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Resumo: Este trabalho tem como objetivo trazer à tona algumas contribuições a cerca
das relações de como a fotografia engendrou o campo das ideologias políticas desde o
início do século XX no Brasil, e que estas fontes imagéticas, além de sua colaboração
cultural, estética e social, também participaram da formação de um panorama sóciocultural peculiar, promovido por um governo interessado em divulgar as mudanças no
quadro urbano que neste início de século se estabeleceu na capital da República. Para tal
fim apoio em fotografias de Augusto Malta, então fotógrafo oficial da capital brasileira.
Através de uma análise icnográfica e iconológica de algumas imagens registradas por tal
fotógrafo, tento demonstrar que a ideologia está presente também nas intencionalidades
de produção de imagens, que foram pensadas e fabricadas para que cumprissem tais
determinações. O historiador ao se deparar com imagens, como a fotografia de Augusto
Malta deve estar atento a estas nuances, não desprezando a fotografia como documento
histórico, mas observando que por traz de uma determinada produção, por estar
intencionalidades extrínsecas e também intrínsecas.
Palavras-chave: Fotografia, ideologia, Augusto Malta
Considerações iniciais
A questão das ideologias políticas é de cunho complexo e uma variada gama de
possibilidade surge quando o historiador se propõe realizar uma discussão aproveitando
este tema. Este trabalho nasce de algumas observações oriundas do ambiente em
transformação que é a capital do Brasil no início do século XX que fica nítido nas
fotografias de Augusto Malta, então fotógrafo oficial destas modificações promovidas
pelo poder público. Tenho a pretensão de problematizar questão da fotografia, se ela
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realmente exerceu influência ideológica na sociedade da época. Em caso afirmativo,
quais recursos esta fotografia trazia para alcançar tal propósito? As discussões se
dividirão em dois momentos específicos onde primeiramente apresentaremos o
momento histórico na qual se inserem as discussões, a questão da modernização e do
progresso, algo visto como necessário e prioritário para um regime republicano que se
iniciava. A fotografia oficial entra pelas mãos de Augusto Malta, fotógrafo contratado
pelo prefeito Pereira Passos, para registrar, de modo pioneiro, de modus operandi a um
repórter fotográfico 1 e que acaba por realizar uma vasta obra, mostrando o antes – o
caos, a desordem, as maledicências, a desorganização social. Depois das reformas – a
modernidade, o progresso, a limpeza. A segunda parte do artigo pretende trazer uma
análise sobre algumas fotografias e seus significados quanto às pretensões do fotógrafo
e seus financiadores e como estas ações se tornaram exemplos para que a fotografia
fosse usadas por variadas medidas quanto a política, cultura e implantação de um
ideário de elite no país.
A imagem fotográfica, testemunha do acontecimento passou, sem dúvida, a ser
aceita cada vez mais como marca da verdade, embora se possa discutir o quanto essa
imagem possa corresponder efetivamente ao acontecimento representado. Tomar as
fotografias como fonte e como objeto de pesquisa, como no caso aqui que será
examinado, implica em reconhecer sua produção na confluência em fatores como a
subjetividade do fotógrafo, as determinações do contratante e o momento social e
histórico de sua materialização. As fotos, assim, oferecem-nos um fragmento
selecionado da realidade.
A Revolução Industrial que tomou forma no século XIX trouxe com ela o
desenvolvimento das ciências e uma mudança no quadro social, econômico e cultural
que proporcionaram ao mundo contemporâneo o acesso a diversas inovações
tecnológicas que se mostraram de grande impacto e utilidade para a humanidade. Uma
destas inovações foi a fotografia e com o sua gradativa evolução, já em fins do século
XIX, estava posicionada de forma estratégica diante do capitalismo e dos impérios
comerciais e industriais, além de ser usada também pelo Estado para fortalecimento de
suas políticas e intenções. Para KOSSOY:

1

O conceito de repórter fotográfico ainda não está muito formado em fins do século XIX e início do XX.
A atuação de Malta e a distribuição de seu material fotográfico junto aos órgãos de impressa da época
contribuiram para que esta profissão se concretize definitivamente.
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A expressão cultural dos povos exteriorizada através de seus
costumes, habitação, monumentos, mitos e religiões, fatos
sociais e políticos passou a ser gradativamente documentada
pela câmara. O registro das paisagens urbana e rural, a
arquitetura das cidades, as obras de implantação das estradas de
ferro, os conflitos armados e as expedições científicas, a par dos
convencionais retratos de estúdio – gênero que provocou a mais
expressiva demanda que a fotografia conheceu desde seu
aparecimento e ao longo de toda a segunda metade do século
XIX- são alguns dos temas solicitados aos fotógrafos do
passado. (2001:26)

