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INTRODUÇÃO - A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA. 

 

 

1. As formas de existência das fotografias sobre os parques infantis: um jogo 

de quebrar a cabeça... 

 

 

Ora, por mutação que não data de hoje, mas que, sem dúvida, ainda não se 

concluiu, a história mudou sua posição acerca do documento: ela considera 

como sua tarefa primordial não interpretá-lo, não determinar se diz a verdade 

nem qual é seu valor expressivo, mas sim trabalhá-lo no interior e elaborá-lo: 

ela o organiza, recorta, distribui, ordena e reparte em níveis, estabelece 

séries, distingue o que é pertinente do que não é, identifica elementos, define 

unidades, descreve relações. O documento, pois, não é mais, para a história, 

essa matéria inerte através da qual ela tenta reconstituir o que os homens 

fizeram ou disseram, o que é passado e o que deixa apenas procura definir, 

no próprio tecido documental, unidades, conjuntos, séries, relações 

(FOUCAULT, 2005, p. 7). 

 

A presente pesquisa teve suas sementes lançadas a partir da experiência de estágio 

que desenvolvi nas Seções Técnicas do Museu Histórico da Imagem Fotográfica da Cidade de 

São Paulo (STMHIFCSP) e Arquivo de Negativos (SAN) da Divisão de Iconografia e Museus 

(DIM), vinculada ao Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) da Secretaria Municipal 

da Cultura de São Paulo (PMSP/SMC), quando ainda cursava o último ano do curso de 

História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.   

Durante o período em que estagiei na Divisão de Iconografia e Museus do DPH, 

entre 2002 e 2003, mantive contato com uma diversidade de fontes fotográficas que compõem 
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atualmente o maior acervo da memória visual da cidade de São Paulo, contendo coleções de 

fotógrafos como Militão Augusto de Azevedo, Guilherme Gaensly, Aurélio Becherini, 

Benedito Junqueira Duarte, Volcov, Nair Benedito, Sebastião Salgado, entre outras 1. 

Em meio à essa diversidade, chamou-me a atenção, particularmente, um 

conjunto formado por cerca de 350 imagens2 sobre os parques infantis do Departamento de 

Cultura e Recreação de São Paulo (atual Secretaria Municipal de Cultura da PMSP). Tais 

imagens foram produzidas entre 1937 e 1938 pelo fotógrafo Benedito Junqueira Duarte (B. J. 

Duarte), que no final da década de 1930 tornou-se o primeiro fotógrafo-funcionário a atuar na 

Prefeitura do Município de São Paulo, bem como o organizador do atual acervo custodiado 

pelo Patrimônio Histórico Municipal.  

Por meio de uma outra experiência profissional, em 2004, quando estive como 

coordenadora pedagógica em uma creche municipal da capital paulista, entrei novamente em 

contato com as imagens produzidas sobre os parques infantis paulistanos. Desta vez, elas não 

chegaram até mim como documento de acervo, como fonte de pesquisa histórica, e sim como 

um referencial de trabalho pedagógico que, naquela década, teria logrado colocar a criança 

como protagonista da ação educativa. O apelo às imagens dos parques infantis girava em 

torno da temática nelas abordadas, na aparência dos trabalhos educativos desenvolvidos no 

âmbito parqueano em que se visualizam crianças sorrindo, brincando, dançando, sendo 

assistidas por médicos, fazendo atividades físicas.   

  Interrogando-me sobre os motivos que levaram o fotógrafo B. J. Duarte a 

                                                 
1 O acervo foi formado por volta de 1936, através da aquisição de coleções fotográficas que retratam diversas 
épocas e assuntos, tais como a coleção de fototipias produzidas pelo fotógrafo Guilherme Gaensly (começo do 
século XX);  a coleção Aurélio Becherini, produzida pelo estúdio da família Becherini, que retratou a cidade 
durante as décadas de 1910 a 50; fotografias de Militão de Azevedo; a coleção "Volcov" que registra as 
campanhas políticas para prefeito, governador e presidente nos anos de 1954 a 1965; a coleção "Nair Benedicto" 
e a coleção "Sebastião Salgado". Desde 1975, com a criação da Secretaria Municipal de Cultura, o acervo tem 
recebido a produção fotográfica das assessorias de imprensa do gabinete do prefeito, que documenta, desde 1965 
até a atualidade, obras públicas, eventos e as mais variadas solenidades promovidas pelas diversas gestões. 
2 Classificação de acervo “Tipo A” (negativo 35mm).  
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produzir mais de 300 fotografias sobre os parques infantis, lancei-me na busca de fontes 

originais e bibliográficas que pudessem contribuir para tal esclarecimento. O primeiro passo 

foi empreender uma incursão pelos trabalhos que versam sobre os parques. Ao perscrutá-los, 

percebei a existência de uma linha de tensão a separar, de um lado, os que analisam a 

influência direta da política cultural do diretor Mário de Andrade sobre esses espaços no 

contexto de sua gestão, centrando o olhar, portanto, no curto período de 1935-38; de outro, os 

que identificam os impactos de instituições diversas sobre a estruturação dos parques, dentro 

de um recorte temporal mais ou menos alargado (variando entre os anos de 1930-1950). Os 

trabalhos de Elizabeth França Abdanur (1992), Ana Lúcia Goulart Faria (1993), Márcia 

Aparecida Gobbi (2004) se inscrevem na primeira aproximação, ao passo que os trabalhos de 

David Ferreira de Paula (1993), Ana Carolina B. Filizzola (2002), Maria Walburga dos Santos 

(2005) e Lizandra Guedes (2006), na segunda.  

 A maior parte desses trabalhos optou por incorporar imagens produzidas por B. 

J. Duarte como ilustração de seus argumentos (com exceção do trabalho de Santos, que as 

utilizou como fonte). O procedimento talvez reflita a falta de informações fornecidas pelo 

DPH acerca das condições de produção e das motivações que levaram à elaboração das 

fotografias. A dificuldade de compreensão da finalidade de produção desse material 

fotográfico e de sua diretividade foi apontada pela historiadora Ana Carolina B. Filizzola 

(2002, p. 6) que, em sua dissertação de mestrado, sinalizou para a importância da elaboração 

de uma metodologia de análise do material que fizesse evidenciar a intencionalidade do 

fotógrafo 3.  

