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Os negros na fotografia, às margens do jornalismo, signos do fotojornalismo 

Beatriz Marocco1 

 

Resumo 

O presente texto se localiza no âmbito de um marco fundacional para o fotojornalismo. No 

exterior dos jornais, dois alemães Henrique Klumb e Augusto Stahl estabelecem 

silenciosamente as características de um devir fotojornalístico. Tal deslocamento a meados 

do século XIX revisa versões que associam o fotojornalismo a “imagens de reportagem”, à 

reprodução técnica de fotografias, ou ao cenário político brasileiro dos anos 1930 (Sousa, 

1998; Ferreira de Andrade, 2003; Boris Kossoy, 2007). Os procedimentos metodológicos 

combinam a exploração dos elementos que se apresentam em “zonas privilegiadas” – sinais, 

indícios – que passaram despercebidos aos historiadores, associada a uma “descrição 

intríseca do monumento” que Foucault prescreve para a sua arqueologia (Ginzburg, 2007, p. 

144; Foucault, 1995, p. 8). Quatro evidências do fotojornalismo emergem desta produção 

documental: o embrião da fonte jornalística e do público indiferente; a exploração da 

novidade; a aproximação entre fotógrafo e voyeur; e o reconhecimento crítico do “real” em 

elementos que dão testemunho da miséria e do desalento em que viviam os negros sob 

regime de escravidão. 
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Abstract 

This article aims at reviewing the threshold of photojournalism. Out of the press, two 

German inmigrants Enrique Klumb and Augusto Stahl established the basis of the 

photographic devir. Such displacement to the middle of the 19th century revises the versions 

that associate photojournalism to “documentary images", to the reproduction technique of 

photographies, or to the Brazilian political context of the 1930’ (Sousa, 1998; Ferreira de 

Andrade, 2003; Boris Kossoy, 2007). The methodological procedures combines the 

exploration of the elements neglected by the historians – signs, clues –, located in a 

“privileged zone”, with an internal description of the documents, prescribed by Foucault for 

its archaeology (Ginzburg, 2007, p. 144; Foucault, 1995, p. 8). Four evidences of 

photojournalism emerges of this production: the embryo of the journalistic source and the 

indifferent public; the exploration of novelty; the approach between photographer and 

voyeur; and the critical recognition of “Reality” in the elements that give their testimony of 

the misery and the discouragement where lived the blacks under the slavery. 
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Século XIX. Cientistas estrangeiros enfrentavam e venciam a superstição de que os 

retratos abreviavam a vida do modelo (Agassiz [1868], in J. Naranjo, 2006, p. 41), e 

assinalavam a “grande utilidade que esta arte prometia ao estudo das raças humanas” 

(Serres [1845], in J. Naranjo, 2006, p. 26). Já não era mais indispensável fazer longas 

viagens em busca de tipos humanos. Muitos retratos de frente, perfil e de costas, segundo o 

modelo da antropometria, davam regularidade e precisão às minuciosas medições. Louis 

Agassiz, zoólogo e geólogo suíço radicado nos EUA, que chefiou uma expedição científica ao 

Brasil entre 1865 e 1866, examinou dezenas de corpos de negros e índios com base na 

observação de fotografias.  

Em Manaus, instalado em um “pitoresco barracão”, enquanto esperava que o navio 

de guerra em que viajaria pelo Amazonas fosse abastecido, Agassiz dedicou-se ao estudo 

dos cruzamentos entre as raças índias e negras em um conjunto de fotografias feitas por um 

jovem auxiliar do grupo, Walter Hunnewell. “O que me surpreendeu primeiramente ao ver 

índios e negros juntos foi a diferença marcante nas proporções de diferentes partes do 

corpo. Os negros, como macacos de braços compridos, são geralmente mais esbeltos [...] 

enquanto os índios têm pernas curtas, braços curtos [...]” (Elizabeth e Louis Agassiz [1868], 

in J. Naranjo, 2006, p. 43). “[...] o negro é algo mais do que um macaco, mas algo menos 

que um homem”, resumia Serres, alguns anos antes (in J. Naranjo, p. 26).  

Artistas viajantes como Rugendas e Debret introduziram outro tom na iconografia 

dos negros. Enquanto à ciência importava a métrica da superfície aparente dos corpos, a arte 

mitigava a “face real da escravidão” e destacava os negros “ora confinados no exótico, ora 

numa visão tranqüilizadora, alegórica romântica” (M.L. Marcílio, in B. Kossoy e M.L.T. 

Carneiro, 1994, p. 10).  

