preservação dos territórios e da cultura? Traços de circuitos híbridos da 

modernidade e como coloca Nestor Garcia Canclini, “encontramos no estudo da 

heterogeneidade cultural, uma das maneiras para se explicar os poderes oblíquos que 

vislumbram instituições liberais e hábitos autoritários, movimentos sociais democráticos com 

regimes paternalistas e as transações uns com outros” (CANCLINI, 1989, p. 15). A própria 

denominação do falecido Pombo como “Cacique Coronel” já expõe as formas híbridas que a 

dinâmica assume. 

          Se refletirmos sobre a crise que se impõe às etnias originárias do país (questão de terra, 

produção alimentar e de artesanato, relações sociais, questão ambiental), a imposição do 

sistema capitalista através da roupa, da logística e do dinheiro, vemos o quanto a imagem é 

importante por captar momentos das transições complexas, pois didaticamente, as exposições 

museológicas colocam produções modernas separadas das etnográficas, como se não 

houvesse essa interação. Esse é um dos pontos de contribuição da Agência F4 e de Nair 
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Benedicto que exploraram temáticas e fazem repensar as transições sociais, políticas e 

antropológicas do Brasil, como já acontecia com a fotografia da América Latina. 

  

 

Imagem VIII - Mulheres se enfeitando (1985). 

 

Fonte: Nair Benedicto. Mulheres se enfeitando ou Amazônia, cabeleireiro funcionado dentro de um bar (Guritaí 

/PA). 1985. Reprodução: Pinterest. 
23

 

 

 

            Na foto, em preto e branco, protagonizam três mulheres jovens em que é clara sua 

situação social de uma classe economicamente baixa na região da Amazônia. Estão em um 

lugar de múltiplo uso, que parece um bar com garrafas e mesa de bilhar e naquele momento é 

o local de se arrumarem. Brincando e sorrindo, uma ajuda a outra a se pentear. Há entre elas 

descontração e leveza nos movimentos espontâneos dos corpos. Talvez nesse “brincar” 

espontâneo que esteja implícita uma resistência, uma sobrevivência. Há um lirismo no 

fragmento do cotidiano clicado por Nair Benedicto. 

            A imagem de uma cena cotidiana, sem uma “estetização da política”, oferece-nos uma 

autonomia de crítica, sobre a situação, com mais eficácia do que se fosse uma imagem 

clássica politizada e ostensiva do fotojornalismo ao mostrar a miserabilidade, exploração ou 

prostituição explícita e trágica. Nessa foto, o estímulo é dado de outra maneira. É uma 

imagem inclusiva que, diante e depois do que nela nos “desarma”, leva a maior tolerância 

com diferentes realidades. Em entrevista para a historiadora e pesquisadora Erika Zermes da 
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Revista Zum, em 2018, Benedicto coloca sobre a temática com mulheres: “eu acho que fazer 

política não é defender um partido, é defender um modo de vida, uma forma de ver a mulher, 

uma forma de ser mulher [...]. Dizem que eu politizo tudo. Mas não sou eu que politizo, a vida 

que é politizada”.  

 

 

Imagem IX - Travestis no Rio de Janeiro (1985). 

 

Fonte: Nair Benedicto. Travestis no Rio de Janeiro. 1985, processo cromógeno, 24,2 x 37,0 cm. Coleção Pirelli-

MASP. Reprodução: galeria virtual da Coleção Pirelli-MASP. 
24

 

 

 

              

             Essa fotografia de Nair Benedicto é parte da Coleção Pirelli-MASP e está presente 

nesse ano de 2019 em “Acervo em transformação” exposição do próprio MASP, cuja 

proposta intercambiante de obras traz diferentes artistas de diferentes lugares e períodos. A 

foto é um dos destaques nos cavaletes de cristal projetados por Lina Bo Bardi (1914-1992) 

junto às variadas produções de artistas consagrados e também um grande conjunto de obras de 

artistas mulheres como Cindy Sherman, Louise Bourgois, Marlene Dumas, entre outras. 