O segundo passo foi percorrer arquivos públicos que mantêm acervos 

relacionados aos primeiros tempos de existência do Departamento de Cultura de São Paulo, 

                                                 
3 No período em que Filizzola realizou a escrita de sua dissertação (entre 1999-2002), grande parte do citado 
acervo encontrava-se indisponível para pesquisa em virtude da desplastificação dos negativos originais. Por tal 
razão, a pesquisadora optou em fazer uso das imagens como ilustração.   
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como são os casos da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, do Instituto de Estudos 

Brasileiros de Universidade de São Paulo, do Arquivo Histórico Washington Luís e do Fundo 

Paulo Duarte da Universidade Estadual de Campinas. Nas duas primeiras instituições 

encontrei uma publicação ilustrada, um álbum intitulado Parques Infantis – Departamento de 

Cultura, elaborado em 1937, contendo 64 fotografias, alguns gráficos, um prólogo e 

informações sobre o fotógrafo e diagramador: “Vamp”.  

Ao perscrutar a publicação, constatei uma similitude entre as imagens que a 

compõem e o acervo iconográfico sobre os parques infantis do DPH, e que “Vamp” tratava-

se, na verdade, do pseudônimo utilizado à época por B. J. Duarte.  

De posse desse material, voltei ao acervo iconográfico do DPH a fim de 

estabelecer o cotejamento entre álbum e acervo, verificando que todas as 64 imagens inseridas 

no álbum existem no acervo municipal. Esta foi, portanto, a primeira pista que encontrei sobre 

a finalidade e usos dos 350 negativos em 35mm depositados no Patrimônio Histórico: a 

hipótese de que tais imagens foram produzidas para compor o que veio a ser o álbum Parques 

Infantis.  

De outra parte, essa constatação exigiu a adoção de postura crítica em relação ao 

acervo iconográfico para que não caísse nas armadilhas postas pela organização original do 

conjunto, buscando, como alertou Michel Foucault (2005), trabalhá-lo em seu interior, 

(re)elaborá-lo a fim de perceber relações que pudessem verificar a hipótese acima. Nesse 

sentido, tentei estabelecer séries que ajudassem distinguir as fotografias que poderiam ter sido 

produzidas para conformar o álbum e as que dele foram excluídas. Nesse lote de imagens, a 

princípio, separei as que interessavam cotejar com as do álbum, isto é, todas que tivessem 

como datação o ano de 1937. Este procedimento em relação às 350 imagens de acervo 

resultou na obtenção de um subconjunto de 263 fotografias. Desse subconjunto, constatei que 

64 imagens encontram inserção no álbum Parques Infantis, ao passo que 199 fotografias 
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estabelecem com as imagens que integram o álbum uma grande proximidade com a temática e 

a estética. Diferenciam-se apenas no que diz respeito ao enquadramento e à angulação. O 

gráfico a seguir auxilia na visualização do acervo iconográfico Parques Infantis do DPH e as 

séries instauradas em seu interior. 
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GRÁFICO ILUSTRATICO I: SERIAÇÕES ESTABELECIDAS NO INTERIOR DO 

ACERVO “PARQUES INFANTIS” DO DPH E SEUS RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Considerando este quadro, inferi que mais da metade do acervo Parques 

Infantis do DPH foi produzido exclusivamente segundo o propósito de elaborar o álbum.  

Movida pela curiosidade sobre os motivos pelos quais as 64 imagens foram 

selecionadas - dentre 263 - para dar a ver os parques infantis por meio do álbum, procurei 

perceber meu objeto de pesquisa - o próprio álbum Parques Infantis – como um objeto 

cultural que possui uma historicidade. Para sua compreensão enquanto fonte/objeto, as 

indagações a seguir serviram como ponto de partida para empreender a desmontagem do 

álbum: em que contexto sócio-cultural o álbum Parques Infantis foi produzido? Quem o 

encomendou e sob qual finalidade? Quem o produziu e a partir de que estética de 

350 

  199        + 
(fora do álbum) 

    64 
(álbum)  

Subconjunto encontrado no acervo 
contento 263 fotografias datadas de 
1937, das quais 64 foram inseridas no 
álbum e 199 apresentam o mesmo 
referente.   

Universo do acervo DPH 
contento 
aproximadamente 350 
fotografias. 
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representação fotográfica? Como materialmente se constituiu? Para quem ele foi distribuído? 

O que o álbum nos mostra sobre os Parques Infantis? E como mostra? 

 

 

2. A metodologia de pesquisa.  

 

Assim, para a compreensão do álbum enquanto objeto cultural foi importante 

situar os seguintes eixos de análise: as condições de emergência do álbum; o autor, foco no 

fotógrafo que operou a construção dos registros que conformam a obra; a materialidade e 

circulação; temáticas abordadas pelas fotografias; e os recursos plásticos utilizados pelo autor 

na elaboração das mesmas. 

No que diz respeito ao primeiro aspecto, deslocar o olhar para as condições de 

emergência (FOUCAULT, 2005) do álbum significou atentar para a existência, nesse 

momento, de práticas discursivas institucionais (neste caso, do Departamento de Cultura) 

construídas com o propósito de dar visibilidade ao seu principal projeto: os Parques Infantis. 

Tais estabelecimentos procuraram ser entendidos no âmbito das iniciativas culturais 

engendradas por intelectuais e políticos paulistas que, por seu turno, perceberam o 

Departamento de Cultura como resultante de uma “nova mentalidade”, como parte de 

políticas públicas de educação e cultura capazes, segundo esses sujeitos, de catalisar o 

progresso material e científico do País.  

Os Parques Infantis, ou estabelecimentos de educação complementares à escola, 

aparecem em várias publicações do grupo como a obra mais bem acabada do Departamento 

de Cultura por ter logrado incorporar em sua estruturação os elementos extraídos das 

modernas concepções de educação (a escola nova) que circulavam nesse momento, tais como 

a higiene, a educação física e educação social. Nota-se um esforço por parte da “inteligência 
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paulista” inserida no Departamento de Cultura em fazer reverberar os serviços educacionais 

por ela desenvolvidos, seja por meio de artigos de opiniões publicados na Revista do Arquivo 

Municipal (principal publicação municipal), seja por meio de material fílmico 

(documentário), seja por meio de imagens que circularam em meios diferentes, formando, 

dessa forma, uma espécie de trama de visibilidades acerca do funcionamento dos Parques 

Infantis. A análise das condições de emergência e dos contratantes foi realizada no primeiro 

capítulo da dissertação. 