Dois fotógrafos alemães – Henrique Klumb e Augusto Stahl –, tomam outra direção 

quando registram o cotidiano sombrio dos negros. Antes disso, conforme ao espírito da 

época e ao que lhe facilitava a técnica, Stahl fotografara paisagens e retratos e, nos moldes 

da antropometria, os “negros puros” por encomenda de Agassiz (E. Agassiz e L. Agassiz, 

1868, in J. Naranjo, 2006, p. 41); depois é que viria aproximar-se de Klumb. Em meados do 

século XIX, ambos se descolariam da visão romântica, das paisagens e da precisão científica, 

para se interrogar sobre os problemas sociais e econômicos do país, materializar de forma 

contundente as suas reflexões em cenas sobre o desalento e a miséria dos negros que 

viviam sob regime de escravidão.  

Nesta trajetória do negro enquanto modelo de representação, pôde-se constatar que estamos 
diante de cenas construídas onde o negro se viu embelezado por uns e animalizado por outros; 
romanceado em meio à paisagem tropical ou abominado por suas manifestações culturais; 
estigmatizado em seu traje de escravo ou trajado aristocraticamente no cenário do estúdio 
fotográfico, no momento em que, já liberto, pode optar por um estilo de representação. 
Comercializado como tipo exótico, viajou para o além-mar e tornou-se conhecido do europeu 
curioso, via cartão postal (B. Kossoy e M.L.T. Carneiro, 1994, p. 212). 
 

Nas cenas organizadas por Stahl e Klumb, há indícios, de uma atividade fotográfica 

de reconhecimento de certo elemento do presente. Uma forma de crítica às margens do que 
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era notícia para os jornais na época2, que evidencia precocemente a potência do devir 

jornalismo: são flagrantes do real que estabelecem vínculos com a realidade factual e 

indicam a idéia de testemunho do repórter fotográfico que não está comprometido com a 

difusão do sistema de valores da burguesia, vê as condições de sofrimento dos negros e dá 

evidências de que havia escravidão (Chaves, in Achutti, p. 64-65; Palma, p. 7). Em outras 

palavras, seja nos postais, seja nos flagrantes tomados nas ruas das metrópoles, como 

Salvador, Recife e Rio de Janeiro3, “tem-se simbolicamente visível, a expressão do sistema 

escravagista” (B. Kossoy e M.L.T. Carneiro, 1994, p. 175).  

Klumb provavelmente teria chegado ao Brasil na condição de mercenário alemão 

fugitivo do governo francês. Seu nome aparece no Almanaque Administrativo, Mercantil e 

Industrial Laemmert, em 1856, no endereço comercial da Rua dos Ourives, atual Miguel 

Couto, 64. Stahl chegou ao Recife no vapor Thames, da Mala Real Inglesa, em 1853. 

Presume-se que era alemão, que tivesse entre vinte e trinta anos, e que tenha aperfeiçoado 

sua formação possivelmente na Inglaterra, onde os avanços técnicos na área da fotografia 

eram notáveis. Embora vários fotógrafos estrangeiros de passagem tenham trabalhado antes 

dele no Recife, Stahl foi o único que se radicou ali, abrindo um estúdio na Rua do Crespo, 

esquina da Rua da Cadeia (Vasquez, 2001; Corrêa do Lago, 2001).  

Stahl e Klumb pertencem à segunda geração de fotógrafos estrangeiros que atuaram 

no Brasil durante o século XIX. A geração anterior, constituída de fotógrafos itinerantes ou 

temporários, não encontrou condições favoráveis para permanecer no Brasil. O momento 

posterior foi propenso à permanência. O país havia ultrapassado um quadro de instabilidade 

política, marcado por uma série de rebeliões nas províncias – o país estava no limiar de um 

momento de consolidação do poder central que permitiria os primeiros passos em direção à 

modernização. As marcas desse período foram retratadas por Klumb: o marquês de Paraná, 

artífice do ministério da conciliação, em câmara ardente, as oficinas da fábrica de gás do 

Barão de Mauá, o teste de locomotiva na estrada de ferro Mauá, Magé  – muito 

provavelmente a primeira imagem de uma locomotiva feita no Brasil –, as obras na zona 

portuária do Rio de Janeiro, a elegância das senhoras no Jardim Botânico, as grandes vistas 

panorâmicas da cidade, ou os seus prédios e monumentos, como o chafariz da carioca e o 

convento de Santo Antônio (Vazques, 2001). Já o acervo de Stahl reúne retratos, muitas 

vistas do Recife e arredores, as obras da estrada de ferro Recife-São Francisco, além de 

                                                           
2 Em trabalho anterior constatamos que o jornalismo, como um dispositivo do projeto burguês, 

vai se articular à nova ética do trabalho, aos projetos de modernização e embelezamento dos centros 
urbanos e à medicalização da sociedade brasileira. Neste sentido, os jornais serão espaços de difusão do 
sistema de valores das elites dirigentes. Sobre os negros, isso corresponde à publicação de notas sobre 
fugas e venda de escravos; no final do século, após a abolição da escravatura, a presença dos negros na 
cidade vai ser amplamente visibilizada em sua condição de pobreza (B. Marocco, 2004). Mais adiante, 
retomaremos a questão. 