O instrumento clássico de legitimação de regimes políticos no mundo moderno
está ligado à justificação racional da organização do poder, que nada mais é do que a
ideologia. Para CARVALHO (1990), no Brasil, nos anos iniciais da República havia
três correntes que disputavam a definição da natureza do novo regime: o liberalismo à
americana, o jacobinismo à francesa e o positivismo. Na virada do século já sobressaia
vencedora – o liberalismo.2Mas aí temos um conjunto de influências ideológicas, como
as ideias de Comte, como as questões do progresso, da ordem, da evolução humana, da
limpeza e higiene, tanto pessoal, como do próprio país. Estes, digamos, pré-requisitos
deveriam ser seguidos concomitantemente com o imaginário sobre a relevância
europeia, principalmente da França e sua importância cultural e estética. Para
BRESCIANNI (2002), o espírito republicano dos anos iniciais do século XX esta
emaranhado no idealismo da Constituição de 1891, na busca de liberdades por homens
hipnotizados pelas lutas europeias e por um extremo desinteresse pelas causas internas.3
Desde meados do século XIX, começam surgir propostas para modernizar o país e
colocá-lo nos trilhos do desenvolvimento. “Para IANNI,
Já neste período, quiseram realizar reformas institucionais e
sociais, de modo a jogar o país mais perto do seu presente,
interpretando as sugestões e os interesses do capitalismo
mundial, principalmente o inglês, que preconizavam a
modernização e o progresso. (2004:15):

Vemos assim que as ideias liberais, positivistas e evolucionistas propunham uma
mudança nos paradigmas da sociedade, uma reorganização do ambiente social e
institucional e estava mesclada de pensamentos e correntes, cujos objetivos finais eram
nada mais que o lucro econômico burguês. As campanhas abolicionistas e republicanas
2

Carvalho, Jose Murilo. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil / Jose Murilo de
Carvalho – São Paulo. Companhia das Letras. 1990. P.9
3
BRESCIANI, Maria Stella M. O charme da ciência e a sedução da objetividade: Oliveira Vianna,
cientista social. In: História Econômica da Primeira República. Sérgio S. Silva & Támas Szmrecsányi. 2ª
Ed. São Paulo. Hucitec, 2002, p.123
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foram conseqüências destes pensamentos e o liberalismo prevaleceu. Ianni (2004)
complementa que continua a diferenciação das relações sociais, sendo privilegiadas no
âmbito das elites, que saiu da casa-grande para os sobrados, se contrapondo com os
conflituosos movimentos populares do final de século XIX e início de XX. Neste
contexto está o processo de modernização da capital, Rio de Janeiro, cujo prefeito
Pereira Passos colocava em prática estas ideologias e tentava mostrar que a modificação
no quadro político levava o país rumo à modernidade e o progresso, mesmo que estes
fossem para poucos, mas o que importava era o espírito de ser grande e civilizado.