 Outro procedimento de análise procurou centrar o olhar para o sujeito que, 

partindo de seu filtro cultural e das expectativas de seus contratantes, operou o processo de 

criação das imagens a ele encomendadas. Trata-se do ponto de ligação entre o instante 

capturado e o assunto representado na bidimensão da imagem, entre o efêmero e o perpétuo: o 

fotógrafo ou o autor dos registros (KOSSOY, 2001; 2002; 2007). Sobre isso, Kossoy alerta 

para o papel decisivo que a bagagem cultural, a sensibilidade e a criatividade do fotógrafo 

imprimem nas imagens que produz: 

A eleição de um aspecto determinado – isto é, selecionado do real, com seu 

respectivo tratamento estético –, a preocupação na organização visual dos 

detalhes que compõem o assunto, bem como a exploração dos recursos 

oferecidos pela tecnologia: todos são fatores que influirão decisivamente no 

resultado final e configuram a atuação do fotógrafo enquanto filtro cultural. 

O registro visual documenta, por outro lado, a própria atitude do fotógrafo 

diante da realidade; seu estado de espírito e sua ideologia acabam 

transparecendo em suas imagens, particularmente naquelas que realiza para 

si mesmo enquanto forma de expressão pessoal. (2001, pp. 42-43).  

Neste sentido, importou reservar o segundo capítulo da dissertação para a 

discussão sobre o fotógrafo, envolvendo aspecto de sua formação e da ambiência cultural em 

que ela ocorreu, assim como as redes de sociabilidade que construiu com os intelectuais e 

políticos referidos anteriormente. Na tentativa de perceber o olhar de quem efetua o ato 

fotográfico, fiz uma incursão pela trajetória pessoal e profissional de B. J. Duarte. O 



 21 

procedimento me permitiu construir hipóteses em torno dos motivos pelos quais B. J. Duarte 

foi escolhido para elaborar o álbum.  

Para (re)construir a trajetória de B. J. Duarte, tornou-se importante cotejar dois 

tipos de fontes: as autobiográficas, que seriam seus escritos de memória (DUARTE, 1982, 

vols. 1 e 2); os arquivos pessoais (que estão sob a guarda de sua viúva, Rute Duarte) e 

depoimento concedido ao Museu da Imagem e do Som, em 1981. Artigos de jornais, revistas, 

catálogos, fotografias e bibliografias também ajudaram a compor um quadro dessa trajetória. 

Foi necessário fazer adotar precauções, pois cada fonte requereu tratamento específico. 

O percurso que fiz sobre a trajetória de B. J. Duarte foi bastante sinuoso já que, ao 

construir a imagem de si próprio através de autobiografias ou depoimentos, o fotógrafo 

procedeu a uma escolha de episódios sobre sua vida, operando seleções e efetuando omissões 

de determinados acontecimentos. O alerta dado por P. Bourdieu vai ao encontro de tal 

operação: em uma história de vida, todo indivíduo busca construir o sentido de sua existência 

a partir da seleção de acontecimentos a ele significativos ([1986] 1996, p. 184).  Diante disso, 

o pesquisador deve escapar das armadilhas da “ilusão biográfica” ao evitar tomar a história de 

vida como um relato coerente: 

[...] tratar a vida como uma história, isto é, como o relato coerente de uma 

seqüência de acontecimentos com significado e direção, talvez seja 

conformar-se com uma ilusão retórica, uma representação comum da 

existência que toda uma tradição literária não deixou e não deixa de reforçar 

(idem, p. 185).  

    O que Bourdieu chamou de ilusão biográfica encontra-se geralmente inserido 

nos discursos sobre si, como obras autobiográficas e similares (memórias, diários, biografias 

etc.), em depoimentos e entrevistas, como é o caso das fontes que foram utilizadas para a 

compreensão da atuação de B. J. Duarte na produção do álbum. 

         Verena Alberti (1991) observa que nos escritos autobiográficos o sujeito 

escreve apenas sobre o que lhe é permitido, seja por conta de sua memória, de sua posição 
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social ou de sua possibilidade de conhecimento, ao mesmo tempo em que, ao fazer esta 

(re)construção de si, se proporá a fixar um sentido em sua vida e dela operar uma síntese:    

Síntese que envolve omissões, seleção de acontecimentos entre relatos (uns 

adquirem maior peso, são narrados mais longamente do que outros), 

operações que o autor só é capaz de fazer na medida em que se orienta pela 

busca de uma significação: busca essa que lhe dirá quais acontecimentos ou 

reflexos devem ser omitidos (e como) devem ser narrados. É essa busca 

também que prevalece na estrutura do texto, os relatos ganhando sentido à 

medida que vão sendo narrados, acumulando-se um aos outros, de modo que 

a significação se constrói no momento mesmo em que o autor escreve a 

autobiografia (idem, p. 77). 

  Em seus escritos de memória publicados em 1982, a trilogia Crônicas da 

Memória, é notório que B. J. Duarte construiu sentidos selecionados para sua história de vida. 

A primeira crônica, À luz fosca do dia nascente, talvez a mais introspectiva das memórias, 

aborda suas lembranças de infância, família, redes de sociabilidade, formação e trajetória no 

campo da fotografia e do cinema. É a obra que mais utilizarei para compreender a 

conformação do olhar de Duarte. Caçadores de imagens: nas trilhas do cinema brasileiro, a 

segunda crônica, concentra a atenção na sua inserção no cinema brasileiro e nos contatos com 

personalidades do cinema e da elite paulista. Ao mesmo tempo, se coloca na posição de 

“historiador” do cinema ao trazer episódios da história do cinema paulista e brasileiro. Quanto 

à terceira, Lâmpada Cialítica, trata do percurso no campo do documentarismo médico-

científico nos decênios de 1960-70. Foi o único volume que não utilizei como fonte por 

encontrar-se fora do recorte temporal desta pesquisa. 

          Nesse sentido, levantamos os seguintes questionamentos: qual sentido B. J. 

Duarte teria construído sobre sua trajetória na fotografia? Para tanto, quais episódios elege 

trazer e omitir ao conhecimento do público, principalmente no tocante à sua inserção no 

campo da fotografia, nos anos 1930? Além disso, o que essas lembranças e omissões podem 

nos revelar acerca de seus repertórios estéticos/técnicos/culturais e de sua rede de 
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sociabilidade?  

Os mesmos alertas também são válidos quanto à utilização de fontes orais, como 

é o caso dos depoimentos concedidos pelo fotógrafo. A representação que o depoente 

constrói, em uma entrevista, sobre fatos vividos e sobre sujeitos, inclusive sobre si mesmo, é o 

que os transforma em personagens e acontecimentos do passado (VIDAL, 2006, p. 338). O 

sujeito da narrativa é quem lhes atribui significados, renovados à medida que se alteram as 

relações passado-presente, “processo contínuo de reconstrução e transformação das 

experiências relembradas” (THOMPSON, A. in VIDAL, op. cit.). O depoente que conta sua 

própria história de vida constrói uma realidade vivida, apresenta subjetivamente os eventos 

vistos sob seu prisma e o crivo perceptivo, possibilitando conhecer as relações sociais e as 

dinâmicas que se inserem ao objeto de estudo. Constrói, portanto, uma representação sobre si.  