A proposta original de Lina para seus cavaletes era propiciar um primeiro encontro 

direto do visitante com a obra, livre de contextualizações ou informações sobre autoria, título 

ou data, tais informações permaneceriam atrás da obra. Essa foto é de 1985, o que pode 
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surpreender o espectador, pois é ainda hoje inquietante, apesar das inúmeras discussões sobre 

questões de gênero recentes. Essa mudança no olhar, na circulação da época e na recepção 

(até os dias de hoje), remete novamente à imagem-ato de Dubois como ato icônico, em que 

está implicado o sujeito em processo. 

Essa foto, de 1985, é visionária no modo de apresentação com o protagonismo dado 

aos travestis, não explorando a espetacularização e sim com um olhar de sutileza e empatia, 

de aceitação.  Em seus usos e funções, a fotografia com todas suas complexidades adentra  ao 

museu como objeto cultural, como obra artística e esta foto, em particular, ainda têm um valor 

político e redimensionado simbolicamente. Embora presente na mostra do MASP de 2019, a 

foto já tem uma trajetória longa em várias publicações de fotolivros dedicados aos grandes 

fotógrafos brasileiros, como nas coleções de Joaquim Paiva e fotolivros de Simonetta 

Persichetti, com Nair Benedicto sempre considerada consagrada junto a grandes fotógrafos 

brasileiros. Foto presente também nas publicações de Nair Benedicto, Melhores fotos e Vi 

Ver, anteriores a mostra do MASP. A fotografia faz parte da Coleção Pirelli- MASP. 

Na foto colorida, três travestis apresentam-se sobre a calçada típica do bairro de 

Ipanema no Rio de Janeiro. No centro da imagem, um deles figura frontalmente de corpo 

inteiro e está de pé com a cabeça inclinada para o lado. Ele está de costas para o mar e os 

outros dois estão em segundo plano, um de perfil e outro atrás do principal, com apenas 

metade inferior do corpo aparecendo.  Com trajes de cores fortes, plumas, pregas e dobras na 

saia e de saltos altos, o personagem central parece estar sentindo a brisa no rosto. As linhas 

verticais formadas ao fundo pela calçada com a areia, essa com o mar e o céu perfazem 

matizes de cores, que destacam as roupas. O chapéu de plumas pretas, ousado e um pouco 

sombrio, revela e esconde. Os outros personagens, em segundo plano, como que reforçam que 

há uma comunidade, grupos existentes.  

O real é ficção e a ficção é o real, é o Rio de Janeiro, mas não é roupa de carnaval, 

apenas pelo carnaval. O véu preto do travesti, deslizando no vento, remete à percepção do 

tempo. A trama do véu é quase etérea, o movimento numa aparente-transparente continuidade 

do assunto, tempo em processo, em transformação, colocando em xeque a pretensa solidez da 

moralidade e da própria cultura.  Elementos que deslocam o real de seu eixo de verdade, disso 

podendo irromper o estranhamento, como vimos com Rancière. 

          Na foto, embora o travesti não esteja olhando diretamente para a câmera, sua posição 

frontal posiciona a fotógrafa integralmente, como uma participante da cena em profundidade 

do campo em uma narrativa que se impõe. A frontalidade do olhar ou da postura tira o outro-
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referente de inferioridade (normalmente retratada nas fotografias) e, com esse jogo, inclui o 

operador, iguala o que somos. Benedicto tem, muitas vezes, o modo de fotografar os dois 

olhares (retratado e operador) na mesma altura, democraticamente criando um mesmo lugar. 

          O momento aqui também colocado como que indeterminado: aurora ou pôr-do-sol? Há 

luxo ou há luxúria? Na sensualidade e empoderamento, a postura é uma posição política e há 

também certa doçura expressa nos gestos. Há leveza, mas também há densidade. É aquela 

indeterminação que Rancière confere quando a imagem se aproxima da arte. O corpo-político, 

o corpo como lugar privilegiado do espaço público. E é também artístico porque atrai, 

desloca, polemiza. Em 1985, época de grande marginalização, discriminações e agressões aos 

travestis em geral, Nair Benedicto, com olhar sensível e visionário, capta o nascente   

empoderamento LGBT no país, que hoje embora não idealmente, está mais respeitado. Isso 

reforça uma das noções de que a possibilidade de ser arte não depende apenas da 

“especificidade” do meio técnico e materialidade, mas também do ponto em que está a cultura 

e a sociedade para recepcioná-la. Toda uma linguagem social e conceitual está em processo, 

mesmo que latente.  