 
3 “Antes das 10 horas da manhã, não havia homens brancos nas ruas, somente escravos 

(alguns forros) nos trabalhos de entregadores, saíam a recados ou levavam à venda, sobre pequenos 
tabuleiros, frutas, doces, armarinhos [...]. todos eles eram pretos, tanto homens como mulheres, e um 
estrangeiro que acontecesse de atravessar a cidade pelo meio do dia quase que poderia supor-se 
transplantado para o coração da África” (John Luccock, Notas sobre o Rio de Janeiro e Partes Meridionais 
do Brasil, São Paulo-Belo Horizonte, Edusp-Itatiaia, 1975, p. 74, apud  B. Kossoy e M.L.T. Carneiro, O 
olhar europeu, p. 110.  
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produções como “Natureza morta com frutas tropicais”, que indicam a pintura como a sua 

grande referência.  

Nessa época, as fotos externas eram feitas com grande dificuldade. O fotógrafo 

necessitava ter à mão um laboratório químico portátil. Para usar as placas de colódio úmido, 

por exemplo, era necessário imergir a chapa fotográfica em nitrato de prata após umedecê-

la com colódio. O negativo precisava ser usado imediatamente, ainda molhado e, logo após o 

clichê, era necessário revelar a imagem (Vasquez, 2001; Corrêa do Lago, 2001).  

 

Fotojornalismo 

Não há uma versão cristalizada sobre o marco inaugural do fotojornalismo no Brasil.  

Em A história da fotorreportagem no Brasil: a fotografia na imprensa do Rio de 

Janeiro, de 1839 a 1900, Ferreira de Andrade (2003) afirma que o fotojornalismo foi 

introduzido nos jornais de meados do século XIX, sob forma de "imagens de reportagem". As 

fotografias eram transpostas para centenas de ilustrações e a litografia permitia o processo 

de impressão nas páginas de jornal. Seus artistas mais importantes, como o francês Daumier 

e o brasileiro Araújo de Porto Alegre, ilustraram centenas de edições de jornais a partir de 

fotografias.  

Jorge Pedro Souza (1998), na mesma direção, já havia observado que em 1842 

ocorreram as primeiras manifestações do que viria a ser fotojornalismo, embora 

reconhecendo que não se pode falar da existência de fotojornalismo sem que haja condições 

de publicação direta de fotografias, o que se tornaria possível somente com as zincogravuras 

que foram introduzidas na imprensa na virada do século:  

As primeiras manifestações do que viria a ser o fotojornalismo notam-se quando os primeiros 
entusiastas da fotografia apontaram a câmera para um acontecimento, tendo em vista fazer 
chegar essa imagem a um público, com intenção testemunhal. [...] Mais rigorosamente, a 
fotografia é usada como news medium, entrando na história da informação, desde, 
provavelmente, 1842, embora, com propriedade, não se possa falar da existência de 
fotojornalismo nessa altura. Aliás, o fotojornalismo necessita de processos de reprodução que 
só se desenvolvem a partir do final do século XIX – até meados do século passado, 
desenhadores, gravuristas e gravuras de madeira eram intermediários entre fotógrafos e 
fotografias e os leitores (1998, p. 9).  
 

O registro que Stahl fez da chegada da Família Imperial ao Recife, em 22 de 

novembro de 1859, é um dos exemplares raros de “imagem de reportagem”. Neste dia, o 

fotógrafo, na tentativa de registrar o instante da chegada, produziu uma série de imagens 

em diferentes tempos: do cenário que daria lugar à chegada, registrando uma espécie de 

“passado” próximo, da cena formada por seus protagonistas, na chegada propriamente, e do 

mesmo cenário destituído dos protagonistas, numa espécie de “futuro” daquilo que já foi. 

Mais concretamente, Stahl registrou a imagem do Cais do Colégio a partir da margem 

oposta, quatro vezes: cinco minutos antes do desembarque, no momento exato, cinco e dez 

minutos depois. Stahl escolheu o menor tamanho para a imagem que registra o “instantâneo 

antes do instantâneo”. A dificuldade técnica da realização desta imagem talvez a tenha 

deixado menos nítida que as outras e por isso aparece em dimensão reduzida. O jornal 

francês L’Illustration publicou uma gravura do acontecimento documentado por Stahl 
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fundindo as várias etapas registradas em suas fotografias enviadas ao jornal pelo próprio 

fotógrafo (Corrêa do Lago, p. 117-121).  