Nessa construção que se opera posteriormente à realidade vivida encontram-se, 

no mínimo, duas temporalidades entremeadas: o tempo vivido e o tempo narrado. No entanto, 

tais mesclas não atingem apenas o campo da temporalidade, mas também do próprio sujeito. 

Segundo Diana Gonçalves Vidal (Idem, 338), o depoimento se conforma pelas presenças 

mesmas do entrevistado e do entrevistador. O primeiro não representa o pretérito para si, mas 

para o segundo que o estimula. Sendo assim, uma dupla subjetividade se coloca na narrativa, 

resultante da relação depoente-investigador, conformando o que Portelli denomina de 

condições de produção do documento oral: 

Era isso que Alessandro Portelli [The peculiarities of Oral History. History 

Workshop 12, 1981, 100] chamava a atenção, quando afirmava a diferente 

credibilidade dos depoimentos. Sua verdade repousa nas condições de 

produção do relato. São o momento vivido pelo depoente e a situação de 

entrevista que produzem os possíveis da versão narrada (idem).      

Na investigação das condições de produção da fonte oral tornou-se necessário 

levar em consideração a constituição do documento oral e o(s) sujeito(s) da fonte oral. A 

partir destes alertas, importa relatar como a fonte oral utilizada por nós foi construída pelo 
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Museu da Imagem e do Som de São Paulo. 

Em 14 de maio de 1981, Benedito J. Duarte concedeu depoimento4 a Boris 

Kossoy (historiador de fotografia e fotógrafo), Moracy de Oliveira (historiador de fotografia), 

Máximo Barro (historiador de cinema) e Hans Günter Flieg (fotógrafo), como parte do 

Programa de História Oral deste Museu.  O objetivo da entrevista foi reconstruir a memória 

da fotografia paulistana do século XX e preservá-la em material sonoro para auxílio de 

pesquisas. B. J. Duarte também concedeu, cinco dias depois, depoimento a Múcio Porphírio 

Ferreira (jornalista) e Francisco Luis de Almeida Salles (crítico de cinema), ocasião em que 

discorreu sobre sua experiência no cinema paulista5. Os materiais encontram-se gravados na 

íntegra, ou seja, não sofreram edições. O objetivo original de sua criação foi o de figurar 

material de acervo institucional.  

    No entanto, não se encerram por aqui as condições de produção dos 

documentos orais. Não bastasse a participação “entrevistado-entrevistador”, há que 

acrescentar a participação mesma do historiador neste processo, haja vista que, ao se apropriar 

de um discurso, é ele quem reelabora a fala recolhida, quem “interfere, recorta, conclui” 

(VIDAL, 1990, p. 79).  Ao conformar meu olhar sobre a trajetória de Benedito J. Duarte, 

construí o “meu recorte” sobre sua vida, buscando a relação que estabeleceu com a atividade 

fotográfica e com sua rede de sociabilidade, bem como evidências que me conduzissem a sua 

formação, prática e repertórios adquiridos.  

Por isso, foi preciso tratar os depoimentos gravados e escritos autobiográficos 

de B. J. Duarte como construções sobre si, evitando tomá-los como um caminho de mão única 

que conduzisse-nos ao resgate de sua prática fotográfica. Sozinhas, tais fontes foram 

insuficientes para operar a construção da trajetória de B. J. Duarte e, portanto, foi necessário 

                                                 
4 DUARTE, B. J. Depoimento concedido em 14.05.1981 – Fotografia paulista - Museu da Imagem e do Som. 
Código 118.  
5 DUARTE, B J. Depoimento concedido em 19.05.1981 – Cinema paulista - Museu da Imagem e do Som. 
Código 110.46, 110.46-47.  
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cotejá-las com fontes de outras naturezas6. Ademais, os alertas elaborados por Bourdieu (Op. 

cit., p.190) também foram úteis para operacionalizar nossa construção sobre a história de vida 

de B. J. Duarte: compreendê-la a partir de seus deslocamentos no espaço social, sua trajetória 

de vida pelo conjunto das posições simultaneamente ocupadas num dado momento, 

percebendo os diferentes campos onde circula e reconstruindo a superfície social sobre a qual 

agiu.  

        Outrossim, pensar o álbum como objeto cultural exigiu, no terceiro capítulo, 

considerar suas condições de produção, indícios de sua circulação, bem como sua 

materialidade, interessando as práticas e as marcas de sua produção (CHARTIER, 1991 e 

1995). O interesse remete-nos aos dispositivos que foram empregados na materialização do 

álbum como fundamentais para compreender as formas pelas quais o impresso pretendeu 

atingir seu “leitor”.  Foi preciso considerar que “[...] as formas produzem sentidos, e que um 

texto estável em sua literalidade investe-se de uma significação e de um estatuto inédito 

quando mudam os dispositivos do objeto tipográfico que o propõem à leitura” (idem, 1990, p. 

178). Esse exercício me levou a perceber que, para a elaboração do álbum, foram feitas 

apropriações de aspectos do projeto gráfico e iconológico característico de uma publicação 

que circulou em 1936, em São Paulo: a revista S. Paulo, órgão oficial do governo do Estado 

de São Paulo.  

 Ainda no mesmo capítulo, foi preciso questionar as imagens sobre os motivos 

pelos quais pretenderam dar maior evidência, em seu conteúdo, a determinada temática (como 

a saúde física) e menor visibilidade a outras (como educação intelectual e brincadeiras), o que 

conforma, em nosso ver, uma estratégia publicitária que enfatiza em maior e menor grau 

determinados aspectos dos trabalhos educativos desenvolvidos nos parques infantis. 

                                                 
6 KOSSOY, B. Luzes e sombras da metrópole: um século de fotografias em São Paulo (1850-1950). In PORTA, 
P. História da cidade de São Paulo. A cidade no Império 1823-1889, vol 2, São Paulo: Paz e Terra, 2004; e 
CAMARGO, Mônica Junqueira e MENDES, Ricardo. Fotografia: cultura e fotografia paulistana no século XX. 
São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, 1992.  
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  No último capítulo da dissertação, empreendemos a análise das imagens no 

que diz respeito à estética empregada pelo fotógrafo e às apropriações que efetua a partir 

da visualidade que se impõe no campo fotográfico das primeiras décadas do século XX.  

