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RESUMO

BARBOSA, Vinicius Lourenço.  Sob as lentes das Revoluções:  uma análise comparada da
fotografia de Tina Modotti (México, 1923-1930) e Alberto Korda (Cuba, 1959-1968). 2022.
200 f. Dissertação  (Mestrado)  –  Escola  de  Filosofia,  Letras  e  Ciências  Humanas,
Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2022.

Esta  pesquisa  analisa  comparativamente  um  conjunto  de  fotografias  realizadas  por  Tina

Modotti  (México,  1923-1930)  e  Alberto  Korda  (Cuba,  1959-1968),  durante  os  contextos

históricos marcados pelos impactos das Revoluções Mexicana e Cubana, refletindo sobre as

respostas visuais encontradas por ambos frente a dilemas comuns, como o papel da fotografia

em cada  processo,  a  representação  popular  e  de  seus  líderes  e  a  construção  de  imagens

icônicas e suas relações com as políticas culturais dos governos e dos Partidos Comunistas

destes países. Ambos os fotógrafos iniciaram suas carreiras fora do campo político e passaram

a encampar,  cada  um a  seu  modo,  os  discursos  sobre  as  transformações  decorrentes  das

revoluções,  experimentando  um  gradual  engajamento  político  e  dialogando  com  a

publicidade,  o fotojornalismo e as  vanguardas,  assumindo elementos  de experimentalismo

artístico.  Deste modo, a comparação histórica de suas fotografias e trajetórias nos permite

compreender  o  lugar  ocupado  pela  fotografia  de  caráter  social  em  duas  importantes

revoluções latino-americanas.

Palavras-chave: Fotografia; Revolução; México; Cuba; Tina Modotti; Alberto Korda.



RESUMEN

BARBOSA, Vinicius Lourenço. Bajo las lentes de las Revoluciones: un análisis comparativo
de la fotografía de Tina Modotti (México, 1923-1930) y Alberto Korda (Cuba, 1959-1968).
2022.  200 h.  Disertación  (Maestría)  –  Escola  de  Filosofia,  Letras  e  Ciências  Humanas,
Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2022.

Esta investigación analiza comparativamente un conjunto de fotografías tomadas por Tina

Modotti  (México,  1923-1930) y Alberto  Korda  (Cuba,  1959-1968),  durante  los  contextos

históricos marcados por los impactos de las revoluciones mexicana y cubana, reflexionando

sobre las respuestas visuales encontradas por ambos ante dilemas comunes, como el papel de

la fotografía en cada proceso, la representación del pueblo y sus líderes, y la construcción de

imágenes  icónicas.  Ambos  fotógrafos  iniciaron  su  carrera  fuera  del  campo  político  y

comenzaron  a  abrazar,  cada  uno  a  su  manera,  los  discursos  sobre  las  transformaciones

proporcionadas  por  las  revoluciones  en  estos  países,  experimentando  un  paulatino

compromiso  político,  además  de  dialogar  con  la  publicidad,  el  fotoperiodismo  y  las

vanguardias,  asumiendo  elementos  del  experimentalismo  artístico.  De  esta  forma,  la

comparación histórica de sus fotografías y trayectorias nos permite comprender el lugar que

ocupó la fotografía social en dos importantes revoluciones latinoamericanas.

Palabras-clave: Fotografía; Revolución; México; Cuba; Tina Modotti; Alberto Korda.



ABSTRACT

BARBOSA, Vinicius Lourenço.  Under the lenses of Revolutions: a comparative analysis of
photography by Tina Modotti (Mexico, 1923-1930) and Alberto Korda (Cuba, 1959-1968).
2022.  200 p.  Dissertation  (Masters)  –  Escola  de  Filosofia,  Letras  e  Ciências  Humanas,
Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2022.

This research comparatively analyzes a set of photographs taken by Tina Modotti (Mexico,

1923-1930) and Alberto Korda (Cuba, 1959-1968), during the historical contexts marked by

the impacts of the Mexican and Cuban Revolutions, reflecting on the visual responses found

by both faced with common dilemmas, such as the role of photography in each process, the

representation of the people and their leaders, and the construction of iconic images. Both

photographers started their careers outside the political field and embraced, each in their own

way, the discourses on the transformations provided by the revolutions in these countries,

experiencing  a  gradual  political  engagement,  as  well  as  dialoguing  with  advertising,

photojournalism and the avant-gardes, assuming elements of artistic experimentalism. In this

way, the historical comparison of their photographs and trajectories allows us to understand

the place occupied by social photography in two important Latin American revolutions.

Keywords: Photography; Revolution; Mexico; Cuba; Tina Modotti; Alberto Korda.
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INTRODUÇÃO

Nesta  dissertação,  analisamos  comparativamente  um  conjunto  de  fotografias

realizadas por Tina Modotti no México, no período entre 1923 e 1930, e Alberto Korda em

Cuba, entre os anos de 1959 e 1968, com o objetivo de compreender o diálogo dessas imagens

com os contextos históricos marcados pelos processos revolucionários dos respectivos países.

Defendemos  que  tais  representações  fotográficas  estão  atravessadas  pelas  orientações

ideológicas  e  aspectos  culturais  de  seus  produtores.  Refletem  as  saídas  encontradas  por

ambos, ainda que, em alguns casos, distintas para questões em comum, como o papel social

da  fotografia  e  o  protagonismo  dos  novos  atores  na  cena  pública,  ecoando  estética  e

ideologicamente dilemas e projetos relacionados ao ambiente político e cultural de México e

Cuba.

Suas  trajetórias  foram  permeadas  por  uma  estreita  relação  entre  processos  de

engajamento político e experimentalismo artístico, resultantes em transformações estéticas e

temáticas  em  relação  às  suas  produções  fotográficas  anteriores,  sem  que  isto  resultasse

necessariamente  num rompimento  total.  Em vez  da  divisão  estanque,  entendemos  que  os

trabalhos desses fotógrafos são um contínuo em que tanto as permanências quanto as rupturas

devem ser levadas em consideração. A obra não será dissociada de seu contexto de produção

nem o conteúdo e a forma estarão dissociados na obra.

A produção  e  circulação  destas  imagens  resultaram  de  diálogos  com as  tradições

artísticas que lhes influenciaram e em novas abordagens, alçando tais fotografias ao posto de

referências visuais e auxiliando na construção de um “repertório fotográfico revolucionário

latino-americano” a partir de imagens emblemáticas ou icônicas. Por conta de pontos comuns

em relação a suas trajetórias e representações fotográficas, entendemos que a obra de Tina e

Alberto constituem uma rica fonte documental para uma abordagem comparativa das relações

entre  arte  e  política  presentes  em dois  impactantes  processos  revolucionários  da  América

Latina. Outro ponto relevante para a comparação histórica e o enfoque nestes dois fotógrafos

é a influência da obra de Modotti no cenário fotográfico de Cuba pós-revolucionária por meio

dos retratos que fizera do jovem líder cubano Julio Antonio Mella. 

A partir do objetivo central, investigamos a afinidade estabelecida entre cada fotógrafo

e as redes de sociabilidade nas quais estiveram inseridos, de modo a identificar a relação de

tais grupos na formação de seus engajamentos políticos e experimentalismos artísticos. Ao
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assumirem posições díspares em seu contato com os governos mexicano e cubano, analisamos

também os momentos de aproximações e distanciamentos com as diretrizes políticas desses

países, incluindo suas relações com os respectivos partidos comunistas que atuavam em cada

contexto.  A análise  crítica  dos  discursos  veiculados  sobre suas  atuações  e  obra,  os  quais

auxiliaram na conformação das memórias sobre os fotógrafos, são igualmente parte de nossas

preocupações.

Periodização

A periodização determinada para a análise das obras de Tina Modotti e de Alberto

Korda  (1923  a  1930,  e  1959  a  1968,  respectivamente)  contempla  os  anos  de  maior

engajamento político e de produções fotográficas de caráter social, bem como os processos de

institucionalização  das  revoluções  mexicana  e  cubana.  Para  definir  esses  períodos,

identificamos a preponderância de certas temáticas em suas fotografias e destacamos suas

trajetórias no contexto histórico de México e Cuba.

Tina Modotti iniciou-se na fotografia em 1923, quando se mudou para o México com

seu  companheiro  e  fotógrafo  Edward  Weston  (EUA,  1886-1958).  Em  terras  mexicanas,

aprendeu o ofício na convivência com o estadunidense, o qual contribuiu em sua formação

inicial.  Com  o  estreitamento  de  suas  relações  com  uma  rede  de  artistas  engajados

politicamente  no país,  como os  muralistas  David  Alfaro Siqueiros  e  Diego Rivera,  e  sua

crescente aproximação do Partido Comunista Mexicano (PCM), suas fotografias assumiram

contornos sociais  e se distanciaram do tipo de produção atrelada à obra de Edward. Para

alguns  de seus  contemporâneos  e  posteriores  analistas  de suas  fotografias,  este  momento

caracterizou uma ruptura em sua produção: uma primeira fase “romântica” e uma segunda

fase “revolucionária”2. Como veremos, este agrupamento em dois blocos estanques de sua

obra não corresponde às análises que levam em consideração a pluralidade de elementos que

compõe  uma  fotografia.  Considerou-se  apenas  uma  mudança  temática  como  aspecto

classificador para o estabelecimento de “fases”. Acreditamos que a mudança temática não

2 A biógrafa Margaret Hooks destaca a inauguração de uma nova fase a partir do tema tratado nas imagens de
Modotti:  “Embora  Tina antes  acreditasse  que  as  preocupações  sociais  não  podiam ser  expressas  através  da
fotografia,  ela  agora  havia  entrado  em sua  fase  que  desmentia  isso.  Pondo  sua  arte  a  serviço  da  política
revolucionária,  ela  usou  sua  câmera  para  retratar  a  injustiça  social,  fotografando  trabalhadores,  comícios
políticos  e  pessoas  pobres  [...]”.  Ver  HOOKS,  Margaret.  Tina  Modotti,  fotógrafa  e  revolucionária.  Rio  de
Janeiro: José Olympio, 1997, p. 157.
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resultou  em um rompimento  total,  uma vez  que  determinadas  leituras  de  suas  primeiras

fotografias,  como elementos  simbólicos,  podem ser vistas em imagens feitas  anos depois.

Além disso, consideramos em nossas análises os componentes estéticos relacionados à forma

para a compreensão dessas produções fotográficas, o qual é desqualificado pelo argumento

bipartite de sua trajetória. De todo modo, o período compreendido entre 1923 e 1930 marcou

o início e os momentos finais  de sua carreira enquanto fotógrafa.  Em decorrência  de sua

filiação ao Partido Comunista  Mexicano (PCM), a partir  de 1927, Modotti  foi perseguida

politicamente pelo governo mexicano, resultando em sua prisão e subsequente saída do país

em 1930, deixando de fotografar poucos meses depois.

Alberto Korda começou a fotografar ainda na adolescência e se aproximou do campo

da  moda  e  publicidade  na  fase  adulta,  nos  anos  1950.  Ao  lado  de  Luis  Pierce  Byers  –

conhecido por Luis Korda –, fundou o Studios Korda, voltado para a produção de fotografias

comerciais, com as quais passou a estampar as páginas de revistas e jornais cubanos. Com a

vitória  dos  guerrilheiros  do  M-26/7  e  a  instauração  do  governo  revolucionário,  Korda

incorporou-se ao grupo de fotógrafos do periódico Revolución, registrando os meses iniciais

após a Revolução Cubana e as primeiras viagens internacionais de Fidel Castro. Por meio

dessas reportagens, a aproximação de Korda a Castro resultou num convite pessoal para ser

seu “fotógrafo acompanhante”, nomenclatura utilizada em diferentes momentos pelo próprio

Korda para enfatizar sua autonomia e voluntarismo em seu trabalho ao lado de Castro. Deste

modo, esteve junto ao comandante en jefe por quase toda a década de 1960, registrando-o em

eventos oficiais e em momentos mais íntimos e descontraídos, auxiliando na construção visual

de  uma  memória  sobre  o  líder  cubano  e  sobre  a  Revolução.  Korda  acompanhou,  nesse

período, a opção pelo regime socialista  em 1961, a promulgação de diretrizes  da política

cultural governamental, nesse mesmo ano, e as transformações institucionais que resultaram

na  gradual  centralização  de  todas  as  legendas  políticas  em  um  partido  único,  o  Partido

Comunista de Cuba (PCC), fundado em 1965. Três anos depois, quando diversos pequenos

negócios foram estatizados pelo governo cubano, o estúdio fotográfico de Korda foi invadido

e milhares de itens foram confiscados. Embora a relação não esteja presente na memória sobre

a biografia  de Korda,  nesse mesmo ano o fotógrafo rompeu seu acordo tácito  com Fidel,

deixando de fotografá-lo e assumindo o cargo de fotógrafo do Departamento de Fotografía de

Investigaciones Submarinas de la Academia de Ciencias de Cuba.
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Fontes

Nesta investigação, privilegiamos o uso de fotografias como fontes históricas. Devido

às  particularidades  de  cada  uma  das  trajetórias,  as  fontes  que  analisamos  não  estão

condensadas em uma única instituição de guarda ou catálogo. A circularidade de Modotti por

vários países e o confisco do material fotográfico de Korda colocaram a necessidade de se

trabalhar com materiais  dispersos, mas, em sua maioria,  disponíveis em acervos  on-line e

publicações biográficas.

Nos anos 1950, um homem anônimo entrou nas dependências do Museum of Modern

Art de Nova York (MoMA) e deixou na recepção um grande pacote marrom, dizendo tratar-se

de  um  presente  para  a  instituição3.  O  pacote  continha  fotografias  de  Tina  Modotti,

inaugurando a obra da artista italiana no MoMA, que conta atualmente com 33 fotografias4.

No  México,  grande  parte  de  seus  trabalhos  está salvaguardada  na  Fototeca  do  Instituto

Nacional  de  Antropología  e  Historia  (INAH),  em  Pachuca.  Essas  fotografias  foram

consultadas por meio dos sites de ambas as instituições. Outras imagens foram publicadas nas

biografias escritas sobre sua trajetória, como No Rastro de Tina Modotti, da alemã Christiane

Barckhausen-Canale, e Tina Modotti, fotógrafa e revolucionária, da estadunidense Margaret

Hooks, sendo estes dois livros nossos principais meios para a análise dos caminhos trilhados

por ela  em suas andanças pelo país mexicano.  Além disso,  a italiana Valentina Agostinis

organizou um vasto conjunto de cartas enviadas por Modotti a Weston, publicadas no livro

Vita,  arte  e  rivoluzione.  Lettere  a  Edward  Weston  (1922-1931). Embora  editadas  e  não

representando toda a comunicação epistolar entre eles, se configura como um rico material

que supre os poucos depoimentos da própria fotógrafa sobre sua atuação.

No  caso  de  Alberto  Korda,  nos  deparamos  com a  dificuldade  em encontrar  suas

fotografias em um acervo específico. O confisco de seu material fotográfico em 1968 impôs o

bloqueio ao acesso de grande parte dessa documentação, a qual vem sendo reavivada pelo

trabalho individual de pessoas que estiveram diretamente ligadas a ele, como a curadora de

arte Cristina Vives, seu antigo assistente José Figueroa e sua filha mais velha e detentora de

sua  obra  Diana  Diaz.  Vives,  junto  a  Mark  Sanders,  editou  e  organizou  a  principal  obra

referente à atuação de Alberto até o momento,  o álbum  Korda, a revolutionary lens,  que

3 NOBLE, Andrea.  Tina Modotti: Image, texture, photography. Albuquerqe: University of New Mexico Press,
2000, p. X.
4 Ver MOMA. Tina Modotti, Italian, 1896–1942.
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apresenta  centenas  de  fotografias  concentradas  em  sua  produção  no  campo  da  moda  e

publicidade e na década de 1960, quando passou a “acompanhar” Fidel em suas viagens e

eventos sociais. O casal Vives-Figueroa encabeçou exposições que foram importantes para

trazer um novo olhar sobre sua fotografia em Cuba e no mundo, como a Bodas de Oro. 1968–

2018, resultado do árduo processo empreendido por ambos em idas a arquivos cubanos que

poderiam contar com parte dos materiais confiscados do Studios Korda, ou Korda, belleza y

revolución, realizada em Málaga, na Espanha, também em 2018, com o objetivo de aproximar

o público da pouco conhecida fotografia  de moda de Alberto.  Apesar do importantíssimo

trabalho de Vives, em muitos casos, acabou reiterando determinados discursos que o próprio

fotógrafo veicula em seus depoimentos. Nesse sentido, o documentário Sencillamente Korda,

de Roberto Chile, constitui um relevante material no qual nos baseamos para refletir sobre a

trajetória  de  Alberto  e  a  memória  construída  sobre  si. Outro  livro  importante  sobre  sua

produção é o Cuba por Korda, publicado por Christophe Loviny e Alessandra Silvestri-Lévy,

que traz, além de fotografias, trechos de depoimentos do próprio fotógrafo, completando as

principais fontes de nossa pesquisa. Outras, menos expressivas e analisadas pontualmente,

serão apresentadas ao longo do texto.

A seleção das fotografias analisadas nesta dissertação se baseou em critérios como a

recorrência do conteúdo exposto ou de aspectos relacionados à forma, a ampla circulação da

imagem, quando nos foi possível rastreá-la, ou características específicas que condensavam

algum ponto relevante de toda a obra dos fotógrafos, servindo como síntese de uma ideia

geral.  Os textos  biográficos  foram vistos  sob o mesmo olhar  crítico  despendido sobre  as

fontes  fotográficas,  pois  compreendemos  que,  por  um  lado,  nos  permitem  conhecer  as

trajetórias  dos  fotógrafos  e  suas  atuações  em  seus  contextos  históricos  e,  por  outro,

contribuem para a sistematização de certos “cânones” no âmbito de suas obras, reiterando

memórias  a  partir  de  perspectivas  teleológicas,  romantizadas  ou  pouco  críticas,  podendo

refletir lugares-comum e relações simplistas de causa e efeito.

Metodologia e referências conceituais

Antes  de  abordamos  algumas  discussões  referentes  ao  uso  da  fotografia  enquanto

documento histórico,  cabe-nos destacar  o caráter  cultural  existente  na análise de imagens.

Philippe Dubois em O ato fotográfico e outros ensaios, ao apontar as qualidades da imagem
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indiciária, como é o caso da fotografia, considerou que as imagens fotográficas “propriamente

ditas quase não têm significação nelas mesmas: seu sentido lhes é exterior, é essencialmente

determinado por sua relação efetiva com o seu objeto e com sua situação de enunciação”.

Nesse sentido, Roland Barthes nos fornece uma direção, ao tratar da noção de studium:

O que experimento em relação a essas fotos têm a ver com um afeto
médio […] É pelo studium que me interesso por muitas fotografias,
quer as receba como testemunhos políticos, quer as aprecie como
bons quadros históricos: pois é culturalmente (essa conotação está
presente  no  studium),  que  participo  das  figuras,  das  caras,  dos
gestos, dos cenários, das ações5.

A relação entre o observador e a fotografia se estabelece, portanto, a partir dos códigos visuais

culturalmente compartilhados, “pois a cultura (com que tem a ver o studium) é um contrato

feito  entre  os criadores  e os consumidores”6.  Nesta  mesma chave de interpretação,  Roger

Chartier, em O mundo como representação, embora disserte sobre a relação entre o mundo do

texto  e o  mundo do leitor,  alerta para as nuances existentes dentro dos grupos de leitores

alfabetizados: “Os que podem ler os textos, não os lêem [sic] de maneira semelhante […]”7.

Assim, parafraseando o historiador francês, podemos assumir também que aqueles que podem

ver as fotografias, não as veem de maneira semelhante.

Esta breve reflexão nos aponta o caráter cultural e polissêmico da imagem fotográfica.

Deste modo, como interpretar imagens, uma vez que seus sentidos não são inerentes? Ulpiano

Toledo Bezerra de Meneses nos orienta a cumprir a análise do ciclo completo das imagens,

isto  é,  sua  produção,  circulação,  consumo e  ação.  Por  serem artefatos,  objetos  materiais,

contam intrinsecamente apenas com atributos físico-químicos.

É  a  interação  social  que  produz  sentidos,  mobilizando
diferencialmente (no tempo, no espaço, nos lugares e circunstâncias
sociais, nos agentes que intervêm) determinados atributos para dar
existência social (sensorial) a sentidos e valores e fazê-los atuar8.

5 BARTHES, Roland. A Câmara Clara: nota sobre a fotografia. Ed. Especial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2012, p. 31.
6 Ibidem, p. 32.
7 O historiador francês alerta para a “operação de construção de sentido efetuada na leitura (ou na escuta) como
um processo historicamente determinado cujos modos e modelos variam de acordo com os tempos, os lugares, as
comunidades”. CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados 11 (5), p. 178, 1991.
8 MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de.  Fontes visuais, cultura visual, História visual: Balanço provisório,
propostas cautelares. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 3, nº 45, p. 28, 2003
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Portanto, cabe-nos compreender essas imagens em seu contexto de produção e circulação, de

modo a identificar as apropriações decorrentes a partir de suas publicações9.

No que se refere aos aspectos da fotografia  enquanto documento histórico,  o livro

Fotografia  &  História,  de  Boris  Kossoy,  ainda  é  o  que  melhor  condensa  as  reflexões

basilares.  Um ponto  primeiro  e  central  ao  se  pensar  a  fotografia  é  a  necessidade  de  se

considerar  os  três  principais  elementos  que  a  constituem:  o  fotógrafo,  o  assunto  e  a

tecnologia. Kossoy resume esta ideia da seguinte forma:

O  produto  final,  a  fotografia,  é  portanto  resultante  da  ação  do
homem, o fotógrafo, que em determinado espaço e tempo optou por
um assunto em especial e que, para seu devido registro, empregou os
recursos oferecidos pela tecnologia10.

Ao mesmo tempo em que reitera a importância sobre o papel do fotógrafo e do contexto para

a compreensão de uma fotografia, sua afirmação ilumina igualmente um aspecto por vezes

negligenciado pelos historiadores: a tecnologia – e aqui podemos destacar também a técnica –

é um elemento da produção fotográfica que tem potencial para revelar interessantes aspectos

sobre um conjunto de imagens. Ela é, de um lado, resultado das necessidades de determinada

sociedade em um contexto histórico, e, de outro, um fator limitante e potencializador para o

assunto fotografado e para a forma pela qual certo tema é fotografado. Sendo a tecnologia o

que garante à fotografia – analógica – sua qualidade material, é imprescindível numa análise

historiográfica levar em consideração o papel desempenhado pela tecnologia fotográfica.

Ainda na abordagem de Kossoy, o assunto é o elemento que diz respeito à imagem e o

que  nela  está  retratado.  Este  ponto  nos  leva  a  considerar  também  que  tal  imagem  é

simultaneamente um registro do passado e uma composição artística. Ao mesmo tempo, a

fotografia  é  “filha  do  aparente”  e  “filha  do  retângulo”,  um “documento  histórico”  e  um

“produto das belas-artes”, nas palavras de Brassaï11. Deste modo, não se deve desvincular da

análise fotográfica a atenção sobre as técnicas utilizadas pelo fotógrafo, como o uso de luz e

9 Sobre trabalhos e balanços acerca dos princípios metodológicos da relação entre historiador e imagem, ver
BARBOSA, Carlos Alberto Sampaio. História Visual: um balanço introdutório. In: ______; GARCIA, Tânia da
Costa. (Org.).  Cadernos de Seminários de Pesquisa Cultura e Políticas nas Américas. Volume I. Assis: FCL-
Assis-Unesp  Publicações,  2009,  p.  72-85;  JÚNIOR,  Francisco  das  Chagas  Fernandes  Santiago.  Dimensões
historiográficas da virada visual ou o que pode fazer o historiador quando faz histórias com imagens?  TEMPO
E ARGUMENTO, Florianópolis, v. 11, p. 402-444, 2019.
10 BORIS, Kossoy. Fotografia & História. 5ª ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2014, p. 41.
11 Brassaï, New York, The Museum of Modern Art, 1968, p. 13 apud BORIS, Kossoy. Fotografia & História.
5ª ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2014, p. 52.
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sombra, linhas de perspectivas, ângulos e os demais aspectos que organizam no espaço visual

a imagem harmoniosamente composta.

Sobre  o  fotógrafo,  Kossoy  o  converte  em  um  filtro  cultural,  ao  destacar  que  a

fotografia retrata não apenas o passado em seu contexto enquadrado mas também a própria

atitude  do  fotógrafo  frente  ao  objeto  retratado12.  Sendo  ele  quem  determina  a  partir  da

realidade  aquilo  que  será  imortalizado  pela  fotografia,  seu  papel  se  torna  o  de  um

selecionador,  que  destaca  do  mundo  o  que  mais  lhe  interessa  a  partir  de  sua  “bagagem

cultural”.

A construção do estilo do fotógrafo, o qual caracteriza certa “assinatura” para suas

obras,  é  um  processo  dinâmico  e  marcado  por  suas  relações  sociais  e  suas  práticas

fotográficas. Nesse sentido, Ana Maria Mauad se aproxima da noção do fotógrafo enquanto

filtro cultural ao defini-lo como um mediador cultural “ao traduzir em imagens técnicas sua

experiência  subjetiva  frente  ao  mundo  social”13.  Contudo,  ela  elabora  tal  noção  para  ser

mobilizada  na  análise  de  fotógrafos  com obras  voltadas  para  a  documentação  social  –  o

mesmo caso que o nosso. Desta forma, outra noção se sobressai: a de  olhar engajado,  que

pode ser delimitado

pelas posições que os fotógrafos ocupam nos espaços sociais e pela prática
propriamente fotográfica que eles vão adquirindo ao longo da sua trajetória.
Por  prática,  no  caso,  entendemos  o  saber-fazer  que  se  constitui  de  um
conjunto  de  conhecimentos,  técnicas  e  procedimentos  acumulados  pelo
fotógrafo  no  seu  aprendizado  fotográfico  e  processados  em sua  vivência
cultural14.

Conforme sua reflexão, podemos considerar, portanto, que para a análise de fotografias de

caráter social, como são as obras de Tina Modotti e Alberto Korda, precisamos confrontar

aspectos concernentes às práticas fotográficas propriamente ditas e às trajetórias particulares

de cada fotógrafo, levando em conta a noção de engajamento político e como ela se atrela à

produção de suas imagens.

Sobre a História Comparada, em seu texto clássico, Marc Bloch sustenta a necessidade

de dois fatores para o exercício da comparação histórica: as semelhanças e dessemelhanças.

Semelhanças no que se referem aos fatos observados e dessemelhanças em seus contextos de

12 Ibidem, p. 46.
13 MAUAD, Ana Maria. O olhar engajado: fotografia contemporânea e as dimensões políticas da cultura visual.
ArtCultura, Uberlândia, v. 10, n. 16, p. 37, jan.jun. 2008.
14  Ibidem, p. 36.



24

existência15. As convergências entre os fotógrafos residem tanto nas opções estéticas adotadas

em suas imagens quanto em suas próprias trajetórias, as quais partem de fora para dentro do

campo político. As divergências dos meios, embora claramente em maior escala devido aos

espaços distantes – México e Cuba – e às temporalidades distintas – década de 1920 e década

de 1960 – não nos impedem de cumprir eficazmente uma análise comparativa, uma vez que

partimos de um problema comum: analisar as respostas visuais encontradas por ambos frente

a dilemas compartilhados (como o papel da fotografia e do fotógrafo em cada processo, as

demandas políticas aos artistas, a necessidade da representação do povo, das revoluções e de

seus  líderes,  entre  outras  questões  exploradas  ao longo dessa  dissertação).  A comparação

neste caso específico contribuirá para a incipiente produção historiográfica marcada pelo uso

de fotografias enquanto fontes e objetos históricos uma vez em que permitirá a “iluminação

recíproca”, isto é, uma análise de nossos objetos

de modo a que os traços fundamentais de um ponham em relevo os aspectos
do outro, dando a perceber as ausências  de elementos em um e outro, as
variações de intensidade relativas à mútua presença de algum elemento em
comum16.

Determinadas  características  da  produção  fotográfica  de  Tina  Modotti  ou  Alberto  Korda

passariam  despercebidas  caso  fossem  feitas  análises  individuais.  Com  a  comparação,

compreendemos  temáticas  compartilhadas  pelos  fotógrafos  – e  possíveis  contribuições  do

trabalho de Modotti sobre o cenário cubano; processos distintos para questões em comum em

suas trajetórias – como as tensões vivenciadas pelos fotógrafos em relação aos governos dos

países nos quais residiam; os pesos das redes em suas produções; as apropriações de suas

fotografias;  o  estatuto  atribuído  à  imagem  fotográfica  e  suas  alterações  entre  os  dois

contextos;  a  existência  ou consolidação  de  uma tradição  de  fotografia  social  na América

Latina, fundando certo padrão de imagem de revolução latino-americana; etc.

De modo a não hierarquizar  os fenômenos históricos,  evitando a sobreposição dos

objetos e garantindo uma mútua análise de suas produções fotográficas, destacamos ainda que

Bloch alerta que apenas a análise de um problema compartilhado é passível de comparação

histórica17. Com isso, reiteramos a análise comparativa das obras de Modotti e Korda sob a

15 BLOCH, Marc. Para uma história comparada das sociedades europeias. In: ______. História e historiadores.
Lisboa: Teorema, 1998.
16 BARROS, José d’Assunção. História Comparada – um novo modo de ver e fazer história. Revista de História
Comparada, Rio de Janeiro – RJ, v. 1, n. 1, p. 5, jun. 2007.
17 BLOCH, op. cit., loc. cit.
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perspectiva de compreender a relação de suas fotografias com os espaços políticos e culturais

em que atuaram, considerando o diálogo entre seus particulares processos de engajamento

político e experimentalismo artístico.

Estreitamente atrelada às noções de fotógrafo enquanto filtro ou mediador cultural e

seu engajamento do olhar, o caráter político e as diversas influências dos contemporâneos nas

trajetórias  de Tina Modotti  e Alberto Korda, bem como suas atividades e publicações em

revistas, o delineamento das noções de rede e engajamento político é igualmente necessário.

Convencionou-se denominar como “rede” as estruturas que articulam as relações sociais de

determinado meio intelectual. Conforme dissertou Jean-François Sirinelli, o “pequeno mundo

estreito” dessas redes secretam as atividades  e comportamentos  com traços específicos de

seus participantes. Deste modo, a palavra “sociabilidade” encobre um duplo sentido, no qual

há simultaneamente “redes” que estruturam as relações e o “microclima” que caracteriza o

compartilhamento  de  certos  aspectos  em  comum,  isto  é,  um  “microcosmo  intelectual

particular”18.  Nesse  sentido,  os  periódicos  conformam  um  espaço  privilegiado  para  a

investigação  das  redes  de  sociabilidade.  As  reflexões  de  Sirinelli  sobre  as  redes  de

sociabilidade  centram-se especificamente  nas  relações  entre  intelectuais.  As sensibilidades

ideológicas ou culturais comuns e os laços de atração e amizade – bem como as tensões e

disputas  –  são  características  dessas  interações.  Contudo,  o  enquadramento  de  fotógrafos

como intelectuais é por vezes equivocado. Para Eduardo Devés-Valdés:

Atualmente, a noção de “intelectual” inclui principalmente aqueles
que  realizam pesquisa  e  ensino  de  nível  superior,  incluindo  também em
inúmeras  ocasiões escritores,  políticos,  diplomatas,  profissionais liberais e
líderes sociais que, por seu trabalho, são reconhecidos como pares dentro do
campo19.

O intelectual está, portanto, ligado à noção de pesquisa e, ao definir um grupo de intelectuais,

Devés-Valdés  o  destaca  como  sendo  um “conjunto  de  pessoas  engajadas  na  produção  e

disseminação do conhecimento, que se comunicam em razão de sua atividade profissional, ao

18 SIRINELLI, Jean-François. Os intelectuais. RÉMOND, René (org.). Por uma história política. 2 ed. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2003, p. 252-253.
19 “En  la  actualidad,  la  noción  de  “intelectual”  comprende  de  manera  primordial  a  quienes  ejercen  la
investigación y la docencia a nivel superior,  incluyéndose también en numerosas oportunidades a escritores,
políticos, diplomáticos, profesionales liberales y líderes sociales que, por su trabajo, son reconocidos como pares
al  interior  del  campo”.  DEVÉS-VALDÉS,  Eduardo.  Redes  intelectuales  en  América  Latina.  Hacia  la
constitución de una comunidad intelectual. Chile: Instituto de Estudios Avanzados – Universidad de Santiago de
Chile.
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longo dos  anos”20.  Assim,  embora  não  possamos  definir  Tina  Modotti  ou  Alberto  Korda

enquanto  intelectuais  nessa  acepção21,  ambos  os  fotógrafos  circularam  em  redes  de

intelectuais e contribuíram na produção de revistas e periódicos, participando das redes de

sociabilidade  em torno de  tais  veículos  de  comunicação.  Em contrapartida,  as  noções  de

engajamento político ou arte engajada são claramente marcas de suas trajetórias e trabalhos

fotográficos.

O engajamento secreta a ideia de um contrato entre o sujeito e a sociedade na qual se

insere, caracterizando uma troca, um compromisso com a coletividade. Benoit Denis, ao tratar

do escritor engajado, relaciona o engajamento a uma escolha a ser feita e uma ação a ser

tomada de  modo consciente  e  voluntário22.  Uma literatura  engajada,  no caso de Denis,  é

aquela  que  busca  mobilizar  as  emoções  de  seus  leitores  sobre  temas  morais  e  éticos

impulsionando-os à política, onde se concretizam. Nesse sentido, uma fotografia dita engajada

exerceria a mesma função: não é o mero deleite de seus observadores por razões estéticas ou

“artísticas” o seu ponto de interesse e sim a conscientização de seu público para aspectos

importantes de causas sociais mais amplas, culminando na ação política.

Ainda  no  debate  sobre  arte  engajada,  Marcos  Napolitano  destaca  alguns  pontos

relevantes para a problemática metodológica deste tipo de objeto. Ao lidar com uma arte que

assume  contornos  politizados  em  sua  expectativa  de  apropriação,  certas  tensões  são

recorrentes e devem ser exploradas. A primeira é a tensão entre heteronomia e autonomia

estética, uma vez em que há o rompimento da experiência estética como meramente atrelada à

fruição  ou  deleite.  A  segunda  tensão  se  estabelece  na  necessidade  da  arte  engajada  se

comunicar com seu público sem interferências na mensagem a ser transmitida, por um lado, e

a expressão subjetiva do autor, por outro. A seguinte é o conflito entre o experimentalismo

artístico, isto é, a ruptura com a tradição, e as convenções estéticas, as quais estão assimiladas

por um grande público, facilitando o processo pedagógico por meio da arte. Por fim, a última

tensão a ser percebida pelo pesquisador é a relação entre universal e particular, um tema caro

à arte de esquerda.

20 “conjunto de personas ocupadas en la producción y difusión del conocimiento, que se comunican en razón de
su actividad profesional, a lo largo de los años”. Idem,
21 Cabe destacar que ambos os fotógrafos não são considerados intelectuais dentro das definições apresentadas,
as quais levam a compreensão do ser intelectual inserida numa cultura de comunicação estritamente escrita. Na
ausência de textos escritos pelos fotógrafos que os encaminhem para o enquadramento de “intelectuais”, restam-
lhes suas imagens que, embora potentes na crítica ou na reiteração do status quo, estão à margem da definição do
conceito.
22 DENIS, Benoit. O sentido do engajamento. In: ______. Literatura e engajamento: de Pascal a Sartre. Trad:
Luiz Roncari. Bauru, SP, EDUSC, 2002.
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Apresentação dos capítulos

Esta  dissertação  está  estruturada  em  três  capítulos  que  buscam  abarcar  aspectos

relevantes das trajetórias, obras e contextos históricos em que Tina e Alberto desenvolveram

sua contribuição à História Visual latino-americana.  O primeiro e o segundo capítulo têm

como  premissa  responder  de  forma  plena  à  noção  de  olhar  engajado,  desenvolvida  por

Mauad. Deste modo, o primeiro capítulo traz ao leitor um panorama da trajetória de ambos os

fotógrafos, com ênfase em pontos importantes de suas vidas, que nos auxiliam a identificar a

formação de seus engajamentos e experimentalismos por meio das relações estabelecidas com

diferentes grupos mexicanos e cubanos. Aproveitamos esse espaço para refletir sobre algumas

afirmações absolutas da memória erguida sobre Modotti e Korda, bem como levantamos as

questões envolvidas  no apagamento histórico ou minimização de seus feitos por conta de

aspectos próprios de sua trajetória, ainda que tais reflexões não estejam restritas a essa parte

do texto.

No segundo capítulo, nos debruçamos nas análises sobre o conjunto fotográfico que

nos servem como fontes históricas, com o intuito de completar os caminhos do entendimento

do engajamento do olhar a partir da reflexão sobre suas práticas fotográficas. Separamos esse

capítulo em três seções (a fotografia anterior ao campo político, a relação entre indivíduo e

coletivo e a temática das mãos), as quais condensam as possibilidades de abarcar os principais

pontos de suas produções fotográficas, bem como de estabelecer diálogos concernentes às

escolhas adotadas pelos fotógrafos frente a questões comuns, como a forma de registrar os

camponeses, novo protagonista da cena política.

Por fim, o último capítulo traz um balanço do lugar ocupado pelas imagens, de modo

geral,  e  a  fotografia,  particularmente,  nos  contextos  históricos  de  México  e  Cuba,  mas

também a contribuição das fotografias  de Tina e Alberto na construção de uma memória

visual  desses  processos  (pós-)revolucionários,  ambos  muito  marcados  pela  influência  de

concepções socialistas no meio artístico. Encerramos com uma análise sobre a construção de

ícones revolucionários a partir de fotografias, em que retratos realizados por Modotti e Korda,

como aqueles de Julio Antonio Mella ou Ernesto Che Guevara, líderes que se vincularam a

Partidos Comunistas, foram reapropriados e ressignificados ao longo do tempo, atrelando tais

imagens a noções importantes que deveriam ser incorporadas pelo novo homem cubano que
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surgia junto ao “triunfo da Revolução”.  Para além da comparação,  a discussão sobre tais

retratos nos permitiu identificar uma conexão na obra de ambos os fotógrafos.



29

1. CAPÍTULO 1 – POR TRÁS DAS CÂMERAS: AS TRAJETÓRIAS DOS 
FOTÓGRAFOS

[…] Eu não posso – como você uma vez me propôs – ‘resolver o problema da vida
perdendo-me no problema da arte’.23

 Tina Modotti

Eu deveria dedicar meu trabalho à Revolução que nos prometia mudar essa
desigualdade. E assim eu fiz até o dia de hoje.24

Alberto Korda

Um olhar em retrospectiva sobre as trajetórias de Tina Modotti no México e Alberto

Korda em Cuba nos revela que a construção das memórias sobre ambos os fotógrafos trilhou

caminhos tortuosos. Pelo rastro de suas atuações, percebemos que nos dois casos existiu um

processo tensionado entre memória e esquecimento. De um lado, a produção fotográfica de

Tina e sua militância comunista próxima de muitos homens que alcançaram na posteridade o

posto de grandes figuras do século XX, como o fotógrafo norte-americano Edward Weston, o

muralista mexicano Diego Rivera e o líder estudantil cubano Julio Antonio Mella, acabaram

sendo ofuscadas  pelos  holofotes  direcionados  sobre  essas  personalidades  masculinas.  Por

outro lado, Alberto realizou o registro de uma fotografia que se tornou muito maior que ele, se

erguendo a posteriori como um gigante, uma das imagens mais emblemáticas não apenas do

século XX, mas de toda a história da fotografia, quando registrou o guerrilheiro Ernesto Che

Guevara e seu olhar voltado para o horizonte. As reminiscências de suas trajetórias, portanto,

passaram  por  processos  distintos  de  esquecimento  e  suas  fotografias  foram  inexploradas

durante muito tempo em suas múltiplas possibilidades. 

Tina Modotti faleceu na Cidade do México, em 1942. Seguiu-se a partir daí um longo

hiato até a publicação das primeiras biografias e estudos sobre sua obra em fins da década de

1970.  As primeiras  memórias  sobre Modotti  foram escritas  por  seu companheiro  Edward

Weston, em seu diário  The Daybooks of Edward Weston, publicados em dois volumes em

1960. A primeira biografia a alcançar um público expressivo da qual temos contato é o livro

Tina  Modotti:  A  Fragile  Life  (an  illustrated  biography),  escrito  pela  curadora  Mildred

23 “[...] io non posso ‒ come tu una volta mi hai proposto ‒ ‘risolvere il problema della vita col perdermi nel
problema dell’arte”. AGOSTINIS, V. (org.). Vita, arte e rivoluzione: Lettere a Edward Weston (1922-1931).
Itália: Abscondita, 2008, p. 48
24 “Yo debía dedicar mi trabajo a la Revolución que nos prometía cambiar esa desigualdad. Y así lo hice hasta el
día de hoy”.  SENCILLAMENTE Korda. Diretor: Roberto Chile. Produção: Roberto Chile e Diana Díaz. 2010.
19 min. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PKA1YZeJnPo. Acesso em: 21 jun. 2019.
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Constantine,  em  1979.  Na  sequência,  vieram  as  biografias:  No  rastro  de  Tina  Modotti,

publicada  originalmente  em  1988  e  escrita  pela  alemã  Christiane  Barckhausen-Canale;

Tinísima,  da  franco-mexicana  Elena  Poniatowska,  em 1992;  e  Tina  Modotti,  fotógrafa  e

revolucionária, da inglesa Margaret Hooks, publicada em 1993. Os três livros possuem dois

pontos  em comum:  foram escritos  por  mulheres  e  buscaram em maior  ou menor  medida

“desmitificar a lenda Modotti, libertá-la das sombras de seus amantes e localizar a mulher e a

artista no centro de sua própria história”, como escreveu Hooks25. A característica comum

dessas primeiras biografias terem sido escritas por mulheres revela o contexto histórico dessas

produções, no qual os estudos feministas passaram a ocupar um lugar crescente dentro de

áreas  tradicionais  da  academia,  como eram os  estudos  visuais.  Esta  mudança  no  cenário

intelectual, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, trouxe novos enfoques metodológicos

e temáticos, apresentando consigo novos interesses. Nesse sentido, figuras como Tina Modotti

e Frida Kahlo se tornaram objetos  de investigações  presentes nas universidades.  Segundo

Andrea Noble, no livro  Tina Modotti: Image, texture, photography,  a condição de mulher-

fotógrafa de Tina foi um dos motivos pelos quais sua trajetória e produção fotográfica não

recebeu as  devidas  análises  nos  anos  subsequentes  de  sua  morte.  A  tradição  visual  de

representação  destinava  à  mulher  o  papel  de  objeto  passivo  do olhar.  Contexto  este  que

apenas foi alterado quando os estudos feministas se inseriram nos estudos visuais. Além disso,

Noble destaca também que o interesse pelas fotografias apenas se tornou presente nos estudos

visuais  justamente  nos  anos  1970  e  1980.  Assim,  as  duas  causas  que  fundamentaram  o

esquecimento  sobre  sua  trajetória  foram  sua  condição  de  mulher  e  de  produtora  de

fotografias26.

No caso de Alberto Korda, o esquecimento residiu na mesma proporção que uma de

suas fotografias tomou ao longo dos anos. No dia 4 de março de 1960, o navio cargueiro La

Coubre, que partiu da Bélgica levando munições para os guerrilheiros cubanos explodiu no

porto de Havana. Durante o enterro das vítimas, no dia seguinte, Fidel Castro fez um discurso

inflamado  culpabilizando  os  EUA  pela  explosão,  configurando  o  evento  em  um  ataque

declarado.  Na  tribuna,  Fidel  discursava  ao  lado  de  lideranças  cubanas  e  dos  filósofos

franceses Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir,  que estavam visitando a ilha caribenha.

Korda, fotografando para o periódico Revolución, registrou algumas fotografias, sobretudo de

Fidel e dos filósofos. Num instante, Ernesto Che Guevara tomou a frente do grupo que estava

25 HOOKS,  op. cit. p. 10.
26 NOBLE, op. cit. p. 21.
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no palanque para observar  a multidão  que se aglomerou para ouvir  as  palavras  de Fidel.

Korda fez dois cliques  dessa cena.  No dia 7 de março, nas páginas do  Revolución foram

publicadas uma fotografia de Fidel, dos filósofos e da população ao redor, porém nenhuma

das imagens de Guevara foi selecionada pelos editores. O fotógrafo cubano recortou uma das

imagens feita na horizontal, transformando em uma imagem vertical, e a pendurou em seu

estúdio.  Poucas  foram  as  aparições  desta  fotografia  e  de  releituras  a  partir  dela  até  ser

utilizada  por  um  publicitário  italiano  interessado  em  publicar  o  diário  do  guerrilheiro

argentino, após seu assassinato na Bolívia, em 1967. Nos anos seguintes à morte de Che, a

imagem  intitulada  Guerrillero  Heroico foi  apropriada  nacional  e  internacionalmente,

tornando-se talvez a fotografia mais conhecida da história da era analógica. Nesse processo de

sucessivas apropriações da imagem feita por Korda, compreendemos que o caráter indiciário

da imagem foi sobreposto pelo valor icônico atribuído a ela e as suas releituras. Desta forma,

ao ter seu valor indiciário diminuído, seu contexto de produção, ao qual engloba também seu

produtor, foi sendo ofuscado pela memória coletiva. Ademais, como veremos neste capítulo,

o estúdio fotográfico de Korda teve grande parte de seu material confiscado pelo governo

cubano em 1968. O paradeiro de milhares de fotografias e negativos segue sem informações,

acrescentando  uma  camada  de  esquecimento  sobre  a  memória  da  atuação  do  fotógrafo

cubano. Diversas fotografias feitas após o “triunfo da Revolução” foram inseridas em álbuns

comemorativos,  publicadas  em  revistas  e  jornais  pró-governo  ou  convertidas  em

representações de determinados setores da população cubana, porém outras imagens, como

aquelas da moda e publicidade, apenas começaram a receber uma maior atenção na década

passada, com a iniciativa de pessoas próximas a ele, como sua filha mais velha Diana Diaz,

seu antigo fotógrafo assistente, José Figueroa, e a curadora de arte Cristina Vives, os quais

encabeçaram igualmente iniciativas individuais de recuperação do arquivo perdido.

Embora nosso interesse não resida em construir biografias propriamente ditas sobre

esses fotógrafos, investigaremos os caminhos de suas trajetórias para, na sequência, relacioná-

los com suas produções fotográficas, na perspectiva de identificar o processo de engajamento

do olhar de  Tina  Modotti,  no  México,  e  Alberto  Korda,  em Cuba.  Para  tanto,  julgamos

determinados momentos de suas vidas como pontos importantes de inflexão sem recorrer às

constatações apressadas que consideraram suas trajetórias divididas por fases distintas, uma

posição que considera apenas as rupturas, atribuindo às continuidades um lugar de menor

destaque.  Acreditamos  que  a  investigação  de  suas  trajetórias  também  colabora  para  o
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redimensionamento de suas memórias e a compreensão histórica de sua obra e atuação nos

contextos  de  institucionalização  das  revoluções  mexicana  e  cubana,  contribuindo  para  o

desenvolvimento dos estudos históricos sobre a fotografia latino-americana e sobre a relação

dos artistas com os projetos políticos vigentes.

1.1 Tina Modotti

Durante uma entrevista dada à escritora Elena Poniatowska Amor, no contexto de sua

pesquisa  para  a  elaboração  da  biografia  Tinísima,  o  fotógrafo  mexicano  Manuel  Álvarez

Bravo destacou uma mudança significativa, ao seu ver, na obra de Tina Modotti:

Notava-se  nela  um crescente  interesse  por  assuntos  políticos  e  sociais,  interesse
expressado também em suas  fotografias:  uma primeira  fase  ‘romântica’  foi  logo
substituída por outra de cunho social, político. Lembro-me que um dia lhe dei um
livro sobre um pintor francês, cujo nome não me lembro. Enquanto o folheava, uma
grande  tristeza  estampou-se  em seu  rosto:  era  como se  ela  já  soubesse  estar-se
despedindo de uma arte puramente formal. Agora, o importante era a documentação
social, a fotografia ou a pintura com um conteúdo concreto.27

Segundo  ele,  existiram  duas  fases  na  trajetória  da  fotógrafa  italiana.  A  ausência  de  um

“conteúdo concreto” ou uma arte puramente formal perdera espaço para uma fotografia de

caráter  engajado  politicamente.  Nesse  sentido,  o  secretário-geral  do  Partido  Comunista

Mexicano (PCM), Rafael Carrillo, corroborou a noção de uma alteração artística no trabalho

de Modotti:

Tina possuía, quem sabe como, uma sensibilidade plástica notável, isso é inegável.
Mas foi sua amizade com os artistas mexicanos da época, sobretudo com os três
grandes do “muralismo” ‒ Rivera, Siqueiros e Orozco ‒, que indicou-lhe o caminho
em direção a uma arte engajada socialmente28.

Carrillo  é  mais  sutil  em sua colocação,  destacando somente  que  houve uma mudança  de

“caminho em direção a  uma arte  engajada  socialmente”,  sem enfatizar  necessariamente  a

existência de fases. Contudo, mais uma vez, há o indicativo de um novo direcionamento, com

o acréscimo de este ter sido influenciado pelos muralistas mexicanos, sendo Diego Rivera e

David Siqueiros integrantes da cúpula do PCM.

27 BARCKHAUSEN, Christiane. No Rastro de Tina Modotti. São Paulo: Alfa-Omega, 1989, p. 109.
28 Idem.
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Antes de analisarmos sua trajetória, é importante reiterarmos que, do ponto de vista da

memória sobre Tina Modotti, esse tipo de constatação cristalizou a noção de que sua obra está

agrupada em duas fases, uma “fase romântica” e uma “fase revolucionária”. Este argumento

se sustenta na percepção sobre a temática de suas fotografias, as quais em meados de 1925 e

1926 passaram a encampar contextos marcadamente sociais  e, logo, símbolos comunistas,

como o registro do povo mexicano sob uma perspectiva ativa, substituindo as fotografias de

natureza-morta  de seus anos iniciais.  No entanto,  não nos parece que uma visão centrada

unicamente na temática seja suficiente para caracterizar o fim ou a inauguração de uma “fase

fotográfica”29.  Em nossa pesquisa,  sustentamos  que Modotti,  ao voltar  suas  lentes  para o

contexto social mexicano, embora tenha desenvolvido uma fotografia engajada politicamente,

partiu  do  arcabouço  visual  construído  ao  longo  de  sua  suposta  “fase  romântica”,  isto  é,

articulou  os  mesmos  ou  similares  padrões  estéticos  desenvolvidos  nas  suas  primeiras

fotografias.  É  na  relação  entre  a  forma  e  o  conteúdo  que  está  o  caminho  para  uma

compreensão  plena  de  sua  produção,  além  do  conhecimento  contextual  desta  obra,

considerando o papel de sua trajetória. 

29 Essa  tese  foi  inicialmente  trabalhada  em  nossa  Iniciação  Científica,  intitulada  Engajamento  e
experimentalismo na  trajetória  de Tina Modotti  no  México,  que  recebeu  apoio da  Fundação  de  Amparo  à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), nº do processo  2016/11685-2. Agora,  ampliamos os resultados
obtidos naquela pesquisa, incorporando novas fontes e estabelecendo a comparação com a fotografia de Alberto
Korda, trajetória esta que passou por um processo semelhante de divisão em fases supostamente opostas.
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Antes da chegada ao México

 

Fonte: NIETO, Jesud.; SOTELO, Elisa Lozano Alvarez. Una nueva mirada, 1929: A new vision. D. F. México:
CNCA/ Centro de la imagen, 2000, p. 23.

Tina Modotti nasceu Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini, em 1896, em Udine,

na região italiana do Friuli.  Para se distinguir  do nome de sua mãe – também Assunta –

passou a ser chamada por “Assuntina”, até terminar no apelido “Tina”, com o qual ficaria

conhecida ao longo de sua vida. Nas memórias da família, Giuseppe Modotti, seu pai, era um

“socialista” e mecânico de formação e por motivos talvez políticos ou econômicos se mudou

para a Áustria, por volta de 1897, levando consigo sua família. Em 1905, voltaram para a

Itália, passando a viver uma delicada situação financeira que fizera Giuseppe emigrar para os

Estados Unidos um ano depois, com o objetivo de garantir também a ida de sua esposa e

filhas ao estabelecer-se em terras norte-americanas. Em 1913, Tina Modotti juntou-se ao pai,

em um contexto marcado pela volumosa imigração de italianos para o país30, que consolidou

30 HOOKS, op. cit., p. 25.

FOTOGRAFIA 1: TINA MODOTTI NA EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL, [FOTÓGRAFO
ANÔNIMO], 1929.



35

na região de  Bay Area, em San Francisco, uma significante comunidade italiana, dando ao

lugar o apelido de little Italy.