 Embora pareça marginal, a cena desconcerta, desconstrói a visibilidade hierárquica, 

está lá, é política. Na contra-política dominante que normalmente quer controlar o que se vê e 

o que é visto, essa fotografia, em seus vários anos de reapresentação, se redimensionou 

simbolicamente. Na discussão mais recente, relembramos que Dubois (Da imagem-traço à 

imagem-ficção, 2017) que recoloca as questões do fotográfico, já falando do digital como a 

existência de mundos possíveis, não mais como o “isso foi”, mas o “isso é”. 

  Há uma potência na postura do travesti e também certa doçura, resistência sem 

agressividade, um “vaga-lume”, como reatualiza positivamente o filósofo e crítico de arte, 

Didi- Huberman, sobre a anterior metáfora de Pasolini (a morte dos vagalumes como morte da 

cultura que resistiria à barbárie e domínios). Para Huberman, as palavras (imagens) de 

resistência e sobrevivências das imagens aparecem e desaparecem no espaço-tempo como 

lampejos de vagalumes. 

 

 

Trata-se nada mais, nada menos, efetivamente, de repensar nosso próprio „princípio 

de esperança‟, através do modo como o Outrora encontra o Agora para formar um 

clarão, um brilho, uma constelação, onde se libera alguma forma para nosso próprio 

Futuro. Ainda que beirando o chão, ainda que emitindo uma luz bem fraca, ainda 

que se deslocando lentamente, não desenham os vagalumes, rigorosamente falando, 

uma tal constelação? Afirmar isso a partir de um minúsculo exemplo de vaga-lumes 
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é afirmar que em nosso mundo de imaginar jaz fundamentalmente uma condição 

para o nosso modo de fazer política (DIDI-HUBERMAN, 2011, p.60-61). 

 

 

 

A fotografia também pode criar narrativa como veículos de reinserções políticas. Mesmo 

através de um olhar-ficção ou imaginação, há um engajamento. 

 

 

Imagem X - Mulheres do Sisal (1985). 

 

Fonte: Nair Benedicto. Mulheres do Sisal (Bahia). 1985. Coleção Pirelli- MASP. Reprodução: galeria virtual da 

Coleção Pirelli-MASP. 
25

 

 

 

            Mulheres do sisal, de 1985, faz parte da coleção Pirelli-MASP. Com característica de 

fotografia moderna neopictorialista temos uma primeira visualidade quase etérea, sublime, 

com uma luz parecida com quadros e ao olharmos atentamente, vemos o contexto social das 

mulheres em o trabalho pesado e insalubre. Na foto, várias mulheres estão no espaço onde o 

sisal está espalhado em grande quantidade e volume dominando toda a composição. Há uma 

homogeneidade estética com uma luz quente de tons amarelados do próprio sisal, das roupas e 

da luz refletida através do pó do sisal.  Uma mulher, de costas, trabalha curvada e com sua 
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saia de cor mais escura e estampada centraliza a foto. À direita da imagem, outra trabalhadora 

está em pé segurando grande quantidade de sisal e em todo espaço outras mulheres, usando 

lenços na cabeça e no rosto para se protegerem do pó, estão na mesma penosa, insalubre e 

árdua tarefa. A insalubridade do pó, do labor e do ambiente fechado são questões sombrias, 

embora na foto a imagem esteja cheia de luz. 