2. A fotografia, o progresso e a modernidade
A cidade tem sido desde o surgimento da fotografia, um tema recorrente do
enfoque fotográfico. Tal como é concebido a partir da segunda metade do século XIX, o
meio urbano é visto como o lugar privilegiado da modernidade, da transformação, do
progresso, e está relacionado à polidez, à civilidade, à cortesia. A cidade deveria a um
só tempo reunir a civilização dos costumes e o avanço técnico material. Diversos
fotógrafos demonstram neste mesmo período um profundo interesse em registrar as
transformações urbanas, sobretudo pelo advento de uma série de reformas empreendidas
entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do XX em cidades da
Europa, Estados Unidos e América Latina, cujas intervenções urbanísticas, sanitárias e
legais impostas pelo Estado, ao lado das inovações de cunho tecnológico, transformam
profunda e rapidamente os antigos espaços urbanos. Para FABRIS:
No discurso que a fotografia engendra neste momento a
palavra-chave é comunicação. Comunicação de referentes que
se pretendem comuns para o conjunto da sociedade. A
fotografia abstrai o tempo e reordena elementos do real na
síntese da imagem. (...) A abstração do tempo permite
equivalências ilusórias. O Brasil não é a França, nem a
Inglaterra, nem a Alemanha; só nas cenas congeladas do
cosmopolismo é que parecem. Nas fotografias do século XIX e
início do XX, constrói-se um Brasil que não é o Brasil: é a visão
do Brasil na ótica burguesa onde o particular torna-se exótico
catalogado como curiosidade. (2008:79)4
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FABRIS, Annateresa. Fotografia: usos e funções no século XIX/Annateresa Fabris (org.) 2ª Ed. 1 reimp.
São Paulo: Editora da USP. São Paulo, 2008.
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Mas, se é correto dizer que os fotógrafos se viram interessados em registrar as
transformações urbanas, a recíproca é verdadeira: as cidades em processo de
metamorfose também demonstraram grande interesse pela fotografia. Autoridades
públicas e empresas privadas responsáveis por construções de novas vias e espaços de
convivência, ampliação dos transportes, do fornecimento de energia, entre outras
novidades do período, utilizaram a fotografia como meio de registrar, publicizar,
conferir visibilidade e perenidade aos seus próprios feitos, construindo por vezes um
verdadeiro dossiê do antes, durante e depois do espaço urbano em transformação. 5
A obra de Augusto Malta, composta por milhares de negativos de vidros e
cópias positivas, em preto-e-branco, apesar de muito de sua obra ter se perdido, com a
quebra de negativos de vidros, ataques de fungos e da umidade. O fotógrafo em questão
aprendeu muito sobre fotografia com Marc Ferrez6, mas não apresentou em toda a sua
obra o mesmo refinamento e virtuosismo técnico de Ferrez, que além de sólida
formação artística, possuía um grande conhecimento de química fotográfica, o que lhe
permitiu sempre um elaborado tratamento de suas imagens. Entretanto, Malta pode
desenvolver muito sua técnica e com amplo apoio material da prefeitura, que adquirira
todo o equipamento necessário. Utilizando câmeras de grande formato de negativos,
24X30 cm, 18X24 cm e 13X18 cm, operadas com chapas de vidro à base de gelatina,
bastante sensíveis à luz, que permitiam trabalhar com diafragmas bem fechados e
velocidades de obturador entre 1s e1/4s, vai acompanhando passo a passo, e, foto a foto,
a transfiguração da cidade. 7
Quando Augusto Malta começou a se dedicar à fotografia a cidade que viria a
ser seu grande tema fotográfico ainda não existia. Surgiria dali a pouco dos escombros
do Rio colonial, derrubado para que dele emergisse um novo espaço urbano, moderno,
com novos modos de vida, outras mentalidades, novos grupos sociais e novos ideais.
Malta fará parte desse processo de modernização, focalizando progressivamente o
processo de mudanças de uma cidade que alterava sua paisagem, destruía prédios,
5