O período  de  dez  anos  que  passou nos  Estados  Unidos  foi  fundamental  para  sua

inserção em uma rede artística que contribuiu para seus primeiros contatos com a fotografia

de um modo profissional. Isto porque há indícios de que Tina tenha frequentado, ainda na

Itália, o estúdio fotográfico de seu tio Pietro Modotti. Hooks apresenta esse contato:

Um dos  divertimentos  das  crianças  da  família  Modotti,  ao  que  parece,  eram as
visitas  ao  estúdio  fotográfico  do  tio  Pietro,  onde  todas  tiravam  retratos.  Pietro
Modotti,  um  pioneiro  da  técnica  da  fotografia  com  luz  artificial,  era  um
entusiasmado inventor que tinha seu próprio laboratório e escrevia artigos sobre suas
descobertas. Yolanda Modotti dá a entender que seu pai também ia muito ao estúdio
do irmão, onde deve ter aprendido pelo menos as primeiras noções do negócio. Ela
se lembra carinhosamente das visitas ao estúdio do tio e da grande quantidade de
fotografias penduradas nas paredes. O primeiro contato de Tina com a fotografia e
seu interesse pela câmera certamente remontam a essas visitas31.

Devemos  considerar  que  naquela  altura,  Tina  era  apenas  uma  criança  e  seu  aparente

deslumbramento  pela  “grande  quantidade  de  fotografias  penduradas  nas  paredes”  não

significa necessariamente que seu interesse tenha sido de mesmo tipo e intensidade como se

tornou  a  fotografia  em sua  vida  adulta.  A  afirmação  de  que  “seu  interesse  pela  câmera

certamente” remonta a esse contato com o trabalho do tio nos parece recair justamente no

equívoco de garantir uma ordem lógica ao caos de uma trajetória, buscando identificar pontos

no  início  de  sua  história  de  vida  que  se  liguem  aos  feitos  pelos  quais  ficou  conhecida

posteriormente,  recaindo  na  ilusão  biográfica  elaborada  por  Bourdieu.  No  entanto,  a

convivência na infância com o tio fotógrafo e na adolescência com o pai, “que também ia

muito  ao  estúdio  do  irmão”,  devem  ter  naturalizado  em  Modotti  a  proximidade  com  a

fotografia. Mesmo nos EUA, Giuseppe, que adotou a versão americana de seu nome – Joseph

–, abriu um estúdio fotográfico com um sócio. Novamente, não há indícios de que Tina tenha

realizado qualquer tipo de trabalho no estúdio de seu pai. A primeira participação ativa que

teve com a fotografia se deu ao lado do fotógrafo norte-americano Edward Weston.

Weston,  que  nasceu  em Illinois  nos  EUA,  em 1886,  passou  grande  parte  de  sua

infância  vivendo em Chicago e começou a lidar com a fotografia durante a adolescência,

quando ganhou de seu pai uma câmera fotográfica aos dezesseis anos. Em 1906, publicou sua

primeira fotografia em uma revista e pouco depois se mudou para a Califórnia. Seus registros

31 Ibidem, p. 23-24.
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iniciais capturaram os parques de Chicago e a fazenda de sua tia. Na costa oeste do país, se

tornou um fotógrafo itinerante,  registrando crianças,  animais  e funerais,  e vendendo essas

imagens de porta em porta, porém logo retornou para sua terra natal e entrou na College of

Photography em Effingham, Illinois. Trabalhou em diversos estúdios, de volta à Califórnia,

abrindo o seu próprio estabelecimento em 1911, o Tropico, que passou a ser sua base durante

os vinte anos seguintes. Tina conheceu Weston apenas no fim da década de 1910. Naquela

altura, ele havia se convertido em um destacado fotógrafo dentro da vertente pictorialista, um

movimento surgido na última década do século XIX na França e que pretendia converter a

mecanicidade da fotografia, vista mais como um objeto científico do que criativo,  em um

meio  de  produção artística.  Os  pictorialistas  acabaram recorrendo  “a  simplesmente  tentar

imitar a aparência e o acabamento de pinturas, gravuras ou desenhos ao invés de tentarem

explorar os novos campos estéticos oferecidos pela fotografia”32, sendo estigmatizados por

conta disso nos estudos visuais durante muito tempo. Ao se aproximar de Tina, Weston estava

dando os primeiros passos na busca do “purismo da forma”, mas já era premiado por seus

retratos com focos suaves, seus estudos de dança e diversos artigos sobre e escritos por ele, o

que o consagraria a posteriori como um dos grandes nomes da fotografia moderna.

 Quando Modotti conheceu Weston, ambos estavam casados. Ele, com Flora Chandler,

desde  1909.  Ela,  com  o  poeta  e  pintor  franco-americano  Roubaix  de  l’Abrie  Richey,

conhecido por Robo. Durante seus anos iniciais nos EUA, Tina dividiu seu tempo entre o

trabalho como costureira em uma empresa de roupas e como atriz no teatro amador de São

Francisco, o que a impulsionou para a incipiente indústria cinematográfica de Hollywood, que

estava à  procura de novos atores  e atrizes.  Em 1918,  se distanciou da comunidade ítalo-

americana  e  passou a  viver  junto  ao  marido  na  Califórnia.  Naquele  ambiente  boêmio  da

cidade, onde se “discutia interminavelmente o amor livre, a arte pela arte e os sonhos utópicos

que  os  inspiravam”33,  Modotti  se  aproximou  de  Weston.  Ambos  frequentaram  diversos

espaços  e  eventos  sociais  juntos  até  desenvolverem  um  relacionamento  amoroso  sob

consentimento  mútuo de  seus  parceiros.  Nesse  ínterim,  Robo fora  convidado  por  Gómez

Robelo, que viria a ser diretor do Departamento de Belas-artes na Secretaria de Educação

Pública (SEP) no México, durante a gestão de José Vasconcelos, a conhecer e organizar uma

exposição no país vizinho. Deste modo, se mudou para o México, onde acabou falecendo por

32 PICTORIALISMO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural,
2022. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3890/pictorialismo. Acesso em: 09 de março
de 2022. Verbete da Enciclopédia.
33 HOOKS, op. cit., p. 34.
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conta de uma gripe. Tina, imbuída de terminar a exposição iniciada por seu ex-marido, que

contava  também  com  fotografias  de  Weston,  viajou  para  o  México  pela  primeira  vez.

Contudo, a notícia de uma nova morte, desta vez de seu pai em São Francisco, a fez retornar

rapidamente para os Estados Unidos. De acordo com suas biografias, os laços entre Modotti e

Weston  se  estreitaram  após  a  morte  de  Robo  e  seu  retorno  aos  EUA,  depois  de  uma

interrompida  temporada  mexicana.  Ela  havia  posado para  várias  fotografias  de Weston e

arriscado fotografar outras,  as quais não sobreviveram ao tempo. Em meados de 1923, às

vésperas  da  mudança  sem data  de  retorno definida  para  o  México,  a  italiana  certamente

dominava os princípios básicos da revelação e da ampliação fotográfica.

Em terras mexicanas

O  casal  chegou  ao  México  em  uma  década  marcada  pelo  processo  de

institucionalização da Revolução Mexicana.  Com a vitória  do grupo de Sonora em 1920,

materializada no assassinato de Emiliano Zapata, em 1919, e de Venustiano Carranza, Adolfo

de la Huerta assumiu a presidência interina, seguida da eleição de Álvaro Obregón no ano

seguinte e que duraria até 1924. Um novo momento da Revolução Mexicana se despontou no

horizonte, que trouxe consigo um período de “pacificação” das forças que atuaram na violenta

década  anterior  e  de  organização  do  campo  político  para  garantir  a  sucessão  segura do

poder34.  A  dinastia  sonorense,  como  ficaram  conhecidos  os  consecutivos  governos  de

caudilhos  desta  região  mexicana,  marcou  a  fase  de  Reconstrução  Nacional  do  país,  uma

reconstrução em que foi predominante a presença nos bastidores e nos holofotes da política de

Plutarco Elias Calles, o “chefe máximo”. Os quase quinze anos em que se mantiveram no

poder até a entrada de Lázaro Cárdenas em 1934, registraram uma “avalanche de novidades”,

como a pacificação quase total  do México, a busca de negociação com os EUA, algumas

modernizações  tecnológicas,  a criação de bancos,  a introdução da educação secundária,  o

desenvolvimento  rodoviário,  a  implementação  de  uma  agricultura  de  irrigação,  a

institucionalização do Exército após a vitória do governo sobre a Guerra Cristera e a criação

do Partido Nacional Revolucionário (PNR), em 1929, que anos depois daria lugar ao Partido

da Revolução Mexicana (PRM) e, finalmente, ao Partido Revolucionário Institucional (PRI),

que governaria  o  país durante  todo o século XX. Por outro lado,  o  alcance  desses  feitos

34 CAMÍN,  Héctor  Aguilar;  MEYER,  Lorenzo.  À  sombra  da  Revolução  Mexicana.  História  Mexicana
Contemporânea, 1910-1989. São Paulo: EDUSP, 2000, p. 102.
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apenas  foi  possível  graças  à  crescente  centralização  política  nas  mãos  do  poder  federal,

conquistada a custas de vitórias sequenciais sobre grupos oposicionistas que se sublevaram ao

longo daquela década.

As premissas de reconstrução que marcaram o início da dinastia, durante o governo de

Obregón,  atravessaram também o campo cultural  a  partir  do projeto  educacional  de  José

Vasconcelos, que assumiu o cargo de Ministro da SEP. Romilda Costa, em sua dissertação de

mestrado José Vasconcelos: as Memórias de um “profeta rejeitado”35, apontou que em seu

projeto estava o esforço de erradicar o analfabetismo que abrangia mais de 80% da população,

levar  escolas  para  as  zonas  rurais,  “integrar”  os  grupos  indígenas  por  meio  de  projetos

educacionais  e  civilizatórios,  desenvolver  o  ensino  técnico  e  profissional  com  vista  à

“ingressar na modernidade”, atualizar o ensino superior e garantir o contato da população com

uma cultura  nacional  aberta  a  todos.  Deste  modo,  sua  estratégia  passava  pela  crença  da

superação dos problemas históricos da população mexicana no confronto da “barbárie” pela

“civilização”, garantindo uma suposta unidade nacional por meio da cultura a partir de uma

concepção de mestiçagem com bases  racistas.  Dentre  suas  principais  iniciativas,  esteve  o

mecenato  à  arte  mural,  contratando  jovens  e  experientes  pintores  e  disponibilizando  as

paredes  de  prédios  públicos  para  a  produção  de  pinturas  em  escala  monumental  com

finalidades  políticas  e  pedagógicas,  em  uma  perspectiva  de  enaltecimento  da  Nação

supostamente construída pela Revolução e outras conquistas propiciadas por esse processo

histórico.  Essa  política,  que  acompanhou  outras  ações  educativas,  como a  construção  de

escolas e distribuição de autores clássicos como Platão ou Homero aos indígenas, contribuiu

para  o  desenvolvimento  da  Escola  Mexicana  de  Pintura,  conhecida  como  muralismo

mexicano.

Grande  parte  desses  pintores  estiveram  envolvidos  inicialmente  na  formação  do

Sindicato de Obreros Técnicos,  Pintores y Escultores  (SOTPE),  fundado em 1922 com a

premissa de enaltecer as raízes coletivas e indígenas e se opor à arte de tipo burguesa. David

Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Xavier Guerrero, Fermín Revueltas, José Clemente Orozco,

Ramón Alva Guadarrama, Germán Cueto, Carlos Mérida, em seu  Manifiesto, declararam o

seguinte:

35 MOTTA, Romilda Costa. José Vasconcelos: as Memórias de um “profeta rejeitado”. Dissertação (Mestrado)
- História Social, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2010, p. 19.
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[...] a arte do povo mexicano é a maior manifestação cultural e a mais saudável do
mundo  e  sua  tradução  indígena  é  a  melhor  de  todas.  E  é  grande  precisamente
porque, sendo popular, é coletiva, e é por isso que nosso objetivo fundamental reside
em socializar as manifestações artísticas, tendendo ao desaparecimento absoluto do
individualismo burguês. Repudiamos a pintura chamada de cavalete e toda arte de
cenáculo  aristocrático  ultraintelectual,  e  exaltamos  as  manifestações  de  arte
monumental  por  ser  de  utilidade  pública.  Proclamamos  que  toda  manifestação
estética alheia ou contrária ao sentimento popular é burguesa e deve desaparecer
porque  contribui  na  perversão  do  gosto  da  nossa  raça,  já  quase  completamente
pervertida nas cidades. Proclamamos que sendo nosso momento social de transição
entre  o aniquilamento  de uma ordem envelhecida  e  a  implantação  de uma nova
ordem, os criadores de beleza devem esforçar-se para que seu trabalho apresente um
aspecto  claro  de  propaganda  ideológica  em prol  do  povo,  fazendo  da  arte,  que
atualmente é uma manifestação de masturbação individualista,  uma finalidade de
beleza para todos, de educação e de combate.36

O  discurso  dos  integrantes  da  SOTPE  tinha  um  viés  claramente  socialista,  atacando  a

burguesia e a arte derivada dela, ao mesmo tempo em que sustentavam a produção de uma

"arte monumental por ser de utilidade pública". Vasconcelos, por sua vez, não compactuava

com muitas das diretrizes apresentadas pelos muralistas sobre a arte coletiva, porém defendia

o papel da sensibilidade estética como o principal meio de alcançar a massa mexicana, o que

lhe  aproximou  dos  artistas  e  garantiu  o  apoio  estatal  ao  movimento37.

Em pouco tempo, três nomes foram projetados no cenário nacional, em um primeiro

momento, e no internacional, poucos anos depois, convertendo-se em  los Tres Grandes do

muralismo mexicano: Rivera, Siqueiros e Orozco38. Apesar da contribuição desses pintores,

36 "el arte del pueblo de México es la manifestación espiritual más grande y más sana del mundo y su tradición
indígena es la mejor de todas. Y es grande precisamente porque siendo popular es colectiva, y es por eso que
nuestro objetivo fundamental radica en socializar las manifestaciones artísticas tendiendo hacia la desaparición
absoluta del individualismo por burgués. Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo el arte de cenáculo
ultraintelectual por aristocrático, y exaltamos las manifestaciones de arte monumental por ser de utilidad pública.
Proclamamos  que  toda  manifestación  estética  ajena  o  contraria  al  sentimiento  popular  es  burguesa  y  debe
desaparecer  porque contribuye a pervertir  el gusto de nuestra raza,  ya casi completamente pervertido en las
ciudades. Proclamamos que siendo nuestro momento social de transición entre el aniquilamiento de un orden
envejecido y la implantación de un orden nuevo, los creadores  de belleza deben esforzarse porque su labor
presente un aspecto claro de propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte, que actualmente es una
manifestación de masturbación individualista, una finalidad de belleza para todos, de educación y de combate”.
Siqueiros, David Alfaro et al. "Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos Pintores y Escultores," 1923. Sala
de  Arte  Público  Siqueiros,  Mexico  City.  Disponível  em:  <  https://icaa.mfah.org/s/es/item/751080#?
c=&m=&s=&cv=&xywh=-2001%2C-366%2C6551%2C3666>. Acesso em: 18 mar. 2022.
37 ADES, Dawn. Arte en iberoamérica: 1820-1980. Madri: Quinto Centenario Turner, 1990, p. 152.
38 A memória sobre o muralismo mexicano tem na figura dos “Três grandes” o grupo que de alguma maneira
sintetizaria o movimento mexicano. Essa noção estabelece erroneamente o muralismo limitado ao período de
atuação  desses  três  homens,  porém,  ainda  que  sua  grande  projeção  tenha  se  dado  durante  a  gestão  de
Vasconcelos, o movimento artístico continuou produzindo obras pelo país e afora para além da década de 1920.
Sobre a atuação das mulheres, com destaque para as artistas Marion Greenwood (1909-1970), Grace Greenwood
(1905-1979), Aurora Reyes (1908-1985), María Izquierdo (1902-1955) e Rina Lazo (1923-2019), ver a pesquisa
de  Iniciação  Científica  “Artistas  mulheres  no  muralismo mexicano  (1933-1978)”,  em desenvolvimento  por
Leticia Marcolino Pires no Departamento de História da UNIFESP.
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Dawn Ades,  em  Arte  en  iberoamérica:  1820-198039,  destaca  que,  foram os  mais  jovens,

também contratados por Vasconcelos para pintarem a ENP, que deram os primeiros passos

importantes  em sua  consolidação  durante  o  governo  de  Obregón.  Fermín  Revueltas,  por

exemplo, foi o primeiro a pintar o "hierático índio vestido de branco", que se tornaria comum

nos murais de Rivera; Fernando Leal introduziu um tipo de indianismo mais obscuro com a

obra  Los  danzantes  de  Chalma;  Jean  Charlot  inaugurou  o  tema  da  Conquista  no  mural

Masacre del Templo Mayor. Contudo, o ápice do movimento se deu justamente durante a

gestão de Vasconcelos. Em 1924, a forte pressão dos estudantes conservadores da ENP contra

os  murais  de  Orozco encontrou  impacto  na  demissão  de Vasconcelos  do  cargo devido a

desavenças que vinham se acumulando entre ele e Obregón. Assim, sua saída fragilizou a

continuação do projeto  e  o  financiamento  estatal.  Artistas  como Orozco e  Siqueiros,  que

foram incorporados em iniciativas na cidade de Guadalajara,  ou Rivera,  que conquistou a

confiança  do  novo  Ministro  da  SEP,  seguiram  enchendo  as  paredes  públicas  de  cores,

memória  e  símbolos  comunistas.  Nesse  sentido,  para  além  da  contribuição  cultural,  o

muralismo, sobretudo nos casos de Rivera e Siqueiros, tiveram um importante papel para os

governos sonorenses. A presença de bandeiras vermelhas, foices e martelos e eventuais Karl

Marx  se  tornaram  comuns  em  seus  murais,  contrastando  com  os  governos  que  não

carregavam ideologicamente simpatias com o comunismo. Para Ades, a manutenção desses

artistas  em  empreendimentos  governamentais  teve  a  função  de  garantir  uma  roupagem

progressista  e  revolucionária,  ainda  que  tais  governos  não  fossem  progressistas  ou

revolucionários há bastante tempo.40

Em meio a esse processo de desenvolvimento e incentivo estatal das artes no México,

Weston  arquitetou  com  Modotti  os  parâmetros  da  viagem,  que  parecia  cada  vez  mais

próxima:

No início de janeiro, Edward deixou Flora [sua esposa] e se mudou para o
estúdio,  e  começou  a  elaborar  com  Tina  um  “contrato”  verbal  pelo  qual
concordavam em se mudar para o México sob algumas condições específicas.

Em  termos  profissionais  e  artísticos,  Weston  concordou  em  “ensinar
fotografia a Tina”, empregando-a como “aprendiz”. Em troca disso, ela trabalharia
quase de graça – a casa e a comida apenas – como sua assistente de estúdio. Além
disso, já que Weston não falava espanhol e Tina aprendera em sua viagem anterior
ao  México  que  o  italiano  a  ajudava  a  entender  e  a  falar  espanhol,  o  acordo

39 ADES, op. cit. loc. cit. 
40 Ibidem, p. 165.
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estabelecia que ela seria responsável pelos negócios de Edward no México, tendo
que arcar com “muita responsabilidade, preocupação e trabalho”41.

Com o acordo tácito estabelecido, ambos se mudaram para o país vizinho, juntamente com o

filho  mais  velho  de  Weston,  Chandler,  encontrando  um  lugar  onde  arte  e  política  se

entrelaçavam. A materialização desse combinado deu forma ao início  da carreira  de Tina

Modotti enquanto fotógrafa, pois realizou o primeiro registro do qual temos conhecimento

pouco depois de pisar em terras mexicanas, fotografando uma marionete com poncho negro e

sombrero em contraste com a sombra formada pelo boneco na parede atrás. De modo geral,

Tina teve uma ascensão rápida na fotografia,  uma vez que,  no ano seguinte,  realizou sua

primeira exposição coletiva, no Palácio de la Minería, ao lado de outros artistas, incluindo o

próprio Weston. No mesmo ano, expôs suas imagens numa mostra do grupo Estridentistas42,

no  Cafe de Nadie, ponto de encontro desses escritores que adotaram uma estética ligada às

vanguardas com tom provocativo.

A relação de Tina Modotti com grupos políticos também esteve presente logo em seus

primeiros  meses  na capital  mexicana.  Por meio  das descrições  feitas  por Weston em seu

diário,  sabemos que o casal  esteve  em uma reunião  na residência  do economista  alemão

Alfons Goldschmidt,  que tinha assumido a cátedra de Economia Política  na Universidade

Nacional  do  México  a  convite  de  José  Vasconcelos:  “No  último  encontro  do  Prof.

Goldschmidt, um novo grupo comunista foi formado. Eu balancei minha cabeça quando ele

perguntou pelo meu nome; eu não posso me envolver em mais complicações na minha vida

agora”43.  Não  sabemos  ao  certo  a  posição  de  Tina  sobre  a  participação  nesta  nova  rede

comunista  mexicana.  Margaret Hooks,  com base na trajetória  de Goldschmidt,  levantou a

possibilidade deste novo grupo ser um braço mexicano da International Worker’s Aid, a rede

de solidariedade internacional comunista44. Por outro lado, a biógrafa Christiane Barckhausen-

Canale diverge, ao afirmar que o grupo recém-inaugurado poderia estar ligado ao movimento

estudantil.  Em  entrevista  a  ela,  Carillo  relatou:  “O  prof.  Goldschmidt  dava  aulas  na

universidade. É muito provável que ele tenha tentado organizar os estudantes”45. Além disso,

41 Idem.
42 Sobre a vanguarda  mexicana ao redor do grupo  Estridentista,  ver  MOTTA, R. C.  Vanguardas estéticas
mexicanas:  embates e polêmicas envolvendo o binômio identidade e alteridade.  Projeto História.  Revista do
Programa de Estudos Pós-graduados de História, v. 57, p. 171-206, 2016.
43 “At Prof. Goldschmidt’s last eve, a new Communist group was formed. I shook my head when he asked for
my name; I can afford no more complications in my life just now”. NEWHALL, Nancy (ed.). The daybooks of
Edward Weston. I. Mexico. II. California. New York: Aperture, p. 82.
44 HOOKS, op. cit., p. 124.
45 BARCKHAUSEN, op. cit., p. 89.
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foi publicada uma reportagem no El Machete, periódico vinculado ao PCM, no qual noticiava

a criação de um Grupo Estudantil  Comunista46. Independentemente do caráter deste grupo

formado,  a  presença de Tina em uma reunião  deste  tipo  nos  revela  que  seu processo de

engajamento político no México esteve atrelado a grupos comunistas, marcando o início da

militância que levou a sua filiação ao PCM em 1927.

O Partido Comunista Mexicano foi fundado em 1919, sendo o segundo na América

Latina. Em meio aos ecos da Revolução Russa e da fundação da Internacional Comunista

(IC), três grupos políticos se reuniram ao redor do Primeiro Congresso Nacional Socialista.

Fábio da Silva Sousa, em El Machete e A Classe Operária: a imprensa comunista mexicana e

brasileira (1920-1940), nos indica que objetivo central desse encontro era formar em conjunto

um  partido  político  único,  que  representasse  o  proletariado  mexicano,  porém  os

anarcossindicalistas,  reformistas  e  partidários  do  comunismo  soviético  não  conseguiram

chegar em um consenso. Os primeiros se dispersaram na criação da Confederación General

del Trabajo (CGT); os segundos, na figura de Luis N. Morones, se aglutinaram na fundação

do Partido Laborista Mexicano (PLM); os últimos organizaram o Partido Socialista Mexicano

(PSM). À frente do PSM estavam os estadunidenses  Linn A. E.  Gale e Michael  Gold,  o

mexicano  José  Allen  e  o  indiano  Manabendra  Nath  Roy,  que  por  sua  vez  também  não

garantiram a coesão de ideias entre si, acarretando numa cisão interna e na expulsão de Gale,

que  fundou  o  Partido  Comunista  Mexicano.  Contudo,  Mikhail  Borodin,  enviado  russo  e

agente da IC não concedeu o apoio soviético ao partido de Gale e ajudou na estruturação de

um partido oficial a partir do PSM, que alterou seu nome para Partido Comunista Mexicano,

em 24 de novembro de 1919, assumindo a representação legítima. Em 1923, os comunistas

organizaram  o  II  Congresso  Nacional  do  Partido  Comunista  Mexicano,  cujos  resultados

levaram a sua unificação e estabilidade47. 

Em março do ano seguinte, os membros do SOPTE publicaram o primeiro número do

periódico El Machete, um jornal de formato dinâmico e que permitia ser fixado nas paredes

como um cartaz. O título faz alusão a um facão bastante comum no cotidiano do trabalho rural

no país, indicando que uma das preocupações centrais de seus elaboradores estava com a luta

do campo48. Se valendo da ambiguidade criada pela palavra “machete”, o lema deixa explícita

46 HOOKS, op. cit., p. 98.
47 SOUSA, Fábio da Silva. El Machete e A Classe Operária: a imprensa comunista mexicana e brasileira (1920-
1940). 2015. 306 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de
Ciências e Letras de Assis, 2015, p. 52-53.
48 Ibidem, p. 60.
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a relação entre os ideais do grupo contra a burguesia e sua bandeira em apoio aos camponeses

mexicanos: “O machete serve para cortar a cana, para abrir as veredas nos bosques escuros,

decapitar cobras, cortar todas as ervas daninhas e humilhar a soberba dos ímpios ricos.”49

Nesse sentido, a aproximação ao PCM foi cada vez maior e depois de algumas publicações

que indicavam a inclinação do grupo ao comunismo, o periódico se tornou o órgão oficial do

PCM, em seu 36º número, publicado no dia 1º de maio de 1925. Alguns membros da antiga

associação de pintores engrossaram a lista de comunistas ao entrarem no PCM, que já contava

desde 1922 com a filiação de Siqueiros e Rivera. Este movimento é exemplar da noção de que

as redes artísticas mexicanas de sociabilidade se misturavam às redes comunistas. 

A residência  do casal  Tina e  Edward rapidamente  se converteu  em um espaço de

encontro  e  circulação  entre  diversas  figuras  do  campo  artístico,  intelectual  e  político  do

México. Hayden Herrera, biógrafa de Frida Kahlo, ressaltou que a casa da fotógrafa serviu de

ponto de encontro para a socialização dessas redes mexicanas:

As reuniões semanais que Tina organizava – a primeira delas em 1923, sob a égide
de Weston – contribuíram significativamente para criar  no México um ambiente
artístico, um espaço boêmio em que se podia trocar ideias da última moda e debater
a  revolução.  Eram,  se  definidas  em  termos  indulgentes,  reuniões  alegres,  com
música,  cantoria,  conversas  animadas,  e qualquer tipo de comida e bebida que a
anfitriã pudesse oferecer50.

É interessante perceber que essa característica de anfitriã se tornou também parte da memória

sobre Tina Modotti, como acontece, por exemplo, no filme  Frida  (2002), da diretora Julie

Taymor,  exemplificada  na  primeira  aparição  da  personagem Tina,  interpretada  pela  atriz

norte-americana Ashley Judd, que recepciona Frida (Salma Hayek) em uma festa na sua casa.

Nesse espaço “criado no México por Tina”, circularam os integrantes do PCM, como

Diego e outras pessoas relacionadas à elaboração do  El Machete. Embora suas fotografias

apenas tenham aparecido em fins da década de 1920, outras contribuições parecem remontar

aos  seus  anos  iniciais  no  país.  Em 1924,  houve  a  publicação  de  um artigo  dirigido  aos

italianos residentes no México, clamando-os a assinarem o jornal Il Lavoratore, diário italiano

produzido  em  Chicago.  No  mesmo  ano,  publicaram  também  um artigo  italiano  sobre  o

fascismo. Pelo conteúdo referente à Itália, país de origem da fotógrafa, e por conta de vários

desses  textos  serem  traduções  do  italiano  para  o  espanhol,  Tina  Modotti  talvez  tenha

49 “El machete sirve para cortar la caña, para abrir las veredas en los bosques umbríos, decapitar  culebras,
tronchar toda cizaña y humilhar [sic] la soberbia de los ricos impíos”. Ibidem, p. 59-60.
50 HERRERA, Hayden. Frida: a biografia. São Paulo: Globo, 2011, p. 113.
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contribuído, pois dominava ambas as línguas. De acordo com Carrillo, “ela foi uma grande

ajuda para a redação de nosso periódico, porque muitas vezes fazia traduções do inglês e do

italiano,  de  graça”51.  A  contribuição  de  Tina  ao  El  Machete e  seu  envolvimento  com o

comunismo  no  México  pode  ter  se  dado  antes  mesmo  de  sua  filiação  oficial  ao  PCM,

indicando  sua  participação  nos  primeiros  anos  de  sua  experiência  mexicana.

Cabe  ressaltar  que  tal  experiência  esteve  inicialmente  subordinada  à  presença

centralizadora  de  Edward,  cujo  nome  se  destacava  mais  do  que  o  de  Modotti  naqueles

primeiros meses. No final de 1924, a relação entre Modotti e Weston estava abalada, o que

levou o fotógrafo estadunidense a voltar para os EUA. Naquela altura, Tina já era considerada

uma fotógrafa, tomando as rédeas do estúdio deixado por Edward e assumindo sua clientela.

Percebemos que, com o distanciamento do fotógrafo norte-americano e o caminho livre diante

da fotógrafa italiana, os anos posteriores à separação marcaram uma crescente circulação de

suas fotografias em diversos periódicos mexicanos. Ao menos dois retratos foram publicados

no suplemento  El Universal Ilustrado e outras fotografias, no jornal  El Excelsior. Modotti

também se tornou uma constante colaboradora da revista  Mexican Folkways52, editada por

Frances “Paca” Toor, “a melhor amiga de Modotti no México”, segundo Margaret Hooks53.

Ela  havia  criado  a  Mexican  Folkways para  ser  uma  revista  sobre  “folklore”  e  “cultura

popular”.  Outra  revista  na qual  a  fotógrafa  contribuiu  foi  Forma,  comandada pelo  artista

Gabriel  Fernández  Ledesma.  Ao  contrário  de  Mexican  Folkways,  essa  revista  esteve

claramente atrelada aos propósitos governamentais para a cultura.  Forma  recebia apoio da

SEP  –  como  Mexican  Folkways –,  porém  com  o  pagamento  de  cinco  docentes  que

elaboravam  os  números,  bem  como  uma  espécie  de  “censor”,  colocado  pela  instituição

mexicana para fiscalizar o conteúdo das publicações54. Modotti não contribuiu para  Forma

com a mesma periodicidade com que fez em relação à  Mexican Folkways, pois o fotógrafo

oficial era Agustín Jiménez. Apesar das poucas publicações, dois artigos merecem destaque

por enaltecerem o trabalho de Modotti. No final de 1927, algumas fotografias com temática

industrial feitas por Tina foram publicadas, imagens que List Arzubide pretendia utilizar em

51 BARCKHAUSEN-CANALE, op. cit., p. 89.
52 Para uma análise minuciosa sobre Mexican Folkways, ver MUZARDO, Fabiane Taís. Pelo direito à beleza: as
lutas políticas e a mexicanidade nas fotografias de Tina Modotti (192-1930). 2019. Tese (Doutorado) – Setor
Ciências Humanas, Universidade Federal do Paraná, Paraná, 2019.
53 Idem.
54 ENRÍQUEZ,  Renato  Molina.  Obras  de  Tina  Modotti.  Forma,  n.  4,  p.  180  apud  MORTELLARO,  Itzel
Alejandra Rodríguez. Una crónica del arte en México callista: la revista Forma (1926-1928). Tese (Licenciatura
em História) – Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México,
1995, p. 85.
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seu futuro livro Song of Man, uma ode aos trabalhadores. Apesar de que Tina estava animada

em colaborar com esse projeto estridentista, se oferecendo para enviar fotografias já prontas e

produzindo uma série  especial  de outras,  o  livro nunca foi  publicado55.  O segundo artigo

recebeu o título de  Obras de Tina Modotti e, como o nome sugere, tratou de apresentar e

criticar as fotografias da italiana. Renato Molina Enríquez, autor do texto, escreveu:

Tina  Modotti  (…)  fina  sensibilidade  moderna  e  contemporânea  (…)  (nas  suas
fotografias)  a  luz  é  responsável  por  organizar  e  explicar  as  massas,  sólida  e
naturalmente articulada. A força e o peso em contraditório equilíbrio fazem da obra
de Tina Modotti uma verdadeira obra de criação artística.56

Pelas  palavras  de  Enríquez,  percebemos  que  seu  enfoque  sobre  a  produção  artística  de

Modotti segue os parâmetros da própria revista, isto é, uma análise que se preocupa com a

forma, uma vez que se trata de uma “revista de artes plásticas”, como sugere o complemento

ao nome do periódico. Assim, as fotografias de Tina são vistas pelo seu potencial estético,

tirando de cena o conteúdo fotografado. Aqui há o movimento reverso daqueles que dividem

sua trajetória em duas fases, pois o autor do texto não recai na reflexão sobre o conteúdo

abordado, mas sim sobre como determinado conteúdo foi abordado, indicando a contribuição

artística de Tina pelo manejo bem equilibrado da luz. Apesar disso, é interessante perceber

que esse é um dos poucos momentos em que a fotografia de Tina é retratada pela ênfase nos

aspectos da arte e não naqueles do político. Sendo um texto contemporâneo à produção da

fotógrafa, ainda em vida era considerada em determinados círculos como uma artista, tendo

suas  imagens  publicadas  em revistas,  expostas  em mostras  coletivas  e  recebendo  críticas

positivas.

Sua  carreira  como  fotógrafa  progrediu  próximo do  fim  da  década,  justamente  no

contexto em que a tensão entre o governo mexicano e os comunistas resultou na perseguição

sobre Tina e seus companheiros do Partido. Como mencionamos, a aproximação de Modotti

ao  PCM  levou  a  sua  filiação  em 1927,  embora  seu  envolvimento  com os  comunistas  e

organizações de esquerda fosse mais antigo. Nesse ínterim, conheceu o jovem cubano Julio

Antonio Mella, fundador do Partido Comunista de Cuba e exilado político no México, devido

a  seus  ataques  à  ditadura  de  Gerardo Machado.  Se tornaram bastante  próximos.  Modotti

55 HOOKS, op. cit., p. 107.
56 “Tina Modotti (...) fina sensibilidad moderna y actual (...) (en sus fotografías) la luz se encarga de organizar y
explicar las masas, sólida y naturalmente articuladas. La fuerza y la ponderación en contradictorio equilíbrio,
hacen de la obra de Tina Modotti un verdadero trabajo de creación artística”. ENRÍQUEZ, op. cit. loc. cit.
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passou  a  estar  frequentemente  com Mella,  fotografando-o  em várias  ocasiões.  Mella  era

“orador brilhante e popular, capaz de mobilizar estudantes, camponeses e operários contra o

governo”57, mas mobilizou também muitos inimigos, o que levou ao seu assassinato no dia 10

de  janeiro  de  1929.  Modotti  estava  com ele  no  momento  do  crime  e  foi  imediatamente

colocada como a principal suspeita do ataque. Embora o assassinato estivesse ligado às ordens

de Machado, os jornais mexicanos propagaram o argumento de um crime passional por parte

de  Modotti.  Por  detrás  dessa  onda  de  apontamentos,  estava  a  figura  do  chefe  de  polícia

Valente Quintana, que passou a perseguir e incriminar a fotógrafa. A resolução do conflito se

deu apenas quando Quintana foi destituído do cargo pelo próprio presidente Emilio Portes

Gil, que esteve no cargo entre 1928 e 1930. A intermediação para alcançar a inocência de

Modotti foi feita por Puig Causaranc, prefeito da Cidade do México e ex-secretário da SEP,

um homem bastante afeito e próximo das revistas Mexican Folkways e Forma. Além disso, os

filhos de Causaranc já haviam sido fotografados por ela58. Apesar da inocência declarada, a

imagem pública de Tina foi prejudicada, contribuindo para a mobilização do imaginário social

sobre a figura dos comunistas no país. O caso Mella apontou o início do fim da trajetória

mexicana de Modotti. 

Se, por um lado, o governo mexicano buscava neutralizar os comunistas no país por

meio de uma perseguição direta, como aconteceu no estado de Durango, onde os líderes José

Guadalupe  Rodríguez  e  Salvador  Gómez foram fuzilados,  ambos membros  do  PCM, por

outro, algumas iniciativas apontavam para uma tentativa de cooptação, como aconteceu com

Tina. Em uma carta escrita a Weston no dia 17 de setembro de 1929, ela relatou:

A propósito, eu já lhe disse que alguns meses atrás eles me ofereceram o posto de
fotógrafa oficial  do Museu Nacional? Por mais tentadora que fosse a oferta,  não
pude aceitar.  Muitos me criticaram pela recusa,  mas como membro do partido e
como companheira de Mella teria sido impossível, o governo daqui não fez nada
para fazer justiça, mesmo tendo todas as oportunidades possíveis, eles tinham em
mãos o principal culpado e o deixaram ir59.

57 HOOKS, op. cit, p. 179.
58 “A pesar  del  gran  impacto  de  repudio  que  su  muerte  [de  Mella]  desató  en  diversas  organizaciones  de
izquierda de América Latina, la represión a los comunistas mexicanos continuó y en mayo [de 1929] fueron
fusilados en el estado de Durango los líderes del PCM José Guadalupe Rodríguez y Salvador Gómez”. SOUZA,
Fábio da Silva. El Machete: prensa obrera y comunismo en México. Revista Fuentes Humanísticas, v. 49, p. 174,
2014.
59 “A proposito ti ho mai detto che alcuni mesi fa mi hanno offerto il posto di fotografa ufficiale del Museo
Nazionale? Per quanto l’offerta fosse allettante non ho potuto accettare. Molti mi hanno criticato per il rifiuto ma
come membro del partito e ocme compagna di Mella sarebbe stato impossibile, il  governo qui non ha fatto
assolutamente nulla  per  rendere  giustizia,  pur avendo tutte  le  occasioni  posibili,  avevano tra  le  mani  il  più
responsabile dei colpevoli e l’hanno lasciato andare.” AGOSTINIS, op. cit. p. 107.
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Estando  ligado  diretamente  ao  Estado,  o  convite  para  ser  a  fotógrafa  oficial  do  Museu

Nacional  foi  tomada por  Tina  como um movimento  do governo mexicano para  tê-la  sob

controle.  A  proposta  “tentadora”  ia  de  encontro  aos  seus  ideais  políticos,  os  quais  eram

naqueles anos finais da década de 1920 bastante claros. Estar próximo a instituições nacionais

era o mesmo que estar trabalhando para o governo, uma posição inegociável. Um processo

semelhante  havia  ocorrido  com Diego Rivera,  do ponto  de  vista  de Tina,  e  apontado na

mesma carta ao fotógrafo estadunidense:

[...] Diego está fora do Partido. A decisão foi tomada apenas na noite de ontem.
Motivos: os muitos trabalhos que ele aceitou recentemente do governo – decorar o
Palácio Nacional, Departamento de Belas Artes, decorar o novo Ministério da Saúde
são incompatíveis para um militante do Partido. No entanto, o Partido não pediu
para  desistir  de  seus  cargos,  tudo  o  que  lhe  pediram foi  apenas  que  declarasse
publicamente  que  manter  esses  trabalhos  não  o  impedia  de  lutar  contra  o  atual
governo reacionário. Ultimamente sua atitude geral em relação ao Partido era muito
passiva e não queria assinar a declaração, então saiu. Não havia outra alternativa.
Você vê que há muitos aspectos nessa questão, sabíamos que ele era maior como
pintor do que como militante do Partido, então o Partido não pediu para desistir da
pintura, não, tudo o que eles pediram para ele era fazer essa declaração e manter a
fé. Todos sabemos que o governo lhe confiou todas essas tarefas justamente para
corrompê-lo e dizer: os vermelhos dizem que somos reacionários, mas, veja bem,
nós permitimos que Diego Rivera pinte todas as foices e martelos que quiser em
prédios públicos!  Você entende o quão ambígua sua posição era?60

O comprometimento de Diego com o PCM deveria incidir sobre seu posicionamento contrário

ao governo de Portes Gil, mesmo que mantivesse seu trabalho de pintura mural em espaços

públicos e financiados pelo Estado. Para Tina, Diego deveria ter assumido a mesma postura

da fotógrafa: declarar sua oposição a um governo que estava claramente perseguindo seus

companheiros de militância. É importante que destaquemos que, embora os motivos alegados

para a expulsão do pintor recaiam sobre sua conivência com o “inimigo”, Diego estava se

aproximando  dos  ideais  trotskistas  em  um  momento  no  qual  Trotsky  era  uma  figura

declaradamente  malquista  no  comunismo  soviético.  Tina,  que  havia  construído  laços  de

60 [...] Diego è fuori dal partito. La decisione è stata presa solo ieri notte. Ragioni: i molti lavori che ultimamente
há accettato dal governo – decorarei l Palazzo nazionale, Dipartimento di Belle Arti, decorarei l nuovo Ministero
dela sanita sono incompatibili per um militante del p. [partito]. Comunque il p. non gli há chiesto di rinunciare ai
suoi incarichi, tutto ciò che gli hanno chiesto era solo di dichiarare pubblicamente che mantenere questi lavori no
gli  impediva  di  lottare  contro l’attuale governo reazionario.  Ultimamente  il  suo atteggiamento  generale  nei
confronti del p. è stato molto passivo e non ha voluto firmar ela dichiarazione, quindi è uscito. Non c’era altra
alternativa. Vedi ci sono molti aspetti in questa faccenda, sappiamo tutti che è più grande come pittore che come
militante del p., così il p. non gli ha hanno chiesto era di fare quella dichiarazione e di te nervi fede. Sappiamo
tutti che il gov. gli ha affidato tutti questi incarichi precisamente per corromperlo e dire: i Rossi dicono che
siamo reazionari, ma vedete, noi permettiamo che Diego Rivera dipinga tutte le falci e martelo che vuole sugli
edifici pubblici! Capisci quanto era ambígua la sua posizione?”. Idem.
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amizade e profissionais com o muralista, se restringiu a manter apenas o último, como uma

afirmação de sua ideologia.

O clima de tensão instaurado pela questão comunista no México indicava para Modotti

a instabilidade de sua permanência no país. Nesse sentido, relatou a Weston seu desejo em

fazer uma exposição individual. O objetivo desta reunião de suas fotografias era visto por ela

como um dever de “mostrar não tanto o que eu fiz aqui, mas sim o que pode ser feito sem

recorrer  a  igrejas  coloniais  e  charros e  china poblanas de  porcelana  que  a  maioria  dos

fotógrafos  se  debruçaram”61,  em  um  movimento  que  materializaria  seu  olhar  sobre  a

fotografia  enquanto  contribuição  para  a  sociedade.  Assim,  reservou  a  sala  da  Biblioteca

Nacional para sua exposição. Em dezembro, o diretor da Universidade Nacional inaugurou o

evento, que teve boa acolhida pela imprensa. O fechamento foi feito pelo escritor Baltasar

Dromundo e pelo muralista David Alfaros Siqueiros, dando à exposição tons de protesto. Na

Fotografia 1, temos um recorte da expografia, em que as fotografias estão dispostas na parede

sem hierarquias bem claras, com exceção do retrato que fizera de Mella, destacada no alto e

no centro. No último ano da década, Tina Modotti consolidou publicamente seu lugar como

fotógrafa e, privadamente, sua posição como militante.

Em fevereiro de 1930, a embaixada da URSS foi fechada pelo presidente recém-eleito

Pascual Ortiz Rubio e, depois de uma tentativa de assassinato do novo chefe de Estado, sem

qualquer  vínculo  com os  comunistas,  alguns  membros  do  PCM  foram presos,  incluindo

Siqueiros  e  a  própria  Tina.  A  fotógrafa  foi  mantida  em  cárcere  durante  trezes  dias,

conseguindo a liberdade por pressão de amigos políticos. No entanto, foi expulsa do país.

Seguiu para Berlim, onde fez poucas fotografias, deixando o ofício de lado e passando a se

dedicar exclusivamente à militância política. A URSS foi seu próximo destino, integrando-se

à Internacional Comunista. Recusou o convite para assumir o cargo de fotógrafa oficial do

Partido e nunca mais fotografou.

Os anos mexicanos de Tina Modotti na década de 1920 foram intensos e marcaram

suas primeiras produções fotográficas, o desenvolvimento de uma linguagem própria e o fim

de seu trabalho voltado para o registro social e a mudança histórica por meio de sua câmera.

Esse processo não se deu de forma desvinculada de seu contexto. Encontrou no país mexicano

61 MODOTTI,  Tina.  Manifiesto  de  Tina  Modotti  Sobre  la  fotografía.  In:  NIETO,  Jesud.;  SOTELO,  Elisa
Lozano Alvarez. Una nueva mirada, 1929: A new vision. D. F. México: CNCA/ Centro de la imagen, 2000. p.
33. 
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algumas  redes  artísticas  e  políticas  que  influíram  sobre  o  engajamento  de  seu  olhar.

Participou  de  tarefas  cotidianas  no  periódico  El  Machete,  bem  como  traduziu  textos  do

italiano para o espanhol. No fim da década, suas fotografias também foram publicadas no

jornal comunista. Outros tantos espaços de circulação da arte daqueles tempos contaram com

a participação de Tina e a exposição de seu trabalho fotográfico. O ano de 1929 cristalizou

seu desenvolvimento como fotógrafa e militante, materializado em seu posicionamento frente

ao governo de  Portes  Gil,  na expulsão  de Diego Rivera  do PCM e na realização de sua

primeira exposição individual,  a qual seria também a última, uma vez que, poucos meses

depois de sua expulsão do México, deixou a fotografia de lado.
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1.2 Alberto Korda

Fonte: Coleção Deena Stryker, Duke University.

Alberto Korda acompanhou Fidel Castro entre 1959 e 1968, registrando a principal

liderança cubana do período revolucionário em eventos internacionais, nacionais e momentos

mais  íntimos  e  descontraídos.  Suas  fotografias  contribuíram  para  a  construção  visual  da

Revolução Cubana, em seu período de institucionalização. Embora a produção fotográfica de

Korda seja lembrada pelo enquadramento das principais lideranças políticas de Cuba durante

o governo revolucionário, sua formação enquanto fotógrafo se deu em um contexto fora do

campo  político.  Foi  no  cenário  da  propaganda  de  moda  em  que  conquistou  espaço  e

FOTOGRAFIA 2: ALBERTO KORDA, DEENA STRYKER, 1963.
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visibilidade  na ilha caribenha.  Acreditamos,  sobretudo, que os anos no mercado da moda

conformaram  seu  repertório  visual,  o  qual  foi  largamente  mobilizado  quando  esteve

fotografando Fidel Castro na década de 1960. Deste modo, nos parece indissociáveis suas

produções  fotográficas  anteriores  e  posteriores  ao  ponto  de  inflexão  imposto  pela

transformação  social  cubana  com  o  “triunfo”  da  Revolução.  Em  vez  de  pensarmos  sua

fotografia em dois momentos distintos, em um processo similar ao que ocorre com a trajetória

de Tina Modotti, entendemos que é fundamental corroborar a noção de um continuum em seu

trabalho, o qual, embora tenha alterado a temática de seus retratos, permaneceu valendo-se de

padrões muito próximos na composição de suas imagens. Em outras palavras, alterou-se o

conteúdo mais do que a forma.

Em maior  grau do que ocorre com Tina Modotti,  a memória  sobre a trajetória  de

Korda é construída em grande parte pelo próprio fotógrafo, que durante sua vida deu diversas

entrevistas  que  ajudaram  a  reiterar  importantes  pontos  de  sua  biografia  ou,  em  sentido

contrário,  a  minimizar  e  até  mesmo  silenciar  outros  aspectos  que  fossem  vistos  como

comprometedores  na  criação  de  seu  passado.  Por  conta  disso,  a  trajetória  de  Korda,

apresentada nesta seção, contará com trechos do próprio fotógrafo e, sempre que julgarmos

necessário, faremos as devidas intervenções, de modo a apontar as contradições ou ponderar

afirmações absolutas que indiquem a tentativa de garantir publicamente determinada imagem

de si.

Trajetória antes da Revolução Cubana

Alberto Korda nasceu Alberto Díaz Gutiérrez,  na cidade de Havana, no dia 14 de

setembro de 1928. Filho de um ferroviário telegrafista e uma dona de casa, cresceu no bairro

de trabalhadores El Cerro, porém estudou numa escola particular, de classe média e bilíngue

chamada  Candler College. Sua relação com a fotografia iniciou-se na adolescência, quando

por volta dos 16 ou 17 anos tomava emprestada uma câmera Kodak 35mm de seu pai para

fotografar sua namorada Yolanda. De acordo com Jaime Sarusky, jornalista cubano e colega

de escola de Korda:

Ia buscá-la e a levava aos lugares atraentes da cidade onde a fotografava: o Malecón,
o Bosque de Havana, os jardins do Hotel Nacional.  Tantos rolos de filme foram
gastos com Yolanda que ele acabou fazendo para ela um volumoso álbum de fotos.
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Assim,  sem  perceber,  mostraria  não  só  uma  inclinação,  sua  vocação,  para  a
fotografia, mas também para a especialização que lhe daria fama no final dos anos
50: fotógrafo de moda e modelo62.

Há  um  processo  recorrente  de  ênfase  na  memória  de  Korda  sobre  sua  relação  com  as

mulheres. O fato de ter se tornado um famoso fotógrafo de moda em um ambiente no qual as

mulheres eram majoritariamente as modelos das propagandas – em vez dos homens – ajudou

a  consolidar  tal  imagem,  alimentada  também  pelo  próprio  fotógrafo  que  em  entrevistas

reiterou sua predileção pela figura feminina. Exemplo desse discurso aparece explicitamente

quando foi perguntado por Mark Sanders sobre o que lhe teria despertado o desejo em se

tornar um fotógrafo: “Devo dizer a mulher.  Eu queria me tornar um famoso fotógrafo de

moda  porque  me  permitiria  estar  em  contato  com  as  mulheres  mais  bonitas  de  Cuba”,

respondeu Korda63. Discutiremos tal construção memorialista adiante, porém cabe apontarmos

que  a  ideia  de  “vocação”  de  Korda  para  a  fotografia  de  mulheres  e/ou  modelos,  como

expressou Sarusky no trecho acima, é por vezes utilizada como uma tentativa equivocada de

dar sentido teleológico a sua trajetória ou para sustentar uma característica de “mulherengo”

em suas  relações  interpessoais,  naturalizando  e  positivando  seu  comportamento  em  uma

sociedade marcada pelo machismo e pela exaltação do tipo “galanteador”.

De  volta  aos  anos  finais  de  sua  adolescência,  Korda  ingressou  em  um  curso

universitário  voltado para os estudos da área de comércio na Havana Business Academy.

Embora tivesse estudado em um colégio de classe média do país, a entrada na universidade

parece ter sido uma possibilidade de ascensão social, uma vez que sua condição financeira é

apresentada como precária, em uma carta enviada por ele a seu pai, onde escreveu: 

Eu entendo o que significa para um homem com um salário de 60  pesos ter que
pagar $41,50 pela faculdade de seu filho, e, assim como eu entendo isto e isto me
machuca, eu quero dizer para você que estou estudando o máximo que posso […]64. 

Os estudos englobavam a área de contabilidade, taquigrafia, mecanografia, entre outros temas

que lhe permitiram, logo ao completar o curso, ingressar em um escritório de contabilidade de

62 “La iba a buscar y la llevaba a los lugares atractivos de la ciudad donde la retrataba: el Malecón, el Bosque de
La Habana, los jardines del Hotel Nacional. Fueron tantos los rollos de película que se gastó en Yolanda que
terminó haciéndole a ella sola un voluminoso álbum de fotografías.  Así, sin darse cuenta,  mostraría no sólo
inclinación, su vocación, por la fotografía sino también por la especialización que le daría renombre a fines de la
década de los cincuenta: fotógrafo de modas y modelos”. SARUSKY, Jaime. Korda. In: CAIRO, Carlos Torres
(org.). Diario de una Revolución. Cuba: Ediciones Aurelia, 2014.
63 KORDA, Alberto.  Alberto  Korda.  Interview by Mark  Sanders.  In:  SANDERS, Mark;  VIVES,  Cristina.
Korda, a revolutionary lens. Gottingen: Steidl, 2008 , p. 428.
64 SANDERS; VIVES, op. cit. p. 19.
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um consórcio norte-americano da empresa P&G. No escritório, Korda compunha um grupo de

analistas voltados para a publicidade. Dali seguiu como assistente de caixa em uma fábrica de

doces, vendedor ambulante de bijuterias e bugigangas, vendedor de soros de um laboratório e

trabalhou na empresa Remington Rand, vendendo máquinas de escrever e caixas contadoras.

Korda rememora que, durante os deslocamentos para realizar as vendas desses equipamentos,

carregava em sua bolsa uma câmera 35 mm, a mesma que tomava emprestada de seu pai

quando era adolescente, e fotografava a cidade de Havana, bem como registrava “coisas que

me  feriam  o  coração”,  como  declarou  em  entrevista65.  As  fotografias  dessas  supostas

temáticas pungentes não estão disponíveis nem temos informações sobre seu conteúdo.