Outra versão da origem do fotojornalismo sugere a existência de um processo de 

constituição que vincula fotografia e jornalismo em dois estádios de desenvolvimento das 

condições históricas de possibilidade da imprensa brasileira: primeiro às técnicas de 

impressão, que dão acesso à fotografia, depois à censura política que os jornais sofreram ao 

longo da era Vargas e ao trabalho de Hildegard Rosenthal que inaugura “um estilo de 

fotorreportagem no país”, que não é a “mera ilustração de textos” (Kossoy, 2007, p. 90, 

102).  

Com o desenvolvimento da indústria gráfica, as primeiras décadas do século XX 

marcam o “nascimento” e a “configuração” do fotojornalismo no Brasil. Até os últimos anos 

da década de 1930, os “fotógrafos de jornal” se dedicavam à documentação da arquitetura 

da cidade ou registravam uma ampla temática urbana e rural, a partir de uma estética 

ufanista de exaltação à figura do presidente Getúlio Vargas e das realizações do Estado 

Novo, que coincide com as imagens que o regime construía do país. A grande imprensa 

nacional estava, desde 1931, sob controle dos órgãos censores do governo Vargas. As 

revistas ilustradas ainda utilizavam a fotografia como mera ilustração dos textos (Kossoy, 

2007, p. 89-90, 117, 122). Nesse quadro, Kossoy introduz o pioneirismo da fotógrafa 

Hildegard Rosenthal, uma imigrante suíça que trabalhou até 1948 numa pequena e obscura 

agência de notícias, a Press Information. Em aproximadamente dez anos, segundo Kossoy, 

Rosenthal inaugura um estilo de fotojornalismo no país, ao abordar “sistematicamente as 

vistas urbanas, adentrando pelas principais artérias e praças da metrópole, documentando 

sua dinâmica, seus edifícios, seu transporte, e a face do povo. Seu trabalho não se detém aí: 

também retrata os personagens da cultura e das artes, compondo, no seu todo, um recorte 

sensível e abrangente dos cenários e personagens da cidade de São Paulo” (2007, p. 94).  

Esses mesmos elementos parecem insinuar-se precocemente, quase um século 

antes, nas fotografias que compõem o nosso arquivo de estudo. Stahl e Klumb, às margens 

da linguagem jornalística, vão produzir um conjunto de fotografias que se enquadram na 

idéia de “imagens de reportagem” e simultaneamente parecem manter um longínquo 

parentesco com os registros de Rosenthal, descritos por Kossoy, voltados aos elementos 

símbolos da metrópole (os arranha-céus, o ritmo apressado do paulistano, a garoa típica, as 

chaminés da indústria. 

As fotografias que Hildegard tirou de São Paulo não são meros registros descompromissados da 
realidade; ao contrário, são imagens pensadas, cadenciadas pela constante presença do relógio 
a marcar o tempo no espaço da foto. [...] Tratam-se de imagens de forte carga simbólica, 
recortes que remetem a uma sombria monumentalidade. [...] Desenvolveu trabalhos em São 
Miguel, Cananéia, documentou romaria em Pirapora (2007, p. 99, 101). 
 

Zona de ambigüidade 

Como analisar a produção dos alemães, marcada pela ambigüidade, já que não 

encontra condições técnicas de reprodução na imprensa, está igualmente dissociada de uma 

ordem jornalística dos acontecimentos, mas tem ressonância na crítica intrínseca da vida 

ordinária dos negros e na intenção testemunhal do fotógrafo, insinuando-se como algo que 

poderia ser específico do fotojornalístico mais tarde?  



 

 

 

  O Olho da História, Salvador (BA), julho de 2009.                                         Beatriz Marocco 
                                           
 

 

Considerando-se a hipótese de que Stahl e Klumb enunciam na cena fotográfica uma 

forma arcana de fotojornalismo, que emerge nos “indícios” que se dão a ver nos  

documentos, uma revisão do marco fundacional do fotojornalismo, como a proposta, nos 

sugere uma perspectiva epistemológica que contemple a monumentalidade dessas 

fotografias e a adoção de dois procedimentos metodológicos para a exploração de suas 

camadas arqueológicas mais profundas4: o primeiro deles consiste em descrever o que se 

considerava, na época, matéria de interesse jornalístico e o que os discursos já nos 

evidenciaram sobre tais condições (Marocco, 2004).  