ARAUJO, Viviane da Silva, Cidades fotografadas: Rio de Janeiro e Buenos Aires sob as lentes de
Augusto Malta e Harry Olds, 1900-1936, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Debates, 2009,
2009.p. 2 In:http://nuevomundo.revues.org/index50103.html
6
Considerado um dos maiores fotógrafos brasileiros, pioneiro, participou de uma expedição científica da
Comissão Geológica do Império do Brasil, quando fotografou pela primeira vez, em plena selva, os índios
botocudos (1875). Sua obra constituiu um acervo fotográfico que se destacou pelo registro da natureza do
país e registro da transformação radical da paisagem urbana do Rio de Janeiro no início do século XX.
Fonte: http://www.netsaber.com.br/biografias/ver_biografia_c_2602.html
7
FERREIRA, Jorge Carlos Felz. Augusto Malta: Um cronista visual da cidade das reformas,das
imagens e das contradições. SBPJor. – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. VII
Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo. USP, novembro de 2009, p.6
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rasgava novas avenidas e ruas, proibia costumes populares e criava novos hábitos
coletivos, redefinia a localização de diferentes grupos sociais e ampliava cada vez mais
a distância entre a sociedade civil e o poder político. Suas fotografias fizeram parte das
estratégias de criação de uma ideologia de convencimento e mais tarde de consenso
social, da necessidade de mudanças e modernização da cidade. Sobre outra grande
alteração se dará com o estatuto de testemunho, de verdade, da fotografia. Este foi
imediatamente reforçado ao ser multiplicado por milhares de vezes com a inserção de
imagens na imprensa.8 Augusto Malta era profissional consciente de suas atribuições
como fotógrafo oficial da capital que se modernizava. Seu intento era fazer de suas
fotografias fiéis amostras das cenas da cidade, e para isso intervinha através de
elementos técnicos como a escolha dos planos, da angulação e do enquadramento. Ao
fotografar a cidade, costumava escolher os planos médios e gerais, que expressam bem
sua intenção de neutralidade diante da fotografia. Ele não apenas se dedicou aos
registros, mas à sua organização, arquivamento e catalogação, de modo a constituir um
acervo fotográfico da memória da cidade do Rio de Janeiro. Este acervo, no entanto, foi
encomendado pela prefeitura, o que significa dizer que ele deveria lembrar seus feitos
em prol da remodelação. A demanda por essas fotografias estava relacionada à
construção da imagem de um projeto nacional modernizador; assim como simbolizavam
a experiência dessa modernização através das transformações retratadas. 9 Portanto as
fotografias de Malta têm íntima relação com o projeto de mobilização nacional em torno
de uma identidade moderna que se forjava naquele tempo. Nesse sentido, a produção
fotográfica de Malta conformava a memória de um tempo presente com os olhos no
futuro. Seguramente, essa memória permaneceria latente nos arquivos esperando pela
sua reconstrução, como um passado revivido em harmonia com o persistente desejo de
progresso e modernização. Assim, a imagem fotográfica atua como um ponto de partida
da memória, capaz de sintetizar o sentimento de pertencimento a um grupo ou a um
determinado passado.
A maior parte de sua obra foi produzida em consonância com as idéias e
propostas do projeto de reurbanização de Pereira Passos. É possível que Malta não
tivesse a correta dimensão social e especulativa que estavam em jogo. Sua câmera
sempre foi posicionada de acordo com uma ótica estabelecida pelo poder público, isto é,
8

9

Idem, p.2
Fonte: http://bndigital.bn.br/redememoria/augmalta.html
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suas imagens eram captadas a partir de um ponto de vista comum às elites políticas que
definiam e dirigiam o processo de modernização urbana. Talvez por isso sua forma de
fotografar não demonstra haver tido, em algum momento, interesse especial pela
produção de imagens com objetivos de denúncia social.
É óbvio Augusto Malta conhecia de perto os problemas sociais e trabalhistas,
além da demanda por moradias, mas evitava apontar sua câmera nessa direção. Em
1904, quando da “Revolta da Vacina”, Malta já era fotógrafo oficial da prefeitura, mas
durante os distúrbios, que obrigaram o governo federal a mobilizar tropas para a
repressão, aparentemente ele não produziu nenhuma imagem. Uma opção pessoal? Não
se sabe. São poucas as imagens que efetivamente trazem informações precisas sobre os
moradores mais humildes. Na sua maioria, as imagens parecem evidenciar situações
que, segundo a ótica de modernização e reurbanização, precisam ser corrigidas. Não há
dificuldade em definirmos as opções visuais de Malta, logo não temos dificuldade em
perceber que, o ato de fotografar não era nem inocente nem neutro. 10

Não há

neutralidade efetiva no processo de captura da imagem fotográfica. O fotógrafo, ao
apontar sua câmera, ao enquadrar, recortar uma dada realidade, sempre irá subjugar o
olhar do seu leitor ao dele. Esta significação inicial é um elemento inerente ao processo
de interpretação, fazendo parte das possíveis “leituras” contextuais, expressivas,
políticas ou estéticas. Nesse sentido, quando Malta assume sua posição ideológica. Ao
recortar uma parcela da realidade coletiva, isolando-a, com uma determinada intenção, o
fotógrafo delimita concretamente seus referenciais. Reconhecer isso é importante para
compreender a construção de significados de suas fotografias. Não apenas porque
explicam o que são tais representações, mas como foram organizadas através da
imagem. A forma como ele abordava cada tema, nas referências pessoais e
institucionais, na maneira como utilizava os procedimentos formais para capturar a
cena, tudo acabou por se refletir no produto final: uma forma de representar a cidade
que o rodeava com vistas ao seu desenvolvimento.11
É nessa perspectiva que se assistiu a uma corrida pela imagem. Pereira Passos,
ciente da importância da imagem fotográfica, faz incluir no corpo de funcionários, um
fotógrafo, encarregado desde o início de registrar tudo o que se relacionasse com a
remodelação da cidade. Malta, o fotógrafo contratado, fotografa tudo o que era possível,
10