Profissionalmente, Korda começou a fotografar de maneira autônoma na década de

1940 em festas familiares, infantis, casamentos e batismos. Era um lambio, termo que designa

em Cuba o fotógrafo que realiza fotografias em eventos sociais, parte em direção a um estúdio

improvisado próximo ao local para fazer as revelações e retorna ao evento com o intuito de

vendê-las como objetos de recordação66. No final daquela década, durante uma de suas vendas

de equipamentos, visitou o estúdio do fotógrafo Mario Naranjo, conhecido em Cuba por suas

fotografias de crianças. Ao saber que Korda também fotografava, Naranjo se interessou em

ver suas fotografias e o convidou para se tornar seu assistente. O período de trabalho que se

seguiu no estúdio de Naranjo permitiu a Korda aprimorar sua fotografia e aprender a lidar

com a luz artificial em suas composições. No início dos anos 1950, conheceu outro fotógrafo

renomado no país, Newton Estapé,  com quem passou a trabalhar  como assistente em seu

estúdio. 

Eu me lembro de frequentar o estúdio do Newton Estapé, em Havana, e pensar que
eu queria ter uma vida como a dele. Ele nunca me ensinou nada sobre câmeras ou
como tirar fotos. Pelo contrário, eu fui aprendendo ao ver ele trabalhando com as
pessoas.67 

65 No documentário Sencillamente Korda, o fotógrafo relatou: “y recuerdo muy especialmente que a mi padre le
había regalado  una camarita  35mm de fotografía.  Y en mi maletín de vendedor yo andaba con esa cámara
siempre arriba.  De ahí,  pues… a veces  andando por las calles de habana en mi oficio de vendedor tomava
algunas fotos de cosas que me herían el corazón”. SENCILLAMENTE Korda. Diretor: Roberto Chile. Produção:
Roberto  Chile  e  Diana  Díaz.  2010.  19  min.  Disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=PKA1YZeJnPo>. Acesso em: 21 jun. 2020.
66 SILVESTRI-LÉVY,  Alessandra;  LOVINY,  Christophe.  Cuba  por  Korda.  Tradução  de  Newton  Villaça
Cassiolato. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
67 “I remember hanging around Newton Estapé’s studio in Havana and thinking that I wanted to have a life just
like his. He never taught me anything about cameras or how to take a photograph though. Instead I use to learn
by watching him work with people.”. KORDA, Alberto, op. cit., loc. cit. 



54

Embora  o aprendizado não tenha  se dado de  modo formal,  o  período em que passou no

estúdio  de  Estapé  garantiu  a  aquisição  dos  conhecimentos  basilares  e  permitiu  a  Korda

encontrar  os  caminhos  para  a  criação  de  seu  estúdio  fotográfico.  O  espaço  era  visitado

frequentemente  por  Luis  Pierce  Byers,  “um jovem ‘descolado’  que  percorria  Havana  de

bicicleta, metralhando tudo aquilo que lhe possibilitasse ganhar alguns  centavos”68. A amizade

construída  entre  os  dois  e  o  objetivo  em comum de ter  um local  de  trabalho próprio  os

levaram a inaugurar seu primeiro estúdio, em 1953: o Metropolitana, localizado na região de

Havana Velha (Habana Vieja), no centro histór ico da capital cubana.

Os anos iniciais do novo estúdio foram marcados pela tentativa de sobrevivência do

estabelecimento.  Para  alcançar  a  manutenção  do  novo  espaço,  Korda  contou  em tom de

humor  que  fotografavam  “embalagens  de  salsichão  e  pacotes  de  café”69 na  tentativa  de

garantir  no fim do mês as economias necessárias para manter  o negócio funcionando. De

modo a se fixarem no mercado de publicidade e moda, optaram por alterar o endereço do

estúdio para a área rica da cidade em frente ao Hotel  Capri,  unindo no espaço prestígio,

glamour e  um  público  mais  abastado. Quando  inauguraram  o  Studios  Korda,  em  1956,

Alberto ainda não era o “Korda”. Ele e Luis criaram esta marca a partir do sobrenome dos

cineastas  húngaros  Zoltan  e  Alexander  Korda,  cujos  filmes  circulavam em Cuba naquele

período. A escolha desse nome para registrar o novo estabelecimento se baseava também na

sonoridade da marca fotográfica Kodak, famosa naquele período. Deste modo, o nome dado

ao  estúdio  que  inauguraram  no  bairro  central  ficou  atrelado  diretamente  a  ambos  os

fotógrafos. Alberto passou a ser apenas o “Korda”, enquanto Pierce Byers, por ser o mais

velho dentre os dois, trazendo no rosto uma barba branca, ficou conhecido em Cuba como o

viejo Korda ou Hemingway, por sua semelhança física com o escritor norte-americano.

O Studios Korda em poucos anos alcançou a notoriedade buscada na ilha caribenha

por fotografar “as mulheres mais belas e lindas de Havana, que serviam de modelo”, como

declarou Sarusky70,  reiterando mais uma vez o discurso sobre Korda e sua relação com o

público feminino, ou por ter “transgredido o conceito datado de estúdio fotográfico, o qual

tem sido o mesmo,  quase sem mudanças,  desde o início  do século  XX”,  como destacou

Cristina Vives71. De fato, Korda parece ter se baseado em um estilo pouco usual em seu país,

68 SILVESTRI-LÉVY; LOVINY, op. cit. loc. cit. 
69 Idem.
70 “[...]  a las muchachas más bellas y hermosas de La Habana que le servían de modelo”. SARUSKY,  op.
cit.,loc. cit.
71  “[…] transgressed the dated concept of the photograpic studio, which have been the same, almost without
change, since the beginning of the 20th century”. SANDERS; VIVES, op. cit., p. 21.
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se valendo de cenários que iam além do fundo branco do estúdio, aproveitando a interação das

modelos com ambientes cotidianos,  como uma praia ou uma construção abandonada – até

mesmo um cemitério foi palco de seus ensaios. Por outro lado, o perfil dessas modelos com as

quais trabalhou também contribuiu para a construção de uma assinatura que se distanciasse

dos outros fotógrafos a sua volta. Neste caso, vale destacar que Korda colecionava anúncios

de propaganda e se inspirava no trabalho do fotógrafo estadunidense Richard Avedon, seu

“fotógrafo-herói”, famoso nos anos 1950 por suas fotografias com a modelo Dovima. Com

uma  inspiração  em  padrões  norte-americanos,  Alberto  buscou  em  Cuba  a  mulher  que

simbolizasse  seu  ideal  de  beleza  feminina.  Pouco  tempo  depois  de  abrir  seu  estúdio,  se

aproximou  de  Nidia  Ríos,  uma  jovem  estudante  sem  experiência  como  modelo,  que  se

desenvolveu no ofício ao passo que posava para o fotógrafo cubano. Com fotografias sendo

publicadas em diversas revistas do país, Nidia conquistou popularidade, tornando-se uma das

modelos  mais  conhecidas  do  período.  Ao  mesmo  tempo,  Korda  e  seu  estúdio  foram

adquirindo destaque no cenário da moda cubana. Na sequência, Korda conheceu a modelo

Natalia  Magali  Méndez  Ramírez,  conhecida  como  Norka,  a  qual  já  trabalhava

profissionalmente para a televisão. Com Norka, Korda seguiu fazendo imagens entre 1956 e

1963, publicando-as nos principais periódicos do período. Nesse sentido, o “Avedon cubano”,

como se autointitulou72, encontrou em Norka uma modelo que cumpria com as expectativas

de seu padrão de beleza.

A produção fotográfica de Korda nos anos 1950, além de ter sido publicada como

propaganda dos produtos que veiculava, também ocupou espaços nas revistas cubanas como

séries em colunas recorrentes.  Na revista  Carteles,  por exemplo,  suas fotografias estavam

apresentadas na seção Cine Bellezas e acompanhadas dos textos de G. Caín, pseudônimo de

Guillermo Cabrera Infante, que “era mais conhecido pelo público cubano por suas  críticas

cinematográficas em Carteles do que por seus contos e outros escritos” e que havia adotado o

disfarce  para  contornar  a  fiscalização  sobre  seu  trabalho  depois  de  ser  multado,  preso  e

expulso da Escuela de Periodismo por conta de desavenças acumuladas com o governo e pela

censura  do  bastitianato73.  As  publicações  de  Cine  Bellezas  demonstram  o  tipo  de

experimentalismo que se tornaria comum nas páginas do suplemento cultural  do periódico

72 KORDA, op. cit., loc. cit.
73 SUZANO JÚNIOR, Barthon Favatto. Entre o doce e o amargo: cultura e revolução em Cuba nas memórias
literárias de dois intelectuais exilados, Carlos Franqui e Guillermo Cabrera Infante (1951-1968). 2012. 197 f.
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Assis, 2012, p. 78.
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Revolución, o Lunes de Revolución74, cujo editor-chefe era o mesmo Cabrera Infante. Além de

Carteles, suas fotografias também foram publicadas em outras diversas revistas do país, tanto

em suas páginas internas, quanto nas capas, como aconteceu em Romances e no suplemento

La Mujer, do jornal  Diario de la Marina. Deste modo, quando em fins da década de 1950

Alberto  e  o  Studios  Korda eram  figuras  carimbadas  nos  principais  semanários  da  ilha

caribenha,  unindo  o  êxito  financeiro  ao  renome  alcançado  pela  assinatura  do  artista,  já

considerado como o melhor fotógrafo de moda do país75, o envolvimento direto de Alberto

com o processo revolucionário era inexistente em um momento no qual os guerrilheiros de

Sierra Maestra haviam construído alianças com figuras que atuavam na clandestinidade nas

regiões urbanas, como no caso de Guillermo. É interessante perceber, portanto, que, embora

Korda estivesse alheio à luta instaurada contra a ditadura de Fulgêncio Batista, circulava em

redes que contavam com pessoas que logo estariam mobilizadas ao redor da (re)construção do

campo  cultural  do  país  por  meio  de  iniciativas  como  o  periódico  Revolución.

A trajetória no campo político cubano

No ano de 1959, a realidade social de Cuba desviou sua rota em uma nova direção.

Oito dias  depois  do início  de  mais  um ano,  Fidel  Castro e  Camilo  Cienfuegos  entravam

triunfantes na cidade de Havana, altivos sobre o carro que conduzia a caravana de la victoria,

enquanto eram ovacionados por uma multidão esperançosa pelos novos ventos que sopravam

com a queda do ditador Fulgencio Batista, retirado do poder pelos guerrilheiros do M-26/7 e

seus recentes aliados justamente no dia primeiro de janeiro, inaugurando um novo ciclo. Em

pouquíssimo tempo, Alberto Korda estaria com sua câmera fotográfica registrando a modelo

Norka em um ensaio, desta vez para o governo revolucionário. Sua aproximação aos barbudos

de uniforme verde-oliva se deu apenas com o “triunfo da Revolução”. Durante toda a década

de 1950, o fotógrafo não se envolveu direta ou indiretamente com o processo revolucionário

74 Lunes de Revolución circulou entre março de 1959 e novembro de 1961, quando foi fechado sob o suposto
motivo  da  falta  de  papel  na  ilha  para  imprimir  novas  edições,  porém,  como apresentado  por  Sílvia  Cezar
Miskulin em sua dissertação de mestrado, seu fechamento esteve diretamente atrelado às discussões despertadas
no meio cultural  a  partir  da filmagem e exibição do curta-metragem  PM,  de Orlando Jiménez-Leal  e  Sabá
Cabrera Infante,  irmão de Guillermo, uma produção que abordou um “outro lado da ilha” que não foi bem
recebida  pelo  governo  revolucionário  recém-inaugurado.  Ver  MISKULIN,  Sílvia  Cezar.  Cultura  Ilhada:
imprensa e Revolução Cubana (1959-1961). São Paulo: Xamã, 2003.
75 SARUSKY,  op.  cit.,  loc.  cit.  Sobre  a  crítica  de  cinema  de  Cabrera  Infante,  foram publicadas  algumas
coletâneas que reúnem seus principais escritos da área. Ver INFANTE, Guillermo Cabrera. Un oficio del siglo
XX.  Ediciones R: La Habana,  1963; INFANTE, Guillermo Cabrera.  Arcadia todas las  noches.  Seix Barral:
Barcelona, 1978; INFANTE, Guillermo Cabrera. Cine o sardina. Alfaguara: Madrid, 1997.
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iniciado após Batista ter dado um golpe no presidente eleito Prío Socarrás com apoio do baixo

escalão  do  exército,  insatisfeito  com  o  “estilo  de  vida  luxuoso  dos  oficiais  superiores”,

imersos  na  corrupção  e  gangsterismo,  e  sustentando  o  argumento  das  “deficiências  dos

sucessivos  regimes  civis”76.  A  memória  sobre  a  origem da  Revolução77 transitou  ora  no

distante passado das lutas pela independência de Cuba, simbolizada nas comemorações do dia

10 de outubro, quando o anti-imperialismo se torna protagonista, se valendo de figuras como

José Martí, ora no 26 de julho, em que Fidel e seu grupo atacaram os quartéis militares de

Moncada, em Santiago de Cuba, e Carlos Manuel de Céspedes, em Bayamo, materializando o

começo do processo que terminou com a queda de Batista.

A produção fotográfica de Alberto Korda acompanhou a transformação social gerada

pela  Revolução,  uma  vez  que  o  conteúdo  de  suas  fotografias  foi  gradativamente  se

distanciando das mulheres para os homens que conduziam o novo governo, estes não menos

modelos do que aquelas, porém servindo de mediadores de atributos distintos para o público.

A mudança no enfoque do fotógrafo é reiterada por ele como um movimento despertado por

sua conscientização das mazelas que assolavam a população pobre do país. A nosso ver, essa

afirmação discursiva foi construída a posteriori como uma maneira de justificar sua ausência

do processo revolucionário e legitimar seu apoio à Fidel Castro, como o líder máximo de tais

transformações da realidade cubana.

76 GOTT, Richard.  Cuba: uma Nova História. Trad. de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p.
191.
77 Ver PRADO, Gilliard. A construção da memória da Revolução Cubana: a legitimação do poder nas tribunas
políticas e nos tribunais revolucionários. Curitiba: Appris, 2018.
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FOTOGRAFIA 3 - A MENINA COM A BONECA DE
MADEIRA, ALBERTO KORDA, CUBA, 1959.

Fonte: SANDERS; VIVES, op. cit., p. 217.

 A serviço do Ministério do Turismo do governo recém-instaurado, Korda esteve em

Pinar del Río, buscando locações para uma campanha publicitária que contaria com Norka

como  modelo.  Neste  contexto,  se  deparou  com  uma  família  pobre  e  uma  menina,  que

segurava um pedaço de madeira no colo, no lugar de uma boneca. O fotógrafo relatou esse

momento no documentário Sencillamente Korda:

Então, estou em uma fazenda em Pinar del Río, tirando algumas fotos de campo para
um anúncio... e encontro uma menina de três ou quatro anos abraçando um pedaço
de madeira... e essa menina fica muito assustada quando me vê, um estranho com
um aparelho fotográfico e ela se encurralou em um canto e disse para o pedaço de
madeira, ela passou a mão e disse para a madeirinha: “não chore, meu bebê, não
chore, meu bebê”. Aquele pau era a boneca dela, porque aquela menina nunca teve a
oportunidade  de  segurar  uma  boneca  nos  braços.  Depois  dessa  foto,  decidi  que
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deveria ser fotógrafo, que não deveria ser um guerrilheiro que havia lutado na Serra,
longe disso... Teria que dedicar meu trabalho à revolução que nos prometia mudar
essa desigualdade e tenho feito isso até hoje78.

O momento narrado por Alberto foi registrado em uma fotografia intitulada A menina com a

boneca de madeira (Fotografia 3). Como apresentado no trecho acima, essa imagem causou

em sua trajetória,  segundo ele,  um ponto  de  inflexão.  Até aquele  instante,  sua  fotografia

estava voltada para a moda, depois dela, suas lentes serviriam à Revolução. O discurso da

ruptura abrupta em sua fotografia nos parece indicar a tentativa de recorrer a uma narrativa

que dê sentido a dois momentos aparentemente tão distintos de sua carreira, ao mesmo tempo

em que estabelece um rompimento total com o tipo de retrato que vinha produzindo na década

que se encerrava. Contudo, a afirmação do encontro da menina pobre como o divisor de águas

de sua carreira nos parece contraditório ao compararmos com outras passagens sobre sua vida,

em que o fotógrafo indica que se incomodava com a miséria cubana antes desse caso, como

quando relata que andava com sua câmera durante as vendas de equipamentos e fotografava

as coisas que lhe “feriam o coração” ou quando expõe que próximo ao  Studios Korda, em

uma rua marcada pela presença do Hotel Capri e os carros conversíveis que circulavam pela

região, havia uma mãe com seus filhos de colo pedindo dinheiro para os transeuntes:

Meu estúdio ficava em frente ao cassino do hotel Capri. Muitas noites, quando saía
do cassino do Capri, a meia noite, havia uma mulher com dois filhos pequenos no
colo, mendigando, vendendo passagens...  Daí, me sentia mal, ia para casa.  Havia
aquelas grandes contradições, aqueles carros enormes, um Cadillac, um Mercedes
Benz...  conversíveis,  muito  bonitos  e  aquela  mulher  pedindo  esmola,  com duas
criancinhas  carregadas.  Então,  eu entendi que este  mundo não poderia  continuar
assim.  Até  que  Fidel  Castro veio  e  nos deu...  Chegou o comandante  e  mandou
parar.79

78 “Entonces estoy en una finca en Pinar del Río, tomando unas fotos de campo para un publicidad… y me
encuentro con una niñita de tres o cuatro años que abrazaba un pedacito de madera… y esa niña le coge mucho
miedo cuando me ve, un extraño con un aparato fotográfico y se arrincona en una esquina y le decía al palito, le
pasaba la mano y decía al palito “no llores mi nene, no llores mi nene”. Ese palito era su muñeca, porque esa
niña nunca había tenido la oportunidad de tener en sus brazos una muñeca. Después de esa foto yo decidí que yo
fuera fotógrafo, que no fuera un guerrillero que había luchado en la Sierra ni mucho menos… yo debía dedicar
mi  trabajo  a  la  revolución  que  nos  prometía  cambiar  esa  desigualdad  y  así  lo  hice  hasta  el  día  de  hoy”.
SENCILLAMENTE Korda.  Diretor:  Roberto  Chile.  Produção:  Roberto  Chile  e  Diana  Díaz.  2010.  19  min.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PKA1YZeJnPo>. Acesso em: 21 jun. 2020.
79 “Mi estudio estaba situado en frente del casino del hotel Capri. Muchas noches, al yo salir de ahí del casino
de Capri,  a  las  doce de la  noche,  había una mujer  con dos niñitos  cargados,  pediendo limosna,  vendiendo
billetes… De ahí mismo, ya yo me sentía mal, me iba pa’ mi casa. Eran esas grandes contradicciones, aquellos
automóviles enormes, uno cadillac, uno mercedes benz… convertibles, lindísimo y aquella mujer pidiendo una
limosna, con dos niñitos cargados. Entonces, yo comprendía que aquel mundo no podía seguir así. Hasta que
vino Fidel  Castro y nos dio… Llegó el comandante y mandó a parar”.  SENCILLAMENTE Korda. Diretor:
Roberto  Chile.  Produção:  Roberto  Chile  e  Diana  Díaz.  2010.  19  min.  Disponível  em:
<https://www.youtube.com/watch?v=PKA1YZeJnPo>. Acesso em: 21 jun. 2020.
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Se valendo do refrão da música Y en eso llego Fidel, em que o cantor cubano Carlos Puebla

repete que Fidel chegou para acabar com a diversão daqueles que exploravam a situação do

povo  cubano,  Fidel  e  a  Revolução  são  justificados  por  Korda  ao  prometerem  o  fim  da

desigualdade social, em sintonia com a canção. Longe de desqualificar as escolhas assumidas

pelo fotógrafo e minimizar os impactos que a pobreza possa ter causado em seu engajamento

político, acreditamos que a A Menina com a boneca de madeira foi um ponto de ancoragem

estabelecido  por  Alberto  em  sua  trajetória,  de  modo  a  conferir  um  marco  de  sua

transformação em um homem novo e, logo, um novo fotógrafo, disposto a carregar sua câmera

como um guerrilheiro carrega sua arma e contribuir para a construção de uma nova sociedade

cubana.  No  entanto,  não  acreditamos  que  o  encontro  em  Pinar  del  Río  levou  Korda  à

Revolução. Seu estúdio estava localizado na área central da capital cubana, em El Vedado,

suas produções fotográficas eram voltadas para propagandas de bens de luxo, circulava em

redes da classe média  e  alta  do país.  Ao contrário do que afirma em seu discurso,  foi  a

Revolução que o levou à menina com a boneca de madeira. Uma transformação estrutural nos

parece melhor indicar os motivos das mudanças e não um caso isolado. Assim, com a vitória

dos guerrilheiros, Korda passou a contribuir diretamente para o governo revolucionário.

Alberto se tornou um dos fotógrafos do periódico  Revolución, somando-se ao grupo

formado por Raúl Corrales, Ernesto Fernández, Mario García Joya (Mayito) e Osvaldo Salas.

Imbuídos pelo desejo de (re)construir a identidade nacional cubana após 1959, os editores do

Revolución e de seu suplemento cultural  Lunes de Revolución, Carlos Franqui e Guillermo

Cabrera Infante, respectivamente, acreditavam na necessidade de romper com a tradição na

ilha e elaborar uma “verdadeira cultura cubana”80. Num primeiro momento, o jornal circulou

clandestinamente como veículo do M-26/7 para, após a vitória dos rebeldes em 1959, tornar-

se porta-voz do governo revolucionário81. Além do Revolución, Franqui também foi o diretor

da  Radio  Rebelde,  “que  realizava  transmissões  com  grande  popularidade  entre  os

guerrilheiros”82. De acordo com Barthon Favatto Jr., sem esses dois veículos de imprensa, o

Movimento  dificilmente  teria  conseguido estabelecer  uma comunicação  eficiente  entre  os

setores rebeldes urbano e rural, bem como entre os guerrilheiros e o povo cubano:

80 MISKULIN, op. cit. loc. cit.
81 Idem.
82 MISKULIN, Silvia Cezar. Cultura e política na Revolução Cubana: a importância de Lunes de Revolución.
In: III Encontro da ANPHLAC, 2000, São Paulo. Anais eletrônicos do III Encontro da ANPHLAC. Vitória,
2000, p. 1.
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Na mesmíssima  proporção,  a  inexistência  desses  órgãos,  também  formativos  da
opinião pública cubana, conservaria precários os meios de mobilização dos atores
históricos.  Em  especial,  a  conquista  de  homens  e  mulheres,  jovens  e  adultos,
dispostos a engrossarem as fileiras de combatentes do M-26/7 e, consequentemente,
entregarem  suas  vidas  à  empreitada  revolucionária.  Assim,  entre  1956  e  1959,
imerso no contexto da luta revolucionária cubana e congregando um seleto grupo de
escritores,  jornalistas  e  fotógrafos  engajados,  o  Revolución  registrou  e  noticiou
ativamente em suas páginas os principais episódios da Revolução Cubana […]83

Esse  ponto  nos  indica  a  intencionalidade  por  parte  de  Fidel  e  o  grupo ao  seu  redor  em

mobilizar  o  imaginário  social  cubano  veiculando  representações  positivas  do  processo

revolucionário,  se  valendo  de  meios,  como o  Revolución,  em  que  a  fotografia  tinha  um

importante papel na construção dessa imagem. Por outro lado, se o periódico serviu como

propagador  dos  ideais  do  M-26/7  e  do  governo  revolucionário  também  possibilitou  o

desenvolvimento de uma importante  rede de sociabilidade da qual Alberto passou a fazer

parte, um “seleto grupo de escritores, jornalistas e fotógrafos engajados”.

A  mando  do  Revolución, Korda  foi  convocado  a  cobrir  a  primeira  viagem

internacional de Fidel Castro, para a Venezuela, iniciando seu contato com o principal líder da

Revolução. Depois da viagem à Venezuela, Castro foi convidado pela American Press Club a

viajar para os Estados Unidos e, mais uma vez, Korda foi escalado para registrar o evento. O

estreitamento do contato do fotógrafo com o  comandante en jefe foi ocorrendo de maneira

espontânea, segundo Korda:

E chegou um momento em que… ele… fez um tour por Cuba. Ele visitava fazendas,
esse outro… [indecifrável] O chefe da escolta me ligou e disse para eu preparar a
câmera e acompanhá-lo e assim… dessa forma quase espontânea, eu me tornei seu
fotógrafo acompanhante por dez anos… Devo deixar claro: fotógrafo acompanhante.
Nunca recebi um salário de Fidel. Eu nunca tive um título que… que me dissesse
que eu era o fotógrafo oficial, longe disso, mas por dez anos eu o segui.84

83 FAVATTO JR., Barthon. Fotografias e experimentalismo visual em Cuba (1959-1961): o Jornal Revolución e
o  suplemento  cultural  Lunes  de  Revolución.  In:  II  Encontro  Internacional  de  Estudos  da  Imagem,  2015,
Londrina.  Anais do V Encontro Nacional de Estudos da Imagem - II Encontro Internacional de Estudos da
Imagem. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2015. v. 3. p. 303.
84 “Y llegó un momento en que  ya… él… ha tenido un recorrido  por  Cuba.  Visitaba  granjas,  esto otro...
[indecifrável] Me llamaba el jefe de la escolta y me decia que preparara la cámara y que lo acompañara y así…
de esa manera casi espontánea me convertí durante diez años en su fotógrafo acompañante… Debo aclararte:
fotógrafo acompañante. Nunca recibí un salario de Fidel. Nunca tuve un título que me… que me… me dijera que
yo era  el  fotógrafo  oficial  ni  mucho menos,  pero durante  diez  años  lo  seguí”.  SENCILLAMENTE Korda.
Diretor:  Roberto  Chile.  Produção:  Roberto  Chile  e  Diana  Díaz.  2010.  19  min.  Disponível  em:
<https://www.youtube.com/watch?v=PKA1YZeJnPo>. Acesso em: 21 jun. 2020.
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A ênfase de Korda em destacar sua condição de “fotógrafo acompanhante” é interessante para

identificarmos dois pontos de sua própria construção memorialista. De um lado, o caráter de

“acompanhante”, que nunca recebeu um salário de Fidel Castro, aponta para a sua atitude

voluntariosa, seguindo e registrando os passos do líder cubano ao longo da década de 1960

sem nenhuma expectativa de retorno financeiro, imbuído apenas de seus princípios em apoiar

a Revolução. De outro, ser um “fotógrafo acompanhante” alerta para o aspecto independente

de sua produção fotográfica. Ao não ser um fotógrafo oficial,  pôde garantir,  ao menos no

discurso, sua autonomia de atuação e sua liberdade em decidir  o que fotografar e quando

fotografar.  A  nomenclatura  fotógrafo  acompanhante é,  por  vezes,  também  atribuída  ao

fotógrafo Raúl Corrales que, assim como Korda, esteve nas mesmas viagens internacionais

dos primeiros anos do governo revolucionário, registrando a serviço do Revolúcion. Monica

Villares  Ferrer  possui  uma  pesquisa  pioneira  no  Brasil  sobre  a  fotografia  cubana.  Sua

dissertação de mestrado Arte fotográfica e liberdade de expressão: um diálogo entre o Brasil

e Cuba (1960-1990), como o nome sugere, investigou as relações entre a fotografia cubana e

brasileira sob dois contextos de cerceamento cultural e com base em certas noções da área,

como  “fotojornalismo”,  “fotografia  antropológica”  e  “poéticas  de  autor”.  Ao  apresentar

Corrales, ressaltou que entre os anos de 1959 e 1961 foi “Fotógrafo Acompañante de Fidel

Castro”85 e, poucas páginas adiante, alertou:

Referimo-nos  ao  fato  de  que  ambos  os  artistas  [Korda  e  Corrales]  serão
reconhecidos em grande parte da bibliografia referente à Épica Revolucionaria como
os  fotógrafos  '‘oficiais’'  ou  '‘pessoais’'  de  Fidel  Castro.  Tal  denominação  é,  no
entanto, só verdadeira para o caso de Raúl Corrales. A relação de Korda com o líder
terá um caráter mais pessoal, segundo as palavras do próprio artista.

Considerando  que  Ferrer  identifica  Corrales  como  fotógrafo  acompanhante de  Fidel

justamente em um período em que registrou o líder para o periódico Revolución, em viagens

que contaram também com a presença de Korda, as bases de seu argumento, ainda que não

explícitas, deveriam valer também para o caso de Alberto. Além disso, a historiadora da arte

destaca sua relação pessoal com Fidel “segundo palavras do próprio artista”, o que, como já

mencionamos,  não  leva  em  consideração  seus  aspectos  discursivos  como  estratégia  de

garantir  sua  autonomia  diante  da  heteronomia  de  uma  década  marcada  pelo  crescente

cerceamento  da  liberdade  de expressão.  De fato,  Korda demonstra  ter  contribuído para a

85 FERRER, Monica Villares.  Arte fotográfica e liberdade de expressão: um diálogo entre o Brasil e Cuba
(1960-1990). 2010. 262 f.  Dissertação (Mestrado em História da Arte) - Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, 2010,  p. 31.
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Revolução sem intenções secundárias, motivado por sua paixão pela figura de Fidel Castro e o

que ela simbolizava em Cuba sob seu ponto de vista. A filha mais velha de Korda, Diana

Diaz,  herdeira  de  sua  obra,  revelou  que  seu  pai  nunca  fora  um comunista,  mas  sim um

“fidelista”:

Ontem pensei muito em meu pai, porque ele não era comunista. O comunismo não é
ruim, é considerar que todos os seres humanos são iguais. Brancos, negros, todos
temos o mesmo direito na vida, na saúde, no estudo. Mas ele era, acima de tudo, um
Fidelista. Sempre se identificou com a Revolução, mas era mais Fidelista do que
comunista86.

Deste modo, a aproximação de Korda a Fidel Castro pode ser vista por conta de aspectos

afetivos e ideológicos, como uma genuína amizade entre os dois (perpetuou nos nomes de

dois do seus três filhos a relação com seus modelos, Fidel Alberto Diaz e Norka Korda) e a

crença  de  que Castro iria  “mandar  parar” com as  desigualdades  sociais.  No entanto,  não

podemos corroborar a noção de que o registro constante de Fidel ao longo da década de 1960

tenha se dado a partir de uma neutralidade ou distanciamento total do fotógrafo. Por outro

lado, no que diz respeito à escolha de Fidel, devemos considerar que a eleição de Alberto

Korda  como  seu  “fotógrafo  acompanhante”,  em  um  ambiente  repleto  de  outros  bons

fotógrafos, não foi fortuita, revelando a faceta consciente ou inconsciente do líder cubano na

construção  de  sua  imagem e  propaganda,  bem como da  própria  Revolução  em Cuba,  se

valendo de um experiente  fotógrafo do campo da publicidade. Como já demonstrado pela

historiadora  Mariana  Villaça,  após  a  vitória  dos  revolucionários,  os  bens  culturais  foram

caracterizados como de suma importância no processo de elaboração de um novo imaginário

social, em que o cinema teve um papel importante. A criação do Instituto Cubano del Arte e

Indústria  Cinematográficos  (ICAIC) marcou a política  cultural  cubana no que se refere à

ampla  difusão  dos  bens  culturais  e  na  propaganda  do  governo  recém-instaurado,  sendo

“determinante  na  construção  de  uma  certa  memória  da  Revolução  e  colaborou  na

conformação de uma identidade latino-americana na ilha”87. As imagens fotográficas, por sua

vez, foram parte desse mesmo panorama. Ao refletir sobre as fotografias que marcaram os

anos  iniciais  do  processo  de  institucionalização  do  governo  revolucionário,  Roberto

Fernandez Retamar, na apresentação do álbum fotográfico comemorativo Cuba: la fotografia

de los años 60, escreveu que “não há dúvida de que se trata de obras de alto valor documental,

86 MARCHESAN,  Eduardo.  Retrato  da  Revolução.  Entrevista  Diana  Diaz.  In:  NABUCO,  Wagner  (dir.).
Revista ESPECIAL CAROS AMIGOS, São Paulo, vol. XIX, n. 79, mar. 2016, p. 25.

87 VILLAÇA, Mariana. Cinema cubano: revolução e política cultural. São Paulo: Alameda, 2010, p. 21.
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e que muitas delas contribuíram grandemente para difundir a imagem de nossa Revolução por

todo o planeta”88. Os fotógrafos daquele período participaram ativamente da edificação de

uma memória visual da Revolução Cubana tanto no âmbito nacional quanto internacional e a

eleição de Korda por parte de Castro pode ser vista por sua percepção sobre o potencial

propagandístico de Alberto.

Na condição de “fotógrafo acompanhante”, Alberto Korda seguiu fotografando-o em

outros eventos, ao mesmo tempo em que registrava as pessoas que se agrupavam em torno da

tribuna  para  ouvir  os  longos  discursos  de  Fidel.  Em  uma  dessas  ocasiões,  durante  as

comemorações de 26 de julho de 1959, aniversário do ataque dos guerrilheiros ao quartel

Moncada,  fez  uma de  suas  fotografias  icônicas, Quixote  do poste,  momento  no  qual  um

cubano escalou um poste de luz e, montado na parte superior, acendeu um cigarro. Korda, ao

intitular  a  imagem  feita  do  camponês,  simbolizou  aquele  momento  como  marcado  de

esperanças e sonhos. Em setembro daquele ano, esteve no Panamá, testemunhou os protestos

contra os EUA e suas fotografias foram publicadas em três edições do  Revolución no mês

seguinte. Deste, recebeu a Palma de Prata como o melhor fotojornalista do ano.

Quando esteve nos EUA, acompanhando a comitiva cubana, Korda, junto a Corrales,

aproveitou a passagem pelo país para visitar os estúdios de seu fotógrafo inspirador, Richard

Avedon. Ao mostrar suas fotografias que apresentavam a modelo Norka, Avedon teria dito:

“essas fotografias estão fora de moda. Em vez disso, você deveria focar na Revolução”89.

Seguindo seu conselho, Korda fez uma série fotográfica das mulheres nas ruas de Cuba, com

seus  uniformes  verde-oliva  e  empunhando  armas  ou  assistindo  ao  evento.  Em 1962,  seu

trabalho estampou a capa do primeiro  número da revista  Cuba,  recém-inaugurada após o

fechamento da Revista INRA, do Instituto Nacional de Reforma Agrária. Na matéria interna,

intitulada  Muchachas de uniforme,  um ensaio de milicianas cubanas está em diálogo com

pequenos textos que as apresentam, ressaltando suas qualidades  e atributos indispensáveis

para a nova mulher que surgiria com a Revolução. Em 1965, durante uma viagem para Paris,

escreveu a sua mãe em carta que naquele mês de setembro fotografaria modelos para a revista

Elle. Portanto, o desenvolvimento de seu engajamento político após o primeiro de janeiro de

1959 não significou o rompimento com a temática das mulheres, em sua produção fotográfica.

88 “[...] es indudable que estamos ante obras de un alto valor documental, y que muchas de ellas contribuyeran
grandemente a propagar por el planeta la imagen de nuestra Revolución [...]”. RETAMAR, Roberto Fernández.
Cuba: la fotografia de los años 60. Cuba: Fototeca de Cuba, Colección Caliban, 1988, p. 8.
89 SANDERS; VIVES, op. cit., p. 327.
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A frequência recorrente dos registros dos passos de Fidel se manteve no mesmo ritmo

até meados de 1965, quando a aparição de imagens do líder se tornou mais escassas90. Nesse

período,  além  da  Venezuela  e  EUA,  Alberto  esteve  no  Uruguai,  Brasil  e  URSS

acompanhando-o  em suas  visitas  internacionais.  As  fotografias  realizadas  na  viagem  por

várias  regiões  soviéticas  nos  mostram,  ao  mesmo tempo,  uma faceta  diplomática  e  bem-

humorada  de  Castro.  A  primeira  porque  a  visita  ao  país,  em 1963,  correspondia  a  uma

tentativa do governo de Nikita Khrushchev de apaziguar a situação criada pela “Crise dos

Mísseis”, quando a tensão entre EUA e URSS alcançou o ponto nevrálgico da Guerra Fria. A

segunda pelo fato de Fidel aparecer em situações descontraídas, como em um momento em

que brincou na neve, deslizando em uma prancha improvisada. No entanto, uma das séries

fotográficas mais conhecidas da memória sobre Fidel aconteceu em terras cubanas, em 1962,

quando  reencenou  os  caminhos  trilhados  em  Sierra  Maestra  durante  o  processo  da  luta

insurrecional nos anos cinquenta. O ensaio rendeu matérias no Revolución e em Cuba.91

Nos  últimos  anos  da  década  de  1960,  antes  de  seu  rompimento  definitivo  como

“fotógrafo acompanhante” de Fidel, Alberto estava se aproximando da fotografia submarina,

da qual passaria a se dedicar dali em diante até seu retorno à moda e publicidade. Em 1966,

participou  como  fotógrafo  do  projeto  Caribe  Uno,  encabeçado  por  cientistas  cubanos  e

tchecoslovacos. O objetivo da expedição feita no litoral de Havana pretendia compreender a

relação  entre  seres  humanos  e  a  profundidade  dos  mares.  Korda  tomou  mais  de  1500

fotografias e algumas destas imagens foram publicadas em uma edição especial de Cuba, em

setembro  de  196692.  No  ano  seguinte,  cobriu  o  7th World  Championship  of  Underwater

Fishing,  sediado  em Cuba.  Algumas  destas  imagens  foram publicadas  na  revista  italiana

Mondo Sommerso. Também na Itália, ganhou a medalha de bronze no 5th “Maurizio Sarra”

90 Apenas quatro meses após o “triunfo da Revolução”, o Conselho de Ministros de Cuba promulgaram a Lei Nº
174, que proibia qualquer nomeação de espaços públicos com nomes de revolucionários ainda vivos. Proibia
também a construção de suas estátuas ou a fixação de seus retratos em ambientes da administração pública. Essa
medida fez parte de um movimento interno do governo revolucionário em não promover o culto à personalidade.
Na prática não foi sempre assim. Contudo, a diminuição das fotografias de Fidel feitas por Korda a partir de
meados  de  1965 não  se  deu,  a  nosso  ver,  por  conta  da  mencionada  lei.  Ver  RIVERA,  Abner  Barrera.  El
socialismo cubano y el culto a la personalidad. Repertorio Americano, Costa Rica, n. 29, p. 33-51, jan-dez, 2019.
91 Essa proposta de se refazer os passos dos revolucionários nas montanhas acabou se tornando uma atividade
frequente imposta a jovens estudantes formandos, em diversos cursos (medicina, pedagogia, carreira militar, etc)
adquirindo um sentido de "rito de passagem" na formação revolucionária. Fidel compareceu a várias caminhadas
como essa ao longo dos anos sessenta e setenta e essa participação foi registrada em fotografias e em edições do
Noticiero ICAIC Latinoamericano. VILLACA, M. Éducation et santé: des priorités pour la construction de la
nouvelle Societé IN: BERTHIER, M.; AREAS, C, e PÉREZ, L. (orgs) Noticiero ICAIC latinoaméricain: 30 ans
d’actualités cinématographiques à Cuba. Paris, CRIMIC/Université de la Sorbonne, 2022.
92 SANDERS; VIVES, op. cit., p. 436.
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International  Underwater  Photographic  Prize pela  fotografia  Mundo  del  Futuro,  logo

publicada no jornal Granma93.

Em 1968, Alberto deixou de fotografar Fidel. Os motivos para o rompimento não são

claros. O fotógrafo atribuiu seu distanciamento por conta da falta de espaço dado à fotografia

nos periódicos cubanos e pela decaída de uma “gráfica tão bonita que existiu durante oito ou

nove anos”,  como declarou  em entrevista94.  Do nosso  ponto  de  vista,  acreditamos  que  a

desvinculação esteja  relacionada ao contexto  da  ofensiva  revolucionaria,  em um discurso

feito  por  Fidel  na  Universidade  de  Havana,  no  dia  13  março  daquele  ano.  A  iniciativa

implementada pelo governo cubano recaiu, entre outras áreas, no fechamento de pequenos e

médios negócios e serviços, o que incluiu a interrupção do trabalho particular de estúdios

fotográficos.  No dia seguinte ao anúncio,  oficiais  do Ministério do Interior confiscaram o

Studios  Korda.  O arquivo  geral  desapareceu,  resistindo  ao  tempo  apenas  as  gavetas  que

continham os negativos com os retratos dos líderes95. Logo após o confisco dos bens, Alberto

interrompeu  seu  trabalho  voltado  para  o  registro  de  Fidel  Castro  e  dos  eventos  políticos

ligados ao governo revolucionário, passando a se dedicar à fotografia subaquática, criando um

laboratório de fotografia para o Instituto de Oceanologia da Academia de Ciências de Cuba.

Além  do  impacto  dessa  medida  econômica,  vale  destacar  que  1968  é  o  ano  do

Congresso  Cultural  de  La  Habana,  que  ocorreu  entre  04  e  12  de  janeiro.  Esse  evento  é

considerado, na historiografia96, como um marco importante da adoção de uma postura mais

rígida  em relação  à  atuação  dos  artistas  e  intelectuais  cubanos  na  cena  cultural.  Alguns

autores,  como  Claudia  Gilman97,  avaliam  que  a  política  cultural  governamental,  naquele

momento,  assumiu contornos declaradamente anti-intelectuais,  uma vez que as vanguardas

passaram a ser menos toleradas e os artistas e intelectuais, foram mais cobrados do ponto de

vista  político,  inclusive  no  tocante  à  filiação  ao  Partido  Comunista.  Neste  Congresso  foi

inclusive proposto que o termo “intelectual” fosse abandonado para dar lugar a “trabalhador

intelectual” ou “trabalhador cultural”. Assim, houve uma disposição geral de valorização dos

artistas e intelectuais comunistas, da atuação pública e coletiva em prol da Revolução, e um

velado desprezo à questão da “autoria” individual ou da “vaidade artística” vistas como uma

93 Idem.
94 SENCILLAMENTE Korda. Diretor: Roberto Chile. Produção: Roberto Chile e Diana Díaz. 2010. 19 min.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PKA1YZeJnPo>. Acesso em: 21 jun. 2020.
95 SANDERS; VIVES, op. cit. loc. cit.
96 VILLAÇA,  op. cit.  loc.  cit.;  MISKULIN, Silvia Cezar.  Os intelectuais  cubanos e a política cultural da
Revolução (1961-1975). 1. ed. São Paulo: Alameda, 2009.
97 GILMAN, Claudia.  Entre la pluma e el  fusil:  debates  y dilemas del  escritor  revolucionário en América
Latina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003.
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herança  pequeno-burguesa a  ser  combatida  a  partir  da adoção dos  parâmetros  do  homem

novo98. Ainda que não possamos afirmar com segurança, essa tendência pode ter influenciado

na saída de cena de Korda, fotógrafo que tinha uma marca autoral própria e uma atuação

profissional à margem da militância.

Embora  os  anos  1960  tenham  marcado  o  processo  de  engajamento  do  olhar de

Alberto Korda em Cuba, não podemos perder de vista o fundamental exercício do trabalho

fotográfico no campo da moda e publicidade  e  sua contribuição  na conformação de uma

fotografia atenta aos aspectos propagandísticos, os quais, em nossa visão, foram largamente

mobilizados durante o governo revolucionário. Os últimos anos da década 1950 foram palcos

do contato de Alberto com uma importante rede de sociabilidade que se desenvolveria ao

redor  do  periódico  Revolución.  A  construção  de  tais  laços  garantiram  não  apenas  a  sua

circulação em diversas revistas e jornais nos anos seguintes, mas também sua aproximação à

figura de Fidel Castro. Entre 1959 e meados de 1965, esteve nas principais viagens nacionais

e internacionais do “líder máximo” da Revolução, fazendo fotografias dele que seriam em

pouco tempo convertidas em símbolos absolutos da memória nacional cubana. O processo de

engajamento político de Alberto não implicou um abandono total das premissas construídas

durante seu período na moda. As mulheres seguiram sendo temáticas recorrentes em seus

retratos, bem como camponeses esperançosos que tomavam as ruas cubanas nas efemérides

comemoradas coletivamente. O rompimento com Fidel e a mudança para a produção de um

tipo de fotografia menos politizada, como era a fotografia submarina, parece ser resultado de

um duplo processo,  simultaneamente lento e veloz.  De um lado, o crescente cerceamento

estatal  no campo da cultura  teria  levado ao fim de uma “gráfica  tão bonita”  das  revistas

cubanas, bem como o progressivo interesse de Alberto pelo fundo do mar, demonstrado ainda

98 Um caso emblemático sobre esses pontos se deu em torno da repercussão do livro Fuera de Juego, do poeta
cubano Heberto Padilla. Em 1968, o autor ganhou um prêmio na UNEAC, que foi logo desaprovado pelo Comitê
Diretor. Padilla vinha acumulando desavenças com os dirigentes cubanos por conta de seus posicionamentos
sobre o governo, como as críticas aos campos de trabalho forçado, como as Unidades Militares de Ayuda a la
Producción (UMAPs) e  os campos de  Guanahacabibes;  as comparações feitas  entre as  políticas  de Fidel  e
aquelas do stalinismo; o apoio a Guillermo Cabrera Infante, exilado e declarado inimigo do governo; entre outras
situações  que  alavancaram  sua  imagem  como  uma  figura  cada  vez  mais  malquista  e  sua  obra,  contra-
revolucionária.  O poeta  insistiu  na  manutenção  das  ideais  presentes  em seu livro  e  o desfecho  da  história
culminou em sua prisão, em 1971, um processo que se desdobrou no mea-culpa por parte de Padilla, marcado
por situações ainda pouco esclarecidas, mas que algumas personalidades do período levantaram a suspeita do
autor ter passado por sessões de tortura durante o cárcere. O “caso Padilla”, como ficou conhecido, se converteu
em um símbolo do rompimento de uma série de intelectuais com Cuba, tanto dentro quanto fora do país. Ver
MISKULIN, op. cit. loc. cit.; COSTA, Adriane Vidal. Intelectuais, política e literatura na América Latina. São
Paulo: Alameda, 2013.
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nos anos anteriores ao rompimento. Por outro, o fechamento do Studios Korda e o confisco de

seus materiais colocaram um grande obstáculo na continuidade do trabalho do fotógrafo como

vinha sendo realizado. Assim, o ano de 1968 encerrou a curta experiência de uma fotografia

engajada politicamente realizada por Alberto Korda. 
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2. CAPÍTULO 2 – DIANTE DAS FOTOGRAFIAS: UMA ANÁLISE COMPARADA

A  exposição  e  discussão  das  trajetórias  de  Tina  Modotti  e  Alberto  Korda,

compreendidas em suas experiências mexicanas e cubanas de produção de uma fotografia

socialmente engajada e circunscritas nos contextos de institucionalização das revoluções, nos

permitiram identificar um processo similar de engajamento político marcado pelas relações

estabelecidas em determinadas redes de sociabilidade, concretizadas em suas contribuições

em  revistas,  jornais  e  organizações  sociais,  publicando  suas  fotografias  e  participando

ativamente da construção destes espaços. Em outras palavras, vimos que os anos 1920, no

México, e os anos 1960, em Cuba, representaram os momentos de maior intensidade desses

processos de engajamento político em Tina e Alberto, respectivamente, identificáveis “pelas

posições  que os fotógrafos ocupam nos espaços sociais”,  indicado por Ana Maria  Mauad

como uma das partes necessárias para a plena compreensão do engajamento do olhar de um

fotógrafo. De modo a abarcar a noção de olhar engajado em sua totalidade, isto é, recorrendo

também à análise da “prática propriamente fotográfica que eles vão adquirindo ao longo da

sua trajetória”, iremos neste capítulo analisar um conjunto de suas fotografias, com o objetivo

de identificar a recorrência ou não de determinados aspectos estéticos, as bases formadoras de

suas  produções,  as  temáticas  abordadas  e  fazer  o  exercício  de  comparar  suas  produções

fotográficas, percebendo como ambos os fotógrafos lidaram com problemas comuns e caros

aos contextos históricos em que atuaram. Assim, não podemos perder de vista a realidade

mexicana e cubana em que cada um deles estava realizando suas imagens. Tina, embora tenha

iniciado na fotografia se valendo de temáticas amenas ao ambiente intensamente político do

México, teve em seus trabalhos posteriores o confronto direto com a imagem que o Estado

mexicano buscava erguer em sua nova fase institucional, sobretudo aquela voltada para as

comunidades indígenas e camponesas. Alberto, por sua vez, mobilizou seus conhecimentos

fotográficos  para  apoiar  a  construção  de  uma  imagem  oficial  incentivada  pelo  governo

revolucionário cubano, registrando o povo nas ruas e engrandecendo seus principais líderes a

partir de determinadas escolhas estéticas ou simplesmente por registrá-los em um momento de

forte estímulo da propaganda política dessas personalidades. A reflexão sobre o diálogo entre

tais  imagens  e  seu  contexto  histórico  e  a  comparação  entre  essas  representações  nos

permitirão confrontar o lugar ocupado pela fotografia politicamente engajada em dois eventos

emblemáticos da História da América Latina.
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2.1 A produção fotográfica anterior à temática política

Tina Modotti e Alberto Korda se converteram em fotógrafos reconhecidos por suas

produções  que  dialogaram com o contexto  cultural  e  político  das  revoluções  mexicana  e

cubana. As imagens dos trabalhadores ou as fotografias dos dirigentes são as representações

que  aparecem  de  imediato  nas  memórias  sobre  ambos.  Entretanto,  nos  dois  casos,  essas

produções precederam uma anterior, tematicamente distinta, que formou o olhar inicial e as

bases dos seus processos fotográficos. A distância entre os conteúdos retratados nos primeiros

e  últimos  anos  em  suas  trajetórias  serviu  como  argumento  para  uma  divisão  em  dois

momentos,  duas  fases,  que  comporiam  o  todo  de  suas  carreiras,  como  mencionadas  no

primeiro capítulo desta dissertação. De um lado, a temática politicamente engajada de Tina

teria sucedido uma fase na qual a natureza morta era o centro de suas atenções. Flores, plantas

ou aspectos arquitetônicos marcaram essa produção inicial, sob a tutela de Edward Weston.

Com  isso,  criou-se  uma  separação  estanque  entre  uma  “fase  romântica”  e  outra

“revolucionária”,  tendo  grosso modo sua filiação ao PCM como o ponto de ruptura entre

ambos os períodos. No caso de Korda, similarmente,  há na memória sobre sua atuação a

divisão em uma primeira fase dedicada à fotografia de moda e publicidade e uma segunda,

dedicada  a  “acompanhar”  Fidel  Castro e  fotografar  a  Revolução.  Diferente de Modotti,  a

ênfase  nessa  divisão  é  feita  também  pelo  próprio  fotógrafo,  que  em  entrevista  para  o

documentário Sencillamente Korda destacou o contexto da fotografia A menina com a boneca

de madeira (1959) como o rompimento com seu passado no mundo da publicidade para se

dedicar exclusivamente à Revolução Cubana.

O discurso da ruptura traz consigo o duplo movimento que afirma a separação entre

dois momentos  esteticamente distintos de uma mesma produção fotográfica e um suposto

despertar  para uma conscientização social  e  consequente uso da câmera fotográfica  como

ferramenta  de  transformação  da  sociedade.  Defendemos  que  o  transcorrer  das  décadas

abordadas  em  nosso  recorte  temporal  indica  mudanças  temáticas  de  assuntos  em  suas

fotografias,  porém  este  movimento  não  significou  uma  variação  radical.  Na  análise  dos

precedentes  das  pretensas  “fases  engajadas”,  encontramos  elementos  de  identificação  do
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contínuo de suas obras a partir da formação dos olhares, dos experimentalismos com a técnica

e a constatação de certas preferências.

O florescer da fotografia de Tina Modotti

A chegada  de  Tina  Modotti  no  México,  em 1923,  coincidiu  com o início  de  sua

trajetória fotográfica, um começo marcado pela tutela de Edward Weston e, por isso, visto a

posteriori como bastante atrelado à estética do fotógrafo estadunidense em decorrência do

registro de temas correlatos. Contudo, desde cedo ela demonstrou uma maior predisposição

em inserir  a  figura humana em suas imagens,  garantindo certa  historicidade,  diferente  da

atemporalidade  das  fotografias  de seu par  estadunidense.  Sobre  esta  distinção na obra  de

ambos os fotógrafos, Amy Conger escreveu:

Já em março de 1924 Modotti  passou a incluir em suas fotos pessoas,  por sinal
desconhecidas.  Ela pode ter percebido que isso dava à composição alguma coisa
específica,  ajudando  a  colocá-la  no  espaço  e  no  tempo.  Com  certeza  ela  não
aprendeu isso com Weston, que era incapaz de fotografar na rua. Para a série Casas
da Vizinhança, ele só fez cópias dos negativos que retratavam a maior síntese e eram
exatamente  aqueles  onde os  seres  humanos eram menos reconhecíveis.  Podemos
imaginar Weston esperando que todas as pessoas desaparecessem de sua objetiva –
ou pelo menos que fossem ocupar outro lugar adequado, por exemplo o de uma
sombra  obscura.  Tina,  no  entanto,  colocava  voluntariamente  pessoas  em  suas
composições. Isso parece indicar que ela se sentia melhor no meio de estranhos e
que, provavelmente, sentia afinidade com eles; nisso pode-se ver uma coincidência
com sua ligação posterior ao Partido Comunista.99

A ausência de pessoas estranhas que marca a fotografia de Weston desse período destoa da

produção fotográfica de Tina, mesmo em seus momentos iniciais. Em março de 1924, por

exemplo,  o  casal  visitou o  Gran Circo Ruso  na capital  mexicana,  um circo  formado por

exilados russos e visto por Weston como um ambiente “dolorosamente triste com criancinhas

rodopiando pelo espaço, com palhaços de dar pena e ginastas se contorcendo, com todo o seu

brilho opressor”, como descreveu em seu diário100. 