            Benedicto foi convidada por uma revista alemã para fazer a fotorreportagem sobre 

essa cidade de produção do sisal, e todos ficaram intrigados pela quantidade de pessoas 

mutiladas na cidade. Sabemos que o sisal, matéria prima da indústria de fios é amplamente 

utilizável para uma gama de produtos e artesanatos. Essa produção é protagonista, de tristes 

histórias de mutilações nos braços das pessoas, em suas mãos e seus dedos, causadas pelas 

engrenagens das máquinas que desfibrilam a palha do sisal. Causam também problemas 

pulmonares devido à aspiração do pó, além de cortes e coceiras na pele pelo contato contínuo 

com o sisal. Em relação ao maquinário já existem tecnologias melhores, mas o Brasil não 

superou isso. Sendo o país um dos maiores produtores de sisal do mundo, principalmente na 

Bahia, podemos imaginar o quanto é deletério esse trabalho, pela falta de fiscalizações e 

normatizações.  

O efeito do dispositivo fotográfico, além de iconográfico, foi crítico: curiosamente, 

Benedicto como fotógrafa e como espectadora da situação, se incomodou. Fotografou o motor 

das máquinas em detalhes e procurou uma forma técnica para sanar uma das problemáticas 

desse trabalho: solicitou a ajuda técnica de uma amiga especialista que indicou a colocação de 

uma chapa protetora na máquina impedindo a engrenagem de puxar a palha e as mãos dos 

trabalhadores devido à força súbita do funcionamento, com isso seria possível evitar os 

acidentes. 

           Por sugestão de Benedicto a edição da reportagem sobre as mulheres do sisal, na 

revista alemã, abre com essa foto no intuito de chamar a atenção para o assunto, como 

imagem de temáticas abordadas que podem tornar eficientes as micropolíticas. Logo após 

vem a apresentação das demais fotografias, com as pessoas mutiladas, tema cuja realidade é 

bem angustiante. A série de fotografias Mulheres do sisal teve grande repercussão como um 

registro fotográfico moderno e “neopictorialista”, ainda que tenha o rigor e pesquisa da 

fotorreportagem, a exploração da luz e do efeito da materialidade do sisal, além das posturas 

captadas das mulheres, no trabalho, nos dão essa característica de uma pintura.  

A natureza da fotografia não pretende apenas informar ou ser realista, mas ter uma 

linguagem própria com as especificidades da fotografia. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          Discutimos em um primeiro momento o quanto a origem e o momento histórico e social 

foram fundamentais na prática da fotografia de Nair Benedicto abordando sua produção no 

período da ditadura, tanto no fotojornalismo como em fotorreportagens advindas de 

pesquisas, empenhos pessoais e ideológicos estando imbricados com a luta por liberdade e 

respeito à diversidade e direitos humanos em abordagens críticas e sensíveis.  

          Vimos que a fase de luta profissional pelos direitos autorais mudou todo um 

comportamento das relações trabalhistas entre imprensa e fotojornalistas, que puderam deter 

os direitos de suas fotografias. O trabalho das imagens de um Brasil que se organiza para uma 

o fim de uma ditadura política no início dos anos 80, em conjunto com imagens de um Brasil 

profundo, de rica cultura popular e necessidades sociais evidentes eram temáticas 

humanísticas e engajadas. As imagens de Benedicto valorizavam principalmente mulheres, 

crianças, indígenas e trabalhadores e mostram a força de uma população heterogênea. Em 

época de conservadorismo patriarcal, ela retratou as chamadas “minorias” com lirismo e 

engajamento. 

           Outro ponto de nosso estudo procurou evidenciar, nas ações de Benedicto, a promoção 

do intercambio da fotografia produzida no Brasil coma produção internacional e, 

principalmente, com a América Latina, o que ampliou nosso conhecimento e sentido de 

pertencimento ao continente. Ao levar um registro do Brasil para fora, que não a imagem de 

país exótico, pitoresco ou turístico, caricaturado pelo colonialismo, expande a identidade dos 

povos. Benedicto contribui também com sai experiência a formação de fotógrafos e 

profissionais da área através de exposições, cursos, oficinas, workshops e formação de crítica 

nos diversos eventos fotográficos no país e no mundo (trajetória que ainda se mantém). Com a 

inserção de suas fotografias em museus de arte moderna, coleções, leilões de arte e 

publicações, sua produção está na esfera do fotojornalismo histórico e da arte. 