No segundo movimento, pretende-se definir um fenômeno de prática fotográfica que 

permaneceu abaixo da linha de visibilidade das fotografias e sem conceito para a 

historiografia, algo que Paul Veyne comparou em “Foucault revoluciona a História”, à “parte 

oculta de um iceberg”: não é diferente da parte emersa, ambas são de gelo, mas a prática 

estaria escondida sob amplos drapeados, os mesmos que ocultam, por exemplo, a conduta 

de um governo; é preciso arrancar-lhe a veste drapeada para colocar à mostra como 

verdadeiramente é (Veyne, 1995, p. 160). Segundo Veyne, tudo o que Foucault diz aos 

historiadores com a exploração arqueológica do documento é o seguinte: “Vocês podem 

continuar a explicar a história como sempre o fizeram, somente, atenção: se observarem 

com exatidão, despojando os esboços, verificarão que existem mais coisas que devem ser 

explicadas do que vocês pensavam; existem contornos bizarros que não eram percebidos” 

(Veyne, 1995, p. 160). Os “indícios”, à semelhança de pontas de um iceberg, emergem nas 

fotografias de Stahl e Klumb para dar conta da existência das práticas fotográficas que 

permanecem ocultas sob uma sucessão de pregas, no caso, as versões estratificadas sobre o 

limiar de fundação do fotojornalismo (Foucault, 1995; Ginzburg, 2007, p. 143-179; Veyne, 

1995, p. 160).  

Por outro lado, o fotojornalismo, no quadro de uma concepção foucaultiana, nos 

sugere a existência de um território arqueológico, em que convivem harmoniosamente na 

atualidade fotografia e jornalismo, onde a prática fotográfica passaria por limiares distintos 

de um percurso histórico até aceder à epistemologização e à cientificidade. Ou seja, o 

fotojornalismo não seria o efeito de condições de reprodutibilidade técnica, que graças à 

técnica passou a existir nos jornais, mas, sim, o resultado de uma prática singular de 

reconhecimento do presente, que não se restringe somente à associação com uma técnica 

tradicional e acabada. Assim, o que Stahl e Klumb sinalizam em tal território é um “limiar de 

positividade” – algo como uma “região privilegiada5” em que uma prática se desvia do 

paisagismo e do retratismo em direção a uma ruptura com o que se fazia no bojo dessas 

duas vertentes da ação fotográfica. Poder-se-ia, com o apoio de Ginzburg acrescentar que aí, 

                                                           
4 Em seu sentido de “monumento” histórico, assim como este foi proposto por Foucault, o 

documento nos fornece pistas fundamentais para decifrar as práticas (M. Foucault, 1995, p. 8) 
 
5 Esta região, em termos de uma arqueologia, delimita a possibilidade de um corte no grande 

arquivo fotográfico, composto pelas coleções de todos os tempos, para efeitos de análise. Segundo 
Foucault, a análise do arquivo comporta “uma região privilegiada” que esteja “ao mesmo tempo próxima 
de nós, mas diferente de nossa atualidade, trata-se da orla do tempo que cerca nosso presente, que o 
domina e que o indica em sua alteridade; é aquilo que, fora de nós, nos delimita” (Foucault, 1995, p. 
150).  
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no que Foucault chama de “zonas privilegiadas” encontram-se sinais, indícios que permitem 

decifrar a realidade, que é opaca (2007, p. 177). 

Quando, mais tarde, a idéia do testemunho e da crítica que este pode esboçar a uma 

ordem jornalística dos acontecimentos soma-se aos processos de reprodução técnica, a 

fotografia ganha uma figura epistemológica, estatuto e função: serve para ilustrar as 

narrativas dos mais diferentes temas, tornar conhecidos os rostos das figuras públicas; 

torna-se parte do jornalístico, das convenções da reportagem e do conjunto de atributos e 

noções que a ele correspondem. O fotógrafo, a cavalo, ganha o estatuto de profissional (J.P. 

Souza, 1998, p. 20). No limiar seguinte, de cientificidade, a figura epistemológica, antes 

delineada, não responde somente a regras arqueológicas de formação; além disso, se 

submete a “certas leis de construção das proposições” contidas nas diferentes teorias que 

limitam e elaboram para todos os que quiserem a elas ter acesso o que é feito nas práticas 

de captação de imagens do cotidiano (Foucault, 1995, p. 211).   

 

Stahl e Klumb 

As vistas da cidade, os retratos e os acontecimentos do cotidiano capturados pelos 

alemães apresentam precocemente um conjunto de elementos que serão naturalizados 

décadas mais tarde pelo fotojornalismo. O primeiro deles se refere à presença na imagem do 

que parece ser o embrião da fonte jornalística e do público indiferente. Em 1865, por 

exemplo, Klumb fotografa o Hotel Pharoux com três homens em primeiro plano, o da 

esquerda coloca-se um pouco mais à frente, o do meio está em posição de descanso, com os 

braços cruzados, o terceiro com uma das mãos na altura do peito é o único que está sem 

paletó. Os três, de chapéu, têm em comum um aparente diálogo com o fotógrafo que está a 

sua frente, que permite anunciar uma atitude comunicativa em potência, na qual o fotógrafo 

teria investido intencionalmente em elementos que de uma forma incipiente já se insinuam 

na propaganda e no jornalístico. Em fotografia, de 1865, de um conjunto de prédios, em que 

se destaca o Hotel Waltz, Klumb prefere deslocar o primeiro plano do flagrante de pessoas 

para o movimento do cais, no entanto a intencionalidade parece centrada na mesma atitude. 