99 CONGER,  Amy.  Edward  Weston  in  Mexico.  San  Francisco,  1983  apud BARCKHAUSEN-CANALE,
Christiane, op. cit., p. 77.
100 “March 2. ‘Club’ night last night. Some thirty of us went en masse to a circus on Bucareli — Gran Circo
Ruso it was announced. Russian refugees, some of them, from the Bolshevist government, and a most unpleasant
picture they naturally painted of the Bolshevists. Others from the earthquake in Japan with stories of hair-raising
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Fonte: The Metropolitan Museum of Art.

A percepção melancólica do lugar mobilizou a criação artística do estadunidense, que

retornou ao lugar, munido de sua câmera fotográfica:

Em uma dessas manhãs levei minha Graflex ao circo, fiz negativos que me agradam
das graciosas dobras, mastros e cordas da barraca. Um, “fotografando” para cima,
lembra  uma  borboleta  gigante.  Pelo  menos  dois  deles  são  interessantes  como
experimentos em design abstrato. Tina também fez várias coisas boas do circo…101 

adventure.  The circus as  always  was  poignantly sad  with little  children  swirling through space,  with sorry
clowns, and contorting gymnasts, with all its oppressing glitter. Home to dance and tea, but I left the party and
went to bed, slightly weary, and rather sad.”  NEWHALL, op. cit., p. 52.
101 “A recent morning I took my Graflex to the circus, made negatives which please me of the graceful folds,
the poles and ropes of the tent. One, “shooting” straight up, recalls a giant butterfly. At least two of them are
interesting as experiments in abstract design. Tina too made several good things of the circus…” Ibidem, p. 53. 

FOTOGRAFIA 4: TENDA DE CIRCO,
EDWARD WESTON, MÉXICO, 1924
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Pela anotação em seu diário e a leitura da fotografia em questão (Fotografia 4), a “borboleta

gigante” formada pelas linhas da costura do tecido que compõe a tenda do circo é um registro

abstrato e uma apropriação poética do espaço circense. Se em um primeiro contato, a tristeza

foi protagonista ao ver a pobreza das crianças imigrantes, dos palhaços e dos ginastas, por

meio de suas lentes o fotógrafo conferiu um novo aspecto, desta vez livre e lúdico como um

circo  devesse  ser  em  sua  visão.  Sendo  a  tristeza  despertada  pelas  pessoas,  Edward  a

metamorfoseou na ausência delas.

Fonte: HOOKS, op. cit., p. 101

FOTOGRAFIA 5: CIRCO, TINA MODOTTI, MÉXICO,
1924
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Tina,  que  “também fez  várias  coisas  boas  do  circo…”,  se  distancia  das  opções  estéticas

adotadas  por  Weston  ao  abaixar  a  câmera  no  momento  do  registro  (Fotografia  5),

enquadrando  no  canto  inferior  um  grupo  de  pessoas  na  arquibancada  de  madeira.  Pela

disposição dos corpos, são quatro olhares atentos ao que acontece no picadeiro e que reiteram

a posição  de Amy Conger  de que,  ao inserir  pessoas  na cena,  a  fotógrafa conferia  certa

historicidade nas suas imagens.

No fim da década de 1920, sua ênfase se tornou ainda maior, visto que a população

nas ruas mexicanas ou nas zonas rurais, em viagens feitas por ela, se tornou protagonista de

sua  obra.  Mesmo  que  Modotti  tenha  aprendido  o  ofício  de  fotógrafa  com  Weston,  seu

desenvolvimento não se limitou ao olhar específico do norte-americano. Seu processo pessoal

se  deu  também  pela  prática  propriamente  fotográfica,  experimentando  com  a  câmera  as

múltiplas possibilidades do registro e inserindo em suas escolhas aspectos que talvez naquele

momento não fossem prioritários, mas já demonstravam ser existentes. Nesse sentido, uma

faceta  pouco discutida sobre a obra de Modotti  é justamente o caráter  de experimentação

técnica que essas primeiras fotografias assumiram em sua trajetória. A eleição de assuntos

considerados  como  natureza-morta  não  deve  ser  visto  como  uma  simples  aspiração

romântica, mas deve ser levado em conta as condições materiais disponíveis a ela naqueles

primeiros anos da década de 1920, isto é, não podemos perder de vista que o assunto retratado

e  o  modo  pelo  qual  determinado  assunto  é  retratado  correspondem  diretamente  às

possibilidades e limitações do aparato fotográfico.  Maricela González Cruz Manjarrez, em

Tina  Modotti  y  el  muralismo  mexicano nos  apresenta  as  diferentes  câmeras  usadas  pela

fotógrafa ao longo daquela década:

Em 1925, Tina Modotti troca sua câmera Korona (formato de 4 x 5 polegadas) por
uma Graflex (de formato menor, mas mais ágil). Com a câmera Sêneca (como a do
próprio Weston), consegue obter placas de maior qualidade na definição da imagem
fotográfica, ainda que o formato da Sêneca (de 8 x 10 polegadas) lhe impõe também
a  necessidade  de  superar  as  dificuldades  técnicas  que  uma  câmera  desse  tipo
pressupõe por suas dimensões, peso e pouca versatilidade para os registros.102

É notório que uma câmera de menor tipo possibilita maior agilidade no momento do registro,

ampliando um posicionamento veloz para retratar assuntos dinâmicos, como o cotidiano de

102 MANJARREZ,  Maricela  González  Cruz.  Tina  Modotti  y  el  muralismo  mexicano.  Cidade  do  México:
Universidad Autónoma de México, 1999, p. 11.
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trabalhadores rurais, carregando sobre seus corpos pesados jarros d’água ou grandes cachos

de banana. Em contrapartida, as câmeras de grande formato garantem uma melhor qualidade

das imagens, mas prejudicam a movimentação da fotógrafa durante o registro, restringindo

sua atuação em espaços públicos a assuntos com pouco movimento, como a série fotográfica

dos detalhes  dos murais de Diego Rivera,  realizada sob encomenda do próprio pintor  em

1925, ou a  natureza-morta de seus primeiros anos. Além disso, algumas de suas primeiras

imagens produzidas permitem ser interpretadas sob a mesma chave daquelas realizadas nos

últimos anos de sua carreira, uma vez que se trata de fotografias em que objetos cotidianos

são convertidos em expressões simbólicas de questões humanas. Rosas e Flor de manitas são

dois casos exemplares desse movimento.
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Fonte: Museum of Modern Art.

Quatro rosas desabrocham em diferentes estágios nesta fotografia feita por Tina em

1924. Vistas de cima, as flores com suas pétalas se abrindo parecem buscar o rompimento do

frame.  Encurraladas  pelos  limites  da  fotografia,  se  espremem  entre  si.  Em  um  olhar

superficial sobre a obra da fotógrafa, o conteúdo de Rosas parece em nada se assemelhar às

imagens dos últimos anos da italiana no México. Sob uma perspectiva formal, Rosas aparenta

ser uma imagem simples. Contudo, essa fotografia apresenta características que em maior ou

menor medida  retornam nas  ditas  “fotografias  revolucionárias”. A começar  pela  forma,  a

dimensão 18,8 × 21,6 cm faz com que Rosas tenha um formato quase quadricular. Nesse caso,

o observador não encontra espaço vertical ou horizontal para percorrer o olhar, permanecendo

centrado na mesma região, o que sugere a tensão entre as rosas e os limites da fotografia. A

adoção  de  uma  distância  menor  em  relação  ao  objeto  fotografado,  por  sua  vez,  leva  o

observador a estar mais próximo da imagem, quase como um close-up, o que “transforma o

sentido da distância, levando o espectador a uma proximidade psíquica e a uma ‘intimidade’

(Epstein) extremas”103. Por fim, a circularidade criada pelas linhas de contorno das pétalas

103 AUMONT, Jacques. A imagem. 7ª ed. Campinas: Papirus, 2002, p. 141.

FOTOGRAFIA 6 - ROSAS, TINA MODOTTI,
MÉXICO, 1924.
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conduz o olhar entre uma rosa e outra sem indicar um ponto “estático”, de descanso. Assim, a

dimensão quadricular, a proximidade e a circularidade de  Rosas fazem com que seja “uma

imagem que carece de instruções claras em relação à posição do observador” 104. Em outras

palavras, formalmente Rosas desorienta o olhar. 

Fonte: MoMA.

O uso da circularidade das linhas e a noção de desorientação do olhar do observador

foram estratégias recorrentes na fotografia de Tina. Naquele mesmo ano de 1924, ela viajou

104 NOBLE, op. cit. p. 51.

FOTOGRAFIA 7 - CONVENTO JESUÍTA EM
TEPOTZOTLÁN, TINA MODOTTI, MÉXICO,

1924.
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junto a Edward, duas mulheres que trabalhavam na casa do casal – Elisa e Dominga –, o

pintor Rafael Salas e o escritor Felipe Teixidor para Tepotztlán105. Depois de percorrerem um

trecho de trem e outro a cavalo, seguiram a pé até alcançar um mosteiro jesuíta abandonado

do século XVII. A visita rendeu fotografias das capelas douradas, da fachada ornamentada da

igreja, das torres do sino ou da região ao redor. Dessa experiência Tina realizou sua primeira

fotografia que viria a ser publicada: um registro dos arcos internos e das passagens entre os

ambientes daquela construção (Fotografia 7). Como em  Rosas, a fotografia do mosteiro de

Tepotztlán deixa o observador sem uma orientação clara, mas por outros motivos. Ao registrar

uma escada ao fundo, que sobe em direção ao breu, e duas entradas pela lateral esquerda, que

só reconhecemos pela intensidade da luz que vem de fora, Tina criou uma atmosfera que se

equilibra entre a claridade e a escuridão e nosso olhar se perde sem saber qual saída escolher.

Todos os caminhos parecem levar a um lugar desconhecido, nos fazendo ficar “presos” na

imagem. Essa estratégia visual será retomada em suas “fotografias políticas”, ressignificando

o conteúdo da imagem a partir do mesmo processo de  looping do olhar, como veremos em

Passeata de trabalhadores, uma imagem realizada em 1926 e que apresenta a organização de

um grupo de camponeses em protesto. 

Em dezembro, Tina esteve com Edward e o pintor Jean Charlot em uma viagem ao

festival de Virgem de Guadalupe, onde adquiriu uma estranha flor, comprada na frente da

igreja  em que se  dava  o  evento  com um grupo de  indígenas  que  vendiam produtos  aos

visitantes locais. É interessante perceber que as viagens cumpriram um importante papel no

desenvolvimento  da relação de Tina com a fotografia  e  dela com o México.  Durante sua

estadia no país, diversas foram as vezes em que se deslocou para as zonas rurais, imbuída de

um desejo aparentemente motivado pela curiosidade em estar em contato com a alteridade,

mas  também como uma prerrogativa  para  exercitar  sua  fotografia.  Essas  idas  ao  interior

ampliaram seu conhecimento sobre a situação do campesinato que acabou se tornando uma

das  principais  bandeiras  do  comunismo  do  qual  aderiu  e  recorrente  em  suas  produções

fotográficas. Entretanto, na viagem ao festival da Virgem, não registrou as pessoas que por ali

estavam, mas tirou uma fotografia da flor de manitas, a planta que, segundo Weston, remetia

a uma “garra de bruxa, manchada de sangue”  106, devido a sua coloração avermelhada e ao

formato de seus cinco ramos que pareciam ser como mãos se erguendo.

105 BARCKHAUSEN-CANALE, op. cit. loc. cit. 
106 NEWHALL,op. cit. p. 109.
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Fonte: HOOKS, Margaret (1997, p. 113)

Em Flor de Manitas, a organização visual do conteúdo não tensiona o olhar. A verticalidade

da  fotografia  –  em  oposição  à  dimensão  quadricular  de  Rosas –  conduz  o  observador

espacialmente, percorrendo entre a base e o topo da flor, movimento este que é auxiliado pelo

posicionamento da câmera fotográfica na mesma altura do assunto. O fundo mais claro em

relação  ao  objeto  mais  escuro  cumpre  a  função de  destacá-lo  integralmente  em meio  ao

cenário neutro. No entanto, enquanto o tensionamento de Rosas está na forma, a tensão dessa

imagem recai sobre o conteúdo fotografado, a flor-mão que se ergue.

Rosas e Flor de Manitas são fotografias representativas de um elemento importante e

que atravessa toda a obra fotográfica de Tina Modotti: a “transformação do mundano no reino

FOTOGRAFIA 8 - FLOR DE MANITAS, TINA
MODOTTI, MÉXICO, C. 1925.
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do  simbólico”,  como  descreveu  a  historiadora  da  arte  Sarah  M.  Lowe  no  artigo  The

Immutable Still Lifes of Tina Modotti107. Ao identificar suas fotografias iniciais como sendo

parte  de  uma  “fase  romântica”,  o  que  se  subentende  é  que  Modotti  produziu  imagens

puramente formais, desatreladas da realidade que a cercava. A natureza morta, neste caso, é

vista como uma temática de sua obra, em que objetos inanimados são retratados a partir de

experimentações  relacionadas  à  forma.  Para  se  ter  uma  ideia,  das  suas  oito  fotografias

disponíveis no acervo do MoMA108 e realizadas nos três primeiros anos de sua produção, três

correspondem a  flores,  outras  três  são  registros  de  espaços  interiores  e  apenas  duas  são

retratos, indicando uma aparente preferência pela experimentação da forma. Contudo, a opção

pela  natureza  morta  é  adotada  por  diversos  artistas  gráficos  que  estão  no  início  de  suas

carreiras – como estava Modotti – para treinar aspectos da composição visual, como o uso de

luz e sombra, texturas, volumes, pontos de fuga etc.109 Além disso, as fotografias de plantas

podem ser  lidas  sob a  ótica  simbólica,  representando questões  humanas.  Sarah  M. Lowe

destacou que Rosas é “a fusão de rigorosos padrões formais com um conteúdo social”110. A

fotografia das rosas pressionadas entre si e o frame, que em um primeiro momento poderia ser

lida  apenas  a  partir  de  uma  perspectiva  formal,  é  passível  de  uma  compreensão  que  a

relacione com aspectos humanos:

Por um lado, recai  no discurso da história da arte como um  memento mori,  pois
essas rosas, não na vertical em um vaso, mas amontoadas, parecem ter sobrevivido à
sua utilidade como coisas de beleza viva e seus diferentes  graus de deterioração
sinalizam a mortalidade humana. Por outro lado, mesmo um intérprete sem instrução
compreenderia instantaneamente a rosa como um símbolo de amor consagrado pelo
tempo,  desde  sua  associação  romana  com  Vênus  até  seu  papel  no  galanteio
mexicano contemporâneo. Assim, parece que Modotti estava tanto preocupada com
os significados prosaicos quanto com as considerações conceituais111.

A partir  de duas leituras  possíveis,  as rosas se transmutam como símbolos da perenidade

humana ou do amor romântico, deixando de ser apenas uma imagem puramente formal.

107 LOWE, Sarah M. The immutable still lifes of Tina Modotti. History of photography, 18 (1994), p. 206.
108 Ver MOMA. Tina Modotti, italian, 1896-1942. In: https://www.moma.org/artists/4039.
109 Ibidem, p. 206.
110 Ibidem, p. 207.
111 Ibidem, p. 207.
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Fonte: HOOKS, op. cit., p. 56.

Contudo,  para  Andrea  Noble,  a  leitura  de  Lowe reside  em um “domínio  convencional  e

seguro do discurso da História da Arte”112. Propõe, em contrapartida, uma leitura mais radical,

relacionando a  fotografia  ao desenho  Temptation,  feito  por  Roubaix de  l'Abrie  Richey,  o

primeiro marido de Modotti e falecido um ano antes de sua mudança para o México. Neste

desenho, Robo retrata uma mulher branca, nua e de cabelos pretos – muito parecida com Tina.

Os mamilos estão representados por dois sóis, enquanto o órgão genital está substituído por

uma rosa. Noble, portanto, estabelece um paralelo entre as flores da fotografia e a aquela do

desenho, apresentando sua leitura de  Rosas como uma imagem que, devido à característica

indiciária  de  uma  fotografia,  conecta  estreitamente  o  significante  e  o  significado.  Nessa

112 NOBLE, op. cit. p. 52.

FIGURA 1 -  TEMPTATION, ROBO,
MÉXICO, 1920.
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direção,  a  interpretação  de  aspectos  humanos  também  pode  ser  estabelecida  em  Flor  de

Manitas. Seguindo a leitura de Lowe, a planta com formato de mãos que se ergue da base em

direção  ao  limite  superior  do  enquadramento  pode  facilmente  ser  vista  como  um  ato

desesperador e de sofrimento,  como uma tentativa de agarrar-se a algo e sobreviver. Mais

uma vez, está presente a relação entre vida e morte, porém não sendo uma relação passiva. A

atitude em ambas as fotografias é a representação de resistência à finitude da vida.

Fonte: Wikimedia Commons

Esse deslocamento nos permite adicionar uma nova camada de compreensão sobre sua

produção  inicial,  entendendo  que  essas  fotografias  serviram  também  como  processos  de

aprendizado que se mantiveram ao longo da década de 1920, tanto em aspectos relacionados à

forma  quanto  ao  conteúdo.  Vale  lembrar  que  as  duas  fotografias  analisadas  nesta  seção

FOTOGRAFIA 9 - JULIO ANTONIO MELLA
MORTO, TINA MODOTTI, MÉXICO, 1929.



83

correspondem aos dois primeiros anos de Tina no México. Como vimos no capítulo anterior,

embora  tenha  se  integrado  em  determinadas  redes  em  que  circulavam  personalidades

engajadas na política mexicana, o estreitamento de seus laços com o comunismo se afirmou

quando em 1927 oficializou sua filiação  ao PCM. No próximo capítulo,  discutiremos  em

detalhe a trajetória política de Julio Antonio Mella e os caminhos percorridos pelos retratos

que  dele  fizera  Tina,  porém,  destacamos  que  a  fotografia  de  Mella  morto  nos  parece

condensar justamente a continuação do que expomos aqui, isto é, o formalismo estético e o

conteúdo  socialmente  engajado.  Nessa  imagem  (Fotografia  9),  o  jovem  líder  cubano,

assassinado a tiros, parece dormir, sereno, com um leve sorriso e o rosto emoldurado pelo

tecido amassado que remete às rosas. Por outro lado, Mella esteve intimamente ligado às lutas

sociais latino-americanas e sua fotografia da morte como se vivo estivesse é novamente uma

representação de resistência diante da vida efêmera. Além dela, as imagens de camponeses

que eram comuns nos anos anteriores se tornaram ainda mais recorrentes e a “transformação

do mundano no reino do simbólico”  ganhou contornos claramente  ideológicos,  como um

conjunto de cinco fotografias que produziu nos últimos anos da década de 1930:

Foi  também  em  1927  que  Tina  começou  a  realizar  uma  série  de  composições
dramáticas  que  sintetizavam  as  aspirações  e  conquistas  da  revolução  mexicana.
“Uma  perfeita  síntese  de  uma  grande  ideologia  social”,  foi  como  um  crítico
mexicano descreveu seu arranjo da espiga de milho, da foice e da cartucheira, que
apareceram  na  edição  do  outono de  1927  da  Mexican  Folkways para  ilustrar  o
popular corrido, “El 30-30”. Ela continuou a fazer vários desses ícones da revolução
mexicana, incorporando a eles outros emblemas revolucionários, como o violão e
trechos de artigos da Constituição Mexicana.113

As  “composições  dramáticas  que  sintetizaram  as  aspirações  e  conquistas  da  revolução

mexicana” são fotografias de objetos inanimados. Em uma delas temos a foice, o martelo e o

sombrero; na outra, o violão, o milho e a cartucheira com balas; em outra, temos quase os

mesmos objetos, porém o violão é substituído pela foice; ainda em outra, apenas a foice e o

martelo; e, por fim, o violão, a cartucheira, a foice e o tapete tipicamente mexicano. 

113 HOOKS, op. cit., p. 161.
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FOTOGRAFIA 10 - SOMBRERO, FOICE E
MARTELO, TINA MODOTTI, MÉXICO,

1927.

Fonte: BARCKHAUSEN-CANALE, op. cit., p. 106.

FOTOGRAFIA 11 - VIOLÃO,
MILHO E CARTUCHEIRA, TINA

MODOTTI, MÉXICO, 1927.

Fonte: MoMA.
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FOTOGRAFIA 12 - CARTUCHEIRA,
MILHO E FOICE, TINA MODOTTI,

MÉXICO, 1927.

Fonte: HOOKS, op. cit., p. 157.

FOTOGRAFIA 13 - FOICE E MARTELO, TINA
MODOTTI, MÉXICO, 1927.

Fonte: HOOKS, op. cit., p. 162.
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FOTOGRAFIA 14 - FOICE, CARTUCHEIRA,
VIOLÃO E TAPETE, TINA MODOTTI,

MÉXICO, C. 1927.

Fonte: AGOSTINIS, op. cit., p. 162-163.

Os mesmos objetos dispostos em configurações distintas. Como Rosas e Flor de Manitas, são

apresentados  de  modo  descontextualizado,  possibilitando  as  leituras  universais  que  os

relacionam com condições humanas. Se no início de sua carreira, Tina produziu imagens que

simbolicamente expressavam a resistência diante da vida, nos seus anos finais, o mesmo tipo

de imagem, agora com elementos explicitamente políticos, parecia indicar a permanência da

resistência, porém simbolizada pelo programa comunista.

Alberto Korda e a fotografia de moda e publicidade

Em um dado momento do documentário  Sencillamente  Korda,  o fotógrafo cubano

categoricamente disse: “Não me causa nenhum preconceito dizer que um dos meus primeiros

interesses e amores na vida era a beleza da mulher” 114. De fato, sua aproximação à fotografia

se deu por intermédio da figura da mulher ainda na adolescência, quando tomava emprestada

a  câmera  do  pai  para  registrar  a  jovem Yolanda.  Contudo,  sendo  essa  afirmação  feita  a

posteriori e integrando a entrevista dada a Roberto Chile como parte do documentário sobre

sua  trajetória  na  fotografia,  devemos  considerar  que  ela  também  cumpre  o  papel  de

114 SENCILLAMENTE Korda. Diretor: Roberto Chile. Produção: Roberto Chile e Diana Díaz. 2010. 19 min.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PKA1YZeJnPo>. Acesso em: 21 jun. 2020.



87

construção e  reiteração de uma memória  de si  próprio que busca a consolidação de uma

imagem positiva de “mulherengo”,  reiterada não apenas pelo próprio Korda, mas também

pelas principais figuras que atualmente exercem um importante trabalho de avivamento de sua

obra esquecida pelas décadas que se sucederam ao confisco de 1968, como a crítica de arte e

curadora Cristina Vives, que, além de esposa do fotógrafo José Figueroa – assistente de Korda

na década de 1960 –, foi sua amiga pessoal por décadas. No texto de abertura do catálogo da

exposição Korda, beleza y revolución, ela reiterou a visão de Korda sobre sua relação com as

mulheres:

Lembremos que Korda quase nunca entrava no laboratório, espaço quase sagrado do
processo analógico, considerado por muitos como o clímax da imagem. Para Korda,
o equivalente a esse orgasmo criativo era a sala de seu estúdio fotográfico, onde
acontecia a “troca” íntima com suas modelos. A distância entre ver e sentir, entre a
modelo e sua imagem foi produzida ali. Também entre a modelo e a amante em
potencial, uma possibilidade que Korda nunca abriu mão.115

O prazer estético no momento do ensaio, como um “orgasmo criativo”, parece ter marcado a

fotografia dos anos 1950 de Alberto. Do momento de troca com a modelo emerge à tona uma

relação de desfrute, uma noção de fruição que remete a uma produção menos “política” da

arte. Embora o prazer do olhar tenha seus resquícios durante a produção fotográfica de Fidel,

é interessante notar a distinção do caráter de intimidade e voyeurismo que existiu na prática

fotográfica do cubano antes do governo revolucionário. Além disso, conforme o comentário

de  Vives,  se  coloca  evidente  a  imagem  de  que  Korda  aproveitava  o  espaço  do  estúdio

também para exercer seu comportamento “mulherengo”, tomando a mulher como objeto do

olhar  e  como  “amante  em potencial”,  uma  vez  que  suas  principais  modelos  foram suas

namoradas e esposas, como aconteceu com Norka. 

A reiteração do discurso memorialista de Korda sobre a beleza feminina como mote de

seu trabalho, nos parece atribuir à sua produção fotográfica da década de 1950 uma certa

monumentalização, inviabilizando a análise de elementos que levem à identificação do estilo

115 “Recordemos que Korda casi nunca entraba en el laboratorio, espacio casi sagrado del proceso analógico,
considerado por muchos el clímax de la imagen. Para Korda, el equivalente de este orgasmo creativo era el salón
de su estudio fotográfico, donde se producía el “intercâmbio” íntimo con sus modelos. La distancia entre el ver y
el  sentir,  entre  la  modelo  y  su  imagen  se  producía  allí.  Tambíen  entre  la  modelo  y  la  amante  potencial,
posibilidad a la que Korda nunca renuncio.”. VIVES, Cristina. Todos los modelos de Alberto Korda. In: LA
TÉRMICA. Korda, belleza y revolución. Málaga: 2018, p. 9.
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do fotógrafo e seu contexto social de produção, além de não discutir criticamente a concepção

de “beleza feminina” em suas fotografias. Para o fotógrafo, o encontro de Norka supriu a

necessidade  que  procurava  nas  mulheres,  pois  “até  então,  as  modelos  eram  pequenas,

gordinhas, com quadris e seios grandes”. E completou: “Tive muita dificuldade em encontrar

uma que tivesse linhas muito puras […]”116. Por contraste, a noção de “linhas puras” indica

uma oposição às curvas das mulheres gordas, cujos corpos seriam, portanto, constituídos por

“linhas impuras”, o que aponta sua predileção pelas mulheres magras. Acrescenta-se a isso, o

fato de que não encontramos  nenhuma fotografia  de uma modelo negra nem um modelo

homem na década de 1950.  Considerando que o padrão que Korda almejava  não refletia

grande parte das cubanas de seu tempo, sua produção fotográfica de moda esteve baseada em

uma representação feminina distante da realidade de seu país, não à toa se inspirando em um

fotógrafo  estadunidense  e  tendo  Norka  como modelo  ideal.  É  interessante  notar  que,  na

mesma direção da ideia de Norka como a materialização máxima das “linhas puras” de um

corpo feminino, Cristina Vives destacou que Korda havia sido pioneiro de uma fotografia de

moda não apenas em Cuba, mas em toda a América Latina, ao buscar

 

uma silhueta feminina que, à maneira de um ‘esqueleto’, assumisse igualmente, em
qualquer circunstância e primordialmente a seu gosto, as tendências do vestuário,
fossem quais fossem […] a fotografia que Alberto fez não era uma fotografia feita
em função  da  roupa […]  seu  objetivo  fundamental,  seu  sujeito  de  estudo era  a
mulher, era a beleza da mulher.117

 

A silhueta feminina que serve de “esqueleto” é aquela que traz as “linhas puras”, reiterando o

discurso de Korda. Ao afirmar que seu “sujeito de estudo” era a mulher e sua beleza, Vives

enfatizou mais uma vez o discurso biográfico da presença feminina como motor da produção

do fotógrafo, além de expressar nas entrelinhas que as modelos de seus retratos refletiam seu

ideal de beleza. Durante a conferência de abertura da exposição, a curadora cubana apresentou

de maneira mais clara o caráter específico do perfil das mulheres retratadas por Korda:

116 SILVESTRI-LÉVY; LOVINY, op. cit., loc. cit.
117 “una silueta femenina que, como un 'esqueleto', asumiría también, en cualquier circunstancia y ante todo a
su gusto, las tendencias de la indumentaria, cualesquiera que fueran [...] la fotografía que tomó Alberto no era
una fotografía hecha em función de la ropa […] su objetivo fundamental, su objeto de estudio era la mujer, era la
belleza de la mujer.”. VIVES, op. cit. loc. cit.
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Há um glamour absoluto na obra de Alberto, mas há também na obra de Alberto, no
caso das mulheres, uma contribuição que a fotografia cubana deve reconhecer e tem
reconhecido, embora ainda insuficientemente… e isso porque Korda trabalhou um
estilo de mulher que não era propriamente o paradigma da criolla cubana, que foi
utilizado por outros fotógrafos e por outros meios como expoente da publicidade ou
da moda. Alberto nunca foi amante dessa criollez e pelo contrário era… promoveu
uma  nova  forma  de  ver  as  mulheres,  esta  mulher  estilizada,  uma  mulher
praticamente etérea. Isso foi Norka.118

Korda se distanciou das práticas da fotografia de moda daquela década para “promover uma

nova forma de ver as mulheres”, mas não qualquer mulher e sim “uma mulher praticamente

etérea”, como Norka. Não podemos perder de vista que o trabalho desempenhado por Vives

em Cuba, combinado a Figueroa, são fundamentais para garantir a continuidade dos estudos

sobre a fotografia da ilha, sobretudo aquelas que se valem da obra de Alberto, porém como

consequência  de  seu  avivamento,  alguns  discursos  foram reiterados  sem a devida  análise

crítica.

A “criollez” da qual “nunca foi amante” se tornou, depois do “triunfo da Revolução”,

a tônica de uma série de fotografias que tomou nas comemorações populares nas ruas de

Havana, uma vez que as mulheres em cena não refletiam somente os padrões da classe média

e branca das modelos que passaram por seu estúdio na década de 1950. É importante destacar

também que Vives, ao se valer da palavra “etérea” para descrever Norka, buscou uma saída

habilidosa para não ofender indiretamente a cubanidad das mulheres da ilha, uma vez que o

“etérea” se relaciona às ideias de sofisticação e glamour, mas também aos atributos físicos da

modelo, como pele branca, magreza e altura elevada. Por outro lado, concordamos quando

Vives ressalta  que o papel  desempenhado por suas primeiras  fotografias  de mulheres,  no

início dos anos 1950, “propiciaram-lhe o treinamento necessário na anatomia feminina até dar

o passo posterior: a moda e a publicidade”119. Ao fotografar as modelos em seu estúdio, ele

pôde construir  e  experimentar  um repertório  visual  que marcou as  bases  estéticas  de sua

produção fotográfica e se repetiu nas imagens que realizou após 1959, incluindo aquelas que

registrou de Fidel Castro enquanto “fotógrafo acompanhante”. 

118 “Hay un glamour absoluto en la obra de Alberto, pero también hay en la obra de Alberto, en el caso de la
mujer, un aporte que la fotografía cubana debe reconocer y ha reconocido, aunque todavía insuficientemente...
propiamente  el  paradigma  de  la  criolla  cubana,  que  se  utilizó  por  otros  fotógrafos  y  otros  medios  como
exponente de la publicidad o la moda. Alberto nunca fue amante de esa criollez y al contrario lo era... promovió
una nueva forma de ver a la mujer, esa mujer estilizada, una mujer prácticamente etérea. Esa era norka”. VIVES,
op. cit. loc. cit.
119 “[...] ellas le propiciaron el entrenamiento necesario en la anatomía feminina hasta dar el paso posterior: la
moda y la publicidade”. Idem. 
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Fonte: EL PAÍS. A beleza feminina segundo Korda, 2015120. 

Na fotografia acima, a luz lateral que incide sobre o lado direito de Nidia Rios é talvez

proveniente da janela de seu estúdio, uma vez que o fotógrafo preferia o uso da luz natural em

suas imagens:

[…] só gosto da luz natural.  A iluminação artificial  dissimula a realidade.  E as
janelas dos meus estúdios foram sempre orientadas para o norte, a fim de evitar os
raios diretos do sol. No início, fabricava refletores com as embalagens brilhantes do
papel fotográfico121.

120 Disponível  em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/01/album/1433180235_611335.html#foto_gal_5>.
Acesso em: 14 out. 2021. 
121 SILVESTRI-LÉVY; LOVINY, op. cit. p. 16 [grifos nosso].

FOTOGRAFIA 15 - NIDIA RIOS, ALBERTO
KORDA, CUBA, 1956.
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A preferência pela fotografia sob luz natural decerto viria a facilitar seu trabalho em ambiente

externo, comum durante sua prática como fotojornalista na década de 1960. Entretanto, para

além do gosto pessoal de Korda, o excerto acima nos indica também sua visão sobre a relação

entre fotografia e o real, visto que, ao dizer que “a iluminação artificial dissimula a realidade”,

está destacando que o contrário também é válido, isto é, que o uso da luz natural é fiel à

realidade. Sabemos, no entanto, que a imagem fotográfica é uma representação e sua ligação

direta com o real se dá apenas por conta do seu caráter indiciário.  Embora Korda busque

basear  sua  produção  como  sendo  uma  “fotografia  direta”,  antes  e  depois  do  disparo  da

câmera, o fotógrafo age como um “filtro cultural”, dissimulando a realidade. Precisamos ter

em mente que o documentário estreou em 2011 e os depoimentos de Alberto, que conduziram

a construção narrativa do filme, se deram quase vintes anos antes, ou seja, ao falar sobre sua

relação  com o uso  da  luz,  ele  partiu  de  uma compreensão  acumulada  posteriormente  ao

período  de  sua  fotografia  de  moda.  Seu  posicionamento  pode  dizer  muito  mais  sobre  o

veterano  Korda,  o  qual  havia  passado  por  um  longo  processo  de  experimentalismo  até

consolidar sua fotografia em vez do jovem fotógrafo que despontava no ramo publicitário. O

discurso que qualifica a “fotografia direta” marca sua produção fotojornalística da década de

1960, em que identifica em suas imagens o potencial de documento histórico sobre o artístico:

Ratificamos  por  escrito  a  proposta  que  fizemos  em uma conversa  com você  há
vários  meses  sobre o destino de todos os negativos fotográficos  relacionados  ao
nosso líder Fidel Castro, em caso de desaparecimento físico dos atuais proprietários
dos Studios Korda, camaradas Luis Peirce Byers e o abaixo assinado, Alberto Díaz
Gutierrez.  Acreditamos  que  tal  material  é  de  suma  importância  histórica  e
acreditamos que, uma vez que não esteja sob nossa custódia, deve ir para as mãos de
alguém como você, que oferecerá toda a proteção e cuidado que merece.122

O trecho acima é parte de uma carta que os sócios do  Studios Korda enviaram para Célia

Sanchez,  que  naquela  altura  assumia  o  cargo  de  Secretária  do  Conselho  de  Ministros  e,

sobretudo, havia mobilizado documentos relativos à guerra de guerrilha nas montanhas de

Sierra Maestra, possibilitando a inauguração da Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de

122 We ratify in writing the proposal we made in a conversation with you several months ago on the fate of all
the photographic negatives related to our leader Fidel Castro, in case of the physical disappearance of the current
owners of Studios Korda, comrades Luis Peirce Byers and the undersigned, Alberto Díaz Gutierrez. We believe
that such material is of the utmost historical importance and we believe that once it is not in our custody, it
should go into the hands of someone like you, who will offer all the protection and care it deserves. SANDERs;
VIVES, op. cit., p. 436.
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Estado, dois anos antes.123 Na carta, vemos claramente que ambos os fotógrafos entendiam

seu trabalho como sendo de “suma importância histórica”, uma visão mantida por Alberto no

documentário,  uma  vez  que  aponta  sua  predileção  em  manter  sua  fotografia  tal  qual  a

realidade.

FOTOGRAFIA 16: MARILYN MONROE, FRANK
POWOLNY, EUA, 1953.

Fonte: Wikimedia Commons.

De volta  à  fotografia  de  Nidia  Rios,  a  forte  luz  sobre  o  lado  direito  da  modelo

intensifica também a brancura de sua pele, que é realçada pela neutralidade mais escura do

plano de fundo. A posição do corpo, por sua vez, está voltada para uma direção e o rosto

levemente inclinado para a outra, configurando certa altivez. Perceba que Korda escolheu um

enquadramento que excluiu da imagem a roupa da modelo, sugerindo a nudez, induzida na

imaginação do observador. Com isso, o fotógrafo construiu uma imagem na qual glamour e

123 ALFONSO, Amaya Saborit. Celia Sánchez Manduley: se equivoca la muerte... Granma, Cuba, 2014. 2014.
Disponível  em:  <https://www.granma.cu/cuba/2014-01-11/celia-sanchez-manduley-se-equivoca-la-muerte>.
Acesso em: 16 mar. 2022.
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erotismo se misturaram em consonância a um repertório visual compartilhado naquela década

de 1950, como na fotografia de Marilyn Monroe, de Frank Powolny (Fotografia 16). 

FOTOGRAFIA 17: NORKA, ALBERTO
KORDA, CUBA, C. 1956-1958

Fonte: Catálogo Korda, pasión e imagen, 2016.

FOTOGRAFIA 18: DOVIMA, RICHARD
AVEDON, EUA, C. 1950

 

Fonte: Pinterest

Para Vives, Nidia como modelo, embora tenha sido um “sucesso publicitário”, não

“cobria ainda com todas as expectativas do fotógrafo”, visto que, apesar de ter satisfeito a

“uma gama bastante diversa de fotografias”, poucas eram de “suas curvas”124. É na figura de

Norka, como indicamos, que Alberto realiza seu ideal de fotografia de moda, se aproximando

de seu objetivo em ser o “Avedon cubano”. Parecida fisicamente com Dovima, o fotógrafo

cubano explorou a similaridade de Norka se aproximando igualmente das composições que

Avedon vinha realizando naquela década. As fotografias 17 e 18 são dois exemplos de um

padrão  compartilhado,  no  qual  os  braços,  apoiados  atrás  da  cabeça  ou  na  cintura,  criam

triângulos e guiam o olhar pela silhueta do corpo inclinado das modelos.

124 VIVES, op. cit. loc. cit.
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Fonte: Catálogo Korda, pasión e imagen, 2016.

Nesta outra fotografia de Norka (Fotografia 19), em uma praia de Havana, novamente

a altivez e o rosto levemente inclinados e olhando para o extracampo assumem a posição da

modelo, como ocorre na imagem de Nidia Rios, porém, desta vez, a fotografia em um plano

mais aberto nos enfatiza o movimento do corpo, criado por meio das linhas de seus braços,

tronco e pernas, bem como pelo ângulo do registro, realizado a partir de uma perspectiva de

baixo para cima. A palmeira em sua mão, cujas folhas assumem um formato triangular, como

a copa do quiosque ou a  própria  cabeça  da  modelo  com o chapéu,  possui  um cabo que

complementa as folhas na indicação de uma linha diagonal que corta a imagem até alcançar o

corpo  da  modelo  em destaque.  Diferente  da  fotografia  de  Nidia  Ríos,  essa  possui  mais

elementos que compõem a imagem, porém a organização visual de tais elementos ocupam

FOTOGRAFIA 19 - NORKA, ALBERTO KORDA,
CUBA, C. 1955-1960.
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apenas o terço inferior, enquanto o tronco e o rosto de Norka estão diante de um fundo neutro,

como ocorre na primeira fotografia. A neutralidade do plano de fundo, sem elementos que

distraiam  o  olhar  do  que  para  Korda  é  o  ponto  principal  –  a  modelo  –,  reaparece

constantemente  nas fotografias  produzidas  ao longo da década  de 1960,  como na icônica

imagem de Che Guevara ou em algumas das imagens produzidas na reencenação da visita de

Fidel a Sierra Maestra. A preocupação em manter o modelo em destaque, seja as mulheres dos

1950 ou os homens da década seguinte, fez com que Alberto recorresse em alguns casos ao

que Vives define como “desrespeito pelo negativo completo”125. Para ele, a fotografia não

estava  necessariamente  pronta  logo  após  o  momento  do  registro,  mas  sim  durante  suas

manipulações no laboratório, quando Korda, ao não encontrar o enquadramento adequado no

instante do disparo, reenquadrava mais uma vez a fotografia, recortando-a de modo a excluir

da composição elementos que entrassem em conflito com o protagonismo da modelo. Nesse

sentido,  se  tornou  uma  recorrência  em  suas  imagens  o  fundo  neutro  ou  com  poucas

informações,  colocando  em  evidência  a  performatividade  do  corpo  como  veículo  de

propaganda.

125 VIVES, Cristina.  “Korda: Belleza y revolución", conferencia a cargo de Cristina Vives y José Figueroa.
Youtube, 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JfqD3Dsh2u8&t=608s>. 
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FOTOGRAFIA 20 - FIDEL CASTRO EM CAMAGUEY,
ALBERTO KORDA, CUBA, 1966.

Fonte: SANDERS; VIVES, op. cit., p. 111.

Seguindo  um  padrão  visual  bastante  similar  ao  da  fotografia  de  Norka,  Alberto

registrou Fidel em Camaguey, província oriental de Cuba, durante sua visita a uma plantação

em 1966. Vemos o dirigente de pé com o tronco voltado para o lado direito, enquanto o rosto

se vira para a outra direção. Novamente, o modelo da imagem recebe um destaque por meio

da composição adotada pelo fotógrafo, que posicionou sua lente sob uma perspectiva abaixo

do nível dos olhos, conferindo ao sujeito uma inclinação de baixo para cima, engrandecendo-o

e deixando sua posição superior sob o céu claro ao fundo. Embora Fidel não aparente estar
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posando conscientemente para a fotografia, como ocorre em Norka, ambos estão sob o sol e

com as mãos ocupadas (Fidel segura um pequeno saco para semear a terra). Se apresentam

frente  a  câmera  como  modelos  de  Alberto,  cujos  corpos  performam  representações

culturalmente compartilhadas em seus contextos.

Além da centralidade da modelo e da escolha por um fundo neutro, outra característica

marcante de sua produção fotográfica é o olhar do sujeito retratado. Em diversas ocasiões,

como nas duas fotografias apresentadas anteriormente, Korda optou por um registro do olhar

da  modelo  voltado para  fora  do  enquadramento.  Em outras  imagens,  como na  fotografia

abaixo, há um olhar diretamente dirigido para a lente da câmera.

Fonte: Catálogo Korda, pasión e imagen, 2016. 

FOTOGRAFIA 21 - LOURDES COLLETE,
ALBERTO KORDA, CUBA, 1959.
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Do ponto de vista composicional, esta é uma fotografia mais simples, onde o rosto da modelo

assume quase completamente o espaço da imagem. O (re)enquadramento fechado cria uma

sensação de proximidade, como acontece em Rosas de Tina Modotti, e a relação íntima entre

observador e modelo é intensificada pelo olhar de Louders Collete, diretamente direcionado

para nós. Em uma perspectiva panorâmica sobre a produção fotográfica de Korda no campo

da moda, Vives percebe um processo de experimentalismo que passa do corpo aos olhos:

Se fôssemos  descrever  uma metodologia  de  sua  pesquisa poderíamos  supor  que
Korda  examinou  primeiramente  a  anatomia  feminina  a  partir  do  movimento  do
corpo no espaço – fosse o estúdio ou as locações exteriores –, para passar logo à
análise  do  corpo  mesmo,  mas  sem roupas  –  suas  linhas,  as  poses,  os  perfis  –,
chegando mais tarde ao rosto – sempre os olhos e esse olhar que também buscou em
todas suas fotografias posteriores, fossem de mulheres ou não.126

Assim, ao longo dos anos 1950, antes de voltar suas lentes para os dirigentes cubanos que

assumiram o poder com a Revolução e o povo nas ruas, Korda construiu sua bagagem cultural

a partir de uma “linguagem visual publicitária” que, embora possa ter sido pioneira em Cuba,

esteve  estreitamente  em  diálogo  com  produções  fotográficas  de  fora  da  ilha,  como  sua

inspiração declarada em Avedon. A busca por um “estilo direto”, pelo retrato como forma de

abordar o assunto, a preferência pelo uso da luz natural, o papel desempenhado pelo corpo e a

centralidade  da  modelo,  destacada  de  um  fundo  neutro,  são  elementos  de  sua  produção

fotográfica  que  permaneceram  sendo  explorados  após  o  “triunfo  da  Revolução”,  como

veremos adiante. Longe de uma ruptura total, a publicidade por meio das mulheres modelos

transformou-se na propaganda dos homens revolucionários. 

2.2 O sujeito e o coletivo

Em meio a processos de institucionalização das revoluções, a massa de trabalhadores

se  tornou  uma  nova  protagonista  no  espaço  público  dos  países  nos  quais  os  fotógrafos

atuaram.  Contrariando ou apoiando a visão do Estado sobre a  população  do campo e os

projetos que visavam a incorporação ou não deste segmento social, Tina Modotti e Alberto

126 VIVES, Cristina. Todos los modelos de Alberto Korda. In: LA TÉRMICA.  Korda, belleza y revolución.
Málaga: 2018, p. 8.
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Korda retrataram em diversas oportunidades os camponeses e camponesas, porém, a partir das

bases  que  formaram  suas  práticas  fotográficas  e  por  meio  do  desenvolvimento  de  seus

olhares, representaram o trabalhador rural de formas distintas.

Fonte: Museum of Modern Art.

Com os braços cruzados e a cabeça abaixada, o camponês da Fotografia 22 de Tina

carrega em suas costas um grande volume circular de palha em que vemos no topo o seu

sombreiro preso à estrutura, seguindo uma tradição visual do México de representação dos

indígenas cargadores ou tamemes, homens que ao longo da história do país desempenharam a

função de transportar em suas costas bens e pessoas em substituição à ausência de animais de

carga na região. A incidência da luz natural, vinda de cima, criou uma zona de sombra no

rosto,  ofuscando sua aparência,  porém,  ao nos  aproximarmos  da  imagem,  percebemos  as

linhas de seu cenho franzido, denotando o esforço físico em trazer sobre si o peso da palha.

FOTOGRAFIA 22 - HOMEM
CARREGANDO UM FARDO DE PALHA

NAS COSTAS, TINA MODOTTI,
MÉXICO, 1926.
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Produzida em 1926, a fotografia está inserida em um contexto ainda marcadamente rural do

país.  Héctor  Aguilar  Camín e  Lorenzo Meyer  assinalaram que a  expansão das  haciendas

durante  a  segunda  metade  do  século  XIX gerou  um grande  descontentamento  no  campo

mexicano, o que ajuda a explicar a queda de Porfírio Díaz em 1911, porém sem tirar de vista a

manutenção de setores contrários às demandas campesinas. A derrota política e militar dos

latifundiários não resultou automaticamente em conquistas de terras por parte das camadas

populares, uma vez que muitos camponeses permaneceram sem terras ainda na década de

1920127. As possibilidades do mundo rural de superar os obstáculos impostos historicamente

pelo  Estado  mexicano  pareciam ter  sido  neutralizadas,  pois  as  duas  principais  lideranças

populares,  Emiliano  Zapata  ao  sul  e  Francisco  “Pancho”  Villa  ao  norte,  haviam  sido

assassinados em 1919 e 1923, respectivamente.  Deste modo, os camponeses estavam sem

uma forte representação que pudesse lhes ajudar no processo de enfrentamento a uma série de

governos  que  demonstravam descaso  perante  sua  situação  no país.  Somando-se  a  isso,  a

dinastia  sonorense na  década  de  1920,  no  bojo  do  processo  de  institucionalização  da

Revolução  e  seu  consequente  equilíbrio  de  forças,  buscava  a  assimilação  dos

camponeses/indígenas. Segundo Alan Knight, o objetivo do Estado mexicano era conformar

uma nova identidade nacional em que “a antiga tese/antítese do Indígena/Europeu levaria a

uma  síntese  superior,  o  mestizo,  o  qual  não  era  nem  indígena  nem  europeu,  mas

quintessencialmente  mexicano”128,  ou  seja,  por  meio  de  sua  política  indigenista,  buscava

assimilar as diferenças culturais. Na mesma direção, David Brading escreveu:

O objetivo final e paradoxal do indigenismo oficial no México foi, portanto, libertar
o país  do peso  morto  de  seu  passado nativo  ou,  para  colocar  o  caso  com mais
clareza, finalmente destruir a cultura nativa que surgiu durante o período colonial. O
indigenismo  foi,  portanto,  um  meio  para  um  fim.  Esse  fim  era  a  mestiçagem
cultural.129

Com a inauguração da década de 1920, o governo de Obregón, seguido por Calles, precisava

lidar não apenas com as sequelas de dez anos de um intenso conflito que havia atravessado o

país,  mas também com o lugar  que os  indígenas  ocupariam em seu projeto  de um novo

127 CAMÍN; MEYER, op. cit. p. 149.
128 KNIGHT, Alan. Racism, Revolution, and Indigenismo: Mexico, 1910-1940. In: GRAHAM, Richard (ed.).
The idea of race in Latin America, 1870-1940. Austin: University of Texas, p. 72-113 apud NOBLE, op. cit., p.
110.
129 BRADING,  David.  Manuel  Gamio  and  Official  Indigenismo  in  Mexico.  Bulletin  of  Latin  American
Research 7 (1988): 75-89 apud NOBLE, op. cit., loc. cit.
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México. Enquanto o caminho encontrado pelo Estado era excluir  as diferenças culturais  e

alçar esse indígena como parte assimilada da nova identidade nacional, alguns muralistas ou a

própria Tina Modotti convergiam no protagonismo desse camponês/indígena em suas obras

sem recair  em uma reprodução naturalista  dessa figura,  inserindo-o como sujeito  ativo da

construção histórica do país.

A presença do camponês na produção fotográfica de Modotti é bastante interessante

pois  o  retratou  de  forma  a  romper  com uma  fotografia  que  tradicionalmente  atrelava  as

populações agrárias à paisagem rural. John Mraz, em  Looking for Mexico: Modern Visual

Culture and National Identity, analisou e discutiu a formação da identidade nacional moderna

do país a partir da cultura visual, com um destacado espaço para o papel da fotografia nessa

edificação.  Para ele,  há  um primeiro  problema no diálogo entre  identidade  e  imagem.  A

representação da alteridade mexicana como exótica, retratada de modo pitoresco, traz consigo

uma questão racial e política. Este discurso visual converte as pessoas não-brancas em menos

humanas, contribuindo para a justificação de posições imperialistas e a consequente invasão

de  determinados  países  sobre  outros.  Além  disso,  a  perspectiva  exótica  favoreceria  a

sobreposição da Natureza sobre a História ao transformar as pessoas em produtos naturais.

Assim, despojadas de seu caráter de sujeitos históricos, o essencialismo tomaria o lugar da

ação130. É interessante perceber que o contexto mexicano, marcado pelo nacionalismo cultural

e o patriotismo que perseguiu a conformação dessa nova identidade, tenha encontrado nos

fotógrafos estrangeiros sua representação moderna em um primeiro momento. De um lado, os

denominados  pitorescos eram  tradicionalistas  que  construíram  uma  imagem  bucólica  e

romântica do México. Seguindo a tradição pictorialista, isto é, se valendo da instantaneidade

da câmera fotográfica permitida por sua tecnologia, porém mantendo a estética e intenções da

pintura do século XIX, os pitorescos representaram os mexicanos fundidos à Natureza, de

forma  que  sujeito  e  pano  de  fundo  se  mesclassem  em uma  única  coisa.  A  partir  disso,

qualquer possibilidade de agência por parte dos camponeses era excluída, uma vez que sua

condição estava reduzida a um complemento do cenário rural, idílico131. 

130 MRAZ, John. Looking for Mexico: modern visual culture and national identity. Durham: Duke University
Press, 2009, p. 4.
131 Ibidem, p. 5.
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Fonte: Artes de México.

O  fotógrafo  alemão  Hugo  Brehme  se  converteu  em  um  exemplo  da  produção

fotográfica  pictorialista  do  período.  Suas  imagens  apresentam  as  raízes  da  nacionalidade

mexicana a partir de um passado tornado nostálgico e uma Natureza que forma a essência da

mexicanidad132.  Ao retratar  os camponeses,  os fez como produtos dessa mesma Natureza,

passivos  ao  ambiente  como  a  vegetação  que  os  cercam.  Esse  movimento  é  evidente  na

imagem  acima.  Seis  mulheres  enfileiradas  carregam  sobre  suas  cabeças  jarros  d’água,

apoiados  em panos  claros  que  servem  como  base.  Descalças,  vestindo  roupas  brancas  e

algumas com saias escuras, todas estão voltadas para o lado esquerdo da imagem e olhando

em direção ao extracampo, com exceção de uma única mulher, com a pele mais clara, que

dirige o olhar na direção do observador. No plano de fundo, há uma vasta vegetação e a lateral

de uma casa de madeira. Mraz sugere que, pelo fato de não segurarem com as mãos, os jarros

132 MRAZ, op. cit. p. 79.

FOTOGRAFIA 23 - CAMPONESAS COM JARROS D’ÁGUA, HUGO BREHME, MÉXICO,
1925.
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estão  vazios.  Por  outro lado,  mesmo se cheios,  a  posição  de  seus  corpos com os  braços

pendentes ao lado do tronco indica certo equilíbrio,  retirando de cena o esforço físico do

trabalho braçal e denotando justamente uma “facilidade exótica”133. Se tomarmos como outro

exemplo os livros do Historia Gráfica de la Revolución Mexicana, formado pelo material do

Arquivo Casasola a partir da organização de Gustavo Casasola, a presença camponesa após o

período mais  intenso da luta  armada,  entre  1910 e 1920,  é  insignificante.  Carlos  Alberto

Sampaio Barbosa, ao analisar o  Historia Gráfica, identificou 134 fotografias nos capítulos

dedicados aos camponeses, tendo apenas em 19 delas a sua presença. A tônica dessas imagens

recaiu na subordinação dos trabalhadores rurais à figura do líder político, retratados não no

espaço de trabalho, mas sim no espaço da política institucional134, estando, portanto, tutelados

pelo Estado e mais uma vez desprovidos de agência.