          A hipótese de haver um percurso de sua produção nesse sentido, de documento a arte, 

nos fez entender que, mesmo o registro mais fotojornalístico detém um componente de 

identidade cultural. Publicações de tiragens limitadas, fotolivros considerados raros e imagens 

de forte expressão autoral são qualificações importantes para serem consideradas arte. Sendo 

figurativa e tendo elementos que colocam o realismo em discussão, como “efeito do real”, que 

apresenta uma expressividade autoral, há uma atitude, uma postura artística que se encontra 

na imagem. Ainda que na foto documental, como registro fotojornalístico, o recorte da 
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realidade seja crítico, ou seja, sempre questionável e passível de interpretações, a imagem 

gera discussões, faz pensar, amplia a visão de um acontecimento, do mundo. Sua composição 

tem uma atitude artística. A própria decisão por exigência de créditos é legitimar uma 

expressão própria, subjetiva e que tem um valor. Algumas instituições ainda mantêm a 

catalogação da autora na área “documental”, mas a inserção de suas fotografias em museus de 

arte moderna, coleções e publicações da área entre as grandes fotógrafas de sua geração,  nos 

remetem às discussões da fotografia considerada como arte contemporânea. 

          Suas produções na iconografia fotográfica, de expressão mais neopictorialista, que 

circulam nesses espaços, têm recepção crítica especializada o que a insere dentro do campo da 

cultura visual, suas exposições são aclamadas em resenhas de jornais e revistas. A fotografia, 

como na concepção de Annateresa Fabris, é um objeto cultural e mesmo tendo uma função 

social, objetiva, essa função não descarta a propriedade artística que possa apresentar.  

          A produção fotográfica de Benedicto, que se estende por um longo período de tempo, 

merece revisitações constantes, pois é vasto o acervo engajado na memória da diversidade 

social, etnográfica, geográfica e cultural do país. 

          Nosso intuito foi contribuir revendo possíveis lacunas nas publicações, nos estudos da 

produção fotográfica no Brasil e evidenciar uma nova bibliografia para a história da fotografia 

dentro da História da Arte do país, que valorize a produção importante de uma mulher, já que 

ainda há um domínio masculino no campo profissional, com omissões frequentes das 

contribuições femininas. Percebemos que existem lacunas temporais nas publicações, não 

apenas dela, mas de fotógrafos de sua geração. Produções que às vezes emergem em conjunto, 

sobre a forma de fotolivros, pois as revistas especializadas são poucas e ainda mantém um 

viés mais tecnológico ou publicitário. 

          Nesse estudo, percebemos que os caminhos para novas pesquisas são muitos. A própria 

produção de Nair Benedicto, da mesma época de nosso recorte e após 1985, seria de 

importantíssima análise, assim como dos fotógrafos de sua geração. A história dos fotoclubes 

no Brasil, do fotojornalismo são assuntos prolíferos. A história dos ativismos no Brasil, os 

engajamentos na arte também são pautas que merecem múltiplos olhares. Nesse período 

estudado ficaram de fora, não por falta de vontade, maiores relações com as artes visuais, a 

música, a literatura, o cinema, enfim, todo o entorno cultural do início dos anos 80, que foi 

culturalmente efervescente.  

             Pensar as conexões entre documento e arte nos possibilita a revisitação e ressignifição 

de realidades e imaginários. Apesar de ser uma tecnologia que tem o poder de iludir, o 
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pensamento como ato fotográfico, também pode “emancipar”, propiciar uma formação crítica. 

A imagem fotográfica pode, com originalidade e poéticas ficcionais, dizer muito sobre a 

realidade, expandindo nossa compreensão sobre ela.  

           Nessa construção engajada e poética das imagens analisadas se agregam valores do 

comum, da comunidade simples, suas memórias e forças de atuação. A própria fotografia está 

nesse jogo de sobrevivência, quando ressurge sempre repleta de sentidos mesmo com 

mudanças tecnológicas, seu meio depende do olhar e pensamento humano... “demasiadamente 

humano”, como diria Friedrich Nietzsche. O estudo de teóricos sobre de fotografia é 

incontornável e instigante, merece ser aprofundado para dar função pedagógica à pesquisa. 