Aqui, o álbum foi compreendido como estratégia publicitária construída sob o signo da 

fotografia moderna.   

O procedimento de análise das fotografias incorporadas à pesquisa requereu 

algumas precauções: evitar percebê-las como espelhos do real, como verdade irrefutável 

dos fatos, como expressão da realidade ou como documentos neutros, isentos de 

manipulação (KOSSOY, 2001; DUBOIS, 1993). Em vez disso, elas procuraram ser 

compreendidas em sua historicidade, como fontes históricas elaboradas cultural, técnica e 

esteticamente; como resíduos do passado que surgiam em função de um contexto próprio, 

como “realidades” construídas segundo interesses específicos (KOSSOY, 2002). Foram 

percebidas ainda como monumentos vez que, como qualquer outro documento histórico, 

significam um esforço por parte das sociedades históricas para impor ao futuro - 

voluntária ou involuntariamente - determinada imagem que fazem de si próprias (LE 

GOFF, 1996, p. 548) e costumam dizer em silêncio coisa diversa do que estão dizendo 

(FOUCAULT, 2005, p. 8).  

 Por essa razão, a imagem fotográfica deve ser entendida para além do que 

nos mostra em sua superfície:  

Naquilo que não tem de explícito, o tema registrado tem sua 

explicação, seu porquê, sua história. Seu mistério se acha circunscrito, 

no espaço e no tempo, à própria imagem. Isto é próprio da natureza da 

fotografia: ela nos mostra alguma coisa, porém seu significado a 

ultrapassa. Existe um conhecimento implícito nas fontes não-verbais 

como a fotografia; descobrir os enigmas que guardam em seu silêncio é 

desvendar fatos que lhe são inerentes e que não se mostram, fatos de 

um passado desaparecido, nebuloso que tentamos imaginar, re-criar, a 

partir de nossas imagens mentais [...]. Toda fotografia é o frontispício 
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de um livro sem páginas, um elo que nos anuncia algo e que, ao mesmo 

tempo, nos despista. Resta-nos mergulharmos nesses fragmentos 

deslizantes de ambigüidades e evidência, para tentarmos desvendar os 

mistérios que se escondem sob olhares interessantes e paisagens 

perdidas (KOSSOY, 2007, p. 61). 

Assim como toda imagem, as que constam do álbum Parques Infantis foram 

entendidas enquanto resultantes de uma sucessão de escolhas, seja do assunto, de 

angulações, de enquadramentos, de tonalidades. Enfim, um somatório de seleções de 

diferentes naturezas idealizadas e conduzidas por B. J. Duarte, que se operaram em 

determinado espaço, tempo e tecnologia (Cf. KOSSOY, 2002). Não só conforma o 

arbítrio do ângulo de tomada do fotógrafo (Cf. MACHADO, 1984), como também a 

aparência dos Parques Infantis, a realidade exterior perpetuada nas páginas do álbum, e 

jamais a essência da realidade interior ou passada, vez que esta já se tornou intangível.  

Para o entendimento das fontes fotográficas, foi necessário empreender a 

desmontagem de suas condições de produção, compreender sua gênese e trajetória, sua 

natureza fragmentária, suas características específicas, sua autonomia e realidade 

própria, sua estética e sua intencionalidade (Idem). Foi preciso compreender o papel 

cultural das fotografias produzidas por B. J. Duarte no que diz respeito a suas intenções, 

usos e finalidades que permearam sua produção e trajetória (Cf. FERRO, 1989; Cf. 

KOSSOY, 2007).   

Exegese peculiar, a interpretação iconológica requer uma incursão pelo 

conhecimento sobre a temática registrada na fotografia e pela realidade que a circunscreveu 

no tempo e no espaço. Sabendo que o significado oculto das imagens representa grande 

desafio intelectual, procuramos empreender uma primeira aproximação sobre o entendimento 

das fotografias que conformam o álbum Parques Infantis por meio dos atos e circunstâncias 

que a engendraram e da forma como foram empregadas. Para tanto, procuramos seguir os 

alertas de Kossoy: “quem trabalha com a reconstituição histórica por meio da fotografia 
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deve buscar recuperar os mecanismos internos que regeram a produção das imagens que são 

objeto de seu estudo” (KOSSOY, 2005, p. 44).  

De outra parte, importa lembrar que o historiador, enquanto receptor, não se 

encontra isento dos mecanismos que regem a recepção das imagens. No processo de 

construção da interpretação, a “leitura” que faz das fotografias confronta com o imaginário do 

receptor, em conformidade com seus repertórios pessoais culturais, seus conhecimentos, suas 

concepções, seus filtros. Por conta de sua natureza polissêmica, elas propiciam diferentes 

leituras sobre o assunto registrado, sendo as interpretações intrínsecas ao processo de 

construção de realidades: 

A imagem fotográfica é o relê que aciona nossa imaginação para dentro de 

um mundo representado (tangível ou intangível), fixo na sua condição 

documental, porém moldável de acordo com nossas imagens mentais, 

nossas fantasias e ambições, nossos conhecimentos e ansiedades, nossas 

realidades e nossas ficções. A imagem fotográfica ultrapassa, na mente do 

receptor, o fato que representa (KOSSOY, 2002, p. 47).  

Nesses termos, a “leitura” efetuada das imagens decorreu do confronto 

estabelecido entre o assunto registrado na imagem e meus filtros mentais sobre os Parques 

Infantis, sobre seus contratantes, sobre o fotógrafo e sobre a técnica empregada em sua 

produção, portanto, impactado pela subjetividade. Por esta razão, a leitura aqui realizada não 

pretende ser percebida como única ou ideal acerca do álbum Parques Infantis, mas uma 

leitura efetuada à luz da História da Educação.       
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CAPÍTULO I – O DEPARTAMENTO DE CULTURA E OS PARQUES 

INFANTIS: O CONTRATANTE E AS CONDIÇÕES DE EMERGÊNCIA DO ÁLBUM 

PARQUES INFANTIS (1937). 

 

1. 1. O Departamento de Cultura: o projeto cultural da “inteligência 

paulista” e do Partido Constitucionalista. 

 

O Departamento de Cultura traz consigo uma agravante de origem: a 

premeditação. Era uma idéia que não podia deixar de ser bem recebida no S. 