Na  direção  contrária  de  Hugo  Brehme,  estavam  os  fotógrafos  antipitorescos,

constituídos  inicialmente  por figuras  como Modotti  e  Weston – e  Manuel  Álvarez Bravo

poucos anos depois135. Ao romper com a tradição da pintura, o casal de fotógrafos foram os

primeiros  em  terras  mexicanas  a  estabelecer  a  fotografia  como  um  meio  próprio  de

representação, considerando seus alcances e limites particulares.

133 Ibidem , p. 77.
134 BARBOSA, Carlos Alberto Sampaio. A fotografia a serviço de Clio: Uma interpretação da história visual da
Revolução Mexicana (1900-1940). São Paulo: Editora UNESP, 2006, p. 217-218.
135 Para um estudo sobre a trajetória e produção fotográfica de Manuel Álvarez Bravo, ver CALADO, Virgínia
dos Santos. Uma análise histórica das representações de México  nas fotografias de Manuel Álvarez  Bravo
(1930-1950).  Monografia  (Bacharelado  em  História)  –  Escola  de  Filosofia,  Letras  e  Ciências  Humanas,
Universidade Federal de São Paulo. Guarulhos, p. 89. 2019.
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Fonte: Museum of Modern Art.

Do  mesmo  modo  como  em  Homem  carregando  um  fardo  de  palha  nas  costas,

Modotti  retratou  uma camponesa  sem rosto  transportando  um grande  jarro.  Diferente  da

fotografia de Brehme, sabemos que o vasilhame está cheio por conta dos fios de água que

escorrem por sua lateral, ressaltados pelo reflexo da luz solar que incide sob sua superfície. A

água escorrendo e a posição do braço e mão apontam o esforço físico depreendido da tarefa.

Nesta imagem, a representação da camponesa não é construída como produto natural, mas sim

como sujeito ativo do trabalho no campo. Em comparação, as fotografias feitas pelo alemão e

pela  italiana  tratam de  um mesmo tema,  porém de  formas  distintas.  Mraz  é  enfático  ao

distinguir as duas categorias de fotógrafos: “é uma questão não apenas do que é fotografado,

mas de como é retratado”136. 

136 MRAZ, op. cit. p. 77.

FOTOGRAFIA 24 - MULHER COM OLLA, TINA MODOTTI,
MÉXICO, C. 1926.
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Fonte: Museum of Modern Art.

O caráter experimentalista da forma como Modotti retratou os camponeses também é

presente  na  imagem  feita  a  partir  de  uma  elevação,  em  que  registrou  uma  passeata  de

trabalhadores. Mais uma vez, a fotógrafa optou pela diluição da individualidade dos sujeitos,

cujos rostos estão escondidos por debaixo dos sombreiros. A posição da câmera e o ângulo

adotado reforçam o senso coletivo do grupo, bem como a opção por um enquadramento mais

fechado,  como  aconteceu  na  fotografia  das  rosas.  Agrupados,  os  camponeses  parecem

caminhar juntos para uma mesma direção. Contextualmente, em direção ao Zócalo, a atual

Plaza  de  la  Constituición,  na  Cidade  do  México,  onde  se  daria  a  concentração  das

comemorações daquele Primeiro de Maio. Simbolicamente, em direção à revolução socialista

de caráter popular e, logo, rural.

FOTOGRAFIA 25 - PASSEATA DE TRABALHADORES,
TINA MODOTTI, MÉXICO, 1926.
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O desenvolvimento  do olhar  engajado de Tina  Modotti,  que se relaciona  com sua

trajetória política e sua ligação ao PCM, é o ponto central de seu destaque como produtora do

“primeiro fotojornalismo crítico da América Latina”137. Seu engajamento político direcionou

seu  olhar  para  longe  do  tradicionalmente  exótico  que  era  produzido  em  seu  contexto

mexicano, dedicando-se também a um experimentalismo artístico que subverteu a maneira de

se fotografar.  Diferente de Alberto Korda que também registrou em diversos momentos a

população camponesa nas ruas cubanas,  Modotti  escolheu dissolver a individualidade  dos

sujeitos retratados para dar lugar a uma representação coletiva, um reflexo de sua consciência

política pautada nos ideais do comunismo em maior grau do que em Alberto, apontado por

sua filha como “mais Fidelista do que comunista” e espelhando a prática da fotografia de

moda, cuja representação privilegiava a modelo como sujeito individual.

137 Ibidem, p. 8.
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Fonte: LOVINY, C.; SILVESTRI-LÉVY, A. Cuba por Korda.

Durante a primeira comemoração de 26 de julho, em 1959, poucos meses depois da

derrubada de Fulgêncio Batista pelos revolucionários cubanos, Alberto esteve na tribuna em

que Fidel Castro discursava para cerca de meio milhão de pessoas na Plaza de la Revolución,

em Havana. Um camponês se destacou da multidão ao subir por um poste de luz, montando

no topo da estrutura como quem monta sobre um cavalo, com um cigarro aceso e o olhar

dirigido tranquilamente para algo além do enquadramento138. Como muitos dos camponeses

que estão na massa que forma o pano de fundo da imagem, o camponês  central veste um

138 Em 2008, foram encontradas outras fotografias de Alberto Korda do mesmo dia, em que estão em destaque
camponeses montados em diversos postes de luz. A fotografia “Dom Quixote do poste”, tida até então como
única, agora é parte de uma série de outras imagens com características bastante semelhantes. Ver VIVES, op.
cit. p. 14.

FOTOGRAFIA 26 - QUIXOTE DO POSTE,
ALBERTO KORDA, CUBA, 1959.
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chapéu de palha com a bandeira de Cuba. Ele é, na fotografia,  um representante do todo.

Villares Ferrer, em uma leitura similar a nossa, porém marcada pelo lirismo próprio de sua

escrita, analisou a fotografia do camponês montado no poste sob a ótica simbólica de sua

representação:

A imagem do lampião,  El Quijote de la farola (Figura 5) é sem duvida [sic] uma
imagem de sorte, o flagrante conseguido pelo fotógrafo que, armado de sua câmera,
sai disposto a caçar.  O suplemento verbal traduz o caráter do artista e revela um
pouco de sua poética,  nessa maravilhosa  associação  entre  lampião  e  cavalo,  um
Rocinante sobre o qual se pode combater moinhos. A obra revela também a postura
do fotógrafo  perante  os  eventos,  suas  impressões  e  o  deslumbramento de  quem,
como em espírito de graça, se depara fazendo parte da história […] O Quixote do
lampião  é um flagrante.  No entanto,  nesse  surto de sorte,  o  artista  define  como
enxerga o povo. Não se trata de mostrar a excentricidade de um homem no meio da
multidão, trata-se, melhor, da multidão toda através dessa figura do povo, do país, da
pátria toda, vista como um Quixote que com a valentia de um alucinado luta contra
uma fortaleza e cuja fragilidade pode resultar ridícula,  no entanto, enfrenta-se de
peito aberto os moinhos e gigantes. O nome da peça combina humor e ironia com a
mais  profunda  visão  romântica,  de  quem,  ainda  com  dúvidas  sobre  a  vitória,
persegue apaixonado um sonho.139

A interpretação da autora enfatiza a representação coletiva do indivíduo que escalou o poste

de luz para encontrar uma posição em que pudesse observar melhor a multidão a sua volta e

Fidel discursando a sua frente. Estamos de acordo com a leitura de Ferrer no que diz respeito

ao tom de humor e ironia trazido pelo título dessa fotografia, combinados com a expressão

romântica de uma figura que sob os olhos de Korda não parece se tratar da “excentricidade de

um homem no meio da multidão”, mas sim “da multidão toda através dessa figura do povo”.

Entretanto,  a  noção  de  ser  essa  “uma  imagem  de  sorte”,  “o  flagrante  conseguido  pelo

fotógrafo  que,  armado  de  sua  câmera,  sai  disposto  a  caçar”,  nos  parece  minimizar  a

intencionalidade  de  Alberto  como  um filtro  cultural  que  a  partir  de  suas  bases  estéticas

constrói a fotografia e não apenas capta o momento. Na verdade, naquele mesmo dia, outros

tantos “quixotes” foram registrados por sua câmera,  criando uma série fotográfica em que

diversos camponeses assumiram as rédeas dos postes da Plaza de la Revolución. Nestas outras

fotografias, o modelo central não teve o mesmo destaque do icônico Quixote, uma vez que um

pedaço de uma grade aparecia desfocado sobre o personagem central ou o contraste com a

multidão ao fundo não era suficiente para colocá-lo soberano em primeiro plano. Deste modo,

mais do que um golpe de sorte, o registro do Quixote do poste é resultado do olhar de Alberto

139 FERRER, op. cit., p. 41.
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e da prática fotográfica acumulada no cenário da publicidade dos anos anteriores, em que se

valeu  de  uma  linguagem  na  qual  a  centralidade  do  modelo  era  construída  por  meio  de

escolhas específicas sobre o (re)enquadramento e a posição central  do sujeito  fotografado

diante da câmera.

Com fotografias como a do Quixote, Alberto voltou suas lentes para um perfil social

que até aquele momento da política cubana não estivera em destaque. Em fins da década,

Cuba tinha  uma população  marcadamente  rural,  sendo 41,2% dos  mais  de  6  milhões  de

habitantes provenientes do campo. Destes, 31% compunham a força de trabalho, porém sem

acesso  a  uma alimentação  suficiente  (a  proteína  animal  era  um artigo  de  luxo),  à  saúde

(apenas  8% tinham frequentado alguma vez  a  assistência  médica  do Estado),  à  educação

formal (44% nunca frequentaram a escola e 43% se declaravam analfabetos),  à habitação

digna e se encontravam em uma situação de extrema pobreza, enfrentando um desemprego

estrutural140.  Como  se  não  bastassem  os  obstáculos  impostos  à  população  camponesa,  a

questão da posse da terra também era um problema central e o latifúndio, por sua vez, era

visto como o causador da dependência e subdesenvolvimento da economia cubana. Frente a

essas questões, a Lei de Reforma Agrária, assinada em 17 de maio de 1959, buscou “erradicar

a miséria rural e promover o desenvolvimento econômico, isto é, redistribuir o excedente e

ampliar  as  bases  de sua geração”141.  Nesse sentido,  a  questão  da ociosidade  da terra  que

contribuía  para  a  especulação  e  as  grandes  propriedades  privadas  de  produção  foram

contornadas  por  uma  série  de  movimentos  na  Lei  de  Reforma  Agrária,  que  delimitou  a

expropriação e redistribuição das terras. Dentre eles, o “mínimo vital” foi uma nova forma de

propriedade  destinada  aos  grupos  familiares  de  camponeses  constituídos  por  até  cinco

pessoas,  garantindo,  como o nome sugere,  uma quantidade  mínima  de  terra  fértil  para  o

cultivo e a subsistência do núcleo familiar. Neste novo cenário, o camponês do poste não era

apenas  um  simples  camponês.  Era  também  um  novo  protagonista  das  políticas  sociais

empreendidas pelos revolucionários cubanos que assumiram o poder em 1959.

140 VASCONCELOS, Joana Salém. História Agrária da Revolução Cubana. Dilemas do socialismo na periferia.
São Paulo: Alameda, 2017, p. 70-74.
141 Ibidem, p. 109-110.
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Fonte: Catálogo da exposição “Korda, Pasión e Imagen”.

O movimento feito por Korda, destacando da multidão um indivíduo, é recorrente nas

demais fotografias que fez no espaço público, durante as aglomerações populares. Em outro

26 de julho, desta vez de 1962, o fotógrafo novamente direcionou suas lentes para o público

que escutava o discurso de Fidel Castro na tribuna. Nessa imagem, os rostos de cinco homens

são (re)enquadrados.  Um se destaca  do grupo por  ser  o  único  com um sorriso animado,

usando um chapéu diferente e maior, onde se pode ler na parte interna de sua aba: “PATRIA

O MUERTE/ ESTAMOS/VENCIENDO/BATALLON-116”. Se na fotografia do 26 de julho

de 1959, o indício de seu contexto de produção estava na pequena bandeira cubana na parte

frontal do chapéu, nessa fotografia da mesma comemoração em 1962, a bandeira cede espaço

para o lema e a inscrição de um dos batalhões que lutaram contra a invasão de Playa Girón.

Em ambos os casos, os dois camponeses são apresentados como espectadores de Fidel Castro.

FOTOGRAFIA 27 - COMÍCIO, ALBERTO
KORDA, CUBA, 1962.
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Dada as  devidas  ressalvas  relacionadas  aos  contextos  temporal  e  espacialmente  distintos,

embora  Alberto  tenha  dado  destaque  à  multidão  das  ruas  cubanas,  sua  visão  sobre  os

camponeses se assemelha à lógica organizacional vista nos Historia Gráfica de la Revolución

Mexicana no que se refere ao lugar dos camponeses: são sujeitos tutelados pelo Estado.

Fonte: Artsy.

Em contraponto às opções adotadas por Korda ao representar as multidões cubanas a

partir da ênfase em uma identidade individual, a fotografia Los Sombreritos, de Raúl Corrales

é esteticamente bastante similar à fotografia da passeata de trabalhadores produzida por Tina

Modotti.  O  ângulo  escolhido,  a  posição  do  fotógrafo,  o  enquadramento  que  agrupa  os

retratados e a forma arredondada dos chapéus brancos aproximam ambas as fotografias. A

distinção principal é a característica militar desse coletivo com os fuzis sendo carregados no

ombro e  a  vestimenta  padronizada  de seus  uniformes.  De modo similar,  a  coesão desses

FOTOGRAFIA 28 - LOS SOMBRERITOS, RAÚL CORRALES, CUBA, 1960.
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homens e o sentido horizontal de baixo para cima, da esquerda para a direita, sugere a mesma

leitura da imagem feita no México, na qual o senso coletivo de comunhão em prol de um

mesmo horizonte se sobressai ao modelo individual das fotografias de Korda.

A construção do olhar engajado de Alberto Korda tem no campo da moda seu ponto

de inflexão, pois foi durante esse período que desenvolveu as bases de seu fazer fotográfico.

Com isso,  marcas  da  produção  publicitária  se  tornaram  presentes  mesmo  quando  esteve

fotografando  a  massa  camponesa  durante  eventos  públicos,  enquanto  acompanhava  Fidel

Castro.  Embora  o  contexto  cubano  esteve  envolto  por  um  discurso  em  direção  a  uma

construção  coletiva  de  sociedade,  Korda  representou  sua  visão  coletiva  a  partir  da

individualização  dos  sujeitos,  transformando-os  como símbolos  de  um todo.  A lógica  do

retratado-modelo, que na década anterior esteve direcionada às mulheres em suas campanhas

publicitárias, aos poucos incorporou o camponês nas ruas e o próprio Fidel Castro.
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2.3 As mãos

Fonte: Museum of Modern Art.

A mão  esquerda  repousa  na  mão  direita,  que  por  sua  vez  descansa  no  apoio  da

ferramenta. A situação de aparente descanso traz consigo o que está ausente na fotografia, seu

contexto imediatamente anterior, do trabalho cansativo e braçal. A sujeira da terra está em

poeira na pele das falanges dos dedos. A vestimenta, que serve como pano de fundo, também

está manchada.  O enquadramento  fechado,  mais  uma vez presente  em suas  escolhas,  nos

aproxima do assunto, composto pelas linhas horizontais dos braços e vertical da ferramenta,

formando um “T”, cuja intersecção está no encontro das mãos com a base da possível pá,

sendo o ponto central da imagem. 

Ao saber que sua mãe estava doente, Modotti viajou rapidamente do México para São

Francisco, nos EUA, em dezembro de 1925, menos de um ano antes da fotografia das mãos

FOTOGRAFIA 29 - MÃOS DE TRABALHADOR, TINA
MODOTTI, MÉXICO, 1926.
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do trabalhador,  bem como daquelas  outras  imagens  de  camponeses  e  camponesas,  vistas

anteriormente. A curta estadia, até fevereiro do ano seguinte, teve efeitos permanentes em sua

relação com a prática fotográfica e com o direcionamento de seu trabalho. No dia 9 daquele

mês, escreveu uma carta para Weston que indicava sua atitude consciente de mudança de seu

trabalho,  logo depois  de ter  passado pela  decepcionante experiência  de ver  sua fotografia

desqualificada por seus amigos de São Francisco:

De agora em diante, todos os meus pertences serão ligados à fotografia – o resto –
mesmo coisas concretas, coisas que eu amo – passarão por uma metamorfose – de
concretas passarão a abstratas – a meu ver – e assim as guardarei no coração para
sempre…142. 

Essa  nova  abordagem  talvez  tenha  sido  motivada  pelo  impacto  da  descrença  com  seu

trabalho, não conseguindo vender imagens que havia levado, como Rosas. Por outro lado, a

mudança pode ter tido relação direta com a rede de fotógrafas estadunidenses que encontrou

durante a viagem. Nomes que logo passaram a contribuir para a construção visual do período

da Grande Depressão nos anos 1930, como Consuelo Kanaga, Dorothea Langue e Imogen

Cunningham, faziam parte do grupo. Langue cedeu seu estúdio para Modotti e a recebeu em

uma festa na sua casa. Cunningham se disponibilizou para enviar uma de suas fotografias para

a  galeria  Mills  College  em Oakland.  E Kanaga,  a  que  mais  se  aproximou  da  italiana,  a

acompanhou  em  diversos  momentos,  incluindo  as  tentativas  de  compra  de  uma  câmera

Graflex143, a qual daria maior mobilidade para sua produção fotográfica. Para além dos laços

de amizade, a proximidade entre essas fotógrafas e Tina residiu também no compartilhamento

da temática comum das mãos como assunto.

142 AGOSTINIS, op. cit p. 63.
143 HOOKS, op. cit. p. 133-134.
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Fonte: Imogen Cunningham Trust.144

No mesmo ano de Mãos de trabalhador, Cunningham fez sete fotografias nas quais as

mãos são o assunto principal do enquadramento145. Em uma delas, retratou o artista norte-

americano Robert  Howard enquanto esculpia  uma peça.  A opção pelo enquadramento das

mãos aproxima ambas as imagens e  temos aqui  a  representação do trabalho – artístico  –

durante seu processo ativo, de produção. A lâmina que esculpe acompanhando o movimento

criado pelas linhas do objeto é a mesma que possivelmente cortou o dedo indicador do artista,

em que há um curativo.  Embora a  fotografia  não trate  do penoso e fatigante  trabalho do

campo, a arte é apresentada como produção, na qual as mãos cumprem esse papel. 

144 Disponível  em:  <https://www.imogencunningham.com/artworks/categories/67/1947-imogen-cunningham-
hands-of-sculptor-robert-howard-3-1926/>. Acesso em: 10 nov. 2021.
145 O  Imogen Cunningham Trust, em seu  website, disponibiliza o acesso a um acervo fotográfico da artista
estadunidense.  As imagens estão inseridas em onze categorias  distintas a partir  de determinada periodização
(como em Early Work), de uma temática (como em Botanicals), de uma questão formal (como em Experiments
and  Explorations)  ou  de  um  aspecto  geográfico  (como  em  On  the  street).  Apesar  de  não  identificarmos
nominalmente o responsável por tais classificações – o que nos permitiria compreender melhor os critérios de
seleção –, nos chama a atenção a existência da categoria Hands, que conta com um total de 31 fotografias nas
quais  as  mãos  são  o  assunto  principal,  conferindo  um lugar  de  destaque  para  essa  abordagem na  obra  da
fotógrafa.

FOTOGRAFIA 30 - MÃOS DO ESCULTOR ROBERT
HOWARD, IMOGEN CUNNIGJAM, EUA, 1926.
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Sem a intenção de discutirmos quem fotografou as mãos primeiro, levando-nos a cair

no binômio simplista influenciador-influenciado, a existência dessas imagens, produzidas no

mesmo  ano,  sugere  um  repertório  visual  compartilhado  naquele  contexto.  Mesmo  antes,

Modotti já havia estado em contato com a temática das mãos quando posou para um estudo de

Weston, sob o sol em uma azotea mexicana, em 1924.

Fonte: Sotheby’s.

Nessa  imagem,  as  mãos  não  são  representadas  como produtoras  do  trabalho.  Seu

papel, desta vez, está como protetora da nudez feminina (ou obstáculo, a depender da posição

do observador). Isto porque essa fotografia é a primeira de uma série de quatro imagens feitas

por Weston, em que aos poucos, em cada nova cena, Modotti desvela o quimono que veste até

alcançar  a  nudez plena sobre o chão do telhado.  Para Thomas A. Knight,  no breve texto

FOTOGRAFIA 31 - MÃOS SOBRE O QUIMONO,
EDWARD WESTON, MÉXICO, 1924.
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Dating Edward Weston’s Tina on the Azotea, essa série de fotografias se converteu em “uma

metáfora  visual  surpreendente  para  sua  evolução  estilística  no  México,  do  pictorialismo,

muitas  vezes  empregando  elementos  do  Japonismo,  à  simplicidade  absoluta  do

modernismo”146. É interessante perceber que o enquadramento das mãos em Weston também

se  ligou  a  um  processo  de  experimentalismo  em  seu  trabalho,  se  distanciando  de  uma

fotografia vista como ultrapassada para um sentido moderno de seu fazer fotográfico.

A  representação  das  mãos  atravessa  a  obra  de  Tina  Modotti  em  suas  distintas

abordagens temáticas, desde Flor de Manitas. Em outras ocasiões, fotografou as mãos de sua

mãe, de uma lavadeira e mais de uma vez a de um marionetista. Nessas imagens, com exceção

daquela de sua progenitora, a ênfase residiu sobre um mesmo lugar: as mãos como símbolo do

trabalho. Ao enquadrar os membros, Modotti apresentou sua leitura da produção e da força de

trabalho,  uma  leitura  que  seguiu  a  mesma  linha  das  fotografias  em  que  camponeses

apareceram  como  protagonistas,  isto  é,  o  retrato  de  sujeitos  desprovidos  de  suas

características particulares para serem representados como símbolos coletivos. Talvez tenha

sido esse  aspecto  coletivo  e  atemporal  veiculado  na  fotografia  Mãos de  trabalhador que

chamou a atenção de fotojornalistas amadores e profissionais que formaram o movimento

denominado  como  fotografía  obrera.  No  artigo  Tina  Modotti  e  Kati  Horna,  fotógrafas

produtoras de duas imagens situadas entre a fotografia obrera e o humanismo, Erika Zerwes

afirma que essa imagem (e outras) de Modotti, com um conteúdo politicamente engajado, se

tornou um símbolo do movimento, cujas “fotografias expressavam as questões e problemas

sociais das classes trabalhadoras”147. Jorge Ribalta, no livro  El movimiento de la fotografía

obrera (1926-1939), ensayos y documentos,  apontou que esse processo,  que não deve ser

visto como um agrupamento homogêneo, teve um início praticamente simultâneo na URSS e

na Alemanha. Nesta, a organização inaugural se deu a partir da publicação do dia 25 de março

de  1926  da  revista  ilustrada  Arbeiter  Illustrierte  Zeitung (AIZ),  em que  apresentou  uma

convocatória  que  chamava  “os  potenciais  fotógrafos  amadores  entre  seus  leitores  para  se

tornarem fornecedores de imagens da vida cotidiana do proletariado e das condições objetivas

do trabalho industrial”148. Naquela, seu desenvolvimento inicial ocorreu a partir de uma série

146 KNIGHT, Thomas A. Dating Edward Weston’s Tina on the Azotea. History of Photography, Vol. 20, No. 4,
Winter 1996, p. 371.
147 ZERWES, E. Tina Modotti e Kati Horna, fotógrafas produtoras de duas imagens situadas entre a fotografia
obrera e o humanismo. História Unisinos, v. 20, p. 217, 2016.
148 “[...] a los potenciales fotógrafos amateurs de entre sus lectores para convertise em proveedores de imágenes
de  la  vida  cotidiana  proletária  y  de  las  condiciones  objetivas  del  trabajo  industrial”.  RIBALTA,  Jorge.
Introducción.  In:  RIBALTA,  Jorge  (ed.).  El  movimiento  de  la  fotografía  obrera  [1926-1939]:  Ensayos  y
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de fatores, incluindo o aglutinamento das primeiras fundações de fotojornalismo, o que aponta

para a convergência entre a inauguração do movimento da fotografia obrera e da aparição do

fotojornalismo profissional149. Esse tipo de produção imagética surgiu, portanto, justamente

em um contexto marcado pelo exponencial crescimento, de um lado, da documentação visual

na cultura  moderna  e,  de outro,  dos efeitos  sociais  da crise  econômica  sobre as  camadas

populares: 

Esse movimento também deve ser entendido no contexto das práticas documentais
no cinema e na fotografia que surgiram, em escala internacional, por volta de 1930,
e cuja principal missão é a representação da crise econômica e seus efeitos sociais,
principalmente entre as classes desfavorecidas. O gênero documental surgiu como
tal  naquele  momento  justamente  com  a  missão  de  tornar  visíveis  as  classes
populares  emergentes  na  era  da  democracia  de  massas.  Embora  tal  gênero
documental não deva ser visto como um campo homogêneo, mas sim que dentro
dele  existem  conflitos  e  antagonismos,  principalmente  entre  revolução  e
reformismo, motivados pelo duplo impulso de solidariedade e medo do potencial
dessas  massas  populares  metropolitanas.  É  preciso  também  compreender  a
constituição do gênero no contexto das tecnologias de propaganda de massa que
emergem desse momento inaugural da cultura visual moderna.150

Nesse sentido, os registros mexicanos de Tina, como as mãos do trabalhador descansando

sobre a pá, refletiram diretamente as intenções da fotografia obrera, cumprindo com a tarefa

pretendida pela AIZ em sua convocatória de “capturar a beleza do trabalho e os horrores da

miséria social”151. Logo, sua produção fotográfica estaria nas capas e páginas de importantes

revistas ilustradas da Europa, como a soviética  Sovetskoe foto e as alemãs  Der Ar-beiter-

Fotograf e a já citada AIZ. Segundo Ribalta, o engajamento político de Tina ao redor de sua

participação na seção mexicana do Socorro Vermelho, organização de apoio transnacional

documentos. Madrid, MNCARS/TF Editores, 2011, p. 12.
149 Idem.
150 “Este movimiento debe entenderse también en el contexto de las prácticas documentales en el cine y la
fotografía que emergen, a  escala  internacional,  hacia  1930,  y  cuya principal misión es la representación de la
crisis económica y sus efectos sociales, particularmente entre las clases desfavorecidas. El género documental
surge como tal en ese momento precisamente con la misión de visibilizar a las clases populares emergentes en la
era de la democracia de masas. Aunque tal género documental no debe verse como un campo homogéneo, sino
que  dentro  del  mismo  se  dan  conflictos  y  antagonismos,  principalmente  entre  revolución  y  reformismo,
motivados  por  el  doble  impulso  de  la  solidaridad  y  el  miedo  ante  el  potencial  de  esas  masas  populares
metropolitanas. Es también necesario entender la constitución del género en el contexto de las tecnologías de
propaganda de masas, que emergen de ese momento inaugural de la cultura visual moderna”.RIBALTA, Jorge
(ed.).  El  movimiento  de  la  fotografía  obrera  [1926-1939]:  Ensayos  y  documentos.  Madrid,  MNCARS/TF
Editores, 2011, p. 5 apud ZERWES, Erika. Tina Modotti e Kati Horna, fotógrafas produtoras de duas imagens
situadas entre a fotografia obrera e o humanismo. História Unisinos , v. 20, p. 218, 2016.
151 “capturar la belleza del proprio trabajo y también los horrores de la miseria social”. Preis-Ausschreiben der
AIZ, AIZ, 25 mar. 1926, p. 7 apud RIBALTA, op. cit. loc. cit.
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entre comunistas, a colocou em contato direto com os fotógrafos de Berlim, que promoveram

suas  fotografias  nas  revistas  mencionadas,  convertendo-a  em  uma  das  autoras  de  maior

visibilidade nas publicações do movimento na Alemanha.152

Fonte: SANDERS, Mark; VIVES, Cristina, op. cit., p. 72

Quarenta anos depois de Mãos de trabalhador, em 1966, Alberto Korda acompanhou

Fidel  Castro  durante  sua  visita  a  uma  granja  na  região  de  Oriente.  Nessa  oportunidade,

registrou  em diversos  momentos  as  mãos  do  líder  cubano  e,  na  fotografia  Fidel  Castro

segurando os frutos da colheita, se aproximou esteticamente da imagem feita por Modotti. A

centralidade  está  mais  uma  vez  nas  mãos,  que  carregam  três  frutas  ou  legumes,  e  são

conduzidas pelas linhas horizontais dos antebraços. Na vertical, a costura da roupa, no plano

de fundo, guia o olhar, que tem a centralidade das mãos e os frutos enfatizados pela forma de

seta criada pela gola e pela roupa interior, mais clara, apontando para baixo. As unhas da mão

esquerda estão sujas de terra, denotando o caráter rural da cena, fortalecido pelo tecido grosso

152 RIBALTA, Jorge. Introducción. In: RIBALTA, Jorge (ed.). El movimiento de la fotografía obrera [1926-
1939]: Ensayos y documentos. Madrid, MNCARS/TF Editores, 2011, p. 14.

FOTOGRAFIA 32 - FIDEL CASTRO SEGURANDO OS FRUTOS
DA COLHEITA, ALBERTO KORDA, CUBA, 1966.
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do uniforme. Se em Mãos de trabalhador  temos um camponês sem rosto, representado por

suas mãos e simbolizando coletivamente todos os trabalhadores do campo, aqui temos, ainda

que apenas graças ao título153, uma vez que sem ele, não há elementos para identificar o líder,

Fidel Castro cumprindo esse papel e se convertendo ele próprio o representante da classe

trabalhadora rural.

O caráter personalista da Revolução Cubana é reiterado por Alberto, ressaltando seu

olhar sobre a representação coletiva dos cubanos por meio do corpo de Fidel. Vale lembrar

que  em  seu  discurso  memorialista,  a  situação  precária  dos  cubanos  pobres  seria  apenas

rompida pela intervenção de Fidel. A influência direta do “comandante que mandaria parar”

sobre as desigualdades era o caminho para a transformação social, uma mudança que se daria

pelas mãos do líder. Essa noção está presente também em um dos mais famosos textos do

período revolucionário. Em uma das correspondências enviada ao uruguaio Carlos Quijano,

fundador  do  semanário  Marcha,  em 1965,  Che discutiu  de modo mais  aprofundado suas

reflexões sobre a construção de uma nova consciência por parte da sociedade cubana. No

texto  O Socialismo  e  o  Homem  em  Cuba,  Guevara  apresentou  o  papel  da  educação  na

conscientização das massas, este “novo personagem que surge com a Revolução”. Ao criticar

as  leituras  superficiais  feitas  pelos  “porta-vozes  do  capitalismo”,  o  guerrilheiro  argentino

apontou a relação de simbiose entre o indivíduo e a massa e esta e os dirigentes do Partido:

O que fica difícil entender para quem não vive a experiência da revolução é esta
estreita unidade dialética existente entre o indivíduo e a massa, onde ambos se inter-
relacionam,  e  a  massa  por  sua  vez,  enquanto  conjunto  de  indivíduos,  se  inter-
relaciona com os dirigentes154.

Este processo de construção do  homem novo – e Guevara reitera que o indivíduo, em sua

dupla existência como sujeito único e parte da sociedade, é um “produto inacabado” –, faz

parte de uma educação da consciência que percorre dois caminhos. No primeiro, a educação

direta  é  aquela  que  parte  dos  dirigentes,  daqueles  que  formam a  cúpula  do  governo,  se

valendo  do  aparato  estatal  como  veículo  de  propagação  dos  ideais  socialistas.  Uma  vez

incorporados pela massa, inicia-se o segundo tipo, o da autoeducação ou educação indireta.

153 O título é uma tradução direta daquele apresentado no livro Korda, a revolutionaru lens: “Fidel during a
sowing of pine, Oriente, circa 1966”. Ver: SANDERS, Mark; VIVES, Cristina, op. cit., p. 72.
154 “Lo difícil de entender, para quien no viva la experiencia de la revolución, es esa estrecha unidad dialéctica
existente entre el individuo y la masa, donde ambos se interrelacionan y, a su vez, la masa, como conjunto de
individuos, se interrelaciona con los dirigentes”.  GUEVARA, Ernesto “Che”.  El socialismo y el hombre em
Cuba. Marxists, 1965. Disponível em: <https://www.marxists.org/espanol/guevara/65-socyh.htm>. Acesso em: 4
fev. 2021.
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As ideias são convertidas em hábitos e a massa educada pressiona quem ainda não se educou,

transformando-se em um conjunto de indivíduos que lutam e estão dispostos a sacrifícios

pessoais  por  uma mesma  causa.  Importante  destacar  que,  embora  a  massa  cumpra  papel

fundamental na construção do socialismo, existe certa hierarquia que coloca os dirigentes do

partido como um modelo de indivíduo consciente. Os dirigentes são a vanguarda, isto é, “os

melhores  dentre  os  bons”,  aqueles  que  guiam  e  orientam  o  povo  rumo  ao  triunfo  da

Revolução. De modo geral, o que se busca discutir é o movimento dialético entre indivíduo e

grupo e entre grupo e os dirigentes. Contudo, os dirigentes e, sobretudo, Fidel, ocupam uma

posição central neste processo, como podemos ver quando Guevara afirma que “a iniciativa

parte geralmente de Fidel ou do alto-comando da revolução”155,  ainda que ressalte  que as

iniciativas  não  sejam  acatadas  indiscriminadamente  pela  população.  Algumas  páginas  à

frente, a estreita relação entre Fidel e a massa fica mais clara:

Fidel é mestre nisso [em “auscultar as reações gerais face aos problemas colocados”]
e seu modo particular  de integração com o povo só pode ser  apreciado vendo-o
atuar. Nas grandes concentrações públicas observa-se algo como o diálogo de dois
diapasões,  cujas  vibrações  provocam  outras  no  interlocutor.  Fidel  e  a  massa
começam a vibrar num diálogo de intensidade crescente até alcançar o clímax num
final abrupto coroado por nosso grito de luta de vitória156.

Para  Guevara,  a  percepção  aguçada  de  Fidel  é  capaz  de  perceber  as  necessidades  da

população e  seus discursos públicos  são momentos  nos quais  seus anseios  se juntam aos

anseios alheios tornando-se uma única “vibração”, afinada no mesmo tom. Fidel, os demais

dirigentes e a massa são algo uno, “uma sólida armação de individualidades que caminham

até um fim comum”. Embora sejam algo coeso, “à cabeça da coluna […] está Fidel”, escreve

Guevara e continua: “depois estão os melhores quadros do Partido e imediatamente depois,

tão perto que sua enorme força pode ser sentida, está o povo em seu conjunto” 157. Assim, se

na analogia de Guevara, Fidel é a cabeça da massa, na fotografia de Korda, ele é as mãos dos

trabalhadores.

A recorrência  das  mãos  como temática  comum entre  as  obras  de  Tina  Modotti  e

Alberto Korda indica a confluência da importância do trabalho na construção de uma nova

155 GUEVARA, Ernesto. O socialismo e o homem novo em Cuba. Brasília: Domínio Público, p. 3.
156 Idem.
157 Ibidem, p. 15.
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sociedade, objetivo pretendido no imaginário social compartilhado por ambos durante seus

processos de engajamento político. Como visto aqui, o ponto de divergência entre eles reside

não  na  atenção  despendida  sobre  o  caráter  simbólico  representado  pelas  mãos  como

construtoras da realidade a sua volta, mas sim sobre a especificidade sobre quais serão as

mãos  que  irão  erguer  o  destino  dos  países  em que  atuaram como fotógrafos.  Tina,  cuja

trajetória demonstra seu contato mais estreito ao projeto comunista encabeçado pelo PCM,

refletiu em suas imagens as mãos dos camponeses, metonimicamente representada por um

indivíduo sem rosto, como símbolo do desenvolvimento social no México. Seu contato com

um grupo de fotógrafas estadunidenses ou sua anterior relação com o ensaio que Edward fez

tendo  ela  como  modelo,  em  um  terraço  da  capital,  sugere  a  circulação  de  um  mesmo

repertório visual  em que as mãos assumiam a centralidade do olhar. Ao mesmo tempo, a

recepção de seu trabalho nos meios de vanguardas artísticas e políticas da Europa, com maior

ênfase no movimento da fotografia obrera na Alemanha e na URSS, demonstrou que sua obra

voltada para as condições campesinas ia em direção aos novos rumos que a fotografia social

tomava do outro lado do Atlântico, servido de inspiração para uma grande leva de importantes

fotógrafos. Alberto,  por sua vez, teve na figura de Fidel seu depositário  de esperanças na

modificação da realidade cubana. “Mais fidelista do que comunista”, sua identificação com a

transformação  social  passava  diretamente  pela  figura  do  líder  máximo  do  governo

revolucionário,  o  que  resvalou  em  sua  produção  fotográfica,  de  modo  geral,  e  em  sua

fotografia de mãos, em particular. Ao seguir um mesmo padrão visual do qual se valeu Tina

Modotti, Korda substituiu a metonímia do camponês como símbolo coletivo por Fidel como

representação geral de todos os camponeses. 

A prática fotográfica desenvolvida por Tina Modotti e Alberto Korda, ao longo de

seus  processos  pessoais  de  engajamento  do  olhar,  resultaram  em  uma  fotografia

marcadamente social e aliada diretamente aos contextos históricos dos países em que atuaram,

um período marcado pela busca da estabilização após processos de conflitos civis. Talvez por

conta  disto,  suas  produções  fotográficas  compartilham  de  premissas  caras  a  chamada

fotografia  humanista,  a  qual  estabelece  estreitos  vínculos  com  a fotografia  obrera.  A

definição  desta  vertente  da  fotografia  é  imprecisa,  porém remonta  ao  período posterior  à

Segunda Guerra Mundial. Erika Zerwes, em um artigo sobre sua relação com a fotografia

latino-americana, aponta que na França pós-guerra existiu uma iniciativa de reconstrução não
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apenas material, mas também simbólica entre esquerda e direita a partir de um “bem comum”

e com pressupostos de cunho humanista, exemplificado no discurso do vitorioso general De

Gaulle, que propunha ao Estado francês assegurar a dignidade de seus “filhos e filhas”158. No

final da década de 1940, tais valores eram encontrados no trabalho de fotógrafos, sobretudo

de Paris:

Tanto  seus  discursos,  quanto  as  temáticas  universalistas  de  suas  fotografias,
gravitavam  em  torno  da  vida  cotidiana  das  pessoas  comuns,  de  anônimos,
geralmente no ambiente urbano: a família, as crianças e a infância, a comunidade e a
camaradagem, o amor e os amantes. A tentativa de reconstrução da cisão simbólica
no pós-guerra envolveu assim a fotografia, por meio de uma representação do que
seria a própria França e seus “filhos e filhas”. Animada pelos ideais defendidos por
De  Gaulle,  essa  fotografia,  que  mais  tarde  seria  associada  a  um  movimento
denominado  humanista,  elaborou  um  léxico  visual  e  uma  coleção  de  símbolos
relativos  a  Paris,  aos  parisienses  e  aos  franceses  em  geral  (BEAUMONT-
MAILLET, 2006, p. 13).159 

Durante  a  segunda metade  do século XX, se notou no Ocidente  um processo gradual  de

consolidação no meio fotográfico dessa vertente de caráter humanista por meio da atuação de

fotógrafos franceses e de revistas ilustradas e agências de fotografia, sendo a Magnum de

Robert Capa a principal expoente. Deste modo, paralelamente a uma cultura política similar

àquela francesa, uma cultura visual tributária do humanismo se alastrou por outros países,

levando  o  historiador  da  fotografia  Peter  Hamilton  a  apontar  para  um  paradigma

representacional humanista160.

Apesar da indefinição da categoria  fotografia humanista,  há o consenso de que seu

conteúdo se refere ao ser humano, sua dignidade e sua relação com a Natureza. Ainda em

Zerwes,  seu diálogo com a noção de “fotografia  latino-americana” remonta aos primeiros

debates sobre o tema, inaugurados de forma ampla pelo Primer Coloquio Latinoamericano de

Fotografia,  realizado  em  1978,  na  Cidade  do  México.  Dentre  os  convidados  para  as

ponencias – uma série de conferências de fotógrafos e especialistas na área –, esteve Cornell

Capa, fotógrafo que havia dirigido a agência Magnum por seis anos após a morte de seu

158 ZERWES, Erika. (2017).  A fotografia humanista e a construção de uma historiografia sobre a fotografia
latino-americana. Revista História: Debates E Tendências, 16(2), 315. 
159 Idem.
160 HAMILTON, Peter. Representing the social: France and frenchness in post-war humanist photography. In:
HALL, Stuart (Ed). Representation: cultural representations and signifying practices. London, Thousand Oaks,
New Delhi: SAGE, 2007 apud ZERWES, op. cit, p. 316.



124

irmão, Robert Capa, em 1954, e então diretor da International Center of Photography (ICP),

uma organização fundada a partir de fotografias de seu irmão e de outros fotógrafos ligados à

fotografia  humanista francesa  e  internacional  e  dedicada  “à  fotografia  que  demanda

envolvimento pessoal e interesse [concern] pela humanidade”161. Sua conferência no colóquio

causou grandes polêmicas e suscitou o debate sobre o teor da fotografia social produzida na

América Latina. 

O cerne do debate residiu na defesa de uma ética ligada à produção fotográfica de

cunho humanista.  Capa,  relembrando  as  viagens  que  fizera  para  a  América  Latina  como

fotógrafo da revista Life, entre 1952 e 1964, afirmou que sua motivação esteve circunscrita à

sua inclinação humanista, um olhar socialmente engajado visto pela fotógrafa argentina Alicia

D’Amico  como  impreciso  politicamente.  Contudo,  a  principal  crítica  partiu  do  fotógrafo

mexicano Nacho López, que apontou a conduta humanista de Capa como baseada em uma

“moral burguesa imperante”, de pessoas que “não se comprometem em tomar uma direção

ideológica definida” e concluindo que “posar como humanitário e liberal é uma posição muito

cômoda”. No fim, ao afirmar sua própria concepção sobre a importância da fotografia social,

López curiosamente retomou os pressupostos da fotografia humanista que há pouco criticara:

Esta fotografia  de testemunho […] é uma contribuição  original  cujo autor  tenha
testemunhado um fato, tenha atestado uma verdade como um denominador comum a
todos os seres humanos; uma verdade que irradia uma vivência social e cultural. […]
A função primordial da fotografia,  eu acredito ferventemente,  é aquela que serve
melhor  às  lutas  vitais  dos  povos,  e  ao  homem  na  afirmação  de  sua  dignidade
(LÓPEZ, 1978b, p. 38).162

A “dignidade humana” foi apresentada como um objetivo desde o pronunciamento de De

Gaulle e reapareceu por diversas vezes no discurso sobre a fotografia humanista na Europa e

EUA. Ao se opor às afirmações  de Cornell  Capa sobre o caráter  humanista  de seu fazer

fotográfico,  Nacho López reiterou as  premissas de seu alvo,  indicando a persistência  dos

debates sobre o tema e sua estreita relação com a formação inicial da categoria de “fotografia

latino-americana”.

161 CAPA, Cornell (Ed). The concerned photographer: the photographs of Werner Bischof, Robert Capa, David
Seymour, Andre Kertesz, Leonard Freed, Dan Weiner. New York: Grossman, 1968 apud ZERWES, op. cit., p.
319.
162 Ibidem, p. 321.
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Em 1993, quase dez anos depois de ter  realizado a primeira  exposição fotográfica

latino-americana  na  Europa,  chamada  Fotografie  Lateinamerika:  von  1860  bis  heute,  a

curadora  alemã  Erika  Billeter  publicou  o  livro  Canto  a  la  realidad:  fotografia

latinoamericana 1860-1993. Ambas as obras – exposição e livro – são devedoras do Primer

Coloquio.  Enquanto  a  exposição  apresentou  ao  público  fotografias  e  textos  de  diversas

pessoas que participaram dos debates sobre a fotografia latino-americana, o livro trouxe textos

da própria autora, a qual se destaca ao propor a unidade da produção fotográfica documental

da América Latina a partir da ótica humanista da fotografia:

O  fotojornalismo,  ou  seja,  esse  tipo  de  fotografia  utilitária  que  responde  a
encomendas diretas, tem destacados representantes em todos os países da América
Latina; muitos mais do que poderíamos representar aqui. Deve-se citar, no entanto, a
Sandra  Bracho  (nascida  em Caracas),  Claudia  Gordillo,  na  Nicarágua,  e  a  Max
Hernández,  que  trabalha  como  fotojornalista  em  Honduras.  Dada  a  concepção
humanista que inspira a estes fotógrafos, não se pode estranhar que o tema em torno
do qual  giram as  suas  reportagens  seja  o da  violência  e  a  guerra.  Comunicar  a
verdade é para eles um desejo pessoal e a expressão de sua atividade profissional
(BILLETER, 1993, p. 50).163

As ideias de uma “fotografia utilitária” e de “comunicar a verdade” se relacionam diretamente

com as produções fotográficas de Tina Modotti e Alberto Korda, bem como seus próprios

discursos sobre o fazer fotográfico, como vimos na carta enviada por Korda à Célia Sanchez,

alertando-a da necessidade de salvaguardar os negativos de seu estúdio fotográfico, uma vez

“que tal material é de suma importância histórica”, ou como veremos no próximo capítulo na

concepção de fotografia de Tina, vista como uma ferramenta de transformação social. Embora

crescentes,  os  estudos sobre a  fotografia humanista ainda carecem de trabalhos  amplos  e

transnacionais, os quais dificultam uma relação mais aprofundada. No entanto, alguns pontos

em comum são percebidos entre a fotografia humanista e a fotografia latino-americana, como

a ênfase do trabalho dos fotógrafos como autores e o deslocamento temático de uma  classe

operária  para  uma  classe  popular.  Desta  forma,  nos  parece  que  Tina,  próxima  do

desenvolvimento inicial da fotografia humanista francesa, compartilhou das prerrogativas do

primeiro  grupo,  direcionando  suas  lentes  não para  os  operários  da  fábrica,  mas  para  sua

homóloga  força  de  trabalho  no campo.  Alberto,  por  sua  vez,  voltou  sua  câmera  para  os

populares que tomavam as ruas cubanas, os quais, embora fossem também camponeses, foram

163 BILLETER, Erika (Org.). Canto a la realidad. Madrid, Barcelona: Lunwerg, 1993 apud ZERWES, op. cit.,
p. 323.
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retratados como apoiadores do novo governo e, por consequência, dos líderes que indicavam

os caminhos.

Entretanto, antes de alcançar a temática dos camponeses ou dos dirigentes, ambos os

fotógrafos passaram por um período em que formaram as bases estéticas de sua obra fora do

campo  político,  produzindo  imagens  consideradas  triviais  em  comparação  com  suas

contribuições  posteriores  na  construção  de  uma  memória  visual  de  México  e  Cuba,  em

momentos  marcados pelos  impactos  das revoluções.  Defendemos que a noção que separa

estes dois momentos de suas trajetórias como fases distintas, além de minimizar a importância

de seus períodos formativos, desconsidera o contínuo em suas produções. Esses períodos de

formação,  mais  que  apontar,  nos  ajudam  a  explicar  os  contextos  de  maior  engajamento

político  em suas  obras.  Ainda que separados por  cerca  de quarenta  anos,  Tina  e  Alberto

compartilharam questões comuns, como o enfoque dado ao protagonismo de novo tipo que os

camponeses ergueram durante a institucionalização das revoluções. Por outro lado, vimos que

os dois fotógrafos responderam de formas distintas às demandas que lhes foram impostas, em

suas trajetórias e seus ofícios: Tina, muito ligada à rede de sociabilidade em que se inseriu, se

filiou  ao  PCM;  Alberto  permaneceu  discretamente  “à  margem”  da  militância  e  manteve,

enquanto pôde, seu escritório pessoal; Tina, justamente por sua filiação ao comunismo em um

momento marcado pela crescente perseguição sobre a esquerda mexicana, produziu uma obra

que pode ser lida como uma crítica ao discurso visual oficial; Alberto, bastante próximo de

Fidel durante os importantes primeiros anos do governo revolucionário, ajudou a edificar a

memória  visual  da  Revolução  em  Cuba.  Ambos  percorreram  os  territórios  dos  países  e

descobriram o “povo”: Tina privilegiou a ausência de individualidade para alcançar a noção

de coletividade; Alberto buscou modelos individuais que simbolizassem o coletivo. As bases

construídas nos anos iniciais de Tina transpareceram ao fotografar símbolos comunistas ou

personalidades  ligadas  à  ideologia,  como  Mella,  mantendo  seu  gosto  pela  composição;

Alberto fez o mesmo, sem abandonar a técnica e o olhar adquiridos no trabalho publicitário. A

distância temporal e espacial entre suas trajetórias nos possibilitou comparar as semelhanças e

diferenças  desses  dois  importantes  casos  da  fotografia  latino-americana  e  a  analisar  os

desenvolvimentos  particulares  de  seus  olhares  engajados.  Se  neste  momento  buscamos

comparar  suas  obras,  no próximo capítulo  iremos  conectá-las  a  partir  da  contribuição  de

ambos para a construção de uma fotografia icônica, considerando o papel desempenhado pela



127

fotografia na conformação das memórias sobre personalidades que se tornaram símbolos de

Cuba, como Ernesto Che Guevara e Julio Antonio Mella.
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3. CAPÍTULO 3 – SOB AS LENTES DAS REVOLUÇÕES: A FORMAÇÃO DE 
FOTOGRAFIAS ÍCONES

Quando  a  rebelião  de  Francisco  Madero  aconteceu,  a  fotografia  há  pouco  havia

rompido com a limitação de longas exposições e ainda dependia de grandes tripés e pesadas

câmeras. O cinema, por sua vez, não tinha sequer alcançado a maioridade. O período entre o

fim do século XIX e o início do XX foi  marcado pelas  grandes  mudanças  no campo da

imprensa, que buscava uma maior difusão e distribuição de seus periódicos a um baixo custo

e  a  um novo  grupo  leitor,  formado  também  pelas  classes  subalternas.  Nesse  sentido,  as

imagens desempenharam um importante papel no imaginário social mexicano: as caricaturas

em  jornais  oposicionistas  foram  fundamentais  para  a  formação  de  uma  consciência

revolucionária164; as fotografias ocuparam um lugar de destaque ao romper com a tradição

pictorialista  da  pintura  que  registrava  determinados  grupos  sociais,  como  indígenas,

camponeses  e  operários,  sob  a  noção  de  "tipos  humanos"165.  Concomitante  ao  processo

revolucionário,  "essas  camadas  sociais  adquiriram  nova  fisionomia,  pois  os  personagens

populares  que antes  eram classificados como curiosidades  nacionais  irromperam como os

principais protagonistas na cena social"166. O novo México que se almejava no horizonte em

decorrência dos conflitos civis também era atravessado por transformações importantes no

campo visual. Pensar a Revolução Mexicana implica necessariamente em considerar o papel

desempenhado pelas imagens, de modo geral, e a fotografia, particularmente. Como defende

John Mraz, a "construção da identidade [nacional] no México foi realizada em grande parte

por meio das culturas visuais modernas da história da fotografia, do cinema e da pintura"167.

Embora a distância temporal deva ser considerada, a qual separa mais de cinquenta anos de

desenvolvimento do aparato fotográfico, no caso cubano, a imagem também desempenhou um

papel  central  na  formação  de  uma  nova  identidade.  Quando  a  Revolução  irrompeu nos

últimos  anos da década  de 1950,  a  presença  das  fotografias  era  maciça  nos  periódicos  e

164 BARBOSA, op. cit., p. 39.
165 Sobre os "tipos humanos": "[...]  a singularidade visual  do México é proporcionada principalmente pela
extraordinária profusão dos “vestígios” arquitetônicos e humanos das grandes civilizações pré-colombianas e
pela  experiência  colonial  privilegiada;  os  vestígios  humanos  são,  de  certa  forma,  o  resultado  de  um
subdesenvolvimento que mantém muitos mexicanos vivendo em passados que a modernidade teria erradicado.
Aqueles retratados em formas de trabalho arcaicas e marginais eram conhecidos como “tipos mexicanos” no
século XIX, mas esses infelizes continuam sendo incorporados por fotógrafos  contemporâneos,  mexicanos e
estrangeiros, como símbolos da mexicanidade". MRAZ, p. 4. 
166 BARBOSA, op. cit., p. 49.
167 "identity  construction  in  Mexico  has  been  carried  out  largely  through  the  modern  visual  cultures  of
photography, cinema, and picture histories". MRAZ, p. 2. 
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ajudaram  a  construir  uma  imagem  positiva  dos  jovens  guerrilheiros  que  haviam  se

embrenhado nas florestas de Sierra Maestra, sobretudo daquele que encabeçava o movimento.