          Em meio às grandes transformações políticas sociais, de ganhos e perdas de direitos e a 

presença da perversa captura do imaginário atual pela mídia através dos simulacros, as 

incertezas estão dadas não como terreno para liberdades mas como risco da existência dessas 

mesmas liberdades. Os modos contemporâneos de apresentação da imagem e a capacidade de 

mudança de um estatuto para outro acabam por gerar novos significados, dentro do recorte 

como ficção como aponta Dubois. 

          A questão é sempre qual é a interferência sobre o receptor, sejam imagens-mensagens 

contingentes, profundas ou excessivas e banais pouco éticas como vemos atualmente. 

          A fotografia nesse contexto está, dialeticamente, circulando hoje não apenas como 

objeto cultural, artístico, informativo e intelectual, mas também como forma de vida, de 

participação social. Vemos que a fotografia transita entre vários universos, muda percursos, 

inclusive da própria imagem circulante no mundo, abre caminhos para compreendermos a 

imagem no contemporâneo.  Com Benedicto, o cruzamento das análises das imagens, tanto 

dos registros considerados documentais, por vezes, dialéticos, quanto os registros mais 

ficcionais que por sua vez, podem revelar realidades com maior contundência, vemos o 

indeterminado, o instável próprio da expressão fotográfica moderna revelando uma atitude 

política, artística e subjetiva. 

           Campo aberto e poroso, as interfaces contínuas da fotografia desafiam o olhar e a 

atitude. Narrativas e possibilidades expressivas estão na estética sem haver distinção entre 

documental e ficcional.   

           Museus e galerias, com suas aquisições e exposições, legitimam as imagens. Há que se 

pensar, questionar e, por que não, atuar criticamente, sobre os museus incluírem e expor a 

imagem fotográfica e com qual propósito. Percebemos também que a reapresentação da 

fotografia nos sistemas das artes e da editoração segue uma ideia de legitimação, certo “culto” 
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àquela ou a esta fotografia, como para inseri-la no sistema artístico. Redes de especialistas da 

área atuam se fortalecendo reciprocamente e se colocam na história e no mercado da arte para 

terem espaços legitimados. A autossuficiência da fotografia enquanto obra de arte é também 

uma construção. Obras que despertam a consciência também recolocam problemas, mas 

mudam suas funções e a (a)temporalidade. 

          O valor do que é considerado “artístico” também depende dos discursos institucionais e 

de mercado, direcionando as produções das imagens e mesmo no registro documental, a 

subjetividade do autor tem seu caráter de “artisticidade” reconhecida sua sensibilidade, 

conhecimento e técnica. As comparações com os critérios das artes visuais passam a entender 

a fotografia como imagem. 

          A produção de Nair Benedicto e as contribuições do InFoto (Funarte), Agência F4, 

Nafoto e  N-Imagens  estabelece  histórica  e icônicamente o  pioneirismo de uma fotografia 

independente, com pauta autônoma,  engajada e criativa que, por  enfatizar a liberdade, acaba 

por criar imagens que circulam. A agência F4 inovou com temáticas próprias e defesa da 

categoria profissional, assim como o Nafoto investiu na construção do diálogo, troca e 

identificação da fotografia do Brasil com a fotografia da América Latina.    

           Benedicto e vários fotógrafos consagrados de sua geração nos proporcionaram uma 

narrativa visual e intelectiva sobre um Brasil quase invisibilizado, abordando o país, através 

da imagem fotográfica com temáticas ainda atuais porque focam a opressão em questões de 

raça, gênero e classe e ainda como abordar a intercontextualidade sobre o meio ambiente, a 

igualdade e a política. Ela ainda participa, atualmente, de projetos que visibilizam classes 

marginalizadas como as que estão em ocupações no cento de São Paulo. 

            Em tempos de desvalorização da pesquisa no Brasil, pelos atuais governantes, as 

resistências devem vir de todos os lugares, inclusive das instituições de educação e de cultura, 

quer sejam através das artes visuais, da fotografia, da literatura ou da música.  Que sejam 

baluartes a nos instigar a lutar por um mundo de liberdades, consciência de direitos e 

igualdades. 
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