FERREIRA, Jorge Carlos Felz. Augusto Malta: Um cronista visual da cidade das reformas, das
imagens e das contradições. SBPJor. – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. VII
Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo. USP, novembro de 2009, p.11
11
Idem, p.12
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tudo o que deveria desaparecer. É tão extensa a área que deve ser atingida pelo processo
de modernização que Malta ficará durante anos produzindo imagens. A obra síntese
desse processo foi a abertura da Avenida Central, que a partir de 1912, passou a ser
chamada de Av. Rio Branco. Símbolo máximo de uma nova cidade, mais higiênica e
moderna. A esta grande obra, podemos juntar a abertura de mais uma dezena de
avenidas, a demolição de centenas de prédios e a demolição total do Morro do Castelo.
E, em vários desses momentos Malta, e suas câmeras, também estiveram presentes. 12

3. Análise iconográfica e interpretação iconológica de algumas fotografias de
Augusto Malta

Considerando as sugestões de KOSSOY (2001) que propõe uma análise
iconológica contendo um conjunto de impressões e de expressões quanto ao registro
visual da fonte em questão, vindo à tona as informações implícitas e explícitas deste
documento, formando um arcabouço que contribuirá para a reconstituição do processo
que culminou na materialização icnográfica de um artefato fotográfico num particular
lugar e época. 13 Iniciaremos com o registro fotográfico que talvez alcançou maior
divulgação de sua obra (fotografia nº 1) – a da Avenida Central em 1906 ( hoje Avenida
Rio Branco). Percebemos neste registro as modificações estéticas urbanas já ocorridas,
um ambiente asséptico, visual agradável, rua larga, com canteiros ao meio, calçadas
amplas, freqüentadores ilustres, bem comportados, limpos e se portando à moda
europeia. Edifícios remodelados, harmônicos com o espaço, uma funcionalidade aliada
ao refinamento. O posicionamento da câmara nos leva a um quadro muito bem
estudado, abarcando inclusive a céu, sua imensidão, que nos remete ao horizonte
promissor que se esperava da época, num ângulo mais baixo, refletindo para cima, como
era de ser de agora para frente em se tratando das conquistas recentes no campo das
reformas urbanas. O que não se vê, é que para que esta fotografia fosse tirada, pessoas
foram deslocadas de suas moradias sem direito a indenizações, que nesse lugar agora
não se podia transitar negros e pessoas sem posses, que ali era exclusividade para a elite
e visitantes estrangeiros que desfrutariam de uma cidade aos moldes de Paris – ícone da
modernidade e da riqueza. Esta aparente riqueza está muito bem camuflada neste

12

idem, p.6
KOSSOY (2001:78)

13
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registro fotográfico de Malta e ajudaria a perpetuar a idéia de progresso, de ordem
social e harmonia, necessários para o novo regime republicano.

Fotografia nº 1: Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco. 1906. Foto: Augusto Malta.
Museu da Imagem e do som. Fonte: Parente, José Inácio; Monte-Mor. Patrícia (org.). Rio de
Janeiro. Interior Produções. 1994.

Na fotografia nº 2, estamos diante de uma imagem forte que mostra um caos
urbano, uma sensação de desorganização e falta de higiene. Mostra que o lugar
fotografado está localizado numa região movimentada, que ali já transitavam um bom
número de pessoas e veículos. Os casarões estão evidenciados e mostram uma
desarmonia arquitetônica em contraste com obras a céu aberto e outros imóveis já
desmanchados. A lenta do fotógrafo desta vez está apontada numa posição horizontal e
procurando dar uma noção de profundidade, que pode levar o observador a ter a
sensação maior amplitude do caos instalado. A intencionalidade do autor da imagem se
constitui a partir do momento que sabemos que as ordens de Pereira Passos era a de
registrar também a ambiente desorganizado antes das reformas a serem implementadas,
que era para estarem claras as diferenças na paisagem urbana, que a sujeira, a
desorganização, a marca da pobreza deveriam ser enfatizadas, para que depois se
9
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comparassem com o novo, o estético, com a Belle Époque que se configurava. Esta
fotografia demonstra estas intenções e marca um fim de uma era, o Império e seus
problemas graves de desorganização urbana, ficariam apenas na lembrança de uma foto
no passado.