Paulo Novo, no S. Paulo post-revolução, onde as iniciativas culturaes se 

desenvolvem com o vigor das lavras na terra roxa. A Universidade [de São 

Paulo], recém-criada ahi estava florescendo dando-nos um ambiente 

ensolarado de cultura. A velha Faculdade de Direito não mais iria 

permanecer só, no seu Largo de São Francisco, isolada, envolta na garôa de 

uma tradição de mais de um século. Transportando o seu espírito para o 

Sumaré, o espírito mental de S. Paulo iria revigorar-se aos novos ares das 

collinas amplas sentinelladas pelo vulto protector do Jaraguá, velho 

guardião de Piratininga. Os professores das grandes universidades européias 

principiaram a chegar, transfundindo para as veias bandeirantes o sangue 

novo da cultura européia. Em tudo se sentia a ânsia do estudo e do livro. 

Ora, ante esta palpitação geral, incentivada mais pelo carinho com que o 

Estado ampara as realizações culturaes, outros poderes públicos, de forma 

alguma, podiam conservar-se indifferentes. Por isso que, ao tomar posse do 

governo da cidade, já trazíamos bem premeditada qualquer idéia parecida 

com o Departamento de Cultura (PRADO, F. In DC, 1936, p. 42).        

 

Extraído da entrevista concedida pelo então prefeito de São Paulo, o 

constitucionalista Fábio da Silva Prado, ao jornal O Estado de S. Paulo, a epígrafe acima 

sinaliza para as articulações operadas na capital paulista, nos anos 1930, que tiveram como 

objetivo efetivar, por meio da ação do Estado, políticas públicas de educação e cultura como 
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elementos catalisadores da modernidade e ao progresso nacional. Tais articulações se 

operaram, de um lado, por meio da formação de uma espécie de “frente pró-cultura” na 

capital paulista, integrada por uma pequena camada da intelectualidade brasileira (Paulo 

Duarte, Mário de Andrade, Sérgio Milliet, Fernando de Azevedo, entre outros) que se voltou 

para a problemática da reconstrução nacional; e de outro, do cruzamento entre os projetos 

culturais concebidos por essa intelectualidade e as aspirações políticas do grupo do “Estadão” 

liderado por Armando de Sales Oliveira, que buscava, em meados de 1930, sobrepujar seu 

projeto de reconstrução do país “a partir” de São Paulo.   

Pensar o Departamento de Cultura enquanto uma instituição estrategicamente 

“premeditada” e instaurada em um “novo ambiente” - uma “S. Paulo Nova”, como sugeriu o 

prefeito constitucionalista - requer que busquemos, em um primeiro momento, recuperar as 

mobilizações realizadas por um determinado grupo de intelectuais que pensaram e 

sustentaram projetos de políticas de cultura e educação amparados pela ação do poder 

público, como foi o caso do Departamento de Cultura e de seu principal projeto, os Parques 

Infantis. Em outro, mostrar que seus projetos só encontrariam condições favoráveis para sua 

efetivação quando uma fração da oligarquia paulista, então fora das instâncias de poder 

político, ascendesse ao governo do Estado de São Paulo e acabasse por esposar os projetos 

por ela delineados. Afinal, é para essa direção que aponta a fala de Fábio da Silva Prado 

quando relacionou as “realizações culturaes” de intelectuais em prol do florescimento de um 

“ambiente ensolarado de cultura” à acolhida que “com carinho” seu grupo político as havia 

dado durante sua gestão.  

Essa fala nos conecta ao que nossa análise já havia constatado ao examinarmos 

algumas fontes7: a existência, na ordem do discurso político paulista de meados do decênio de 

                                                 
7  Discursos políticos de Armando de Sales Oliveira e de Fábio da Silva Prado, somados a outros discursos 
pronunciados por Paulo Duarte e Fernando de Azevedo. Tais discursos podem ser encontrados na edição de 
janeiro e dezembro de 1936 na Revista do Arquivo Municipal. Acervo FEUSP. 
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1930, da idéia de que o “grupo paulista” (refiro-me à aproximação entre o político Armando 

de Sales Oliveira e os intelectuais que em torno dele gravitavam) colaborara para o 

“despertar” de um estado de consciência ou de uma “nova mentalidade” que enxergava, nas 

políticas públicas de educação e cultura, condições fundamentais para o processo de 

reconstrução econômica e política do país. No bojo dessa “nova mentalidade” teria surgido, 

segundo os discursos produzidos pelo grupo, não apenas a Universidade de São Paulo, como 

também o próprio Departamento de Cultura e seus variados projetos de ação cultural e 

educacional desenrolados no âmbito da cidade de São Paulo - entre eles, os Parques Infantis.  

Na década de 1930, o projeto hegemônico político no plano nacional constituiu, 

segundo Simon Schwartzman (1975), o móvel central da luta em torno do qual se bateram as 

oligarquias dos Estados dominantes (São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul) e os demais 

grupos dirigentes regionais que apoiavam direta ou indiretamente o presidente Getúlio 

Vargas. Entre essas oligarquias, destaca-se um grupo político paulista opositor ao 

situacionismo ou Partido Republicano Paulista e que acabou se fortalecendo em torno do 

órgão de imprensa controlado pela família Mesquita (o jornal O Estado de S. Paulo): trata-se 

da “democracia ilustrada”, grupo que representou, por meio do Partido Democrático 

(absorvido em 1934 pelo Partido Constitucionalista), a elite liberal oligárquica paulista que, 

até 1933, esteve ausente das esferas de poder (Cf. PRADO, 1986).   

Schwartzman nota que para a elite que compunha o Partido Democrático não bastava 

apenas deter o controle sobre a máquina administrativa do Estado e de seus municípios. 

Interessava-lhe, sobretudo, controlar os mais altos mecanismos de decisão política de maneira 

que pudesse exercer influência sobre “as ações governamentais no sentido de facilitar e ajudar 

na consecução de seus objetivos econômicos próprios e privados” já que a política 

representava “uma forma de melhorar seus negócios” (Ibidem, p. 123).  

É verdade que vários foram os momentos em que o Partido Democrático tentou 
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ascender ao poder do Estado e do País entre fins dos anos 1920 e no decorrer dos 30. As 

revoluções de 30, 32 e os embates travados na Assembléia Constituinte de 1933 mostram que 

essa fração da elite paulista construiu alianças com outros grupos regionais para alcançar seu 

objeto: colocar sob seu controle a máquina administrativa do governo do Estado de São Paulo. 

Foi quando emergiu como liderança política de São Paulo a figura de Armando de Sales 

Oliveira (então presidente do jornal O.E.S.P.), “o aglutinador das chamadas forças 

democráticas paulistas” (PRADO, ibidem, p. 137).  