Uma síntese desses dois movimentos do trabalho do repórter fotográfico – de 

enquadramento da fonte e da busca do instantâneo – parece presente na fotografia da 

Capela Imperial e da Igreja do Carmo de 1860 que registra o movimento nas ruas durante a 

procissão do corpo de Deus (p. 40). Na fotografia da Capela Imperial e da Igreja do Carmo 

de 1860, ao contrário, Klumb desdenha a fonte jornalística e focaliza o movimento do público 

indiferente à presença do fotógrafo nas ruas durante a procissão do corpo de Deus.  

Já na fotografia da represa do Hotel Benett, na Floresta da Tijuca, o que aparece são 

pistas do que viria a ser um segundo elemento do fotojornalismo: a exploração da novidade 

ou, em outras palavras, a busca de uma aparência de ruptura com a norma, no caso a 

exposição pública do corpo feminino. No mesmo lugar, em outro registro, Klumb sugere a 

existência de um terceiro elemento: uma aproximação entre as ações do fotógrafo e do 

voyeur, que fica invisível no registro anterior (as duas fotos fazem parte de um mesmo 

ensaio) e que toma a figura de um homem não identificado que parece estar à espreita de 

algo, apoiado em uma árvore situada na varanda do mesmo hotel, o corpo enviesado em 
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relação a ela, os pés mais distantes e com as pernas cruzadas. O homem usa chapéu, veste 

paletó escuro e calça clara.  

Em outra fotografia, feita no mesmo lugar, Klumb deixa emergir a crítica do 

fotógrafo ao seu tempo – quarto elemento do fotojornalismo que não corresponde à natureza 

da imprensa brasileira da época e que viria a se manifestar muito mais tarde. Duas negras 

escravas, turbante na cabeça, uma delas sentada no chão, a outra ajoelhada, ambas 

mantendo o olhar fixo na grande bacia colocada entre os dois corpos, movimentam os braços 

em uma ação que parece ser a de dedicar-se à lavagem de peças de roupa; próxima a elas, 

com o corpo arqueado sobre uma pedra, uma mulher branca sustenta o rosto com a mão 

direita apoiada sobre a pedra, e mantém o olhar fixo no fotógrafo. A diligência das duas 

negras contrasta com o olhar de enfado da mulher que parece ali parada a contragosto, em 

decorrência de uma rotina ou de combinação prévia com o fotógrafo que acaba flagrando a 

monotonia do cotidiano doméstico. No canto esquerdo, há um número que parece identificar 

a fotografia: 262.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro registro da desigualdade social, em que Klumb critica o regime escravocrata 

da época, flagra a presença desafinada do negro descalço carregando uma moringa, ao pé 

dos vários lances de escada que conduzem a uma residência aristocrática; no segundo 

degrau, um cachorro descansa, entre o segundo e o terceiro degrau, um homem de chapéu, 

paletó, o braço direito apoiado no corrimão, próximo a uma mulher no degrau 

 
O escravo no cotidiano burguês. 

Fotógrafo: Henrique Klumb. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional. 
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imediatamente superior, alguns degraus acima dois homens de um lado e outro da escada, 

sentados no corrimão, ambos com uma das pernas mais à frente, de chapéu, ambos de 

bigode, um deles com um pequeno cavanhaque reconhecem a presença do fotógrafo, mais 

acima, no final do primeiro lance de escadas, uma mulher situada no portão entreaberto, 

parece estar à espera dos convidados, um homem, no mesmo nível, apoiado na mureta 

existente ao lado de uma das colunas do portão, apóia um dos cotovelos na mureta e leva a 

outra mão à boca, como se estivesse segurando algo, talvez um charuto, mais um lance de 

escadas e na mureta superior, um grupo de três homens, todos de terno e gravata, completa 

a cena. Um homem de cartola desce as escadas. A fotografia é de 1874.  

Klumb organiza igualmente cenas do cotidiano dos mais pobres, que surgem em 

instantâneos roubados, como a doméstica que não lhe dirige o olhar e lhe volta o dorso, 

agachada e provavelmente realizando uma tarefa nos fundos da usina de gás, ou em fotos 

produzidas com esmero como a do tropeiro mineiro pilchado, botas, bombacha, poncho e 

chapéu, cigarro em um dos cantos da boca, uma das mãos sustentando as rédeas de seu 

cavalo, o braço amparado no dorso do animal, o braço direito na cintura, a perna direita 

cruzada sobre a esquerda, em posição de flagrante descontração, que desvia o olhar do 

fotógrafo, mas que parece estar permitindo-lhe o registro de número 282 (conforme escrito 

no canto esquerdo da fotografia) e ter-se preparado previamente para dominar a cena e 

dividi-la com o seu animal.  