Jornalistas norte-americanos fotografaram e entrevistaram Fidel para a TV estadunidense em

1957,  por  exemplo.  O  cinema  adquiriu  status  de  instituição  privilegiada  pelo  governo

revolucionário,  recebendo  incentivos  financeiros  e  outras  ordens  para  seu  pleno

desenvolvimento  com  o  objetivo  da  conscientização  das  massas.  Como  veremos,  os

falecimentos  de  importantes  dirigentes  foram  ressignificados  e  novas  trajetórias,  agora

simbólicas, foram erguidas com base na reprodução fotográfica de seus rostos, estampados

em todos os suportes imagináveis. Desta forma, pretendemos neste capítulo investigar o lugar

ocupado pelas imagens nas revoluções Mexicana e Cubana, com destaque para a fotografia, e

o papel Tina Modotti e Alberto Korda desempenharam, participando da conformação de um

imaginário social e uma memória coletiva por meio de fotografias que se tornaram ícones.

3.1 A fotografia na Revolução Mexicana

O século XIX no país mexicano foi palco do desenvolvimento de uma cultura visual

moderna. Para Mraz168, a modernidade na cultura visual se deu a partir da coexistência de três

elementos que surgiram neste contexto. O primeiro é a noção de credibilidade trazida pelo

aparecimento  da  fotografia,  que,  por  conta  de  seu  caráter  mecânico,  sem  uma  aparente

interferência do fotógrafo no momento exato do registro, foi tomada desde seus anos iniciais

como mais fiel à realidade do que outras expressões visuais, sendo considerada um “espelho

do real”. Complementar a isso, o autor considera ainda a massificação como outro elemento

fundante. A reprodutibilidade técnica, como o surgimento do carte-de-visite, garantiu a ampla

distribuição e contato de muitas pessoas com uma mesma imagem, o que potencializou sua

influência na construção de uma identidade nacional. O movimento inaugurado pela ampla

reprodução  e  circulação  nesse  contexto  influiu  também  para  a  criação  das  celebridades,

aspecto crucial da cultura visual moderna, segundo Mraz. Se antes um sujeito era alçado à

posição da fama devido a determinados feitos de sua trajetória, com o advento desses tipos de

suportes a lógica se inverteu e indivíduos passaram a se tornar famosos simplesmente por

terem seus rostos estampados na mídia. 

168 MRAZ, op. cit., p. 3.
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A Revolução Mexicana estreou no século XX latino-americano a construção de ícones

fotográficos,  imagens  realizadas  e  apropriadas  como  personificação  de  algo,  sendo  estas

fotografias  distanciadas  de seu contexto  original  de produção.  Este  é  um movimento  que

aconteceu  de  modo  semelhante,  guardando  as  devidas  particularidades,  no  processo

revolucionário  cubano,  como veremos.  Zerwes,  no  artigo A  fotografia  ícone:  imagens de

guerra icônicas e a cultura visual contemporânea, retornou à reflexão que Phillipe Dubois

estabeleceu entre os apontamentos de Charles Sanders Pierce e sua aplicação na fotografia.

Ao  retomar  as  categorias  discutidas  pelo  linguista,  Dubois  destacou  que  a  fotografia  é

indiciária por conta de suas características próprias de produção, as quais estabelecem uma

relação direta por contiguidade física entre a imagem e seu objeto representado. O caráter

icônico, possível em qualquer fotografia, 

é autônomo, remetendo, por suas características estéticas, a algo real ou imaginado,
como, por exemplo, um conceito ou uma ideia. No caso da imagem fotográfica, esse
caráter  icônico, segundo Dubois, seria o começo da morte do seu caráter indicial.
Ou seja,  ele  emergiria  justamente quando,  na leitura  que se faz  dela,  a  imagem
fotográfica deixasse de se referir diretamente ao seu objeto específico, particular, e
passasse  a  representar  algo  mais  abrangente,  fixando-se  na  memória  e  assim
perdendo sua conexão temporal.169

O ícone fotográfico não se restringe somente à superação de seu contexto de produção, mas

também de sua circulação, visto que, “além de ser associado com a representação de todo um

evento,  e  não  apenas  seu  objeto  particular,  ele  também  transita  em diferentes  meios,  e,

portanto, com diferentes objetivos”170. As fotografias icônicas do México foram reproduzidas

em diversos suportes ao longo da História, de banners políticos até camisas, passando pelas

paredes de prédios públicos, pelas páginas de jornais e de álbuns como os Historias Gráficas

e pelas revistas ilustradas. 

Diferente de outras lideranças do mesmo contexto revolucionário, Emiliano Zapata se

converteu em um ícone não apenas local, mas em um símbolo da transformação social em

escala latino-americana., um símbolo que não se deu do dia para a noite, mas que aconteceu

com um peso importante a partir das fotografias, se distanciando da construção memorialista

169 ZERWES, E.. A fotografia ícone: imagens de guerra icônicas e a cultura visual contemporânea. Studium
(UNICAMP), v. 1, p. 6, 2016.
170 Ibidem, p. 7.
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de outros líderes do mesmo contexto, como de Francisco Villa, que teve forte presença da

literatura ficcional, como apontou Rafael Hernández Ángeles:

As fotografias de Emiliano Zapata contribuíram para a construção e permanência de
seu  mito  histórico.  Sua  imagem  tem  sido  usada  como  símbolo  de  programas
governamentais  e  como bandeira de protesto social.  Seu nome já  foi  usado para
batizar ruas, mercados, praças, ejidos, engenhos. Emiliano Zapata, em nosso país,
esteve  associado  à  infraestrutura  agrícola  e  aos  movimentos  camponeses.  Ao
contrário de Francisco Villa, que tem sido protagonista — além dos valiosos estudos
históricos, como os de Friedrich Katz, Pedro Salmerón ou Paco Ignacio Taibo II,
entre outros — de uma extensa bibliografia narrativa que alimenta o mito, como os
romances  de  Martín  Luis  Guzmán,  Nellie  Campobello,  Rafael  F.  Muñoz,  entre
outros,  há  pouca  literatura  dedicada  à  figura  de  Zapata.  Acredito  que  as  fotos
atendem a esse vazio e alimentam seu mito histórico.171

Em meio ao grande conjunto documental de fotografias de Zapata e do zapatismo durante o

período revolucionário mexicano, certamente a imagem em que vemos o líder de Morelos

enquadrado de corpo inteiro, segurando uma espingarda, provavelmente do tipo 30-30, que se

tornou bastante popular naquele período, é a principal fotografia de sua construção mítica.

171 “Las fotografías de Emiliano Zapata han contribuido a la construcción y permanência de su mito histórico.
Su imagen ha sido utilizada como símbolo para programas de gobierno y como bandera de la protesta social. Su
nombre ha sido utilizado para bautizar calles, mercados, plazas, ejidos, ingenios. Emiliano Zapata, en nuestro
país, se ha asociado con la infraestructura agrícola y movimientos campesinos. A diferencia de Francisco Villa,
que  ha  sido  protagonista  —aparte  de  los  valiosos  estudios  históricos,  como  los  de  Friedrich  Katz,  Pedro
Salmerón o Paco Ignacio Taibo II, entre otros— de una amplia bibliografía narrativa que alimenta el mito, como
las novelas de Martín Luis Guzmán, Nellie Campobello, Rafael F. Muñoz, entre otros, existe poca literatura
dedicada a la figura de Zapata.  Considero que las fotos atienden esse vacío y alimentan su mito histórico”.
ÁNGELES, Rafael  Hernández.  Las fotos.  In: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE
LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO. A 100 años. Iconografía de Emiliano Zapata. México: INEHRM, 2019,
p. 15.
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FOTOGRAFIA 33 - EMILIANO ZAPATA
EM SEU QUARTEL DE CUERNAVACA,
AUTORIA DESCONHECIDA, MÉXICO,

1911.

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO. A

100 años. Iconografía de Emiliano Zapata. México: INEHRM, 2019.
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Nesta fotografia de autoria desconhecida172, além da espingarda em sua mão direita, um sabre

está preso ao cinto e apoiado por seu outro membro. O simbólico sombrero repousa em sua

cabeça que se volta para o lado esquerdo, enquanto o corpo está posicionado para a direita.

Seu olhar se dirige para fora do nosso campo de visão. Com seu recorrente bigode e suas

sobrancelhas levemente franzidas, ele demonstra seriedade. Duas cartucheiras se entrecruzam

sob o peito, que também recebe uma faixa listrada de general, provavelmente com as cores

nacionais. O ambiente em que a fotografia foi produzida e que constrói o segundo plano da

imagem possui uma escada173. Do lado esquerdo, vemos o seu sentido ascendente. Do direito,

a direção oposta, em que alguns homens se encontram sentados ou encostados na parede de

tijolos. Diferente de Zapata, dois homens encaram diretamente a câmera que registra a cena.

Na interpretação de Carlos Alberto Sampaio Barbosa, presente no livro A fotografia a serviço

de Clio: Uma interpretação da história visual da Revolução Mexicana,

A carabina e as  cananas [cartucheiras] cruzadas remetem a um poder militar que
Zapata  intenta  mostrar  que  possui.  O sabre,  elemento  simbólico  por  excelência,
numa guerra em que as armas de fogo predominam, remete a uma idéia [sic] de
liderança,  pois  era  usado  apenas  por  oficiais  do  exército.  Ele  representa  uma
intersecção  entre  o  poder  militar  e  o  poder  político,  que  é  reforçado  pela  faixa
(banda de general), afirmando um poder (local) sobre suas tropas e uma tentativa de
estabelecer um poder nacional.174

172 Durante muitos anos, a autoria desta fotografia foi creditada a Agustín Victor Casasola, uma vez que três
negativos  se  encontram  em  sua  coleção  salvaguardada  na  Fototeca  Nacional  del  Instituto  Nacional  de
Antropología e Historia (INAH), no México. Em 1995, no contexto de uma exposição no Museo Estudio Diego
Rivera, Blaca Garduño, diretora do espaço naquela altura, afirmou que no negativo estava escrito “Copy Right
Hugo Brehme”, colocando o fotógrafo alemão como o homem por trás da câmera. Contudo, novas descobertas
foram feitas em 2009. A pesquisadora Mayra Mendoza Avilés, por meio de investigações sobre a materialidade
do  negativo  mais  antigo  na  Fototeca,  identificou  uma  frase  em  inglês,  na  qual  se  lê:  “Zapata,  Photo  and
Copyright by F.M.” Com esse novo elemento, Avilés acredita tratar-se de algum fotógrafo estadunidense de
passagem pelas terras mexicanas, de nome F. Moray ou McKay. Além disso, a caligrafia não corresponderia à
letra de Brehme, o qual também não possuía o costume de assinar suas fotografias nem dominava o inglês.
Como se não bastasse termos três possíveis nomes disputando a autoria, outro foi colocado por Arturo Guevara
Escobar, levantando dúvidas ao redor de um fotógrafo desconhecido que esteve registrando o mesmo evento, no
mesmo local:  Walter  P.  Hadsell  ou Walter  E.  Hadsell.  Ver  ARNAL,  Ariel.  El  río  que  cambia.  Vicisitudes
historiográficas de una fotografía de Emiliano Zapata. Historias. Revista de la Dirección de Estudios Históricos,
num. 93 (2016), p. 63-66.
173 Ariel Arnal apresenta uma cópia da primeira página do periódico El Imparcial de 16 de abril de 1913 em
que vemos  o  mesmo momento registrado  na  fotografia  de  Emiliano  Zapata,  porém em um enquadramento
aberto, abrangendo mais detalhes do ambiente e incluindo outros camponeses que foram cortados da fotografia
que destaca o líder do sul. Ver ARNAL, Ariel. Atila de tinta y plata. Fotografía del zapatismo en la prensa en la
Ciudad de México entre 1910 y 1915. Cidade do México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010, p.
78.
174 BARBOSA, Carlos Alberto Sampaio. A fotografia a serviço de Clio. Uma interpretação da história visual da
Revolução Mexicana (1900-1940). São Paulo: Editora Unesp, 2006, p. 101. 
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Esta é, portanto, uma fotografia repleta de diferentes símbolos que se condensam na figura de

Zapata, este também transmutado a posteriori em ícone.

Fotografias como a anterior garantiram não apenas a criação do mito, bem como sua

circulação para além das fronteiras nacionais175. Embora atualmente o Caudillo del Sur tenha

se tornado um ícone das lutas populares, sobretudo aquelas atravessadas primordialmente pela

questão agrária, Ariel Arnal, em Atila de tinta y plata. Fotografía del zapatismo en la prensa

en la Ciudad de México entre 1910 y 1915, afirmou que sua condição de celebridade, nos

termos de Mraz, apenas se deu a partir de sua morte em 1919:

Após a morte de Zapata e o desaparecimento definitivo de seu movimento, esta é
precisamente a função que será dada a certas fotografias do zapatismo [função de
culto  com  valor  simbólico].  Da  fotografia  de  seu  cadáver  cercado  por  seus
simpatizantes à imagem atribuída a Hugo Brehme em que Emiliano Zapata aparece
com a faixa de general, o sabre, o revólver e o fuzil na mão, constatamos, a partir de
1919, que essas imagens se tornam guardiãs de culto popular; tornam-se símbolos da
luta camponesa e popular à maneira dos ícones da tradição católica. Por tudo isso,
desde a morte de Zapata até os dias de hoje, podemos afirmar que várias fotografias-
símbolos do movimento zapatista adquiriram desde então o caráter de fetiche.176

Até  então,  durante  os  primeiros  anos  da  Revolução,  Zapata  era  apresentado  em  jornais

atrelados às classes burguesas como um selvagem, como exemplo da barbárie: o periódico El

Imparcial,  braço direito  da oligarquia científica,  batizou Zapata  como o  Átila  del Sur;  os

jornais constitucionalistas El Pueblo e El Demócrata lhe atacaram com mais vigor do que a

imprensa porfirista; as caricaturas também tiveram um peso importante nesse contexto, como

as ilustrações de Ernesto "El Chango" García Cabral, Santiago R. de la Vega e outros artistas

anônimos  que  estamparam  diversas  revistas  ilustradas  com  imagens  satíricas  que

demonstravam a debilidade de Francisco I. Madero frente a Zapata e as características cruéis,

175 Sobre a representação de Emiliano Zapata no cinema norte-americano,  ver  DE FAZIO, Andréa Helena
Puydinger.  Viva Zapata! Cultura, política e representações do México no cinema norte-americano. 1. ed. São
José dos Pinhais: Editora Estronho, 2016.
176 "Tras la muerte de Zapata y la deinitiva desaparición de su movimiento, esta es precisamente la función que
se le  otorgará  a  determinadas  fotografías  del  zapatismo.  Desde  la  fotografía  de su cadáver  rodeado de  sus
simpatizantes,  hasta  la  imagen atribuida a  Hugo Brehme en la  que  aparece  Emiliano  Zapata  con banda de
general, sable, revólver y fusil en la mano encontramos, a partir desde 1919, que dichas imágenes se tornan en
las depositarias del culto popular; se convierten en símbolos de lucha campesina y popular al modo de los iconos
de la tradición católica. Por todo ello, a partir de la muerte de Zapata y hasta nuestros días, podemos airmar que
diversas  fotografías-símbolos  del  movimiento  zapatista  adquieren  desde  entonces  el  carácter  de  fetiche".
ARNAL, Ariel. Atila de tinta y plata. Fotografía del zapatismo en la prensa en la Ciudad de México entre 1910 y
1915. Cidade do México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010, p. 51-52.
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selvagens e sanguinárias  do líder  de Morelos177.  Comum aos mitos,  a ausência da pessoa

mitificada deu margem ao surgimento de uma nova apropriação de sua imagem, conferindo-

lhe atributos de herói nacional. Nesse sentido, Álvaro Obregón e os sonorenses censuraram

sua morte, lhe declararam uma vítima de Carranza, reconheceram sua luta pela terra e fizeram

acordo com o que havia sobrado do zapatismo.  Lázaro  Cárdenas,  anos depois,  utilizou a

imagem de Zapata em seu projeto de reforma agrária, reconhecendo as contribuições de sua

luta pela terra. Os governos pós-revolucionários, por sua vez, dividiram a imagem de Zapata,

não sem conflitos, com os movimentos sociais mexicanos. Dentre eles, o mais significativo

dos  últimos  anos  tem  sido  o  uso  dado  pelo  Ejército  Zapatista  de  Liberación  Nacional

(EZLN), desde sua atuação pública com o levante de 1994.178

Enquanto o ano de 1919 marcou a morte de Zapata e seu renascimento simbólico, o

conjunto de álbuns fotográficos organizados por Agustín Víctor Casasola teria sido um ponto

de  inflexão  nesse  enredo.  De  acordo  com  Ángeles,  a  recepção  de  Zapata  enquanto  um

“bandido  selvagem”  para  “revolucionário”  é  evidenciada  no  Álbum  Histórico  Gráfico,

publicado em 1921. É interessante notar que, embora essa publicação tenha sua importância

na história da circulação da imagem do líder de Morelos, o Historia Gráfica de la Revolución

Mexicana, um desdobramento ampliado do Álbum, recebe outra leitura sobre a abordagem de

Zapata  e  do  movimento  zapatista.  Organizado  por  Gustavo Casasola,  filho  de  Agustín,  e

publicado  pela  primeira  vez  em 1946,  com sua  edição  definitiva  em 1970,  ampliando  o

recorte  temporal  de  1900-1946  para  1900-1970,  o Historia  Gráfica  de  la  Revolución

Mexicana é constituído de dez volumes que contabilizam mais de onze mil fotografias. Ainda

que a imagem fotográfica tenha maior destaque, “o texto redigido por Gustavo Casasola se

apresenta  como  uma  linha  de  amarração  da  narrativa  visual  realizada  por  meio  das

fotografias”179. Em cada volume, capítulos curtos tratam de temas distintos, que versam sobre

o movimento  armado,  a política,  a questão eleitoral,  o social,  o militar  etc.  Barbosa,  que

analisou a organização do  Historia e o impacto da curadoria de Gustavo na construção de

determinada  memória  visual  sobre  o  contexto  mexicano,  ressaltou  que  Zapata  foi  pouco

representado  na  obra,  somando  apenas  33  fotografias  nos  quatro  primeiros  volumes,  que

abarcam os anos entre  1900 e 1916.180 Dentre os possíveis motivos para essa ausência,  o

177 Ibidem, p. 16.
178 Idem.
179 BARBOSA, op. cit p.67.
180 Ibidem, p. 97.
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historiador alerta para a questão geográfica. Os levantes de Morelos não foram cobertos pelos

Casasolas,  uma  vez  que  estavam  em  outro  local  acompanhando  os  desdobramentos  do

conflito  civil.  Para contornar  a  situação,  era  comum a compra de material  fotográfico de

outros profissionais que estavam nessas localidades, como no Sul do México. No entanto, um

segundo  motivo  retorna  ao  preconceito  sobre  os  camponeses  e  indígenas  do  movimento

zapatista que já lhes acompanhavam desde o período em que Zapata recebeu a pecha de Átila

del Sur, isto é, essas pessoas “não tinham o mesmo prestígio social dos exércitos comandados

por líderes brancos de extratos superiores”181, resultando nas poucas referências nas páginas

do livro.  De toda forma,  no  Historia está mais  uma vez a fotografia  de Zapata de corpo

inteiro, com sua espingarda, seu sabre, sua faixa e seu sombrero, reforçando a relação entre a

memória sobre ele e esta imagem. 

Este  tipo  de  construção  imagética  e  memorialística  escapa  das  intenções  dessas

lideranças,  embora  tenham  reconhecido  desde  o  início  do  processo  revolucionário  a

importância do compartilhamento de suas imagens como propaganda sobre si próprios e sobre

suas causas, empregando pessoas para filmar ou fotografar suas empreitadas ou incorporando-

as em suas tropas, algo que é ressaltado por Mraz182. Consciente ou não, a produção de tais

fotografias  contribuiu  diretamente  para  a  edificação  de  uma  nova  identidade  nacional

mexicana, uma suposta mexicanidad, não apenas por meio daquelas de seus principais líderes,

mas também a partir de imagens que retrataram o povo do campo e da cidade.

3.2 A fotografia na Revolução Cubana

A vitória dos rebeldes em 1 de janeiro de 1959 se tornou um ponto de inflexão na

história cubana não apenas no campo político e econômico da ilha caribenha como também

no âmbito da cultura.  Poucos meses depois do “triunfo da Revolução”,  o governo recém-

instituído apresentou iniciativas que visavam o desenvolvimento cultural e artístico da nação

por meio da criação de determinados organismos estatais, como o Instituto Cubano del Arte e

Industria Cinematográficos (ICAIC), voltado para o cinema, e a Casa de las Américas, com

ênfase na literatura. A historiadora Mariana Martins Villaça, em Cinema Cubano: Revolução

181 Idem.
182 MRAZ, op. cit. p. 61.
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e Política Cultural, destacou que a promoção dos bens culturais e sua popularização eram as

metas centrais do Ministério da Educação, que incorporava o papel do Ministério da Cultura,

apenas criado em 1975, e, para isso, promoveu diversos eventos massivos e com prioridade

sobre aquelas expressões artísticas que melhores seriam absorvidas pela população – como o

cinema –  para  atingir  o  maior  número de  pessoas  com a  propaganda  política183.  No que

concerne  à  fotografia,  não  houve  paralelismos  durante  a  primeira  década  do  governo

revolucionário, sendo a criação da subseção fotográfica da Unión Nacional de Escritores y

Artistas  de  Cuba  (UNEAC)  um  importante  passo  para  o  reconhecimento  oficial  dos

fotógrafos,  indispensável  para  qualquer  sobrevivência  cultural  no  país184.  Contudo,  este

movimento apenas se deu em 1975. Durante cerca de quinze anos a fotografia em Cuba, um

país  marcado naquele  período pela  progressiva  interferência  estatal,  esteve  nas  mãos  dos

próprios fotógrafos que participaram da construção visual da nova realidade. A nosso ver, isto

não significou uma autonomia desenfreada nem a ausência total de iniciativas que, de alguma

forma, aglutinaram esses fotógrafos. Sem referenciais claros, os fotógrafos que atravessaram

os anos sessenta trouxeram na bagagem suas experiências anteriores à Revolução, passando a

retratar novos temas.

Em Fotografía cubana: contexto y significado185, um pequeno artigo publicado no ano

de 1994 a partir de entrevistas e pesquisas relacionadas à história visual do país, John Mraz

indicou que antes da Revolução a fotografia cubana serviu, de modo geral,  para estampar

produtos comerciais e retratar as lideranças governamentais. Cuba foi um dos primeiros países

da América Latina a receber os precursores estrangeiros deste invento na metade do século

XIX, que produziram daguerreótipos e imagens pictóricas para serem vendidas. Sua relação

com a realidade social do país, porém, se daria durante o processo de independência entre os

anos de 1895 e 1898, quando “as imagens de cubanos fracos, esfomeados e maltratados nos

campos de concentração espanhóis, marcaram o início do 'realismo crítico' e apontaram para

as complexidades que cercariam a fotografia nessa cultura”.186 A circulação destas fotografias

estimularam e alimentaram a luta insurrecional dos cubanos contra a Espanha e contribuíram

sobre os argumentos de invasão por parte dos norte-americanos. 

183 VILLAÇA, Mariana. Cinema cubano: Revolução e Política Cultural. São Paulo: Alamenda, 2010, p. 39.
184 MRAZ, John. Fotografía cubana: contexto y significado. La Jornada Semanal, 267, p. 38, 1994.
185 Ibidem, p. 32.
186 Ibidem, p. 34.
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Ainda em Mraz, a queda do ditador Gerardo Machado em 1933 trouxe também uma

alteração na representação fotográfica em Cuba. Nas páginas dos jornais, podemos encontrar

uma maior presença de imagens do povo, além de algumas exceções, como o surrealismo de

José Manuel  Acosta  e o fotojornalismo de Rafael  Pegudo187.  De modo geral,  a fotografia

cubana durante o século XX fora marcada pelas iniciativas individuais e pontuais dos lambios

ou, como apresenta o autor,  lambiones, tipo de fotografia que já mencionamos no primeiro

capítulo e que diz respeito aos fotógrafos que retratavam eventos sociais, como casamentos e

jantares,  revelavam localmente  essas imagens  e as  vendiam aos  participantes,  como fazia

Korda antes de abrir seu estúdio. Contudo, o  lambio não era o único meio encontrado por

esses fotógrafos. Tomando a Revolução como um momento chave no curso da fotografia no

país, a pesquisadora Grethel Morell Otero, em seu artigo Absolut Revolution: revisitando la

imagen cubana de los años 60 (1959-1969), apontou que a década de 1950 foi o espaço de

experimentalismo daqueles fotógrafos que viriam a produzir as principais imagens durante os

primeiros momentos da vida cubana sob o governo revolucionário, alertando para qualquer

interpretação que pretenda tomar o protagonismo desses fotógrafos como uma súbita aparição

ou uma condução forçada de um processo. Fatores determinantes para o desenvolvimento da

fotografia cubana pós-revolucionária foram a competitividade nas companhias publicitárias e

revistas de vanguarda e o fotojornalismo daquele contexto. Nesse sentido, empreendimentos

como  a  revista  Bohemia (1908-até  o  presente)  ou  Carteles (1919-1960)  concentraram

profissionais qualificados do campo fotográfico. Carteles, por exemplo, trazia em sua equipe

nomes como Newton Estapé, o fotógrafo que primeiro acolheu Korda como seu assistente,

além  de  colaborações  do  próprio  Korda,  como  mencionamos  anteriormente.  Muitos  dos

nomes de jovens artistas e intelectuais que passaram por Carteles estariam impressos também

nas páginas de Revolución. Contudo, talvez tenha sido dentro do Clube Fotográfico de Cuba

(1935-1962) em que a fotografia  cubana foi experimentada  em suas múltiplas  e artísticas

possibilidades. Segundo Otero,

O Clube havia implantado em um setor fotográfico o gosto apurado pela técnica,
pela composição e pelos temas clássicos; mas fora desse grupo se conseguiu irradiar
a persistência, o desafio pelo ato criativo e, sobretudo, a internacionalização de obras
e produtores, fotógrafos de condição empírica que chegaram a obter distinções e
lugar em importantes setores cosmopolitas.188

187 Idem.
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O Clube deixou de existir em 1962, indicando “o simbolismo da obnubilação dos gêneros ou

estilos acadêmicos”189 em oposição à recorrência do “testemunho histórico” que marcaria essa

década.

A fotografia se tornou um importante aliado durante o processo de institucionalização

do  governo  revolucionário,  uma  vez  que  o  caráter  popular  da  Revolução  precisava  ser

mantido no imaginário social após o conflito civil. Desta forma, ela foi usada na “construção

de  uma  memória  histórica-coletiva”,  fortalecendo  o  campo  do  discurso  que  garantia  a

manutenção ideológica entre o governo revolucionário e a massa, mas também como “registro

irrefutável  do  fato”,  servindo  como  comprovação  de  determinados  pontos  da  luta  dos

guerrilheiros tanto a nível nacional, quanto internacionalmente (alguns exemplos para esse

uso estão nas fotografias do Moncada, em 1953, na visita de Fidel a Nova York, em 1955,

feitas por Osvaldo Salas, ou ainda na imagem de Fidel registrada por René Rodríguez em

1957 e difundida pelos países latino-americanos como prova de que o líder cubano estava

vivo). No entanto, o aspecto personalista da Revolução, sem perder de vista a concepção de

Mraz sobre a cultura visual moderna e um novo tipo de “celebridade”, levou a fotografia em

Cuba  ao  desenvolvimento  de  um  processo  de  iconização  de  seus  principais  líderes

contemporâneos e passados, além do próprio povo como parte fundamental na construção de

uma nova sociedade. 

Com  base  na  definição  apresentada  pela  fotógrafa  e  investigadora  cubana  Maria

Eugenia Haya (Marucha) no Primer Coloquio Latinoamericano de Fotografía, aquele mesmo

realizado no México no ano de 1978 e que auxiliou na aproximação da ideia de  fotografia

humanista  com a  fotografia  latino-americana enquanto  categoria,  Monica  Villares  Ferrer

apontou que o grupo de fotógrafos que participaram da construção da memória visual de Cuba

nos anos 1960 compõem a chamada Épica Revolucionária:

a Épica Revolucionaria tem como fonte de inspiração os fatos e personagens principais do
processo  revolucionário  cubano  em  seus  inícios,  o  qual  determina  o  forte  caráter
nacionalista desta produção. Trata-se, por assim dizer, de tirar do abstrato, para o povo, os

188 “El Club había implantado en un sector fotográfico el gusto depurado por la técnica, la composición y los
temas clásicos; mas fuera de ese grupo logró irradiar la persistencia, el desafío por el acto creativo, y sobre todo
la  internacionalización  de  obras  y  hacedores,  fotógrafos  de  condición  empírica  que  llegaron  a  obtener
distinciones  y  lugar  en  importantes  eventos  y  sectores  cosmopolitas”.  OTERO,  Grethel  Morell.  Absolut
Revolution: Revisitando la imagen cubana de los años 60 (1959-1969). Discursos Fotográficos, Londrina, v.5,
n.7, p.57-76, jul./dez. 2009, p. 60.
189 Ibidem, p. 68.
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rostos de seus novos líderes-heróis, de converter estes em algo mais do que nomes. Tendo
em conta que o primeiro perceptor-destinatário destas obras era,  na sua grande maioria,
analfabeto, o poder da imagem é sobre-dimensionado [sic], tomando conta dos meios de
comunicação  impressa,  através  de  revistas  e  jornais.  As  obras  possuem  um  caráter
anedótico e significam a confirmação de fatos da realidade. São ao mesmo tempo obras de
arte e documentos históricos, através dos quais se pode narrar à história [sic] da nação. A
fotografia  converteu-se,  deste  modo,  na  maneira  mais  rápida,  simples  e  eficaz  de
comunicação, e a imprensa em seu canal de distribuição.190

Esse  momento  da  fotografia  cubana  fora  marcado,  portanto,  pela  intenção  consciente  ou

inconsciente  de  apresentar  à  população  do  país  os  rostos  daqueles  rebeldes  que  haviam

organizado a guerrilha em Sierra Maestra, uma vez que a velocidade da circulação e o acesso

às imagens não eram processos dinâmicos e instantâneos como são atualmente. Além disso, a

população  em  Cuba  havia  conhecido  aqueles  que  se  converteriam  em  heróis  nacionais

primeiramente  pelo  rádio.  A  difusão  dessas  fotografias  ocupou  o  importante  espaço  de

apresentar  os  guerrilheiros  ao  povo,  o  que  significou  “a  união  da  palavra,  da  voz  e  do

discurso, com a fisionomia dos líderes”191.

Em um movimento similar ao que se passou na Revolução Mexicana, mas guardadas

as devidas particularidades, as fotografias cubanas da década de sessenta serviram à promoção

das  principais  lideranças  e  as  personificaram  como  ícones  dos  ideais  revolucionários. O

historiador Hélio Augusto de Souza Alves, em Entre a insurreição e o poder: a construção da

imagem  pública  de  Fidel  Castro  Ruz  (1952-1959),  identificou  duas  fases  distintas  e

complementares  sobre  a  propaganda  política  a  partir  das  imagens  fotográficas  de  Fidel.

Durante o processo da guerra de guerrilha, devido às próprias condições de uma luta sem um

final claro e definido, a representação de Fidel na mídia esteve associada à luta revolucionária

e às demandas nacionalistas, projetando publicamente uma imagem que coadunava com os

objetivos da Revolução em andamento.  Com o poder conquistado e a necessidade de sua

manutenção,  uma nova  fase  se  iniciou  na  construção  de  sua  imagem pública,  em que a

representação de Fidel se voltou para sua consolidação e legitimação de sua qualidade de

salvador de um povo assolado por anos de exploração192.

190 FERRER, op. cit. p. 29.
191 Ibidem, p. 54
192  ALVES, Hélio Augusto de Souza. Entre a insurreição e o poder: a construção da imagem pública de Fidel
Castro Ruz (1952-1959). 2021. 194 f.  Dissertação (Mestrado em História)  – Universidade Estadual Paulista
(UNESP), Faculdade de Ciências e Letras, Assis, 2021, p. 133.
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Os retratos dos líderes durante o governo revolucionário representaram as figuras do

poder  sob  suas  múltiplas  dimensões,  considerando  seus  aspectos  políticos,  mas  também

físicos, psicológicos e ideológicos193, o que inclui a apropriação desses personagens sob uma

visão espiritual.  Nesse sentido,  Alves  ressalta  que  algumas imagens  fotográficas  de  Fidel

Castro,  publicadas  na  imprensa  cubana  logo  após  o  “triunfo”,  projetaram  uma  recepção

favorável e uma devoção popular sobre ele com base em uma apropriação de caráter religioso,

percebendo-o  não  apenas  como  um líder  político-militar,  mas  também  como  uma  figura

messiânica.

193 Ibidem, p. 60.
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FIGURA 2 - REVISTA BOHEMIA. 11 DE JANEIRO DE
1959, CAPA.

Fonte: ALVES, 2021, p. 137.

A imagem acima é um exemplo  desta  construção político-messiânica  da figura de

Fidel logo após a conquista do poder. Publicada apenas dez dias depois da queda de Fulgêncio

Batista, a revista Bohemia trouxe na sua capa uma ilustração em que vemos o principal líder

cubano em primeiro plano, ocupando a maior parte do espaço. Sua cabeça levemente elevada,

seu olhar para algo que está fora do nosso campo de visão,  o semblante compenetrado e

denotando certa  fadiga e a barba por fazer  são elementos  visuais que,  segundo Alves,  se

assemelhariam à figura de Jesus Cristo194. Nesse sentido, Carlos Franqui, diretor do periódico

194 Ibidem, p. 138.
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Revolución,  registrou  suas  impressões  sobre  a  chegada  triunfante  de  Fidel  Castro  e  sua

comitiva, que incluía ao seu lado Camilo Cienfuegos:

Quando em 8 de janeiro de 1959 a marcha da vitória capitaneada por Castro, que,
partira de Santiago de Cuba no dia 3, chegou a Havana, ‘multidões enlouquecidas
[...]  beijavam as  barbas  dos novos heróis’.  Naquele  dia,  ‘Cuba era  uma festa:  a
descomunal festa da liberdade [...]’. E, ‘no jeep da liberdade’, Fidel figurava ‘como
um jovem Deus,  acima de todos’,  enquanto  que,  ao  seu lado,  ‘como um Cristo
rumbero’, estava Camilo Cienfuegos.195

“Um jovem Deus, acima de todos” são as palavras que Franqui escolheu para descrever o

líder máximo da Revolução. É interessante ressaltar que esse dia em questão – assim como

tantos outros da história cubana sob Fidel – foi vastamente registrado. Uma dessas fotografias

condensou em si a memória sobre aquela data,  onde podemos ver a descrição da cena de

Franqui, porém com a potência icônica permitida pelas imagens. Da mesma maneira que o

retrato de Emiliano Zapata com a espingarda, o sabre e a faixa de general garantiu a discussão

sobre os meandros percorridos pela história particular desta fotografia, a imagem de Fidel e

Camilo entrando em Havana sob as ovações da população logo após a vitória do conflito civil

trouxe também uma problemática sobre sua autoria. Essa digressão é importante de ser feita

pois nos mostra o compartilhamento desse tipo de questão entre as revoluções mexicana e

cubana, tendo as fotografias de Zapata e Fidel e Camilo como exemplos.

195 FAVATTO JÚNIOR, Barthon. Entre o doce e o amargo: memórias de exilados cubanos – Carlos Franqui e
Guillermo Cabrera Infante. São Paulo: Alameda, 2014, p. 82 apud  ALVES, Hélio Augusto de Souza. Entre a
insurreição  e  o  poder:  a  construção  da  imagem  pública  de  Fidel  Castro  Ruz  (1952-1959).  2021.  194  f.
Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências e Letras,
Assis, 2021, p. 138.
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FOTOGRAFIA 34 - FIDEL CASTRO E CAMILO CIENFUEGOS
ENTRANDO EM HAVANA NO DIA 8 DE JANEIRO DE 1959, LUIS

KORDA, CUBA, 1959.

Fonte: SANDERS; VIVES, 2008, p. 40.

Em Fidel Castro e Camilo Cienfuegos entrando em Havana no dia 8 de janeiro de

1959, Fidel está apoiado na estrutura do vidro dianteiro do carro e seu o rosto parece servir de

modelo para a capa de Bohemia por conta da similaridade de sua feição. Mais uma vez, temos

um cenho franzido e um olhar no horizonte entre a boina e a barba. Ao seu lado, Camilo

Cienfuegos, com a arma empunhada, olha para Castro, como quem escuta atenciosamente o

que lhe tem a dizer. Fragmentos de objetos e pessoas circundam as duas figuras em segundo
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plano: um cabo de arma, um pedaço do veículo, metade de um rosto ali e metade de outro

acolá. A perspectiva de baixo para cima, um contra-plongée com o céu claro ao fundo, lhes

elevam sob os demais, o que alimenta a visão de "um jovem Deus, acima de todos". Por outro

lado,  a  distância  entre  o objeto  fotografado – Fidel  e  Camilo  – e  o  observador  é  pouca,

conferindo  à  imagem  certa  aproximação.  Trata-se,  portanto,  de  uma  fotografia

"hierarquizadamente" íntima ou "intimamente" hierarquizada. Complementar a nossa leitura,

Ferrer relaciona esta fotografia aos "retratos de conversação":

Ainda que esta definição seja aplicada majoritariamente para o caso de retratos em
espaços domésticos, alguns traços da mesma podem ser localizados nesta obra, no
sentido  em  que  ela  promove  a  inclusão  do  espectador,  sua  intimidade  com  os
fotografados, mas contribui também na construção de um ideal visual que estimula a
imitação  de  posturas  e  comportamentos  entre  aqueles  a  quem  a  obra  vai  ser
dirigida.196 

Nesse sentido, a fotografia de ambos entrando em Havana não seria somente uma inspiração

possível  para  a  capa  de  Bohemia como  também  serviria  de  modelo  de  conduta  para  a

população do país, estimulando o imaginário social na direção da iconização dessas figuras. 

Durante muito tempo se atribuiu a essa imagem a autoria de Alberto Korda. O livro

Cuba por Korda,  organizado por Christophe Loviny e Alessandra Silvestri-Lévy,  tem nas

páginas 50 e 51 dois textos e a fotografia ocupando todo o espaço da página, respectivamente.

Um dos textos discorre sobre o contexto em que a imagem foi realizada, pontuando os dias

imediatamente posteriores à queda de Batista e os encontros pelo caminho de Fidel, Camilo e

Guevara. O outro texto, que está na porção superior da página e em tamanho maior, traz um

depoimento de Alberto Korda sobre a euforia do povo cubano naqueles dias: 

Na rua, havia pessoas que quebravam os parquímetros com tacos de beisebol. No
entanto, não havia anarquia.  Lembro-me sobretudo de uma enorme felicidade em
terem reencontrado a liberdade e a dignidade…197

196 FERRER, op. cit., p. 33.
197 SILVESTRE-LÉVY; LOVINY op. cit., p. 50-51.
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Em sintonia com a declaração de Franqui, o clima de festa e a exaltação da liberdade são

pontos  compartilhados  por  eles.  Assim,  a  disposição  da  imagem  e  do  texto,  sustenta

implicitamente a autoria da imagem como sendo de Alberto. No trabalho de Ferrer, por sua

vez, a afirmação não fica subentendida. Para ela, a autoria é de "Korda", o Alberto 198. Esta

confusão sobre a assinatura da fotografia é facilmente explicada, uma vez que seu autor é o

outro Korda, o Luis. Ao compartilharem o mesmo estúdio e, por conseguinte, os mesmos

equipamentos e espaço de revelação, Alberto em seu tradicional processo de reenquadrar as

fotografias na pós-produção, recortou o original de Luis e o assinou com a marca do estúdio,

tendo em vista que naquele contexto as discussões e posições sobre os direitos autorais não

eram os mesmos de nosso período contemporâneo. Ainda podemos acrescentar a isso que,

imbuídos do espírito da renovação, da liberdade e da esperança, os créditos pela fotografia

feita não valiam mais do que a representação realizada dessas figuras.

De volta à capa de Bohemia, um último ponto sobre a construção icônica da imagem

de Fidel e seu caráter espiritual é importante de ser apontado. Como vimos, tanto a capa como

a fotografia feita dias antes exaltam a figura de Fidel a partir dos mesmos elementos visuais.

No entanto, é a relação entre a capa e seu título que alimenta o aspecto messiânico de Fidel.

Na região inferior, está escrito em letras brancas: “HONOR Y GLORIA AL HEROE [sic]

NACIONAL”.  As  duas  últimas  palavras  estão  em maior  destaque,  indicando  o  principal

atributo de Fidel, sua condição de herói do país. Contudo, Alves alerta para o início da frase

que traz claras referências bíblicas:

As palavras “honra” e “glória”, sozinhas, poderiam não remeter a qualquer sentido
religioso, entretanto, colocadas da maneira como apresenta a revista em sua capa,
elas  se  apresentam em perfeita  consonância  com o  discurso  bíblico  em que,  na
maioria  das  vezes  articuladas  articulando-as  [sic]  como  fez  Bohemia,  alude  à
devoção e ao respeito que devem ter os fiéis para com Deus e Jesus Cristo. Em
Timóteo 1:17 lê-se: “Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus — a ele sejam
dadas  a honra  e  a  glória,  para  todo o sempre”.  Ainda no  mesmo sentido,  essas
palavras são também articuladas em Apocalipse 5:13: “Ao que está assentado sobre
o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para
todo o sempre”.

198 Na legenda da mesma fotografia pode-se ler: "Figura 1: Alberto Díaz Gutiérrez (Korda). La Caravana de la
Victoria, 8 de Janeiro de 1959. Cuba". FERRER, op. cit., p. 35.
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Naquele momento inaugural do que viria a ser o governo revolucionário, há poucos dias do

“triunfo”  da  Revolução,  a  efervescência  do  povo  nas  ruas  recepcionando  a  chegada  dos

guerrilheiros vitoriosos e tendo provavelmente ali seu primeiro contato com as lideranças do

M-26 geraram um clima de euforia e esperança no futuro da nação. A fotografia de Luis

Korda e o reenquadramento de Alberto destacam e enfatizam duas das principais figuras,

vistas naquele momento sob uma aura espiritual199. Com o título apontando nesta direção, a

imagem de Castro na capa de Bohemia é ressignificada a Cristo, do qual se espera a “honra, e

glória, e poder para todo o sempre”. 

3.3 A fotografia ícone de Tina Modotti e Alberto Korda

Em 1988, a Fototeca de Cuba publicou o livro  Cuba: La fotografía de los años 60,

organizado por Roberto Fernández Retamar, que naquele momento era o diretor da Casa de

las Américas. O objetivo deste álbum fotográfico era reunir em uma única publicação o rol de

imagens  que  ajudaram  a  moldar  a  memória  visual  cubana  dos  anos  1960.  Apesar  das

fotografias que compõem a obra não compartilharem um padrão estético que as coloquem sob

um mesmo movimento, a recorrência de temas em comum, como a presença dos líderes e do

povo, reforça a noção de Marucha de se tratar de uma Épica Revolucionária. No entanto, sob

a  perspectiva  de  nossa  investigação,  o  ponto  mais  relevante  está  nas  linhas  escritas  por

Retamar na apresentação do livro ao falar sobre os retratos dos líderes: 

“[…] entre nós, o único antecedente cabal que me vem ao caso são as fotos de Julio
Antonio Mella feitas por Tina Modotti […] apenas graças a admirável fotógrafa que
foi Tina temos fotos dele que faltaram a outros eminentes dirigentes políticos”200

Na década de 1920, Tina Modotti se aproximou do jovem comunista cubano Julio Antonio

Mella, que acabava de chegar no México para um exílio de sua terra natal por conta de seus

confrontos com o ditador Gerardo Machado. A relação de trabalho por meio da militância se

transmutou em um relacionamento amoroso, interrompido pelo assassinato de Mella em 1929.

199 A morte precoce de Camilo Cienfuegos, em outubro de 1959, foi mobilizada para convertê-lo no “heroi mais
puro da Revolução”, transformado-o em “patrono das crianças”.
200 “entre nosostros, el único antecedente cabal que se me ocurre es el de las fotos que de Julio Antonio Mella
tomó Tina Modotti […] sólo gracias a la admirable fotógrafa que fue Tina tenemos de él fotos de que otros
eminentes dirigentes políticos han carecido”. FERNÁNDEZ RETAMAR, op. cit. p.8.
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Sua morte deu início ao nascimento mítico de sua trajetória, que alimentou a memória daquele

que foi um dos fundadores do Partido Comunista Cubano. Uma exaltação de sua figura que

ganhou contornos bem demarcados na década de 1960, quando o governo revolucionário e a

mídia apoiadora dos guerrilheiros  fortaleceram determinados discursos sobre as lideranças

contemporâneas e reavivaram outras figuras do passado cubano. Dentre elas, estava Mella,

cuja memória positiva de seus feitos foi materializada, sobretudo, em dois retratos de Tina e

que passaram a serem vistos como um elo entre os novos e velhos mártires da Revolução, “o

único antecedente cabal” entre os retratos dos líderes contemporâneos e antigos. Por meio de

um movimento similar,  após o assassinato de Ernesto Che Guevara na Bolívia,  em 1967,

enquanto organizava a guerrilha em vista da promoção da Revolução para além de Cuba, sua

figura que era tida por aspectos militares ou econômicos (cabe lembrar que Guevara assumiu

o Ministério da Indústria entre 1961 e 1965) foi em pouco tempo ressignificada para a de um

“guerrilheiro heroico”, título atribuído à fotografia feita por Alberto Korda sete anos antes,

mas que rodou rapidamente o mundo e o converteu em um ícone da juventude, ainda que

contasse  com  quase  quarenta  anos  no  momento  de  sua  morte.  Em  Cuba,  Guevara  foi

transformado no modelo de homem novo, inspirando gerações de pequenos cubanos a serem

como  ele.  Assim,  os  assassinatos  prematuros  de  Mella  e  Guevara  impulsionaram  suas

memórias  na direção dos ícones,  estes alimentados pelas fotografias  de Modotti  e Korda.

Desta forma, pretendemos analisar e discutir a construção de uma memória visual de ambas as

trajetórias  com  sua  relação  a  um  processo  de  iconização  de  suas  imagens  a  partir  da

fotografia, considerando também a produção fotográfica de Korda referente a Fidel Castro.

Modotti e Mella

Logo após o assassinato de Julio Antonio Mella, em 10 de janeiro de 1929, seguiu a

tentativa  do  governo mexicano  aliado  à  imprensa  nacional  de  incriminar  Tina  Modotti  e

esvaziar o caráter político que envolvia a morte da liderança cubana, transformando-a em um

mero crime passional. Dois dias após o acontecimento, as páginas dos periódicos mexicanos

estavam estampadas com fotografias da italiana e textos que questionavam a moralidade de

seu estilo  de vida,  destacando os  nus  artísticos  feitos  sob o olhar  de Edward Weston.  A

trajetória  de  Mella  nos  permite,  a  um só tempo,  perceber  tanto  o crescente  interesse  das
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autoridades mexicanas na perseguição aos comunistas no país durante os anos vinte como as

forças envolvidas e os caminhos que se seguiram na construção de sua imagem.

O destaque de Julio Antonio Mella como uma forte  liderança  no cenário nacional

cubano teve início no contexto das reformas universitárias em seu país, a partir dos meses

finais  de  1922.  Este  era  um período  marcado  por  significativas  mudanças  nas  estruturas

econômicas  dos  países  latino-americanos,  como  a  entrada  no  mercado  internacional,  a

industrialização  e  o  crescente  aumento  da  população.  No  campo  educacional,  as

universidades,  baseadas numa tradição colonial  e, consequentemente,  católica,  tornaram-se

alvos  do  desejo  por  modernização  dos  jovens  da  região.  O  movimento  de  reforma

universitária que teve início em Córdoba, na Argentina, em 1918, acendeu a chama que se

alastrou pelos demais países. Mella, que nessa altura era um jovem estudante de Direito na

Universidad  de  la  Habana,  defendia  a  autonomia  universitária,  a  qual  deveria  incluir  a

participação  dos  estudantes  nas  decisões  políticas,  administrativas  e  econômicas  da

instituição, fazendo frente ao tradicionalismo das estruturas educacionais e do professorado,

visto como meros  papagaios, reprodutores de um ensino antigo, e corruptos por venderem

suas  aulas  particulares  e  suas  notas201.  No  livro  Julio  Antonio  Mella  (1903-1929).  Una

biografía, Christine Hatzky apontou que, enquanto esteve à frente da secretaria da recém-

criada Federación de Estudiantes Universitários (FEU), Mella organizou os alunos e ocupou

a universidade, garantindo um apoio – ainda que superficial – do presidente Alfredo Zaya y

Alfonso, porém o movimento estudantil perdeu intensidade no verão de 1923202. Recobrou o

fôlego com a organização do Primer Congreso Nacional de Estudiantes, presidido por Mella,

em outubro daquele ano, que contou com estudantes secundaristas e universitários, marcando

o ápice  e  o  início  do fim da fase mais  radical  da  luta  dos  estudantes203.  Por  um lado,  o

congresso foi um palanque para Mella, onde demonstrou suas características de liderança e

alcançou prestígio nacional. Por outro, o pensamento antirreformista se mostrou disseminado

em meio aos estudantes e, embora o congresso tenha resultado na criação da  Universidad

Popular  José  Martí,  um espaço  de  educação  popular  em Cuba,  o  movimento  estudantil

passaria por sua desmobilização durante o ano seguinte.

201 HABLANDO con Julio Antonio Mella sobre la revolución universitaria. In: GUANCHE, Julio César (org.).
Mella. Textos escogidos. (Tomo I). La Habana: Ediciones la Memoria, 2017, p. 113.
202 HATZKY, Christine. Julio Antonio Mella (1903-1929). Una biografía. Santiago de Cuba: Editorial Oriente,
2008, p. 113.
203 Ibidem, p. 111.
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A relação de Mella com Alfredo López, um destacado militante do país, o levou em

direção ao sindicalismo e comunismo, abandonando sua posição na FEU e se envolvendo

cada vez mais com a situação enfrentada pelos trabalhadores e a necessidade da organização

do proletariado. Desta forma, o protagonismo assumido por Mella, sua aproximação à teoria

marxista e sua experiência na mobilização estudantil o tornou uma figura politicamente hábil

dentre os primeiros integrantes do Partido Comunista Cubano (PCC), fundado em agosto de

1925, com apoio do Partido Comunista  Mexicano na figura do anarquista  Enrique Flores

Magón.  Contudo,  o  campo  político  cubano  estava  iniciando  uma  mudança  de  caráter

autoritário com a presidência de Gerardo Machado, o “Mussolini tropical”, como apelidaria o

próprio Mella.

O governo de Machado fora marcado por uma reação conservadora à crise econômica

enfrentada pelo país. Construiu uma ditadura apoiada pelo exército e pela embaixada norte-

americana, e mobilizou o Congresso para controlar os partidos políticos e impedir a criação

ou reorganização de outros204. A forte oposição de diversos setores da sociedade cubana foi

respondida  com  a  perseguição  política  e  Mella,  como  uma  liderança  em  ascensão,  não

escapou das investidas do ditador. A polícia sob Machado teve contato com uma relação de

nomes dos integrantes do PCC e, apenas duas semanas depois de sua criação, dezenas de

membros foram presos sob a acusação de “conspiração com possibilidade de levante”. Dentre

eles, estava Mella205. Sua detenção durou pouco tempo, saindo da prisão sob fiança. Machado,

por  sua  vez,  continuou  investindo  contra  os  comunistas  cubanos,  disposto  a  reprimir  a

oposição radical na ilha. Acusado de ser o responsável a um ataque com bombas na bilheteria

de um teatro, Mella foi novamente encarcerado, desta vez, sem a possibilidade de fiança. Sua

estratégia residiu em mobilizar a opinião pública a seu favor, iniciando uma greve de fome no

dia 5 de dezembro de 1925. No transcorrer dos dias, os periódicos passaram a destacar a

iniciativa de Mella e o jornal conservador  El Día  estampou diariamente nas suas primeiras

páginas o desenrolar da situação, convertendo o caso particular em um drama nacional206.

Com isso,  conquistou  adeptos  de  sua  luta  por  toda  a  América  Latina.  O  apoio  por  sua

libertação cresceu conforme aumentava seus dias de greve de fome e a debilidade de seu

corpo.  Ao  ser  levado  para  o  hospital  devido  ao  seu  estado  de  saúde,  sofreu  um ataque

cardíaco.  Os apoiadores  dividiram-se entre aqueles que deixaram de sustentar  a estratégia

204 GOTT, op. cit. p. 153.
205 Ibidem, p. 175.
206 Ibidem, p. 183.
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como forma de luta e aqueles líderes sindicais que organizaram uma greve geral. Devido à

crescente  pressão  sobre  o  governo  de  Machado,  a  justiça  cubana  cedeu  e  o  colocou  em

liberdade no dia 23 de dezembro. Hatzky destaca que “a libertação de Mella constituiu um

êxito inesperado e converteu-o em um símbolo não apenas nacional, mas também continental

da luta contra Machado”207.