O sociólogo Sérgio Miceli (2001), ao analisar a transformação do papel político 

e cultural dos intelectuais que foram cooptados aos projetos hegemônicos das oligarquias 

regionais, constatou certa “arregimentação” de jovens intelectuais operada desde fins dos anos 

1920 pelo Partido Democrático para que atuassem dentro dos órgão de comunicação e 

propaganda do grupo. Mais tarde, entre 1933 e início de 1938, sendo atraídos para as 

repartições públicas conduzidas por essa elite que assume o poder político do Estado. O grupo 

político que se formou a partir do jornal “Estadão” se tornou um pólo de atração para jovens 

escritores que se constituíram, em fins de 1920, os “recrutas recém-convertidos ao projeto 

democrático”:  

Nessas condições, a adesão ao Partido Democrático tomou o sentido de uma 

alternativa viável de fazer carreira fora do situacionismo dominante, que, 

por força de suas tradições de militância, reservava o direito de uma 

participação política direta aos quadros mais antigos. No caso da nova 

agremiação, carente de pessoal, esses jovens intelectuais têm o ensejo de se 

infiltrar por todos os escalões partidários. Estão presentes no diretório 

central, no conselho consultivo, no serviço de imprensa, nas equipes 

engajadas na mobilização eleitoral, nas escaramuças com os perrepistas, nos 

tratados de vida e de morte (MICELI, 2001, p. 94).    

Mário de Andrade, Sérgio Milliet, Paulo Duarte, Fernando de Azevedo e Nicanor 

Miranda foram alguns dos intelectuais que passaram a gravitar em torno da órbita dessa 

“democracia ilustrada” e - com exceção, apenas, de Azevedo - atuaram de perto no órgão 
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oficial do Partido Democrático, o jornal Diário Nacional, lócus onde foi construída uma rede 

de sociabilidade e de amizade entre sujeitos que compartilhavam projetos culturais em 

comum. No interior ou na periferia do grupo político, esses intelectuais, como apontou 

Antônio Cândido, constituíram um tipo de “esquerda moderada” que se expressou, 

precipuamente, como ousada “vanguarda cultural” no campo paulista:  

Em conversa recente [...], Caio Prado Júnior me dizia que o Partido 

Democrático foi ao mesmo tempo mais reacionário e mais avançado que o 

velho Partido Republicano Paulista, que mandava no Estado e movia a 

máquina político-administrativa. Pois havia nele tanto os oligarcas mais 

coerentes e empedernidos, mais aferrados aos elementos conservadores da 

vida econômica e social, quanto elementos radicais, como a ala de Marrey 

Junior, precursora do populismo. Esta reflexão do ilustre historiador ajuda a 

entender [...] a formação, dentro ou na periferia do Partido Democrático, de 

uma espécie de esquerda moderada, que se manifestou sobretudo como 

arrojada vanguarda cultural. Enquanto no campo propriamente político 

seguiam apenas mais ou menos, ou de todo não seguiam, as normas do 

Partido Democrático, e suas encarnações posteriores, no campo cultural se 

manifestava atitude mais avançada, que depois, quando a gente do Partido 

chegou ao poder sob outros rótulos, resultariam na política de 

democratização [da cultura] [...]. É o caso dos dois protagonistas deste livro 

[refere-se a Paulo Duarte e Mário de Andrade], o de Sérgio Milliet e alguns 

outros [...]. (MELLO E SOUZA apud DUARTE, 1971, p.XV-XVI).  

Esse grupo de intelectuais que conformava o que Paulo Duarte designou como 

“inteligência paulista” (Duarte, 1977) alimentava, desde fins da década de 1920, o desejo de 

criar uma instituição voltada para a “organização brasileira de estudos de coisas brasileiras e 

de sonhos brasileiros” assim que houvesse condições políticas favoráveis para que o Estado 

pudesse assumir essa responsabilidade: 

Em torno de uma grande mesa de granito, fria como uma mesa de necrotério 

[...], mas que se esquentava com vinhos bons, vindos do Buksky ou do 

Terminus, discutíamos e construíamos coisas, algumas que mais tarde 

haviam de existir mesmo, como o Departamento de Cultura. (....) Pois foi 
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nessa sala, em torno da fria mesa de granito, que um de nós – quem poderá 

saber qual? – falou na perpetuação daquela roda numa organização brasileira 

de estudos de coisas brasileiras e de sonhos brasileiros. Mas cadê o dinheiro? 

O nosso capital eram sonhos, mocidade e coragem. Havia quem conhecesse 

uns homens ricos de São Paulo. Mas homem rico não dá dinheiro para essas 

loucuras [...]. A nossa gente ainda está no paleolítico da caridade física. À 

vista de tantos argumentos, ficou decidido que um dia seríamos governo. Só 

para fazer aquilo com dinheiro do governo. (DUARTE, 1971, pp. 49-50). 

Importa lembrar que, nesse momento, colocar a cultura e a educação sob a 

responsabilidade do Estado era a grande preocupação de intelectuais engajados, seja na 

criação de institutos brasileiros de cultura, seja na reconstrução educacional, a exemplo do 

movimento da educação nova ou escolanovista.  

As condições favoráveis para a criação da instituição arquitetada pela 

“inteligência paulista” em fins dos anos 20 surgem em meados da década de 1930, quando o 

Partido Constitucionalista conseguiu eleger seu líder, Sales Oliveira, para ocupar o cargo de 

interventor e, meses mais tarde, o de governador do Estado de São Paulo. O “articulador” da 

criação do Departamento de Cultura foi Paulo Duarte, intelectual de grande inserção no 

interior do grupo político constitucionalista.  

Na obra na qual narrou o “mito de criação” do Departamento de Cultura, Mário 

de Andrade por ele mesmo, Paulo Duarte mostra como ele próprio se colocou à frente da 

criação do Departamento, chamando para si a tarefa de ter apresentado o plano de 

estruturação da instituição em início de 1935. Antes da apresentação do plano ao Partido 

Constitucionalista, o intelectual enviou cópias do anteprojeto para intelectuais como Júlio de 

Mesquita Filho, Mário de Andrade, Plínio Barreto, Fernando de Azevedo, entre outros, 

solicitando apreciações que pudessem contribuir para conformação dos serviços oferecidos 

pela instituição.  

Entre essas apreciações, as apresentadas pelo educador Fernando de Azevedo, 
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calcadas em sua experiência administrativa no campo educacional, marcaram decisivamente a 

estruturação do que veio a ser o Departamento de Cultura, em 1935 (DUARTE, 1971; 

FILIZZOLA, 2002). O projeto final reuniu, sob a órbita do Departamento de Cultura, alguns 

serviços municipais já existentes como a Biblioteca Municipal, o Arquivo Municipal, o Teatro 

Municipal, Divertimentos Públicos e os Parques Infantis, como também incorporaram novos 

projetos como a Expansão Cultural, a Rádio Escola e a Documentação Histórica e Social. 