Dez anos antes, entre 1862 e 1865, Augusto Stahl parece estar perseguindo cenas 

desse mesmo gênero em uma série de fotografias do centro do Rio de Janeiro e arredores. 

Na primeira delas, as árvores em frente ao prédio de varanda e colunas, reformado pelo 

arquiteto francês Grandjean de Montigny, na Rua Direita, vizinho do Palácio dos 

Governadores, fazem sombra para dois indivíduos que, muito provavelmente, estavam 

cansados de perambular pelas ruas. Pela aparência não seriam recebidos e convidados para 

sentar em um lugar mais confortável naquela vizinhança, então descansavam ali mesmo, na 

beira da calçada, um deles de dorso arqueado pela sombra de uma pesada mochila, cabeça 

baixa, as pernas estiradas, o outro com as mãos entre as pernas com o olhar enviesado 

dirigido ao fotógrafo.  

Na Rua da Floresta, nos arredores do Rio de Janeiro, um grupo de cinco homens, 

quatro negros e um branco, aguardavam o gesto de Stahl, como se estivessem seguindo o 

curso do cotidiano. Na entrada do prédio, um homem de barba rala, boné, camisa branca 

com pequena gravata e colete, mãos nos bolsos, corpo alinhado com a moldura da porta, 

mãos nos bolsos, parece ser o dono do pequeno comércio ou, talvez, compartilhar a sua 

propriedade com outro homem, igualmente com as mãos nos bolsos, mas ocupando a faixa 

de luz que, um pouco mais atrás, entra pela janela. Os outros elementos da cena ocupam a 

área da calçada. Entre eles há um branco, de paletó como os proprietários do pequeno 

comércio, mas em posição de desalinho, com uma das pernas apoiada na outra e o ombro 

apoiado no poste de luz da esquina, um dos braços na cintura e o dedo indicador da mão 

esquerda sinalizando o canto da boca, provavelmente é um empregado no pequeno comércio 

ou freguês ocasional que passava por ali. Entre os três homens brancos, esse é o que parece 

mais próximo dos dois negros. Um deles, o que está de pé, mangas dobradas, um braço 
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estendido sobre a coxa e o outro segurando uma manivela para abastecer de água o 

regador, parece ser um escravo. O outro negro, provavelmente alforriado, aparentando mais 

ou menos a mesma idade, sentado na calçada, rente à parede do estabelecimento, poderia 

estar passando por ali àquela hora e, interpelado por Stahl, que poderia ter vislumbrado na 

cena uma boa descrição das diferenças, juntou-se ao grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No centro de outro retrato feito em 1864, o escravo expõe as cicatrizes deixadas 

pelos rituais que o vinculam à tribo africana de origem, que Stahl desprezaria nas dezenas 

de fotografias antropométricas realizadas para o naturalista suíço Louis Agassiz, quando esse 

passou pelo Brasil, entre 1865-1866, chefiando a Expedição Thayer. Na série que produz 

para as especulações discricionárias da antropometria, Stahl toma mais distância do objeto e 

registra sempre do mesmo modo, corpos em série. Os corpos nus de frente, perfil e de 

costas obedecem a uma composição regular que prevê os braços em repouso, deixando 

aparecer o comprimento desproporcional que acompanha a extensão do tronco e parte da 

coxa, o tronco relativamente curto, os vínculos interdigitais que se prolongam mais do que 

em qualquer raça. A iluminação de estúdio marca certas zonas, o abdômen e as ancas 

pronunciados das mulheres, o dorso masculino que forma uma saliência. Uma sombra 

ovalada confere outro volume a todos esses corpos e certa intenção de Stahl de desviar-se 

da serialização inóspita.  

Voltando ao negro escravo da primeira linha do parágrafo anterior. Stahl expõe a 

crueldade da escravatura, na expressão de revolta e mistério ou nas cicatrizes dos rituais de 

 
 

No armazém da esquina.  
Fotógrafo: Augusto Stahl.  

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional. 
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origem na África conservadas no rosto do negro de cenho franzido e fisionomia triste. Faz 

mais ou menos o mesmo quando enquadra a proximidade entre uma escrava negra e a 

menina branca, marcada pela diferença entre as posições ocupadas na cena ou pelas 

posições dos braços da menina e da negra. Nos jornais, as notas atribuíam qualidades 

positivas aos escravos postos à venda: sua saúde, energia e vigor para o trabalho. Já nas 

notas que ofereciam recompensas a quem denunciasse os escravos desaparecidos, os 

indivíduos eram apresentados não mais pelos atributos anteriores, próprios a condição de 

mercadoria; em lugar das qualidades que poderiam possuir, os jornais publicavam as 

informações que poderiam facilitar sua captura, como detalhes da fisionomia, circunstâncias 

da fuga e elementos de identidade. Eram verdadeiros “retratos falados”. 