Fotografia nº 2: Construção da Rua do Carioca. 1906. Foto: Augusto Malta. Fonte:
http://www.almacarioca.com.br/malta.htm

Por fim o exemplo da fotografia nº 3 mostra uma orla marítima sendo
modificada em sua paisagem, homens trabalhando, veículos circulando, uma sensação
de movimento, de trabalho e de construção de um quadro organizado e harmônico.
Outra vez nos deparamos com a lente voltada para cima, em um ângulo mais aberto, que
aos olhos do observador leva ao horizonte promissor que se esperava com aquelas
mudanças ambientais. Esta nova configuração da orla da cidade proporcionaria o
fomento turístico, mostraria para os visitantes estrangeiros uma cidade bela, um visual
deslumbrante e que o país poderia de agora em diante se candidatar a fazer parte das
decisões importantes no contexto mundial, que não éramos mais um país atrasado. As
belezas naturais foram redimensionadas para serem usadas para este fim. Esta fotografia
pode-se dizer, seria uma precursora, um embrião dos famosos cartões postais das praias
do Rio de Janeiro.

10
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Fotografia nº 3: Construção da Avenida Atlântica. Sem data. Foto: Augusto Malta. 17 x 23 cm.
Museu da Imagem e do Som. Fonte: Parrente, José Inácio / Monte-Mór, Patrícia (org). “Rio de
Janeiro: Retratos da Cidade”. Rio de Janeiro. Interior Produções. 1994. 174p. P.79.

4. Considerações finais

A descoberta da fotografia possibilitou a expansão da área de conhecimento,
abriram-se novos horizontes de observações do meio natural, da criação artística
humana, do autoconhecimento e no campo de estudos científicos. A fotografia trouxe
discussões sobre a preservação de documentos e do aparecimento de novos tipos de
fontes históricas e de testemunho. A questão da “expressão da verdade”, da
imparcialidade da objetiva fotográfica que logo foi colocada como característica própria
deste meio de expressão. Segundo KOSSOY (2001:44) existem duas etapas por onde
percorre a fotografia: a primeira representa uma interrupção do passado – fragmento
selecionado do real, a partir do instante capturado permanecerá para sempre isolado.
Posteriormente temos a outra etapa, a segunda realidade, que é autônoma e dá vida ao
documento, representação esta que pode estar carregada de intencionalidades, o autor da
imagem escolheu o momento, a posição da câmera, o lugar, até mesmo seus
personagens, muitas vezes incluindo ou excluindo aqueles que por hora em sua
interpretação não se fazia condizente com aquela determinada produção. Aí está posto o
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objeto do estudo do historiador. A fotografia mostra muito a aquele que a estuda mais
intensamente.
Neste sentido Augusto Malta é muito rico. A preservação de sua obra é
necessária, pois documenta todo o período de transformações urbanas do Rio de
Janeiro, podem-se discutir também através de seu acervo, até mesmo as permanências,
as intempéries sociais que insistem em fincar raízes num espaço que mesmo adaptado
para uma nova realidade modernizadora, não se livra de graves problemas como a
moradia, a precariedade na questão do saneamento e no sanitarismo, nos conflitos
sociais e na inércia da elite governante para se ater para os temas. Malta ao mostrar o
belo, o novo e o modelo de progresso, certamente não tinha em mente que o contraste
com a realidade seria tão marcante que acabaria colocando até mesmo um dos alicerces
conceituais sobre a fotografia em xeque: a verdade absoluta da fotografia é
desmascarada, de tão harmônica que se produz certas cenas da obra de Augusto Malta,
logo o receptor questiona: seriam mesmo tão magníficas estas mudanças estéticourbanas? Vemos que por assim, a realidade se apresenta de outra forma e mesmo com as
ideologias atuando nos mais diversos campos da sociedade, cooptando até mesmo
variantes da cultura, das artes para impor seu pensamento, no instante de aprofundamos
os olhares, por exemplo, para as fotografias aqui analisadas, vemos que há meios de
recuperar ou revisitar outras nuances e intencionalidades. Neste sentido o uso da
fotografia como fonte histórica se torna plausível e de grande valia.
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