A saída da prisão se valendo da estratégia da greve de fome causou sua expulsão do

PCC, uma vez que Mella se negou a seguir os conselhos dos membros do Partido que estavam

em liberdade e alertavam para o perigo da greve, aconselhando-lhe a colocar um fim na tática

adotada. O Comitê Central do PCC entendeu sua atitude como indisciplina. Além disso, Mella

recebeu apoio de diversos setores da sociedade, incluindo um grupo de intelectuais burgueses,

chamados de minoristas, que escreveram uma carta aberta de protesto endereçada à Machado,

cobrando a liberdade de Mella208. A somatória dos fatores serviu de base para sua expulsão. 

Aproveitando do contexto da prisão e se valendo da premissa de uma briga em que se

envolveu com um professor, o reitor da Universidad de la Habana havia proibido que Mella

frequentasse o campus.  Poucos dias depois de sua saída da prisão, no início de janeiro, Mella

recebeu uma intimação para depor na justiça sobre a acusação do reitor de ter visitado as

dependências  da instituição mesmo depois de sua expulsão.  Ao entender  esse movimento

como  uma  estratégia  para  uma  nova  prisão,  fugiu  de  Cuba  e  encontrou  asilo  político  e

acolhimento por parte dos comunistas mexicanos, que não demonstraram desconforto por sua

relação conflituosa com o PCC.

A biógrafa de Tina Modotti, Margaret Hooks, fez uma afirmação bastante importante

de ser considerada, ainda que seja necessária sua relativização. Depois da exitosa greve de

fome, o jovem cubano se tornou conhecido no México e sua trajetória  política garantiu o

respeito de seus camaradas vizinhos. No contexto de sua chegada naquele país, Mella havia se

convertido em um exemplo da militância comunista, levando Hooks a afirmar enfaticamente

que: “a publicidade em torno de sua greve de fome durante semanas numa prisão de Cuba

puseram-no  [sic]  em evidência,  e  ele  se  tornou  o  mais  importante  revolucionário  latino-

americano, uma posição de considerável força política”209. O efeito público de sua greve é

notório  entre  os  grupos  comunistas,  porém  a  hierarquização  de  sua  importância

revolucionária,  o colocando no primeiro lugar do suposto pódio da militância  na América

207 HATZKY, op. cit., p. 189.
208 Ibidem, p. 185.
209 HOOKS, op. cit. p. 165.
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Latina precisa ser matizada, uma vez que estamos falando de um país em que viveram figuras

como Emiliano Zapata ou uma região que pela qual passou José Carlos Mariátegui. Embora

os critérios para elencá-lo ao posto máximo dos revolucionários sejam complexos e pouco

definidos, essa afirmação nos revela que Mella, ainda em vida, era valorado por atributos

específicos de sua trajetória política, como a coragem por enfrentar a ditadura, a ousadia pela

estratégia da greve de fome e a abnegação por fazer isso em prol da mudança coletiva.

Apesar de Modotti ter conhecido Mella casualmente durante as campanhas a favor da

liberdade dos anarquistas italianos Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, presos nos Estados

Unidos  sob  uma  incriminação  duvidosa,  foi  no  cotidiano  da  produção  do  periódico  El

Machete que se aproximaram. Desta relação profissional e de camaradagem, outra evoluiu, de

caráter romântico. Modotti e Mella passaram a sair juntos para realizar trabalhos fotográficos

para o El Machete, a frequentarem as mesmas redes no Cafe Alonso e, com a aprovação do

PCM, a viverem juntos na casa da fotógrafa210. Foi durante este convívio mais próximo que

Modotti fez as fotografias que marcariam a memória visual do jovem líder cubano.

Em 1928, Modotti  fotografou a máquina de escrever de Mella,  uma fotografia que

para Hooks é “provavelmente a verdadeira representação do revolucionário Julio Antonio”,

transformando o simples objeto em um “veículo de idéias [sic] sobre arte e revolução”211, uma

leitura  bastante  similar  àquela  feita  por  Lowe  sobre  a  produção  fotográfica  de  Tina  da

natureza morta (“a transmutação do mundano no reino do simbólico”). Essa imagem segue o

padrão de outras fotografias da italiana, nas quais o referente registrado converte-se em um

símbolo  das  causas  sociais,  como  acontece,  por  exemplo,  em  Mãos  de  trabalhador,

divergindo no ponto de que nesta temos como referência um sujeito coletivo, enquanto aquela

se relaciona ao próprio Mella.

210 Ibidem, p. 165.
211Ibidem, p. 172.
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FOTOGRAFIA 35 - MÁQUINA DE ESCREVER DE MELLA,
TINA MODOTTI, MÉXICO, 1928.

Fonte: HOOKS, op. cit., p. 172

Mais uma vez, se faz necessário refletir sobre a afirmação de Hooks, desta fotografia

como “verdadeira  representação do revolucionário Julio Antonio”.  De fato,  a escolha pela

máquina de escrever parece estar em consonância com a percepção que muitos tinham de

Mella  naquele  contexto  e  com a  memória  que  se  construiu  sobre  sua  trajetória,  que  era

conhecido por suas habilidades de retórica e uso das palavras, um “inflamado orador, cujos

discursos  brilhantes  conquistaram a  estima  dos  seus  colegas”,  como escreve  Hooks212.  A

jornalista mexicana Adelina Zendejas também compartilhava dessa opinião: 

212 Ibidem, p. 165.
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Sua voz era calorosa e grave. Ele convencia e impressionava, sim, pode-se dizer que
fascinava seus ouvintes. […] Às vezes, ele usava uma linguagem literária, mas sem
ser vazio: tinha um jeito maravilhoso de se expressar213. 

No entanto,  o caráter de veracidade,  dessa imagem como “a verdadeira”,  ignora a própria

natureza da representação, a qual não se propõe a ser a coisa representada e sim em substituí-

la na sua ausência.  Mais adiante veremos que não há apenas uma única representação de

Mella para a posteridade. A memória sobre o líder cubano passou por apropriações distintas e

tensionadas, apontando para a pluralidade de leituras sobre sua representação e, na direção

contrária, impedindo qualquer afirmação que indique uma única recepção possível sobre sua

memória. De todo modo, a afirmação seguinte (da fotografia da máquina de escrever como

“veículo de idéias [sic] sobre arte e revolução”) nos parece ser acertada. Do ponto de vista

formal, podemos dividir a fotografia em três regiões diagonais: a primeira contemplada pelas

teclas; a segunda, pelos “martelos” e o dispositivo que contém a fita com a tinta; e, por fim, o

pedaço de papel  com parte  de um texto  visível.  O enquadramento  fechado,  por  sua vez,

também é recorrente na obra de Modotti, no qual o assunto não é incluído no frame em sua

totalidade, extravasando  para  além do  visível,  como visto  em  Rosas ou  em  Passeata  de

trabalhadores,  sendo um ponto das opções estéticas adotadas por Modotti que nos permite

constatar a permanência de certos padrões imagéticos ao longo de sua obra.

Interessante notar que a compreensão do caráter “revolucionário” desta imagem reside

fora  dela,  como um componente  cultural  do qual  o  observador  precisa  estar  previamente

ciente.  Sem  conhecer  o  dono  do  aparelho  e  a  origem  da  citação  textual,  que  aparece

parcialmente na fotografia, não seria possível se apropriar da mesma constatação de Hooks.

Sabemos que a máquina de escrever pertence a Mella e conhecemos sua trajetória política,

sobre o conteúdo da frase, encontramos as pistas no livro  Tinísima, da jornalista e escritora

mexicana Elena Poniatowska. Ela diz tratar-se de uma citação de León Trotsky que marcaria

o  início  de  um  artigo  que  Mella  estava  escrevendo  para  o  El  Machete:  “A  técnica  se

converterá  em  uma  inspiração  muito  mais  poderosa  da  produção  artística;  mais  tarde,

encontrará sua solução em uma síntese mais elevada, o contraste que existe entre técnica e

natureza”214. Embora não tenhamos encontrado a referência específica da qual esta citação foi

extraída, identificamos no livro Literatura e Revolução, de Trotsky, algumas noções similares

213BARCKHAUSEN-CANALE, op. cit., p. 102.
214PONIATOWSKA, Elena. Tinísima. Ciudad de México: Ediciones Era, 1992, p. 42.
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que nos ajudam a compreender não apenas o contexto da produção da fotografia da máquina

de escrever de Mella, bem como a visão geral de Modotti sobre o engajamento político em

sua produção. De acordo com Alex Alves Fogal, Trotsky escreveu este livro no contexto da

consolidação da Revolução Russa,  em que os rumos da arte  e cultura ainda não estavam

definidos no horizonte. Em resposta ao movimento formalista, o líder soviético expôs suas

reflexões sobre qual deveria ser o papel da arte dentro do processo revolucionário. Visto que o

formalismo  russo  negava  a  influência  externa  na  abordagem  crítica  do  texto,  Trotsky  o

compreendia como oposto a uma arte marxista, pautada no materialismo histórico-dialético:

Ele [Trotsky] nos mostra que o grupo de Jakobson apostava em uma noção purista
de  forma,  como se  a  composição  estética  de  uma obra  estivesse  restrita  a  seus
elementos  superficiais  […]  Toda  essa  pretensão  metodológica  em  não  deixar  a
análise do texto se “contaminar” com o externo visava uma aura científica para os
formalistas, marcando uma clara oposição à perspectiva da arte engajada, algo que
eles associavam ao movimento revolucionário russo. Ou seja, a empreitada não era
apenas epistemológica, mas também ideológica215.

Nesse sentido, a visão de Trotsky sobre a função da forma na arte caminha ao encontro da

opinião de Modotti sobre o papel social da fotografia. Ele destaca que os métodos utilizados

pelos formalistas russos para analisar a forma, onde estaria a essência do poema, não são

totalmente descartáveis, uma vez que poderiam abrir um caminho possível para que o artista

tivesse a “percepção do mundo e facilitar a descoberta das relações de dependência entre um

artista ou de toda a escola artística e o meio social […]”216, mas o método empregado pelos

formalistas não teria “outro valor a não ser como acessório, utilitário e técnico, semelhante ao

da estatística para as ciências sociais ou do microscópio para as ciências biológicas”217.

Retomando o texto de Modotti, escrito em 1929 no contexto de sua última exposição

no México, notamos que a epígrafe deste pronunciamento é a mesma citação de León Trotsky

que aparece na fotografia da máquina de escrever de Mella. Como mencionado anteriormente,

Modotti  destacou que a fotografia deve assumir a função de ferramenta de transformação

social e, no que diz respeito à forma, afirmou:

[…] 
Não importa saber se a fotografia é arte ou não; o que importa é distinguir

entre a boa e a má fotografia. E por boa se deve entender como aquela que aceita

215 FOGAL, Alex Alves. Leon Trotsky e a arte na Revolução Russa. História e Cultura, Franca, v. 6, n. 1, p.
130, mar. 2017.
216 TROTSKY, Leon. Literatura e Revolução. Tradução: Luiz Alberto Moniz Bandeira. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2007, p. 134 apud FOGAL, Alex Alvez, op. cit., loc. cit.
217 Idem.
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todas as limitações inerentes à técnica fotográfica e aproveita todas as possibilidades
e características que o meio oferece; enquanto por má fotografia devemos entender
aquela que é feita, pode-se dizer, com uma espécie de complexo de inferioridade,
não apreciando o que a fotografia tem de si própria, e, em vez disso, recorrendo a
todos os tipos de imitações, dando a essas obras a impressão de que quem as faz tem
quase  vergonha de tirar  fotos  e  tenta esconder  tudo o que é  fotográfico  em seu
trabalho,  sobrepondo  truques  e  falsificações  que  só  agradam  a  quem tem gosto
pervertido.

A fotografia,  pelo  próprio  fato  de  só  poder  ser  produzida  no  presente  e
baseada no que existe objetivamente diante da câmera, impõe-se como o meio mais
satisfatório de registrar a vida objetiva em todas as suas manifestações; daí o seu
valor documental, e se a tudo isso se somar sensibilidade e compreensão do assunto
e,  sobretudo,  uma  orientação  clara  do  lugar  que  deve  ocupar  no  campo  do
desenvolvimento histórico, creio que o resultado é algo digno de ocupar um posição
na produção social, para a qual todos devemos contribuir218

Para ela, a forma está atrelada à técnica, a qual se relaciona às limitações e potencialidades

que o aparato fotográfico permite ao artista se valer na produção de suas obras. Contudo, a

boa fotografia é aquela original e que se volta para o desenvolvimento histórico, traduzida na

revolução socialista. Deste modo, a fotografia da máquina de escrever de Mella e a câmera

fotográfica de Modotti simbolizaram suas armas revolucionárias: as palavras e as imagens. A

fotógrafa italiana empunhava sua câmera como uma ferramenta de transformação e voltava

suas lentes para representar as questões e símbolos importantes de sua luta. Faz isto a partir da

preocupação com a forma,  respeitando os limites  e  as potencialidades  da tecnologia  e da

técnica fotográfica, e do conteúdo politicamente engajado. 

Se  por  um  lado,  a  fotografia  da  máquina  de  escrever  simbolizou  a  arte  como

instrumento  de  luta  política  e  transformação  social  e  condensou  um  enquadramento  da

memória sobre o jovem cubano, por outro, são nos retratos de Mella que residem o potencial

icônico de sua figura na história cubana após a Revolução. Vale ressaltar que uma construção

mítica  de  sua  trajetória  era  alimentada  antes  mesmo  de  seu  assassinato,  atribuindo-lhe

218“Tampoco importa saber si la fotografía es o no arte; lo que sí importa es distinguir entre buena y mala
fotografía.  Y por  buena  se debe  entender  aquella  que  acepta  todas  las  limitaciones  inherentes  a  la  técnica
fotográfica y aprovecha todas las posibilidades y características que el medio ofrece;  mientras que por mala
fotografía se debe entender aquella que está hecha, se podría decir, con una especie de complejo de inferioridad,
no apreciando lo que la fotografía tiene de suyo, de propio, y, en cambio, recurriendo a toda clase de imitaciones,
dando estas obras la impresión de que el  que las hace tiene casi  vergüenza de hacer  fotografías  y trata  de
esconder todo lo que hay de fotográfico en su obra, sobreponiendo trucos y falsificaciones que sólo pueden
agradar a los que tienen un gusto pervertido
La fotografia, por el hecho mismo de que sólo puede ser producida en el presente y basándose en lo que existe
objetivamente frente a la cámara, se impone como el medio más satisfactorio de registrar la vida objetiva en
todas sus manifestaciones; de allí su valor documental, y si a todo esto se añade sensibilidad y comprensión de
asunto, y sobre todo, una clara orientación del lugar que debe tomar en el campo del desenvolvimiento histórico,
creo que el  resultado es  algo digno de ocupar un puesto en la  producción social,  a  la  cual  todos debemos
contribuir”. MODOTTI, Tina. Manifiesto de Tina Modotti  Sobre la fotografía. In: NIETO, Jesud.; SOTELO,
Elisa Lozano Alvarez.  Una nueva mirada, 1929: A new vision. D. F. México: CNCA/ Centro de la imagen,
2000. p. 33.
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contornos  heroicos.  Hatzky  afirma  que  suas  aparições  públicas  no  interior  e  em regiões

afastadas  do  país,  onde  nenhuma  outra  liderança  política  havia  visitado,  auxiliou  na

construção de um mito ao redor de sua imagem219. Por conta da transmissão oral das histórias

relacionadas  a ele,  em muitos  casos houve transformações  do conteúdo e acréscimos que

converteram  seus  feitos  humanos  em  fantásticos,  como  no  caso  da  visita  ao  cargueiro

soviético Vatslav Vorovski.

Em  agosto  de  1925,  a  embarcação  soviética  atracou  no  porto  de  Havana.  Uma

comitiva  foi  organizada  para  receber  os  tripulantes,  porém  a  discordância  entre  as

organizações sindicais mais próximas ao comunismo e aquelas ligadas ao anarcossindicalismo

permitiram a Gerardo Machado negar  a  permissão ao navio soviético  de aportar  no país.

Mella organizou a população para protestar contra a decisão do presidente, mas a embarcação

já havia se dirigido para o porto vizinho de Cárdenas, no México. Um grupo comunista do

qual Mella fazia parte decidiu visitar os marinheiros soviéticos. Para tanto, alugaram um bote

na  baía do porto e  alcançaram o cargueiro.  Os conhecimentos  de inglês  do líder  cubano

permitiram uma conversa amistosa ao longo de toda a tarde, resultando em um artigo escrito

por ele e intitulado Una tarde bajo la bandera roja, publicado no periódico Lucha de Clases.

Esse evento marcou o início do mito Mella. Embora ele tenha escrito em seu artigo que os

cubanos alugaram um bote a motor para visitar o cargueiro soviético, circulou o boato – ainda

presente  na  memória  cubana  –  que  Mella  teria  atravessado  a  nado  a  baía de  Cárdenas,

infestada por tubarões, para se encontrar com os marinheiros do  Vatslav Vorovski. Assim,

quando os  retratos  de Mella  feitos  por  Modotti  foram reavivados  no contexto  cubano da

segunda metade do século XX, a figura do jovem líder carregava previamente atributos quase

sobre-humanos, além daqueles como coragem, ousadia e abnegação.

219 HATZKY, op. cit., p. 136.
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FOTOGRAFIA 36 - RETRATO DE
MELLA COM CHAPÉU E BRAÇOS

CRUZADOS, TINA MODOTTI,
MÉXICO, C. 1928.

Fonte: MELLA. La Jiribilla, s. d. Disponível em: <http://www.lajiribilla.co.cu/2003/n099_03/099_02.html>.
Acesso em: 4 fev. 2021.

Pela análise desses retratos, podemos perceber que esteticamente não possuem uma

composição visual complexa. São fotografias comuns e que se assemelham em muito com

aquelas que a italiana fizera em estúdio no México. Na Fotografia 36, vemos Mella levemente

de perfil,  vestindo uma camisa  de botões  e um chapéu.  Olha diretamente  para a  câmera,

enquanto mantém os braços cruzados. Devido às sombras que se formam na parte debaixo dos

volumes, como a forte presença de uma mancha escura logo abaixo do chapéu, percebemos

tratar-se de uma fotografia feita em ambiente externo, se valendo da luz natural de um dia

ensolarado. Mella demonstra altivez, seriedade e confiança. Uma certa presunção aparece em

seu olhar provocativo e no ligeiro sorriso no canto da boca, reiterando a observação de um

colega de faculdade, que disse: “há uma foto feita por Tina Modotti que o mostra como ele
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era: masculino e orgulhoso”. Não sabemos se a fotografia em questão se trata da mesma que

apresentamos, mas, de todo modo, o orgulho aparenta estar em cada imagem imortalizada de

Mella.

FOTOGRAFIA 37 - RETRATO DE PERFIL DE
MELLA, TINA MODOTTI, MÉXICO, 1928.

Fonte: HOOKS, op. cit., p. 173.

No retrato acima, encontramos novamente Mella em um ambiente externo, mas desta

vez Modotti optou por um plano curto, enquadrando desde a cabeça até os ombros, em vez de

um plano médio, como na imagem anterior. Isto permite uma maior aproximação do objeto

fotografado,  induzindo  o  observador  a  uma  sensação  de  intimidade.  Desta  vez,  Mella

encontra-se totalmente de perfil.  A contração do cenho franzido pela intensa luz cria uma

seriedade ainda maior do que acontece na fotografia anterior e seu olhar para o horizonte se

aproxima de tantos outros olhares que se seguiriam nas imagens cubanas, como aqueles de
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Fidel,  na  capa  de  Bohemia ou  durante  a  entrada  em  Havana,  e  de  Che  Guevara,  como

veremos.

FIGURA 3 - FIGURA DE JULIO
ANTONIO MELLA NO LIVRO

BATEY, PABLO DE LA TORRIENTE
BRAU, CUBA, 1930.

Fonte: BERMUDEZ, Jorge. Mella: dos fotos y un aniversario. Cuba periodistas, 2020. Disponível em:

https://www.cubaperiodistas.cu/index.php/2020/01/mella-dos-fotos-y-un-aniversario. Acesso em: 4 fev 2021.

Embora o período do governo revolucionário tenha condensado o maior número de

releituras dessas fotografias feitas por Modotti, houve antecedentes logo após o assassinato do

comunista cubano. Destacamos, por exemplo, a releitura feita pelo jornalista porto-riquenho

Pablo  de  La  Torriente  Brau  (Figura  3),  correspondente  na  Espanha  para  o  periódico  El

Machete  e que lutou ao lado das forças republicanas contra o governo de Francisco Franco

durante  a  Guerra  Civil  Espanhola,  tendo  falecido  em batalha  em 1936.  Seis  anos  antes,
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publicou seu primeiro livro de contos, Batey. Pablo havia vivenciado na pele a repressão do

governo do ditador Machado e o consequente exílio e, talvez por isso, dedicou a Mella seu

livro, estampando na página de abertura uma ilustração autoral a partir da fotografia de perfil.

Cabe destacar que a ilustração está em diálogo com a dedicatória a Julio Antonio, na qual

escreveu: “Julio Antonio Mella é a síntese perfeita da audácia e da abnegação na luta por

justiça social… e o exemplo formidável do que deve ser um jovem revolucionário”. Nesse

sentido, a altivez e seriedade da imagem de Mella, de perfil com o olhar voltado para o que

ainda não é visível, se relaciona com os valores de “audácia” e “abnegação”, características

que exemplificam a conduta de um jovem revolucionário ideal. Essas noções permaneceram

presentes – e atreladas aos retratos feitos por Modotti – durante o período após a Revolução

Cubana, uma revolução marcada pelo triunfo da juventude.
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Fonte: BERMUDEZ, Jorge. Mella: dos fotos y un
aniversario. Cuba periodistas, 2020. Disponível em:

https://www.cubaperiodistas.cu/index.php/2020/01/m
ella-dos-fotos-y-un-aniversario. Acesso em: 4 fev.

2021.

FIGURA 4 - RECORTE DE
PERIÓDICO NÃO

IDENTIFICADO SOBRE A
INAUGURAÇÃO DO BUSTO

DE JULIO ANTONIO
MELLA, CUBA, 1965.

Fonte:  BERMUDEZ,  Jorge.  Mella:  dos  fotos  y  un
aniversario.  Cuba periodistas, 2020. Disponível em:
https://www.cubaperiodistas.cu/index.php/2020/01/m
ella-dos-fotos-y-un-aniversario.  Acesso  em:  4  fev.
2021.

Em 1965, o famoso escultor cubano José Delarra projetou e realizou um busto de

Mella,  posicionado  na  Manzana  de  Gómez,  atual  Hotel  Gran  Manzana  Kempinski,  em

Havana. A inauguração da escultura ficou a cargo dos intelectuais e dirigentes cubanos Juan

Marinello e Manuel Navarro Luna. Mais uma vez, o referente foi a fotografia de Mella de

perfil, porém, devido às condições próprias da escultura, sua originalidade reside em ser a

primeira  versão tridimensional  da imagem feita  por Modotti.  No recorte  de um jornal do

período  –  não  identificado  –,  contém  a  seguinte  legenda:  “Instante  em  que  o  Dr.  Juan

Marinello  Vidaurreta,  Presidente  do  Movimento  Pela  Paz,  revelava  o  busto  de  JULIO

FOTOGRAFIA 38 - BUSTO DE JULIO
ANTONIO MELLA FEITO POR JOSÉ

DELARRA, AUTOR
DESCONHECIDO, CUBA, 1965.
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ANTONIO MELLA, no centro do edifício que leva seu nome (antiga Manzana de Gómez)”.

Pela imagem, percebemos a dimensão da obra de Delarra, que comparada ao tamanho de

Vidaurreta ao lado, poderia chegar a cerca de 3,5 m. A grande proporção da base que sustenta

o busto alça a imagem de Mella a uma posição de superioridade, colocando-o em um patamar

acima dos homens, como um modelo a ser respeitado e admirado. 

A  noção  do  jovem  cubano  como  modelo  também  está  presente  no  documentário

produzido por Enrique Pineda Barnet, intitulado  Mella, de 1975 (ver Anexo B). Produzido

dentro  do  Instituto  ICAIC,  em  1975,  o  documentário  Mella  tem  um  caráter  híbrido,

apresentando  documentos  históricos  (fotografias,  vídeos  e  manchetes  de  jornais)  e

encenações,  seguindo  a  linha  do  gênero  docudrama.  A narrativa  reconstitui  marcos  tidos

como relevantes da trajetória do militante durante sua breve atuação política, destacando seu

papel como líder estudantil, fundador do PCC, anti-imperialista e figura central na luta contra

a  ditadura  de  Gerardo  Machado.  A  correlação  entre  os  momentos  “documentais”  e  os

“ficcionais” é costurada pela intervenção do duplo papel desempenhado por Sergio Corrieri,

ora como narrador (guiando o observador pela narrativa),  ora como ator (representando o

jovem cubano).  É  nesse jogo entre  apresentar  e  interpretar  que o documentário  Mella  se

propõe a reconstituir a figura de Julio Antonio, forjando uma memória heroica que atrelasse a

sua figura a outros líderes cubanos do passado e do presente, como José Martí e Fidel Castro,

conferindo uma continuidade histórica das lutas sociais no país. 

Logo  na  cena  inicial,  uma  fotografia  de  José  Martí  que  surge  na  tela,  em  um

movimento de  zoom in, é substituída por outra, agora de um grupo de camponeses em seus

cavalos, empunhando facões e a bandeira cubana. Outro grupo de camponeses e a mesma

bandeira aparecem em uma nova fotografia. Na sequência, a mudança temática do conjunto

de imagens fotográficas destaca a presença norte-americana na ilha e a adesão da burguesia

cubana à intervenção estadunidense após o processo de independência: o símbolo pátrio da

bandeira cubana perde espaço para o estandarte listrado e com estrelas do país do norte. São

mostradas, então, as duas fotografias de Mella, feitas por Modotti, e outras imagens do jovem

militante cubano menos conhecidas. Se valendo da  voz off, o ator-narrador Sergio Corrieri

inicia seu monólogo direcionado ao público: 

Talvez  esta  seja  a  foto  mais  conhecida  de  Julio  Antonio.  Ou talvez  esta  seja  a
imagem que temos dele. Mas há outras imagens. Certamente estas já não são tão
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familiares.  E  se  continuássemos  encontraríamos  algumas  em  que  não  parece  a
mesma pessoa.220

No enquadramento, Corrieri no papel de narrador, trajando terno sob um cenário escuro com

as fotografias sendo projetadas logo atrás e olhando diretamente para a câmera, continua: 

Como então encontrar a verdadeira imagem de um homem que não conhecíamos?
[…]  O  mais  importante  é  saber  quem é  Mella?  Suas  ideias,  suas  lutas.  O  que
significa e o que significou Julio Antonio Mella?221

Partindo das fotografias de Modotti e da premissa de buscar a “verdadeira imagem de um

homem”,  o docudrama  Mella estabelece  em um duplo movimento  as  imagens  da italiana

como dispositivos que condensaram uma memória mitificada do cubano e a própria produção

fílmica como espaço em que esta memória será ressignificada para algo condizente ao que

teria sido Mella. Em nossa perspectiva, o que o docudrama faz é aproximar o espectador de

uma  retórica  que  se  propõe  neutra,  porém  acaba  por  reiterar  os  atributos  de  um  herói

abnegado, solidário e mártir, qualidades estas que se aproximam da noção do herói positivo

dos filmes soviéticos e cubanos, que, segundo Villaça:

personificava  o  cidadão  consciente  politicamente,  completamente  integrado  à
sociedade socialista,  que sabia o que fazer  nas piores situações,  e estava sempre
disposto a se sacrificar pela Revolução e tudo que dissesse respeito à sua pátria, aos
ideais  coletivos  e  a  seus  líderes.  Na  versão  cubana,  o  “herói  positivo”  também
obedece  às  prerrogativas  básicas  de  juventude,  firmeza  de  caráter,  modéstia  e
generosidade. Entretanto, ele tem espírito mais “leve”, brincalhão, e muitas vezes se
veste como um trabalhador comum.222

O uso do herói positivo no cinema cubano aparece em outro filme do mesmo diretor, Pineda

Barnet, intitulado David (1967) e que também buscou instruir os cubanos sobre seu passado

220 “Quizás sea esta la foto más conocida de Julio Antonio. O talvez sea esta la imagen que tenemos de él. Pero
existen otras imágenes. Seguramente que estas ya no resultan tan familiares. Y si continuáramos encontraríamos
algunas en que no parece la misma persona”. MELLA. Direção: Enrique Pineda Barnet. Fotografia: José Tabio.
Cuba: Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos (ICAIC), 1976. 1 h 46 min, cor. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=4yRS082tYms&t=76s>.
221 “¿Cómo  encontrar  entonces  la  verdadera  imagen  de  un  hombre  al  que  no  conocimos?  [...]  Lo  más
importante es saber ¿quién es Mella? Sus ideas, sus luchas. ¿Qué significó y qué significa Julio Antonio Mella?”.
”. MELLA. Direção: Enrique Pineda Barnet. Fotografia: José Tabio. Cuba: Instituto Cubano del Arte e Industrias
Cinematográficos  (ICAIC),  1976.  1  h  46  min,  cor.  Disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=4yRS082tYms&t=76s>.
222 VILLAÇA, op. Cit., p. 127.
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de luta, apresentando a trajetória do líder estudantil Frank País em sua resistência contra a

ditadura de Fulgêncio Batista.  O didatismo de David se deu justamente pela evolução do

personagem central, que se inicia como um “jovem tranquilo, pacífico, que gradativamente

vai tomando consciência da necessidade da luta e se torna uma liderança”223. Embora, a nosso

ver, apresente também características do herói positivo, o processo gradual não acontece com

o personagem Mella, uma vez que sua primeira aparição já é como uma liderança estudantil

em meio ao processo de reformas universitárias de 1923, em uma cena na qual o narrador

Sergio Corrieri caminha pelo jardim da Universidad de La Habana, apresentando ao público

o contexto anterior de Julio Antonio até aquele momento da assembleia geral dos estudantes

em  protesto.  Um  corte  na  cena  separa  o  ambiente  externo  do  pátio  e  o  interno  das

dependências da universidade, o narrador apresenta os grupos políticos presentes no evento e

logo deixa sua função atual para assumir o personagem Mella, que sobe no púlpito e inicia um

caloroso discurso, uma das principais características ressaltadas na memória sobre o jovem

cubano. 

Um dado  interessante  da  escolha  de  Corrieri  para  interpretar  Julio  Antonio  foi  a

questão  de  sua  falta  de  semelhança  física  com  o  líder  estudantil.  Em  entrevista,  o  ator

comentou que houve mais  de cem testes  com pessoas  diferentes  e  a  tentativa  de  se usar

próteses  que  aproximassem  os  atores  de  uma  imagem  verossímil  de  Mella,  sendo  todos

descartados224.  No  contexto  da  produção  do  filme,  Corrieri  tinha  por  volta  de  37  anos,

enquanto seu personagem contava próximo dos vinte. Além da questão de verossimilhança

pretendida a partir de um ator que se assemelhasse ao Julio Antonio, acreditamos que o ponto

central tenha sido a busca por uma representação física fidedigna do jovem cubano, ressaltado

na memória coletiva como um rapaz bonito e musculoso, o que reiteraria o  herói positivo

soviético: “um homem belo, vestindo jaqueta de couro, permeado por referências militares (o

belicismo bolchevique, o trem blindado, capacetes e armas, musculatura bem definida)”225. A

dessemelhança física foi incorporada ao discurso do documentário ainda na abertura, na qual

o narrador destaca que “se compreenderá a dificuldade que resulta para um ator representar

Mella, se lhe exige uma semelhança física total”, afirmando que isso não é mais importante do

que identificar o “verdadeiro” Mella. Se por um lado Corrieri não remetia diretamente ao

223 Idem.
224 GRANMA, 16 de enero de 1976 apud CUBACINE. La película Mella vista por su actor principal. Cuba,
2008. Disponível em: <http://www.cubacine.cult.cu/es/articulo/la-pelicula-mella-vista-por-su-actorprincipal>.
225 VILLAÇA, op. cit, p. 126.
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porte atlético do líder estudantil, por outro, seu  status de galã em Cuba corroborou a visão

popular que se tinha de Julio Antonio.

Nessa busca de representar o “verdadeiro” Mella, há uma opção formal adotada em

algumas encenações que estabelece a relação direta entre o personagem interpretado e a figura

histórica.  Tomando, por exemplo,  um momento próximo ao final do documentário,  Mella

surge detrás de um morro, cavalgando pela região llanera mexicana com um chapéu sob sol

forte. Conforme se aproxima da câmera, a imagem se distancia por meio de um zoom out e

Mella é colocado no fundo da cena, junto à paisagem rural. Surge, então, Tina Modotti no

primeiro plano empunhando uma câmera fotográfica e fazendo sinal com a mão direita para

que se aproximasse um pouco mais. No instante em que olha para o visor, surge na tela a

fotografia  conhecida  do  líder  cubano  (apresentada  no  início  do  documentário),  em  que

aparece de braços cruzados, usando um chapéu e olhando diretamente para o observador com

um  leve  sorriso.  A  voz  off destaca:  “[...]  as  imagens  mais  famosas  de  Mella  são  fotos

realizadas por Tina Modotti. Tina se destacou como uma fotógrafa de grande qualidade. Da

etapa em que foi companheira de Mella, deixou para a posteridade o valioso testemunho que

representam estas fotos”226. Seguindo o mesmo argumento de Retamar, na apresentação do

álbum fotográfico sobre a Revolução Cubana, as fotografias deixadas por Tina garantiram

para a memória cubana um rosto para o homem que no governo revolucionário era alçado à

posição de herói nacional, fotos “que faltaram a outros eminentes dirigentes políticos”.

A saída estética da recriação de determinadas fotografias de Mella por meio de cenas

dramatizadas  talvez  cumpra  com  a  função  de  garantir  a  verossimilhança  entre  ator  e

personagem, interrompida pela dessemelhança física. Por outro lado, nos parece que são nos

momentos de simbiose entre aspectos do drama e do documentário que os usos políticos da

figura de Mella (a reconstrução representativa no presente da produção) encontra mais espaço

na narrativa fílmica. Existe um claro teor de aprendizagem veiculado no documentário, isto é,

o objetivo supostamente neutro de apresentar Mella ao público cubano está relacionado a um

cunho didático de educar o público a partir do exemplo do personagem central. As escolhas

sobre quais momentos de sua vida foram ficcionalizados e interpretados por Corrieri são, em

226 “[...] las imágenes más famosas de Mella son fotos realizadas por Tina Modotti. Tina se destacó como una
fotógrafa de gran cualidad. De la etapa en que fue la compañera de Mella dejó para la posteridad el valioso
testimonio que representan estas fotos”. MELLA. Direção: Enrique Pineda Barnet. Fotografia: José Tabio. Cuba:
Instituto  Cubano  del  Arte  e  Industrias  Cinematográficos  (ICAIC),  1976.  1  h  46  min,  cor.  Disponível  em:
<https://www.youtube.com/watch?v=4yRS082tYms&t=76s>.
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nosso ponto de vista, centrais para se compreender qual ênfase foi dada sobre sua trajetória e,

portanto,  sobre  a  memória  pretendida  do  líder  cubano.  Um  exemplo  menos  sutil  dessa

estratégia discursiva acontece em uma cena na qual o jovem Mella responde a uma entrevista

para um jornalista, que o questiona sobre a criação da Liga Anti-imperialista das Américas.

Entre uma resposta e outra,  sentados em um banco de praça,  vemos que o jornalista  não

demonstra empatia com a causa do estudante, adotando uma posição passiva em relação aos

embates. Ao ser indagado se acredita que a Liga Anti-imperialista, seção cubana criada por

ele  em 1925,  terá  alguma “transcendência”,  Mella  se  levanta  e se coloca atrás  do banco,

enquanto responde: “Olhe. Se conseguirmos nos unir em um ideal comum, todas as repúblicas

latinas do nosso continente responderão com uma atitude composta e defensiva [zoom in em

Mella]. A união latino-americana que sonhou Bolívar. A América Nuestra de José Martí”227.

Se não bastasse a posição de Mella (agora em pé e, portanto, acima do jornalista sentado) e o

uso do zoom in aproximando-nos do personagem, a cena é sucedida por um intertítulo em que

se lê “VEJA ESTA PARTE DA ENTREVISTA. VAMOS REPETI-LA”228 e, mais uma vez, a

mesma cena é mostrada.

Outro exemplo acontece nos momentos em que o personagem rompe a quarta parede

e se dirige ao espectador, guiando-o. Em meio à encenação de uma briga entre a fraternidade

Los  Treinta  Manicatos,  criada  por  Mella  em 1922 como um grupo de  estudantes  atletas

afinados com a reforma estudantil, e outros alunos da universidade, o personagem, enquanto

prende  o  oponente  com um “mata-leão”,  se  volta  para  a  câmera  e  alerta:  “tivemos  que

começar pelo próprio corpo discente”229, em talvez uma alusão à depuración de “traidores da

227 “Mire.  Si  logramos  unirnos  en  un  ideal  común,  todas  las  repúblicas  latinas  de  nuestro  continente
responderán  con  una  actitud  compuesta  y  defensiva.  [Há  um  zoom  in  em  direção  a  Mella]  La  unión
latinoamericana  que soñó Bolívar.  La América  Nuestra  de José Martí.”.  MELLA. Direção:  Enrique Pineda
Barnet. Fotografia: José Tabio. Cuba: Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos (ICAIC), 1976. 1
h 46 min, cor. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4yRS082tYms&t=76s>.
228 “FIJENSE EM ESTA PARTE DE LA ENTREVISTA.  VAMOS A REPETIRLA”.  MELLA.  Direção:
Enrique Pineda Barnet. Fotografia: José Tabio. Cuba: Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos
(ICAIC), 1976. 1 h 46 min, cor. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4yRS082tYms&t=76s>.
229 “había que empezar por el próprio estudiantado”. MELLA. Direção: Enrique Pineda Barnet. Fotografia: José
Tabio.  Cuba:  Instituto  Cubano  del  Arte  e  Industrias  Cinematográficos  (ICAIC),  1976.  1  h  46  min,  cor.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4yRS082tYms&t=76s>.
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Revolução”. O rompimento abrupto com a quarta parede em meio a uma briga confere um

tom cômico a essa cena, retomando mais uma vez a característica “brincalhona” do herói

positivo em Cuba. Um pouco adiante no documentário, no contexto da devolução da Isla de

Pinos pelos Estados Unidos, há uma cena nas ruas de Havana em que cubanos desfilam com

faixas,  cartazes  e  bandeiras  estadunidenses  em  agradecimento  aos  norte-americanos  pela

entrega  do  território.  Mella  e  um  grupo  de  estudantes  se  aproximam  em  protesto  e  o

personagem se direciona  para a  câmera,  dizendo,  antes de partir  novamente  para a  briga:

“para que a reforma universitária fosse um fato era preciso primeiro uma revolução social”230.

Para além dos aspectos mencionados nas cenas apresentadas acima, como a valentia

de um líder estudantil, sua combatividade, seu comunismo internacionalista, mas também seu

lado cômico,  outras características  que aparecem na produção poderiam ser  consideradas,

como o seu porte atlético (há uma sequência, no início do longa, em que Mella é mostrado

jogando  basquete,  saltando  com  vara  e  remando);  sua  abnegação  (ao  ser  preso  por  sua

oposição política à Gerardo Machado e por confrontar a instituição universitária, fazendo a

greve de fome); sua solidariedade comunista (a lenda do navio soviético  Vatslav Vorovski

colocada como o primeiro encontro solidário entre Cuba e URSS); ou o seu martírio (ao ser

assassinado  no  México,  Mella  teria  dito  para  Tina  que  morria  pela  Revolução).  Essas

qualidades destacadas pelo documentário se relacionam diretamente com a proposta do herói

positivo e estão em consonância com as qualidades icônicas atribuídas também a Fidel Castro.

Nesse sentido, a relação entre Mella e Fidel é claramente estabelecida, seja pelos pontos em

comum em suas trajetórias (ambos foram lideranças estudantis conhecidas por seu porte físico

– o apelido de Fidel em Sierra Maestra era cavalo, por conta de sua resistência – e por seus

discursos), seja pela narrativa fílmica, que encerra o docudrama com uma série de fotografias

de Fidel dos anos 1950 e do período imediatamente posterior à Revolução, apresentadas por

uma  voz off que diz:  “Vinte  anos mais  tarde,  uma nova geração revolucionária  retoma o

ideário de Mella  e de Martí.  Trinta  anos depois  do seu assassinato,  Cuba se converte  no

primeiro país socialista da América”231. Comparando o início e o fim, a linha traçada das lutas

230 “para que la reforma universitária fuera un hecho se necesitaba primero una revolución social”. MELLA.
Direção:  Enrique  Pineda  Barnet.  Fotografia:  José  Tabio.  Cuba:  Instituto  Cubano  del  Arte  e  Industrias
Cinematográficos  (ICAIC),  1976.  1  h  46  min,  cor.  Disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=4yRS082tYms&t=76s>.
231 “Veinte años más tarde, una nueva generación revolucionária retoma o ideário de Mella e de Martí. Treinta
años después de su asesinato, Cuba se convierte en el primero país socialista de América”. MELLA. Direção:
Enrique Pineda Barnet. Fotografia: José Tabio. Cuba: Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos
(ICAIC), 1976. 1 h 46 min, cor. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4yRS082tYms&t=76s>.
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sociais em Cuba amarra de Martí a Mella e de Mella a Fidel como ícones de uma revolução

de longo prazo.

O jovem militante Julio Antonio Mella foi em vida recebido como um dos principais

revolucionários  da  América  Latina,  conquistando  a  apreciação  de  seus  camaradas  pela

ousadia  do  enfrentamento  à  ditadura  de  Gerardo  Machado  e  pela  greve  de  fome  como

estratégia  inovadora  de  resistência  política.  Semelhante  a  processos  ocorridos  com outras

lideranças da região, como vimos em Emiliano Zapata e como veremos em Che Guevara, sua

vida foi ceifada por um assassinato, porém outra renasceu em mito. Dois retratos feitos por

Tina Modotti alimentaram o imaginário social sobre a figura de Mella e foram reapropriados

pelos cubanos após o “triunfo da Revolução”, convertendo-se em um ícone, expressado em

atributos como coragem, abnegação,  jovialidade,  valentia e boa retórica.  A criação de um

herói nacional a partir da fotografia de Modotti e do cinema de Pineda Barnet, se valendo

também dessa produção fotográfica, lhe colocou na linhagem dos grandes líderes da história

cubana. Fidel Castro, em meio às comemorações do 50º aniversário de fundação do Partido

Comunista Cubano, no mesmo ano da estreia do docudrama Mella, destacou a importância de

sua figura:

Julio Antonio Mella, disse um dia que mesmo depois de mortos, somos úteis, porque
servimos de bandeira. E assim tem sido! Você foi sempre uma bandeira de nossos
trabalhadores  e  de  nossos  jovens  nas  lutas  revolucionárias,  e  hoje  é  bandeira
alentadora, exemplar, vitoriosa e invencível da Revolução socialista de Cuba! Pátria
ou Morte! Venceremos!232

Nas palavras de Fidel, o ícone Mella carrega o papel de inspirar os jovens e representar a

população trabalhadora do país. A imagem eternizada por Modotti e a memória consolidada

pelo mito tremulam através do tempo no imaginário social cubano.

232 “Julio Antonio Mella, un día dijiste que aun después de muertos somos útiles, porque servimos de bandera.
¡Y así ha sido! ¡Tú fuiste siempre bandera de nuestros obreros y nuestros jóvenes en las luchas revolucionarias, y
hoy eres bandera alentadora, ejemplar, victoriosa e invencible de la Revolución socialista de Cuba! ¡Patria o
Muerte! ¡Venceremos!”. CASTRO, Fidel. DISCURSO PRONUNCIADO POR EL COMANDANTE EN JEFE
FIDEL CASTRO RUZ PRIMER SECRETARIO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA
DE CUBA y PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, EN LA VELADA SOLEMNE
POR EL 50 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL PRIMER PARTIDO MARXISTA-LENINISTA DE
NUESTRO PAIS, EN EL TEATRO "LAZARO PEÑA", EL 22 DE AGOSTO DE 1975, "AÑO DEL PRIMER
CONGRESO". Cuba, 1975. Disponível em: < http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1975/esp/f220875e.html>.
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Korda e Guevara

FOTOGRAFIA 39 - GUERRILLERO
HEROICO, ALBERTO KORDA, CUBA,

1960.

Fonte: SILVESTRI-LÉVY; LOVINY, op. cit., loc. cit.

Quase quarenta anos depois da realização dos retratos de Mella, outro revolucionário

com  destacado  papel  em  Cuba  teve  sua  imagem  imortalizada  na  história.  Conforme

mencionamos anteriormente, no dia 5 de março de 1960, Alberto Korda registrou Ernesto Che

Guevara na tribuna do evento de homenagem às vítimas da explosão do navio cargueiro La

Coubre. Fidel Castro discursava ao lado de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, além de

outras figuras eminentes do cenário político cubano. Culpava os EUA pelo ataque e anunciava

pela  primeira  vez  aquela  que  seria  uma das  consignas  mais  recorrentes  ao  final  de  cada

discurso,  convertendo-se  em um juramento  de  fidelidade  à  Revolução:  ¡Patria  o  Muerte!

¡Venceremos! Anos depois, essa fotografia, nomeada como Guerrillero Heroico, se tornaria

parte intrínseca do mito Che Guevara. Nesta seção, indicamos os caminhos percorridos por
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esta imagem até sua conversão em ícone fotográfico, de modo a compreender sua relação na

construção da memória coletiva dos cubanos, latino-americanos e jovens ocidentais.

FIGURA 5 - FOLHA DE CONTATO DE ALBERTO
KORDA, 1960.

Fonte: SILVESTRI-LÉVY, A.; LOVINY, C. Cuba por Korda. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

FIGURA 6 - FOTOGRAFIA DE
FIDEL CASTRO NO LUNES

DE REVOLUCIÓN, 1960.

Fonte: LUNES de Revolución, Havana, n. 49, 7 set. 1960, p. 12



173

Korda esteve fotografando o evento em questão a serviço do periódico Revolución. A

visita  do casal de filósofos franceses e a  centralizadora presença de Fidel  Castro,  eram o

enfoque da cobertura jornalística. Podemos ver na folha de contato (Figura 5), por meio da

sequência de fotografias, que a atenção de Korda esteve voltada para o registro de Castro e do

casal Sartre-Beauvoir, uma vez que, dos 27 fotogramas da folha de contato, 10 enquadraram

unicamente Castro e outros 9 centralizaram os filósofos. Na mesma direção, o suplemento

cultural  Lunes de Revolución,  no dia  7 de  março de  1960,  estampou na décima segunda

página uma das imagens de Fidel discursando com a mão direita erguida e a cabeça inclinada

para trás (Figura 6). A história do momento exato de uma das fotografias mais conhecidas do

mundo é narrada pelo próprio fotógrafo como fruto do acaso, uma eventualidade fortuita. Em

entrevista ao jornalista Jorge Castañeda durante a preparação da biografia  La vida en rojo:

una biografía del Che Guevara, Korda relatou o momento do registro:

No dia seguinte à explosão do La Coubre, uma tribuna foi improvisada na esquina
da 12 com a 23. Fidel Castro presidiu o ato em que fez um discurso pelas vítimas da
sabotagem; a rua estava cheia de gente e flores que choviam sobre os caixões que
passavam.  Trabalhei  como  fotojornalista  para  o  jornal  Revolución,  órgão  do
Movimento 26 de Julho. Estou em um plano mais baixo do que a tribuna, com uma
câmera Leika 9mm. Usei minha pequena teleobjetiva e tracei  os personagens do
primeiro plano da tribuna: Fidel, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Che estava
parado atrás da tribuna, mas há um momento em que eu passo por um espaço vazio,
que fica na frente da tribuna e do fundo em direção à tribuna, e surge a figura de
Che. Surpreendentemente, ele entra no visor da câmera e eu disparo. Em seguida,
percebo que sua imagem é quase um retrato e o céu está claro atrás dele. Viro a
câmera  verticalmente  e  faço  um segundo disparo.  Isso  em menos  de  10  ou  15
segundos. Che se retira dali e não volta mais. Foi uma coincidência.”233

A “coincidência” de Korda é, na verdade, resultado de um olhar treinado na década anterior,

quando realizou dezenas de retratos de modelos se valendo do mesmo fundo neutro. Daí sua

percepção de que “sua imagem é quase um retrato”. Da mesma forma, esse tipo de fotografia

de líderes fazia parte de uma cultura visual compartilhada, em que se insere as fotografias de

233 “Al día siguiente de la explosión del La Coubre, se improvisó una tribuna en la esquina de 12 y 23. Fidel
Castro presidía el acto donde pro- nunció un discurso por las víctimas del sabotaje; la calle estaba llena de gente
y de flores que llovían sobre los féretros  que iban pasando. Yo trabajaba como fotorreportero del periódico
Revolución, el órgano del Movimiento 26 de Julio. Me encuentro en un plano más bajo que la tribuna, con una
cámara Leika de 9 mm. Usé mi telefoto pequeño y recorrí los personajes que están en el primer plano de la
tribuna: Fidel, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. El Che estaba parado atrás de la tribuna, pero hay un
momento que yo paso por un espacio vacío, que está en el frente de la tribuna y de un segundo plano hacia la
tribuna, emerge la figura del Che. Sorpresivamente se me mete dentro del visor de la cámara y disparo. Acto
seguido, me doy cuenta de que la imagen de él es casi un retrato y tiene el cielo atrás, limpio. Viro la cámara en
ver- tical y tiro un segundo disparo. Eso en menos de 10 o 15 segundos. El Che se retira de ahí y no vuelve. Fue
una casualidade”. CASTAÑEDA, Jorge. La vida em rojo. Una biografía del Che Guevara. México: 1997, p, 247.
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Julio  Antonio Mella,  de  Modotti,  e  aquela  imagem de Fidel  e  Camilo  na  “caravana pela

Liberdade”, de seu sócio Luis Korda. Contudo, apesar de ser “quase um retrato”, ainda não

era. Enquanto Fidel Castro discursava na tribuna improvisada, culpando os norte-americanos

pela explosão e  proclamando pela  primeira  vez o lema  Pátria o Muerte,  Korda fez duas

fotografias  de  Guevara,  sendo  uma  na  horizontal  e  outra  na  vertical.  Ambas  não  foram

selecionadas  para  a  publicação  no  periódico.  O  fotógrafo,  então,  escolheu  a  fotografia

horizontal,  que  contava  com  a  presença  no  canto  esquerdo  do  jornalista  argentino  José

Massetti e parte de uma palmeira,  no canto direito. É a partir desta imagem que se deu o

surgimento de Guerrillero Heroico. Ao recortar o negativo original,  (re)enquadrou apenas a

figura de Guevara, seguinte o processo comum de sua concepção sobre a fotografia.

Os  caminhos  trilhados  por  Guerrillero  Heroico  podem  ser  identificados  em  dois

momentos  distintos.  No  primeiro,  temos  o  contexto  que  compreende  os  primeiros  anos

subsequentes à produção da imagem, marcando um processo de circulação de caráter interno

e ilustrativo. Neste período, a fotografia – e imagens feitas com base nela – foi publicada com

o objetivo de ilustrar Che Guevara e suas ideias, seja na divulgação de uma conferência que o

guerrilheiro  daria,  seja  como  complemento  ilustrativo  a  um  trecho  de  algum  discurso

proferido.  No  segundo  momento,  que  conta  a  partir  da  morte  de  Guevara  em  1967,  a

fotografia  assumiu  o  caráter  icônico,  circulando  ao  redor  do  mundo  e  se  desvinculando,

portanto, de seu contexto de produção. Assim como Zapata e Mella, da sua morte renasceu

um mito, que foi ressignificado em cada grupo social que se apropriou de sua representação.

Durante muitos anos permaneceu em voga o discurso de que o retrato de Che teria

sido  publicado  pela  primeira  vez  apenas  depois  de  seu  assassinato.  Ferrer,  por  exemplo,

afirma que “a imagem só será conhecida após a morte de Che na Bolívia, em 1967 […] a

imagem, que não foi selecionada pelo editor do jornal no dia de sua realização, só sairá à luz

na  Ilha  após  ser  publicada  em enormes  cartazes  na  Itália”234.  No  entanto,  autores  como

Richard Gott e Jon Lee Anderson afirmaram que a fotografia apareceu pela primeira vez em

abril  de 1961 como parte de uma propaganda cubana que divulgava uma conferência que

Guevara daria naquele mês235. Por conta da invasão de Playa Girón, a conferência foi adiada e

a fotografia reproduzida mais uma vez após o fim do conflito. Em um artigo publicado no

jornal britânico  The Guardian, Gott afirma que o retrato,  após o uso como divulgação da

234 FERRER, op. cit., p. 59.
235 GOTT,  Richard.  Poster  boy.  The  Guardian,  2006.  Disponível  em:
<https://www.theguardian.com/artanddesign/2006/jun/03/art.art>. Acesso em: 30 jan. 2021; ANDERSON, Jon
Lee. Che Guevara. A revolutionary life. New York: 1997, p. 831.
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conferência, “sumiu” da mesma forma que o guerrilheiro argentino236, que passou a levantar a

bandeira da internacionalização da guerrilha, auxiliando em expedições no Congo Belga e na

Bolívia. Novamente, encontramos a fotografia – desta vez uma releitura – presente antes dos

anos finais do argentino.