Fugio no dia 4 de outubro de 1857, da Chácara n. 5 da rua do Marahy, em S. Christovão no Rio 
de Janeiro um escravo do senador Alencar, de nome Luiz Telles, pardo escuro; tem 40 annos 
para cima mal encarado e falta de dentes na frente, tem uma enruga na testa, andar apressado 
e passadas curtas, finge-se ás vezes doido, tem falla tremula, com vizos de estuporado; é 
muito ladino e astucioso, anda com cartas dizendo que vae com ellas apadrinhado apresentar-
se ao seu Sr; inculca-se pedestre algumas vezes. Quem o apprehender, e fizer delle entrega 
aonde possa ser recolhido a cadeia para ser entregue a seo Sr. receberá 40$rs. De gratificação, 
além de despesas; cera tudo pago a quem nesta Tipographia o aprezentar com o competente 
documento (apud B. Kossoy e M.L.T. Carneiro, 1994, p. 161). 
 

A ordem dos acontecimentos materializada na imprensa da época era outra e seria 

igualmente reconhecida no trabalho de Stahl, em fotografias de 1858, em que abandona a 

crítica à desigualdade social e se volta às evidências de progresso que predominavam nas 

páginas dos jornais da época. O Diário de Pernambuco, no texto sobre a inauguração do 

primeiro trecho da estrada de ferro Recife-São Francisco, menciona as fotografias que Stahl 

fez da obra, além de suas vistas de Recife e arredores.   

Stahl e Klumb vão se aproximar da agenda jornalística nas cenas do trabalho e na 

figura do trabalhador. Há presença de trabalhadores na fotografia de Klumb das obras da 

zona portuária do Rio de Janeiro, em que um grupo heterogêneo de homens, todos de 

chapéu, ocupa diferentes posições na estrutura que está sendo erguida. Três deles, que 

ocupam uma linha imaginária à frente dos outros, estão de pé e nos dirigem o olhar. Um 

quarto, um pouco mais atrás, no canto direito, parece estar chegando neste momento. Há 

ainda, no primeiro plano, um homem acocorado, de perfil, entre a ação dos que estavam 

mais atrás e que têm os corpos parcialmente escondidos pelo muro que ajudam a erguer e 

os elementos do primeiro plano. Na visita de inspeção que o imperador fez ao dique imperial, 

na manhã seguinte ao acidente ocorrido em junho de 1862, Stahl vai abrir a cena para os 

operários que ocupam os seus postos no canto inferior esquerdo do quadro separados pelos 

altos paredões de concreto da plataforma superior onde se encontra, ao longe, o imperador e 

seus acompanhantes.   

 

Consideração conclusiva 

Pelo que se continua verificando desde o presente que nos cerca nas fotografias 

deixadas por Stahl e Klumb, poder-se-ia concluir que o quê foi enunciado por eles pode 

romper com versões históricas que ignoram as práticas da época e vinculam o marco 

fundacional do fotojornalismo primeiramente à técnica de reprodução e, quando essa se 
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impõe, ao uso da fotografia como news medium, em combinações com o texto (J.P. Souza, 

1998, p. 20).    

Ao retirar de seu sono secular o que permanecia abaixo da linha de visibilidade das 

imagens e sem conceito na historiografia, uma arqueologia das mesmas no presente nos dirá 

outras coisas, à medida que esta, em seu sentido foucaultiano, “percorre o eixo prática 

discursiva-saber-ciência”. Que ali, onde não havia condições de reprodução nos jornais, já se 

delineia um “território arqueológico6” e reside o que se entende por uma positividade, um 

devir fotojornalismo que se ocupa do reconhecimento do presente que lhe corresponde, não 

apenas para documentá-lo imageticamente. Trata-se de uma prática fotográfica que permite 

demarcar o que será território do bom jornalismo e, que, como tal, se ocuparia 

precocemente de reconhecer criticamente um acontecimento do presente: a escravidão; no 

caso de Stahl e Klumb em imagens que materializaram os sinais que expressavam no 

cotidiano dos negros, nas ruas das metrópoles e nos corpos dos escravos, o que era a 

escravidão no Brasil. 
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6 Os territórios arqueológicos, diz Foucault, podem atravessar textos literários ou filosóficos, 

bem como textos científicos: “O saber não está contido somente em demonstrações; pode estar também 
em ficções, reflexões, narrativas, regulamentos institucionais, decisões políticas. [...] O território 
arqueológico da Gramática geral compreende tanto os devaneios de Fabre d’Olivet (que jamais 
receberam status científico e se inscrevem antes no registro do pensamento místico) quanto a análise 
das proposições atributivas (que era então aceita com a luz da evidência e na qual a gramática gerativa 
pode reconhecer, hoje, sua verdade prefigurada” (1995, p. 208). 