Fonte: NOTÍCIAS de Hoy. Havana, 15 dez. 1962, p. 6

Na edição de 15 de setembro de 1962 do periódico Notícias de Hoy237, destacamos um

desenho feito a partir de Guerrillero Heroico. A figura, sem autoria, aparece como ilustração

de Che Guevara, complementando o trecho de um discurso onde falou sobre a necessidade de

garantir  a  qualidade  de  produtos  e  meios  de  produção  ao  povo  cubano. Neste  contexto,

Guevara era Ministro das Indústrias do governo cubano, buscando consolidar a Revolução

pela  via  econômica.  De acordo  com Jorge  Castañeda,  esse  período  marcou  as  principais

vitórias ideológico-econômicas, bem como suas principais derrotas, que o levaria a buscar

outros caminhos para o poder. Nesse sentido, o tempo passado a frente do Ministério celebrou

236 Idem.
237 O Notícias de Hoy foi o periódico oficial do Partido Socialista Popular (PSP). Em 1965, o Hoy e o jornal
Revolución foram fundidos e deram lugar ao surgimento do  Granma, periódico oficial do Partido Comunista
Cubano (PCC) até os dias atuais.

FIGURA 7 - ILUSTRAÇÃO
DE GUERRILLERO

HEROICO EM RECORTE
DO PERIÓDICO NOTÍCIAS

DE HOY, 1962.
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os “años dorados” de Guevara em Cuba, quando viu o nascimento de seus filhos, quando

escreveu seus livros e quando começou “a germinar a semente de seu mito”238.

A  ilustração  manteve  as  características  principais  da  fotografia  original,  apenas

convertendo-a em um desenho a partir dos traços que a contornam e preenchendo as zonas

mais escuras. O uso do preto e branco apresenta o mesmo tipo de contraste que marcou as

releituras  futuras da imagem de Korda. Embora o desenho esteja  inserido no contexto da

“germinação da semente do mito” de Guevara, ainda não está presente o caráter simbólico das

apropriações  feitas  a partir  da morte  do argentino.  A imagem está  atrelada  ao trecho em

questão e, sobretudo, à autoria do texto. Observando sua apresentação como ilustrativa da

autoria,  o  desenho ainda carrega  sua ligação direta  à  Che Guevara,  o  que  não ocorre da

mesma forma após as interferências gráficas de Giancomo Feltrinelli, José Gómez Fresquet e

Jim Fitzpatrick.

Depois  de  participar  de  grupos  de  resistência  na  África  e  na  Europa,  Guevara

permaneceu meses  fora da cena pública cubana e mundial.  Durante seu desaparecimento,

entre março e outubro de 1965, Fidel leu publicamente sua carta de despedida, gerando uma

série de suposições e boatos sobre a relação entre os dois e o vínculo de Guevara com Cuba:

Desde seu desaparecimento em 22 de março até 5 de outubro de 1965, quando Fidel
Castro leu a carta de despedida de Che de Cuba, proliferaram os rumores e enigmas
em torno da palavra de ordem de Che e a situação de suas relações com Castro. Os
serviços cubanos contribuirão para a confusão por meio de uma série de manobras
de  desinformação:  que  Che  foi  lutar  contra  os  fuzileiros  navais  na  República
Dominicana; que ele foi localizado por um padre no estado do Acre no Brasil; que
tivesse ficado doente em um sanatório em Cuba; que fora fuzilado por Castro. A
inteligência dos Estados Unidos também publicou versões com o objetivo de incitar
alguém a  dizer  a  verdade,  mas  sem sucesso,  exceto,  como veremos,  no próprio
Congo. O profissionalismo dos cubanos neste assunto – uma vez que não é costume
- e a obsessão de Che pelo sigilo e a clandestinidade garantiram que indiscrições não
ocorressem até junho, e mesmo assim a CIA não quis acreditar no relatório de seu
enviado239.

238 CASTAÑEDA, op. cit., p. 249.
239“A partir de su desaparición el 22 de marzo, y hasta el 5 de octubre de 1965, cuando Fidel Castro leyó la
carta de despedida del Che de Cuba, proliferarán los rumores y enigmas en torno al santo y seña del Che y al
estado de sus relaciones con Castro. Los servicios cubanos coadyuvarán a la confusión mediante una serie de
maniobras de desinformación: que si el Che fue a pelear contra los marines en República Dominicana; que si fue
divisado por un cura en el estado de Acre en Brasil; que si yacía enfermo en un sanatorio en Cuba; que si Castro
lo había fusilado. La inteligencia estadounidense también hizo correr versiones con el propósito de incitar a que
alguien dijera la verdad, pero sin éxito, salvo, como veremos, en el Congo mismo. El profesionalismo de los
cubanos en esta materia —una vez no es costumbre— y la obsesión del Che con el sigilo y la clandestini- dad
aseguraron que no se produjeran indiscreciones sino hasta junio, e incluso entonces la CIA no quiso creer el
informe de sus enviados”. CASTAÑEDA, op. cit., p. 372.
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No entanto, Guevara seguiu fora da cena pública até o descobrimento de seu paradeiro na

Bolívia, em 1966. Neste contexto, o publicitário italiano Giancomo Feltrinelli esteve em Cuba

e visitou o estúdio de Korda, em busca de uma fotografia do argentino para divulgar notícias

sobre os rumores de sua ida à Bolívia. Com uma carta de recomendação em mãos de Haydée

Santamaría,  presidente  da  Casa  de  las  Américas  naquele  momento,  o  fotógrafo  mostrou

algumas imagens, incluindo o retrato feito no dia 5 de março de 1960. O publicitário saiu do

estúdio com algumas cópias da imagem editada e criou um pôster, mantendo as características

da fotografia original e adicionando o logo da Editora Feltrinelli240.

Fonte: NETO, Olegario da Costa Mayra. O mito de
Che Guevara na fotografia e no cinema. Travessias,

Cascavel, v. 13, n. 3, p. 260, set./dez. 2019.

Fonte: NETO, Olegario da Costa Mayra. O mito de
Che Guevara na fotografia e no cinema. Travessias,

Cascavel, v. 13, n. 3, p. 260, set./dez. 2019.

Com o assassinato de Guevara, o artista cubano José Gómez Fresquet criou um pôster

a partir  da fotografia de Korda para a cerimônia em memória de sua morte241.  A imagem

segue o contraste que marca essa nova fase de sua circulação, com um fundo vermelho, a

assinatura “Che” e o lema Hasta la victoria siempre.  Contudo, o baixo contraste criou uma

representação de Guevara como uma névoa,  um espectro que,  a  partir  daquele  momento,

passaria a rondar o mundo. Outra releitura feita a partir de Guerrillero Heroico é o pôster do

240 NETO, Olegario da Costa Mayra. O mito de Che Guevara na fotografia e no cinema. Travessias, Cascavel,
v. 13, n. 3, p. 260, set./dez. 2019.
241 Idem.

FIGURA 8 - PÔSTER
HASTA LA VICTORIA

SIEMPRE DE JOSÉ
GÓMEZ FRESQUET,

1967.

FIGURA 9 - PÔSTER
DO ARTISTA

IRLANDÊS JIM
FITZPATRICK, 1967.
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artista irlandês Jim Fitzpatrick. Mais uma vez, o contraste foi adotado para dar destaque ao

semblante de Guevara e seu olhar voltado para fora do enquadramento. Em relação às cores, o

vermelho presente na obra de Fresquet foi mantido, porém a escolha do branco destacou o

rosto do guerrilheiro.

Fonte: CANTÓ, Pablo. La historia de la icónica imagen del Che que ha acabado en miles de camisetas. El País,
2017. Disponível em: <https://verne.elpais.com/verne/2017/10/09/articulo/1507533794_976528.html>. Acesso

em: 3 fev. 2021.

O pôster de Fitzpatrick serviu de base para uma terceira releitura, feita no mesmo ano,

por  Gerard  Marlange.  Este  artista  norte-americano  era  assistente  de  Andy  Warhol  e,  se

valendo da estética própria da pop art, fez o primeiro movimento que inauguraria a circulação

de Guerrillero Heroico em meio a cultura popular e comercial.

Desta forma, a construção icônica da fotografia de Guevara se deu a partir do segundo

momento  da  história  de  sua  circulação.  Estas  imagens,  derivadas  da  fotografia  feita  por

Korda, imortalizaram o rosto de Guevara para a posteridade. Como mencionado, os meses em

que esteve ausente da cena pública do país permitiram o início do caráter mitológico sobre sua

trajetória. A morte, por sua vez, decretou a liberdade de criação de uma aura heroica sobre

seus  feitos  e  eventos  de  sua  vida.  Segundo  Castañeda,  o  assassinato  de  Guevara  deu

significado a sua vida e vida ao mito:

FIGURA 10 - OBRA DE
GERARD MARLANGE,

1967.
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Se o governo boliviano o tivesse perdoado, ou se a CIA tivesse salvado sua vida, a
contribuição de Che à sua causa teria sido muito maior, mas o feito revolucionário e
abnegado que veio a simbolizar nunca teria adquirido as dimensões que alcançou. O
seu falecimento, que além de esperado também pode ter sido bem-vindo, marcou o
início previsível e irrevogável de um novo caminho, não um fim triste e definitivo.
As circunstâncias de sua morte transcenderam a tragédia e a fatalidade que contém
toda morte para procriar um mito que duraria até o final do século. Como ele sempre
imaginou, sua morte foi  grandiosa:  a sangue-frio,  heroica,  bela e estoica - como
demonstram as fotos póstumas que deram origem a esta história. É, em uma palavra,
uma morte emblemática242.

Embora as palavras do autor carreguem um tom profético e condicional, conjecturando o que

poderia ter sido e afirmando o que foi como algo previsível, a morte de Guevara o retirou de

uma vez por todas da cena pública, impedindo o progresso de sua luta no campo material.

Deste  modo,  sua  representação  simbólica  pôde  ser  apropriada  por  diversos  setores  da

sociedade e para causas distintas. Importante destacar que o fim da vida de Guevara aconteceu

na  véspera  do  movimento  estudantil  que  causaria  uma  breve  revolta  que  mudaria

culturalmente  o  século  XX.  A  imagem  de  Guerrillero  Heroico  esteve  presente  como

estandarte nas mãos de jovens de Turim; depois apareceu em meio às marchas dos alunos da

University of Columbia, em  New York, e nas manifestações massivas no Bairro Latino, em

Paris; antes de cumprir um ano de sua morte, a imagem era empunhada por jovens de Praga

frente  aos  tanques  soviéticos;  e,  quase  no aniversário  do falecimento,  centenas  de jovens

mexicanos  marchavam  sob  seu  retrato  na  Plaza  de  las  Tres  Culturas antes  de  serem

reprimidos pelo exército nacional243. Seu rosto serviu de modelo para a revolta de milhares de

estudantes no mundo, atrelando sua imagem às noções de juventude e rebeldia, certamente

fortalecidas  pelo  caráter  prematuro  de  sua  morte  e  pela  interrupção  de  seu  engajamento

político. 

De todo modo, Castañeda ressaltou que o resultado duradouro de sua imagem se deve

ao fato de que esta foi convertida em um emblema de três tipos de subversão244. O primeiro

diz respeito às próprias características da Revolução Cubana e seu objetivo de subverter a

lógica geopolítica que definia hierarquicamente o mundo a partir do eixo Norte-Sul. O esforço

242“Si el gobierno boliviano lo hubiera indultado, o si la CIA le hubiera salvado la vida, la aportación del Che a
su causa habría sido mucho mayor, pero la gesta revolucionaria y de autosacrificio que llegó a simbolizar jamás
habría adquirido las dimensiones que alcanzó. Su fallecimiento, que además de esperado quizá también haya
sido bienvenido, marcó el predecible e irrevocable comienzo de un nuevo camino a seguir, no un final triste y
definitivo. Las circunstancias de su muerte trascendieron la tragedia y fatalidad que todo deceso encierra, para
procrear un mito que perduraría hasta fin de siglo. Como siempre la había imaginado, la suya fue una muerte
grandiosa: a sangre fría, heroica, hermosa y estoica — así lo demostraron las fotos postumas que dieron origen a
esta historia. Se trata, en una palabra, de una muerte emblemática”. CASTAÑEDA, op. cit., p. 477.
243 CASTAÑEDA, op. cit., p. 478.
244 Ibidem, p. 481-482.
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dos cubanos era, portanto, inverter a relação entre os países ricos, poderosos e dominantes e

os  demais  países  pobres,  pequenos  e  subjugados,  como  a  própria  ilha  caribenha.  Nesse

sentido,  os  jovens do fim da  década  de 1960 criticavam as  investidas  francesas  contra  a

Argélia  e  a  violência  estadunidense  sobre  o  Vietnã,  conferindo  à  imagem  de  Che  a

representação de um caminho possível para a transformação de um status quo internacional

injusto e cruel.  O segundo tipo de subversão está relacionado à ordem interna dos países

industrializados da Europa ocidental e dos EUA na qual estes jovens viviam. A juventude

rebelde destes países se baseou em elementos opostos de sua realidade,  uma vez que não

encontravam modelos e valores entre seus conterrâneos. Deste modo, seus ídolos e arquétipos

políticos  eram  os  inimigos  de  seus  inimigos,  como  Patrice  Lumumba,  Ho  Chi  Minh  e,

sobretudo,  Che Guevara  e  a  Revolução  Cubana.  Por  fim,  a  subversão  em Che  era  vista

também em relação ao socialismo em voga na Europa e nos EUA. O estalinismo, a Primavera

de Praga, o Partido Comunista francês e o italiano eram todos vistos como uma “repulsiva

distorção da utopia”. Em contrapartida, a afinidade de Guevara com esses eventos não era

clara. A sua aproximação inicial com a União Soviética, a manutenção de certos valores do

caudilhismo e da hierarquia militar eram ignorados pelos jovens que carregavam sua imagem

nas  diversas  manifestações.  Apesar  destas  posições,  as  ideias  e  os  comportamentos  que

sustentou até os últimos dias demonstravam uma forte crítica ao modelo socialista europeu e

sua implementação em Cuba, contribuindo para a adesão juvenil.

Se por um lado, a morte de Che Guevara foi convertida em um símbolo de juventude e

subversão para os estudantes de 1968 ao redor do mundo, por outro, o governo cubano se

apropriou de sua imagem para representar os ideais revolucionários do cidadão que constrói a

sociedade socialista, na chave interpretativa a partir da noção de homem novo, que vimos no

capítulo anterior. Guevara compunha a vanguarda, era um dos “melhores dentre os bons”,

guiando e orientando este “novo personagem que surge com a Revolução”, a massa. O bastião

carregado por Fidel como líder máximo dessa condução, “à cabeça da coluna”, foi passado

para as mãos de Guevara após sua morte, assumindo a representação ideal do homem novo. 
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Fonte: ANDERSON, Jon Lee. Che Guevara. A revolutionary life. New York: 1997, p. 808.

Durante a cerimônia de homenagem a Che, no dia 18 de outubro de 1967, uma grande

imagem de  Guerrillero Heroico  foi hasteada na  Plaza de la Revolución,  em Havana. Sua

presença em um evento tão emblemático reitera nosso argumento de que seu caráter icônico

se inicia  a partir  da morte  do guerrilheiro.  Frente a ela,  Fidel Castro discursou para uma

multidão  próxima  a  um milhão  de  pessoas  e  definiu  que  Guevara  era  um modelo  a  ser

seguido:

Se  quisermos  expressar  como  desejamos  que  sejam  nossos  combatentes
revolucionários, nossos militantes, nossos homens, devemos dizer sem hesitação de
qualquer tipo: Que sejam como Che! Se quisermos expressar como queremos que
sejam os homens das gerações futuras, devemos dizer: Que sejam como o Che! Se
quisermos dizer como queremos que nossos filhos sejam educados, devemos dizer
sem hesitação: Queremos que eles sejam educados no espírito de Che! Se queremos
um modelo de homem, um modelo de homem que não pertence a este tempo, um
modelo de homem que pertence ao futuro, digo com entusiasmo que este modelo
sem uma única mancha na sua conduta, sem uma única mancha na sua atitude, sem
nenhum defeito em sua atuação, esse modelo é o Che! Se quisermos expressar como
queremos  que  nossos  filhos  sejam,  devemos  dizer  com  todo  o  coração  dos
veementes revolucionários: Queremos que sejam como o Che!

FOTOGRAFIA 40 - GUERRILLERO
HEROICO HASTEADA DURANTE A

CERIMÔNIA EM MEMÓRIA À MORTE
DE CHE GUEVARA, NA PLAZA DE LA

REVOLUCIÓN, 1967.
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Che  se  tornou  um  modelo  de  homem  não  apenas  para  nosso  povo,  mas  para
qualquer povo da América Latina. Che levou o estoicismo revolucionário, o espírito
de  sacrifício  revolucionário,  o  espírito  de  luta  do  revolucionário,  o  espírito  de
trabalho do revolucionário em sua mais alta expressão,  e Che levou as idéias do
marxismo-leninismo em sua expressão mais fresca, pura e revolucionária.245

Em seu discurso, Castro evidencia o papel que Guevara assume após sua morte, isto é, um

modelo para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, um modelo de abnegação e de

autossacrifício para as futuras gerações. Enfatizamos que tais noções apresentadas por Castro

tiveram como pano de fundo a fotografia de Korda, a qual, somada às demais releituras pelas

quais passaria desde então, serviu como representação destas mesmas características. Ainda

sobre esta data, Villaça apontou que logo após a morte do guerrilheiro, o governo cubano

solicitou ao ICAIC a elaboração de um documentário que tratasse da vida de Guevara. Em 48

horas,  o diretor  Santiago Alvarez produziu e “assinou” o documentário  Hasta la  Victoria

siempre, o qual foi exibido numa gigantesca tela armada na Praça da Revolução, no dia em

questão. O documentário apresentava, na íntegra, um longo discurso de Che e mostrava uma

grande quantidade de fotografias, sob uma trilha sonora com obras de Villa-Lobos, adaptadas

por Pérez Prado. A historiadora ainda afirmou que:

a proposta de tomar o povo como protagonista, no cinema cubano, perdeu terreno
para  homenagens  ao  guerrilheiro  e  a  outros  grandes  heróis.  Em pouco tempo o
governo se daria conta de que o rosto de Che se tornara símbolo de sacrifício e
heroísmo, reconhecido por distintos povos e gerações246.

Nesse sentido, o esforço do governo cubano em alçar a imagem de Guevara ao panteão dos

heróis nacionais fez parte do mesmo processo que reavivou a imagem de Julio Antonio Mella

245 “Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes,
nuestros  hombres,  debemos  decir  sin  vacilación  de  ninguna  índole:  ¡Que  sean  como el  Che!  Si  queremos
expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir: ¡Que sean como el
Che!  Si  queremos  decir  cómo  deseamos  que  se  eduquen  nuestros  niños,  debemos  decir  sin  vacilación:
¡Queremos que se eduquen en el espíritu del Che! Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que
no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece al futuro, ¡de corazón digo que ese modelo sin
una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese
modelo es el Che! Si queremos expresar cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el
corazón de vehementes revolucionarios: ¡Queremos que sean como el Che!
Che se ha convertido en un modelo de hombre no solo para nuestro pueblo, sino para cualquier pueblo de
América  Latina.  Che  llevó  a  su  más  alta  expresión  el  estoicismo  revolucionario,  el  espíritu  de  sacrificio
revolucionario, la combatividad del revolucionario, el espíritu de trabajo del revolucionario, y Che llevó las ideas
del marxismo-leninismo a su expresión más fresca, más pura, más revolucionaria.” CASTRO, Fidel.  Discurso
pronunciado por el comandante fidel castro ruz, primer secretario del comite central del partido comunista de
cuba y primer ministro del gobierno revolucionario, en la velada solemne en memoria del comandante ernesto
che  guevara,  en  la  plaza  de  la  revolucion,  el  18  de  octubre  de  1967.  Cuba,  1967.  Disponível  em:
<http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967esp/f181067e.html>. Acesso em: 31 jan. 2021.
246 VILLAÇA, op. cit., p. 176-177.
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no imaginário social da população do país, resultando nas adaptações dos retratos de Tina

Modotti pela escultura ou mesmo pelo cinema de Enrique Pineda Barnet. No dia 8 de outubro

de 1987, Fidel  Castro confirmou a nova posição que Che ocupava no país durante o  XX

Aniversario de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara, em Pinar del Río:

“[…] Che é a personificação, é a imagem desse homem novo, é a imagem desse ser humano,

caso queira falar de uma sociedade comunista”. Desde a morte de Che Guevara até os dias

atuais, as crianças cubanas, parte da Organización de Pioneros José Martí (antiga Unión de

Pioneros de Cuba), carregam o lema que é entoado ao fim de todo evento cívico: ¡Pioneros

por el comunismo, seremos como el Che!247

247 Ver  CORREA, Yenia  Silva.  O significado de ser  como Che Guevara.  Granma,  2017.  Disponível  em:
<http://pt.granma.cu/cuba/2017-08-11/o-significado-de-ser-como-che-guevara>. Acesso em: 4 fev. 2021.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após ser deportada do México em 1930, Tina Modotti fez algumas fotografias casuais

em sua passagem pela Alemanha. Pouco tempo depois de ter se estabelecido na URSS e se

integrado ao  Partido  Comunista  por  lá,  recebeu  o convite  para  ser  a  fotógrafa  oficial  da

entidade.  Recusou e seguiu sua militância  política distante  da câmera fotográfica.  Alberto

Korda, ao abrir mão de sua condição de “fotógrafo acompanhante” de Fidel Castro, em 1968,

não desistiu da fotografia, porém se afastou da produção politicamente engajada, se dedicando

aos registros do fundo do mar e, logo, retornando à fotografia de moda e publicidade. O que

explica ambas as desistências  de uma fotografia  a partir  do campo político? As respostas

seriam múltiplas e pouco assertivas, uma vez que as motivações partem também de questões

subjetivas,  inalcançáveis  pelas  fontes  disponíveis.  Contudo,  um  possível  caminho  de

compreensão reside no entendimento do papel social da fotografia para cada fotógrafo. Tina

havia escrito uma carta para Weston, no dia 7 de julho de 1925, sobre sua dificuldade em

equilibrar as questões práticas da vida com aquelas ligadas à produção artística: “[…] Eu não

posso – como você uma vez me propôs – ‘resolver  o problema da vida perdendo-me no

problema da arte’”. Ao desenvolver-se como fotógrafa concomitantemente com seu processo

de aproximação à militância política, Tina caminhou ao longo da década tateando os devidos

obstáculos que cada uma dessas áreas apresentaria em sua jornada. No final daqueles anos,

depois de enfrentar o descaso dos governos mexicanos com o assassinato de Julio Antonio

Mella e sobre os comunistas, a balança pesou sobre as questões práticas da vida e a fotografia

parecia já não mais cumprir com seu propósito de ocupar um lugar privilegiado na produção

social e no desenvolvimento histórico, objetivo que Tina defendeu em seu manifesto sobre a

fotografia, em sua exposição individual. O convite do PCURSS para assumir a posição de

fotógrafa oficial implicaria a sua subordinação às diretrizes das políticas culturais do regime

socialista. A autonomia estética estaria, portanto, subjugada e a arte, uma vez limitada, não

resolveria o “problema da vida”. Alberto, em uma posição semelhante, percebeu na prática o

cerceamento do campo cultural nos últimos anos da década de 1960. Embora o confisco dos

materiais fotográficos do Studios Korda tenha marcado simbolicamente seu desligamento da

função de registrar cotidianamente Fidel, o pano de fundo cubano era tecido pela heteronomia

das políticas do governo revolucionário que buscava centralizar a criação artística ao redor de

suas diretrizes próprias. Ao indicar seu saudosismo sobre a “gráfica tão bonita que existiu
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durante oito ou nove anos” nos periódicos do país, o fotógrafo indiretamente expôs os limites

de  sua  liberdade  artística,  uma liberdade  que  tinha  sua  base no  prazer  estético  adquirido

durante a fotografia de estúdio da década anterior. O afastamento de ambos os fotógrafos de

uma produção engajada politicamente talvez tenha acontecido pela compreensão consciente

ou  inconsciente  da  impossibilidade  de  garantir  uma  fotografia  plena  em  suas  múltiplas

possibilidades. 

Deixaram a arte engajada politicamente, mas as fotografias permaneceram e ajudaram

a construir uma certa memória visual das Revoluções Mexicana e Cubana. Ao longo desta

dissertação, analisamos comparativamente um conjunto dessas imagens fotográficas, de modo

a refletir sobre as respostas visuais encontradas por Tina Modotti e Alberto Korda frente a

dilemas comuns vivenciados em seus respectivos contextos históricos, como a necessidade

dos registros das mudanças proporcionadas por uma revolução, a inserção em novas redes de

sociabilidade a partir de orientações políticas e artísticas e em diálogo com seus processos

particulares de experimentalismo e engajamento, com vista à criação de uma obra autoral, a

busca  pela  representação  do povo em sentido  coletivo  e  individual  em consonância  com

determinados  movimentos,  como  a  fotografia  obrera,  e  o  uso  da  fotografia  como  arma

revolucionária. Sob a premissa de que as fotografias correspondem às escolhas feitas pelos

fotógrafos,  que  se  colocam  como  um  filtro  cultural diante  da  realidade,  entendemos  a

necessidade  de  investigar  a  trajetória  desses  produtores  e  as  possíveis  influências  e

confluências artísticas e políticas a partir das redes de sociabilidade nas quais se inseriram.

Assim, o primeiro capítulo deste trabalho se voltou para a análise dos discursos biográficos

com o objetivo de identificar parte do que a historiadora Ana Maria Mauad definiu como

olhar engajado ou engajamento do olhar, isto é, as “posições que os fotógrafos ocupam nos

espaços sociais”. Percebemos, portanto, que Tina paulatinamente conquistou um expressivo

status dentro das redes artísticas, como os muralistas ou aquelas ao redor de revistas como

Forma e Mexican Folkways, e políticas, como o PCM e a elaboração do jornal El Machete. A

participação nestes grupos contribuiu não apenas para o desenvolvimento de seu olhar, mas

também fortaleceu laços de camaradagem que possibilitaram a ela calcar posições importantes

dentro e fora do grupo. O ano de 1929 simbolizou a cristalização de seu engajamento político

e desenvolvimento artístico, uma vez que realizou sua primeira exposição individual, na qual

expôs seus parâmetros da função social  da fotografia,  além de ter se posicionado sobre o

comportamento  de  Diego Rivera  em relação  a  seu contato  com o governo mexicano  e a
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própria recusa do cargo de fotógrafo oficial do Museu Nacional, uma posição que a seu ver

refletiria na conivência com um governo que nada fez para resolver o Caso Mella. Sobre a

trajetória de Alberto Korda, identificamos que seus primeiros passos na fotografia de moda e

publicidade,  o  levou a publicar  nas  principais  revistas  da ilha  caribenha,  construindo sua

assinatura na fotografia cubana, bem como o colocou em contato com a elite de Havana e com

figuras  que  marcariam a  cena  política  nos  anos  iniciais  do  governo  revolucionário,  com

destaque  para  Guillermo  Cabrera  Infante,  que  esteve  a  frente  do  suplemento  cultural  do

periódico  Revolución.  A  partir  deste,  Alberto  se  aproximou  à  figura  de  Fidel  Castro,

circulando pela cúpula do governo e registrando o “líder máximo” ao longo da década de

1960 em diversos  eventos  nacionais  e  internacionais,  assumindo o  discurso de  defesa  da

Revolução e  de Fidel,  mas mantendo-se relativamente à margem da militância  por meios

políticos  partidários.  Em  ambos  os  fotógrafos,  identificamos  o  crescente  processo  de

engajamento  político  e  sua relação com as  redes  de sociabilidade  das quais participaram,

estando  tais  processos  em  diálogo  direto  com  os  contextos  históricos  marcados  pelas

revoluções.

No  segundo  capítulo,  buscamos  completar  a  noção  de  engajamento  do  olhar,

investigando a “prática propriamente fotográfica que eles vão adquirindo ao longo da sua

trajetória”.  O discurso que estimula a separação de suas obras em duas fases distintas foi

posto a prova nesta seção. Em Tina, a “transformação do mundano no reino do simbólico”

aparece tanto nas fotografias de plantas quanto naquelas que fizera de símbolos comunistas ou

mesmo na imagem de Mella morto. No caso de Alberto, a centralidade dada às modelos dos

anos 1950 também é vista nos retratos de dirigentes que realizara na década seguinte. Em vez

da ênfase no rompimento, preferimos apontar para o contínuo em suas fotografias, uma vez

que  as  imagens  anteriores  serviram  também  de  momentos  de  prática  e  aprendizado  de

determinados aspectos visuais que foram mantidos sobre conteúdos políticos. Os períodos de

institucionalização das revoluções e seus objetivos de construir um novo país trouxeram a

tona a necessidade de se (re)pensar o lugar ocupado pela classe camponesa na sociedade.

Nesse  sentido,  ambos  os  fotógrafos  estiveram  afinados  com  a  representação  campesina,

porém, mais uma vez, registraram esses homens e mulheres a partir de suas ideologias. Tina,

sob uma visão da realidade pautada pelo socialismo, construiu imagens nas quais o camponês

surge desprovido de seu rosto, simbolizando a coletividade. Alberto, carregando o repertório

da moda e publicidade, investiu no coletivo por meio de modelos individuais destacados da
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multidão que tomava as ruas cubanas. Essas respostas distintas a uma mesma temática é bem

exemplificada nas fotografias de mãos. Como uma metonímia, Tina enquadrou as mãos de um

trabalhador rural como uma maneira de sintetizar os membros de todos os camponeses do

México e afora. Alberto, ao fotografar as mãos de Fidel, fez o mesmo processo metonímico,

porém o caráter personalista da Revolução em Cuba e seu aparente “fidelismo” nos apontou

para  a  ideologia  do  fotógrafo  que  via  no  comandante  en  jefe  a  pessoa  que  guiaria  os

trabalhadores do país.  Buscamos, a partir da discussão das bases estéticas que formaram suas

produções, apontar a permanência de determinados elementos visuais vistos nas fotografias

ditas  “políticas”  de  ambos  os  fotógrafos.  Em  consonância  com  o  primeiro  capítulo,

completamos  a  noção de  olhar  engajado de  Tina  e  Alberto  e  notamos  a  confluência  de

temáticas compartilhadas, mas com abordagens distintas.

Se  os  capítulos  anteriores  tiveram  o  pressuposto  de  comparar  as  trajetórias  e

fotografias, o terceiro e último capítulo se pautou no exercício de estabelecer uma conexão

entre a produção fotográfica de Tina Modotti e aquela de Alberto Korda. Esta relação não

esteve presente no início da investigação,  porém conforme iniciamos a discussão sobre o

lugar de suas fotografias  na construção de um repertório imagético das revoluções e suas

relações com outras imagens, percebemos que os retratos que Tina fizera de Mella estiveram

em circulação pela ilha nos anos próximos à atuação de Korda. As Revoluções Mexicana e

Cubana alimentaram o surgimento de algumas personalidades que se converteram em ícones,

apropriados por diversos grupos políticos ao longo do tempo. Tal processo de “iconização” se

deu por meio da fotografia enquanto suporte, refletindo a noção de cultura visual moderna

apresentada por John Mraz. Assim, observamos o desenvolvimento da fotografia, de modo

geral, em ambos os países para, em seguida, nos dedicarmos à análise das fotografias ícones.

Ao compararmos a trajetória política de Julio Antonio Mella e a circulação dos retratos de

Tina, percebemos que a jovem liderança cubana rapidamente foi alçada à posição de herói

nacional, sendo reapropriado mais uma vez durante o governo revolucionário por meio de

iniciativas como o docudrama Mella, de Enrique Pineda Barnet, o qual partiu justamente dos

retratos do cubano para reiterar aquela que seria sua “verdadeira” representação. Notamos que

as qualidades apontadas sobre Mella foram praticamente as mesmas mobilizadas para erguer a

figura de Che Guevara após sua morte, um processo que novamente se deu a partir de uma

fotografia,  Guerrillero  Heroico,  de  Korda.  A  noção  de  homem  novo  permeou  as

representações sobre esses dirigentes e Fidel manejou tais características durante a segunda
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metade do século XX de modo a associá-los à juventude da ilha e a garantir a ligação entre as

lutas passadas e aquela de seu presente.

O estudo comparado das fotografias de Tina Modotti e Alberto Korda nos permitiu

ampliar  a  compreensão  de  dois  importantes  processos  latino-americanos  e  o  lugar

desempenhado  pelas  imagens.  Também  nos  possibilitou  acompanhar  e  compreender

historicamente  a  trajetória  de  dois  artistas  confrontados  com  momentos  de  intensa

mobilização política, que fizeram suas opções e adquiriam posições de destaque internacional.

Se de um lado, a comparação histórica carece de abordagens centradas em países da nossa

região do globo, por outro, as reflexões sobre Fotografia e História são ainda mais carentes de

trabalhos.  Deste  modo,  acreditamos  que  nossa  investigação  venha  a  contribuir  para  as

pesquisas do campo historiográfico que se debruçam sobre a cultura visual contemporânea. A

pluralidade  de  respostas  às  temáticas  comuns  e  os  pontos  de  confluência  nos  permitem

constatar  que,  embora  separados  espacial  e  temporalmente,  ambos  os  fotógrafos

compartilharam  dilemas  e  questões  caras  a  processos  revolucionários  latino-americanos,

reforçando a afirmação de Michael Löwy: “as fotografias das revoluções anteriores inspiram

cada nova revolução”. 

Que este trabalho inspire outros tantos.
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5. FONTES

Apresentamos a seguir o conjunto de obras que contêm as fontes das quais nos valemos para o

desenvolvimento  dessa  investigação,  como  álbuns  e  catálogos  fotográficos,  diários  e

coletâneas de cartas, bem como acervos on-line.

Tina Modotti

AGOSTINIS,  Valentina  (org.).  Vita,  Arte,  Rivoluzione:  Tina  Modotti.  Lettere  a  Edward

Weston (1922-1931). Milano: Abscondita SRL, 2008. 

COLECCIÓN  Tina  Modotti.  Fototeca  Nacional,  s.  d.  Disponível  em:

<https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/fondo%3Asinafo_n>. Acesso em:

1 mar. 2022.

MANJARREZ, Maricela González Cruz. Tina Modotti y el muralismo mexicano. Cidade do

México: Universidad Autónoma de México, 1999. 

MELLA. Direção: Enrique Pineda Barnet. Fotografia: José Tabio. Cuba: Instituto Cubano del

Arte  e  Industrias  Cinematográficos  (ICAIC),  1976.  1  h  46  min,  cor.  Disponível  em:

<https://www.youtube.com/watch?v=4yRS082tYms&t=76s>.

NEWHALL, Nancy (ed.).  The daybooks of Edward Weston. I. Mexico. II. California. New

York: Aperture, 1990.

NIETO, Jesud.; SOTELO, Elisa Lozano Alvarez. Una nueva mirada, 1929: A new vision. D.

F. México: CNCA/ Centro de la imagen, 2000. 

TINA Modotti. Italian, 1896–1942. Museum of Modern Art, s. d. Disponível em: <>; Acesso

em: 1 mar. 2022.

Alberto Korda
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ESTATE  Alberto  Korda.  Alberto  Korda,  [S.I.].  Página  Inicial.  Disponível  em:

<https://www.albertokorda.photo/>. Acesso em: 1 mar. 2022.

RETAMAR, Roberto Fernández. (Org.). Cuba: la fotografía de los años 60. Havana: Fototeca

de Cuba, 1988. 

SANDERS, Mark; VIVES, Cristina. Korda: a revolutionary lens. Göttingen: Steidl, 2008. 

SENCILLAMENTE Korda. Diretor: Roberto Chile. Produção: Roberto Chile e Diana Díaz.

2010. 19 min.

SILVESTRI-LÉVY, Alessandra; LOVINY, Christophe. Cuba por Korda. Tradução de Newton

Villaça Cassiolato. São Paulo: Cosac Naify, 2004. 



191

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADES, Dawn. Arte en iberoamérica: 1820-1980. Madri: Quinto Centenario Turner, 1990.

AGOSTINIS, V. (org.). Vita, arte e rivoluzione: Lettere a Edward Weston (1922-1931). Itália:

Abscondita, 2008.

ALVES, Hélio Augusto de Souza.  Entre a insurreição e o poder: a construção da imagem

pública de Fidel Castro Ruz (1952-1959). 2021. 194 f. Dissertação (Mestrado em História) –

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências e Letras, Assis, 2021.

ARNAL, Ariel. Atila de tinta y plata. Fotografía del zapatismo en la prensa en la Ciudad de

México entre 1910 y 1915. Cidade do México: Instituto Nacional de Antropología e Historia,

2010.

ARNAL, Ariel. El río que cambia. Vicisitudes historiográficas de una fotografía de Emiliano

Zapata. Historias. Revista de la Dirección de Estudios Históricos, num. 93 (2016).

AUMONT, Jacques. A imagem. 7ª ed. Campinas: Papirus, 2002.

BARBOSA, Carlos Alberto Sampaio.  A fotografia a serviço de Clio: Uma interpretação da

história visual da Revolução Mexicana (1900-1940). São Paulo: Editora UNESP, 2006.

_______________________________. História Visual: um balanço introdutório. In: ______;

GARCIA, Tânia da Costa. (Org.). Cadernos de Seminários de Pesquisa Cultura e Políticas nas

Américas. Volume I. Assis: FCL-Assis-Unesp Publicações, 2009, p. 72-85.

BARCKHAUSEN, Christiane. No Rastro de Tina Modotti. São Paulo: Alfa-Omega, 1989.

BARROS, José d’Assunção. História Comparada – um novo modo de ver e fazer história.

Revista de História Comparada, Rio de Janeiro – RJ, v. 1, n. 1, jun. 2007.

BARTHES, Roland. A Câmara Clara: nota sobre a fotografia. Ed. Especial. Rio de Janeiro:

Nova Fronteira, 2012.

BLOCH, Marc. Para uma história comparada das sociedades europeias. In: ______. História

e historiadores. Lisboa: Teorema, 1998.

BORIS, Kossoy. Fotografia & História. 5ª ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2014.



192

CAIRO, Carlos Torres (org.). Diario de una Revolución. Cuba: Ediciones Aurelia, 2014.

CAMÍN, Héctor  Aguilar;  MEYER,  Lorenzo.  À sombra da Revolução  Mexicana.  História

Mexicana Contemporânea, 1910-1989. São Paulo: EDUSP, 2000.

CASTAÑEDA, Jorge. La vida em rojo. Una biografía del Che Guevara. México: 1997.

CASTRO, Fidel. DISCURSO PRONUNCIADO POR EL COMANDANTE EN JEFE FIDEL

CASTRO  RUZ  PRIMER  SECRETARIO  DEL  COMITE  CENTRAL  DEL  PARTIDO

COMUNISTA DE CUBA y PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, EN

LA VELADA SOLEMNE POR EL 50 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL PRIMER

PARTIDO MARXISTA-LENINISTA DE NUESTRO PAIS, EN EL TEATRO "LAZARO PEÑA",

EL 22 DE AGOSTO DE 1975, "AÑO DEL PRIMER CONGRESO". Cuba, 1975. Disponível

em: <http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1975/esp/f220875e.html>.

CASTRO, Fidel. Discurso pronunciado por el comandante fidel castro ruz, primer secretario

del  comite  central  del  partido  comunista  de  cuba  y  primer  ministro  del  gobierno

revolucionario, en la velada solemne en memoria del comandante ernesto che guevara, en la

plaza  de  la  revolucion,  el  18  de  octubre  de  1967. Cuba,  1967.  Disponível  em:

<http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967esp/f181067e.html>. Acesso em: 31 jan. 2021.

CALADO, Virgínia dos Santos.  Uma análise histórica das representações de México nas

fotografias de Manuel Álvarez Bravo (1930-1950). Monografia (Bacharelado em História) –

Escola  de  Filosofia,  Letras  e  Ciências  Humanas,  Universidade  Federal  de  São  Paulo.

Guarulhos, p. 89. 2019.

CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados 11 (5), 1991.

CORREA, Yenia Silva. O significado de ser como Che Guevara. Granma, 2017. Disponível

em:  <http://pt.granma.cu/cuba/2017-08-11/o-significado-de-ser-como-che-guevara>.  Acesso

em: 4 fev. 2021.

COSTA, Adriane  Vidal.  Intelectuais,  política  e  literatura  na América Latina. São Paulo:

Alameda, 2013.

CUBACINE. La película Mella vista por su actor principal.  Cuba, 2008. Disponível em:

<http://www.cubacine.cult.cu/es/articulo/la-pelicula-mella-vista-por-su-actorprincipal>.



193

DENIS, Benoit. O sentido do engajamento. In: ______. Literatura e engajamento: de Pascal a

Sartre. Trad: Luiz Roncari. Bauru, SP, EDUSC, 2002.

DEVÉS-VALDÉS, Eduardo. Redes intelectuales en América Latina. Hacia la constitución de

una comunidad intelectual. Chile: Instituto de Estudios Avanzados – Universidad de Santiago

de Chile.

DUBOIS, Phillipe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 2012, p. 52.

FAVATTO JÚNIOR., Barthon. Fotografias e experimentalismo visual em Cuba (1959-1961):

o  Jornal  Revolución  e  o  suplemento  cultural  Lunes  de  Revolución.  In:  II  Encontro

Internacional  de  Estudos  da Imagem,  2015,  Londrina.  Anais  do V Encontro  Nacional  de

Estudos  da  Imagem  -  II  Encontro  Internacional  de  Estudos  da  Imagem.  Londrina:

Universidade Estadual de Londrina, 2015. v. 3.

_________________________.  Entre o doce e o amargo: memórias de exilados cubanos –

Carlos Franqui e Guillermo Cabrera Infante. São Paulo: Alameda, 2014.

FERRER, Monica Villares.  Arte fotográfica e liberdade de expressão: um diálogo entre o

Brasil  e  Cuba  (1960-1990).  2010.  262  f.  Dissertação  (Mestrado  em  História  da  Arte)  -

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,

Campinas, 2010.

FOGAL, Alex Alves. Leon Trotsky e a arte na Revolução Russa. História e Cultura, Franca,

v. 6, n. 1, mar. 2017.

GILMAN, Claudia. Entre la pluma e el fusil: debates y dilemas del escritor revolucionário en

América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003.

GOTT, Richard.  Cuba: uma Nova História. Trad. de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Jorge

Zahar, 2006.

_____________.  Poster  boy.  The  Guardian,  2006.  Disponível  em:

<www.theguardian.com/artanddesign/2006/jun/03/art.art>.  Acesso  em:  30  jan.  2021;

ANDERSON, Jon Lee. Che Guevara. A revolutionary life. New York: 1997.

GUANCHE, Julio César (org.). Mella. Textos escogidos. (Tomo I). La Habana: Ediciones la

Memoria, 2017.



194

GUEVARA, Ernesto. El socialismo y el hombre em Cuba. Marxists, 1965. Disponível em:

[https://www.marxists.org/espanol/guevara/65-socyh.htm](https://www.marxists.org/

espanol/guevara/65-socyh.htm). Acesso em: 4 fev. 2021.

__________________. O socialismo e o homem novo em Cuba. Brasília: Domínio Público.

HATZKY, Christine.  Julio Antonio Mella (1903-1929).  Una biografía.  Santiago de Cuba:

Editorial Oriente, 2008.

HERRERA, Hayden. Frida: a biografia. São Paulo: Globo, 2011.

HOOKS, Margaret. Tina Modotti, fotógrafa e revolucionária. Rio de Janeiro: José Olympio,

1997.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LAS REVOLUCIONES DE

MÉXICO. A 100 años. Iconografía de Emiliano Zapata. México: INEHRM, 2019.

JÚNIOR, Francisco das Chagas Fernandes Santiago.  Dimensões historiográficas da virada

visual  ou o que pode fazer  o historiador quando faz  histórias  com imagens? TEMPO E

ARGUMENTO, Florianópolis, v. 11, p. 402-444, 2019.

KNIGHT, Thomas A. Dating Edward Weston’s Tina on the Azotea. History of Photography,

Vol. 20, No. 4, Winter 1996.

LOWE,  Sarah  M.  The immutable  still  lifes  of  Tina  Modotti.  History  of  photography,  18

(1994).

MANJARREZ, Maricela González Cruz. Tina Modotti y el muralismo mexicano. Cidade do

México: Universidad Autónoma de México, 1999.

MARCHESAN,  Eduardo.  Retrato  da  Revolução.  Entrevista  Diana  Diaz.  In:  NABUCO,

Wagner (dir.). Revista ESPECIAL CAROS AMIGOS, São Paulo, vol. XIX, n. 79, mar. 2016.

MAUAD, Ana Maria. O olhar engajado: fotografia contemporânea e as dimensões políticas

da cultura visual. ArtCultura, Uberlândia, v. 10, n. 16, p. 37, jan.jun. 2008.

MENESES,  Ulpiano  Toledo  Bezerra  de.  Fontes  visuais,  cultura  visual,  História  visual:

Balanço provisório, propostas cautelares. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 3, nº

45, 2003.



195

MISKULIN, Silvia Cezar. Cultura e política na Revolução Cubana: a importância de Lunes

de Revolución. In: III Encontro da ANPHLAC, 2000, São Paulo. Anais eletrônicos do III

Encontro da ANPHLAC. Vitória, 2000.

_____________________.  Cultura Ilhada: imprensa e Revolução Cubana (1959-1961). São

Paulo: Xamã, 2003.

_____________________. Os intelectuais cubanos e a política cultural da Revolução (1961-

1975). 1. ed. São Paulo: Alameda, 2009.

MORTELLARO, Itzel  Alejandra  Rodríguez. Una crónica  del  arte  en  México  callista: la

revista Forma (1926-1928). Tese (Licenciatura em História) – Facultad de Filosofía y Letras,

Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, 1995.

MOTTA, Romilda. Costa. Vanguardas estéticas mexicanas: embates e polêmicas envolvendo

o binômio identidade e alteridade.  Projeto História.  Revista do Programa de Estudos Pós-

graduados de História, v. 57, p. 171-206, 2016.

_____________________.  José  Vasconcelos:  as  Memórias  de  um  “profeta  rejeitado”.

Dissertação (Mestrado) - História Social, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

MRAZ, John. Fotografía cubana: contexto y significado. La Jornada Semanal, 267, 1994.

___________.  Looking for  Mexico:  modern  visual  culture  and national  identity.  Durham:

Duke University Press, 2009.

MUZARDO, Fabiane Taís.  Pelo direito  à beleza:  as lutas  políticas  e a  mexicanidade  nas

fotografias de Tina Modotti (192-1930). 2019. Tese (Doutorado) – Setor Ciências Humanas,

Universidade Federal do Paraná, Paraná, 2019.

NETO,  Olegario  da  Costa  Mayra.  O  mito  de  Che  Guevara  na  fotografia  e  no  cinema.

Travessias, Cascavel, v. 13, n. 3, set./dez. 2019.

NEWHALL, Nancy (ed.).  The daybooks of Edward Weston. I. Mexico. II. California. New

York: Aperture, 1990.

NIETO, Jesud.; SOTELO, Elisa Lozano Alvarez. Una nueva mirada, 1929: A new vision. D.

F. México: CNCA/ Centro de la imagen, 2000.



196

NOBLE, Andrea. Tina Modotti: Image, texture, photography. Albuquerqe: University of New

Mexico Press, 2000.

OTERO, Grethel Morell. Absolut Revolution: Revisitando la imagen cubana de los años 60

(1959-1969). Discursos Fotográficos, Londrina, v.5, n.7, p.57-76, jul./dez. 2009.

PICTORIALISMO. In:  ENCICLOPÉDIA Itaú  Cultural  de  Arte  e  Cultura  Brasileira.  São

Paulo:  Itaú  Cultural,  2022.  Disponível

em:<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3890/pictorialismo>.  Acesso  em:  09  de

março de 2022. Verbete da Enciclopédia.

PONIATOWSKA, Elena. Tinísima. Ciudad de México: Ediciones Era, 1992.

PRADO, Gilliard.  A construção da memória da Revolução Cubana: a legitimação do poder

nas tribunas políticas e nos tribunais revolucionários. Curitiba: Appris, 2018.

RETAMAR, Roberto Fernández. Cuba: la fotografia de los años 60. Cuba: Fototeca de Cuba,

Colección Caliban, 1988.

RIBALTA,  Jorge  (ed.).  El  movimiento  de  la  fotografía  obrera  [1926-1939]:  Ensayos  y

documentos. Madrid, MNCARS/TF Editores, 2011.

SILVESTRI-LÉVY,  Alessandra;  LOVINY,  Christophe.  Cuba  por  Korda.  Tradução  de

Newton Villaça Cassiolato. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

SIRINELLI,  Jean-François.  Os intelectuais.  In:  RÉMOND, René (org.).  Por uma história

política. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.

SOUSA, Fábio da Silva. El Machete e A Classe Operária: a imprensa comunista mexicana e

brasileira (1920-1940). 2015. 306 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista Júlio

de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Letras de Assis, 2015.

___________________. El Machete: prensa obrera y comunismo en México. Revista Fuentes

Humanísticas, v. 49, 2014.

VASCONCELOS,  Joana  Salém.  História  Agrária  da  Revolução  Cubana. Dilemas  do

socialismo na periferia. São Paulo: Alameda, 2017, p. 70-74.

VILLAÇA, Mariana.  Cinema cubano: revolução e  política  cultural.  São Paulo:  Alameda,

2010.



197

_________________.  Éducation et santé:  des priorités pour la construction de la nouvelle

Societé  IN:  BERTHIER,  M.;  AREAS,  C,  e  PÉREZ,  L.  (orgs)  Noticiero  ICAIC

latinoaméricain: 30 ans d’actualités cinématographiques à Cuba. Paris, CRIMIC/Université de

la Sorbonne, 2022.

VIVES, Cristina. Todos los modelos de Alberto Korda. In: LA TÉRMICA. Korda, belleza y

revolución. Málaga: 2018.

ZERWES, Erika. (2017). A fotografia humanista e a construção de uma historiografia sobre

a fotografia latino-americana. Revista História: Debates E Tendências, 16(2), 314-327.

_____________.  A  fotografia  ícone:  imagens  de  guerra  icônicas  e  a  cultura  visual

contemporânea. Studium (UNICAMP), v. 1, 2016.

_____________. Tina Modotti e Kati Horna, fotógrafas produtoras de duas imagens situadas

entre a fotografia obrera e o humanismo. História Unisinos, v. 20, 2016.



198

ANEXO A – SINOPSE E FICHA TÉCNICA DO DOCUMENTÁRIO

SENCILLAMENTE KORDA

Sinopse

Simplesmente Korda (Sencillamente Korda, Roberto Chile)

Cuba | 19 min | 2010

Com base no depoimento do fotógrafo Alberto Korda, o documentário aborda aspectos de sua

vida e obra. Na forma de entrevista, Korda narra passagens de sua origem, suas primeiras

experiências com uma câmera portátil e seu olhar sobre a beleza feminina, que o levou a se

tornar  um  importante  nome  da  fotografia  de  moda  em  Cuba.  Ele  fala  de  sua  adesão  à

Revolução Cubana a partir de 1959, de seu trabalho com Fidel Castro e sobre a fotografia

Guerrillero Heroico.

Ficha Técnica

Direção: Roberto Chile

Roteiro: Roberto Chile

Direção de fotografia: Roberto Chile

Produção: Roberto Chile e Diana Díaz

Música original: Alexis Bosch

Montagem: Salvador Combarro

Pesquisa: Jorgen Chemnitz

Som: Ole Jakobsen

Animação: Reynier Aquino

Pós-produção: Robin Pedraja

Assessoria: Rey Almira

Assistência técnica: Juan Matos e Leonardo Diago

Tradução: Eloísa Hernández, Sonia Dunn e Irene Fait

Imagens de arquivo: Estate de Alberto Korda e Video Plaza

Colaboradores: Raúl Vázquez e Leonor Roblejo
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ANEXO B – SINOPSE E FICHA TÉCNICA DO FILME MELLA

Sinopse

Mella (Enrique Pineda Barnet)

Cuba | 110 min | 1975

Filme histórico-experimental, com elementos do documentário e encenações (docudram). Um

estudo  sobre  o  desenvolvimento  do  jovem  Julio  Antonio  Mella,  fundador  do  Partido

Comunista de Cuba, desde o processo de reformas estudantis, até seu assassinato no México

aos 25 anos, na presença da fotógrafa italiana Tina Modotti.

Ficha técnica

Roteiro: Enrique Pineda Barnet, Julio García Espinosa, Eduardo Rodríguez, Manuel Octavio

Gómez y José Massip

Direção: Enrique Pineda Barnet

Produção-geral: Humberto Hernández

Direção de Fotografia: José Tabío

Montagem: Miriam Talavera

Música Original: Carlos Fariñas

Som: Raúl García y Germinal Hernández

Assistência de Direção: Daniel Díaz Torres, Rolando Díaz y Constante Rapi Diego

Atuação:  Sergio  Corrieri,  Norma  Martínez,  Sergio  González,  Pedro  Rentería,  Agustín

Campos
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