Sobre isso, Paulo Duarte observou que:  

As cópias me foram devolvidas uma semana depois, cheias de anotações. 

Todas tinham coisas utilíssimas, mas a mais completa, a melhor estruturada 

era a de Fernando de Azevedo [...]. Mostrei ao Fábio. Viu que era bom. 

Mostrei ao Armando. Achou meio louco, mas viu que era bom. Mandamos 

para a imprensa o projeto definitivo (DUARTE, 1971, pp. 51-52).       

Além de ter sido o grande articulador da instituição, Paulo Duarte, que ocupava 

as funções de Deputado Estadual e de chefe de gabinete do prefeito Fábio da Silva Prado, 

também fez a indicação dos “funcionários superiores” que ocupariam as chefias de Divisões e 

de Seções do Departamento8.  Era uma maneira de manter a direção e o controle das 

“iniciativas culturais” implantadas na “nova” São Paulo sob a responsabilidade da 

“inteligência paulista” (DUARTE, 1977, p. 15) isto é, de uma elite autorizada a promover a 

elevação cultural e “espiritual” da população operária residente na capital paulista.  

Na esquematização extraída da reorganização do Departamento de Cultura, 

percebe-se que a administração do próprio Departamento e de suas seções foram delegadas 

aos intelectuais que circulavam, desde fins dos anos 1920 e no limiar dos 30, na esfera da 

“democracia ilustrada”: foram eles, Mário de Andrade, Sérgio Milliet, Nicanor Miranda, 

                                                 
8  “Quando Fábio Prado, então prefeito de S. Paulo e Armando Salles Oliveira no início de 1935, aprovaram o 
plano por mim estruturado da fundação de um Departamento de Cultura, o autor do plano impôs, apenas, uma 
condição, caso aprovado: os funcionários superiores – chefes de Divisão e de Seção – necessários seriam por ele 
indicados, os especializados, por concurso. Os burocráticos, datilógrafos, escriturários, contínuos e serventes, a 
sua indicação caberia ao Partido Constitucionalista ou ao Prefeito ou ao Governador do Estado. Armando de 
Salles Oliveira e Fábio Prado concordaram”. (DUARTE, 1971, p. 32). 
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Rubens Borba de Morais e Bruno Rudolfer. Mário de Andrade foi o único a acumular duas 

funções dentro do Departamento de Cultura, a saber, de diretor da instituição e de chefe da 

Divisão de Expansão Cultural. 
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TABELA I - REORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 9: 

 

DDIIRREETTOORR::  MMÁÁRRIIOO  DDEE  AANNDDRRAADDEE  ((GGeessttããoo::  MMaaiioo//11993355  aa  AAbbrriill//11993388))  

DIVISÕES CHEFIA DA DIVISÃO SEÇÕES 

CULT. 1: Expansão Cultural   Mário de Andrade 1.0.1.    Teatro e Cinema   

1.0.2.     Rádio-Escola    

CULT. 2: Bibliotecas Rubens Borba de Morais 2.1.1. Técnica I 

2.1.2. Técnica II 

CULT. 3:  Educação e Recreios Nicanor Miranda 3.0.1. Parques Infantis 

3.0.2. Piscinas e Campos de Atletismo 

CULT. 4: Documentação Social 

e Histórica  

Sérgio Milliet 

Bruno Rudolfer 

4.0.1. Histórica 

4.0.2. Estatística 

4.0.3. Gráfica  

CULT. 5: Divertimentos e 

Turismo 10 

? 5.0.1. Turismo 

Divertimentos 

 

 

1. 1. 1. O Departamento de Cultura: uma “nova mentalidade” a serviço da 

reconstrução nacional.   

 

Elizabeth Abdanur, em sua dissertação de mestrado, mostrou que a presença da 

“inteligência paulista” foi decisiva para a política paulista entre os anos de 1926 e 37, visto 

que ajudaram a construir um novo arranjo das estratégias de dominação social em oposição às 

chamadas “oligarquias dominantes” ligadas ao Partido Republicano Paulista. Dentro dessa 

                                                 
9  Ato 1.146 de 04/07/1936. 
10  Segundo Duarte (1971, p. 109), a divisão deveria funcionar a partir de janeiro de 1938. 
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nova estratégia, o Departamento de Cultura teria assumido papel importante: 

[...] a diversidade dos campos em que atuou foi sua característica mais 

importante. Ela revela o peso político que os “ilustrados” atribuíram à 

cultura e ao lazer na busca de soluções para os conflitos na sociedade e 

também o esforço dos responsáveis pelas realizações dos projetos do 

Departamento no sentido de promover o aperfeiçoamento cultural do 

paulistano a partir de um projeto de desenvolvimento da “cultura nacional” 

(ABDANUR, 1992, p. 159).     

Entendendo ser necessário encontrar uma maneira mais eficiente de controlar os 

conflitos sociais que se agravavam nesse momento, os “ilustrados”, segundo Abdanur, 

creditaram às políticas de educação e cultura a solução ideal para esse problema.  

Retomar o comando político paulista perdido sobre o País desde a Revolução de 

1930, promover o aprimoramento cultural do “povo”, controlar conflitos sociais, neutralizar 

possíveis inimigos e criar riquezas para o País: essas foram algumas das linhas do plano de 

retomada do poder político paulista que contou com o apoio desses intelectuais na medida em 

que, a eles, coube a tarefa de conceber instituições culturais que auxiliassem diretamente esse 

processo de reconstrução.  

De acordo com Abdanur, a criação do Departamento de Cultura e de instituições 

de ensino superior (como a Universidade de São Paulo e da Escola Livre de Sociologia e 

Política) “se insere num contexto de luta dos ‘ilustrados’ durante os primeiros anos da década 

de trinta pelo ‘reerguimento’ de São Paulo”, luta esta que, segundo a autora, teve uma dupla 

perspectiva: “de um lado o combate ao movimento comunista e, de outro, a busca da 

hegemonia política e cultural em São Paulo para depois se estender ao Brasil” (Idem). Essa 

preocupação também foi percebida em nossa pesquisa ao perscrutarmos artigos publicados 

entre 1936 e 37 em órgãos de imprensa ligados à esfera do grupo paulista, como O Estado de 

S. Paulo e a Revista do Arquivo Municipal.   
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O ano de 1937, especificamente, foi marcado pela grande agitação no cenário 

político brasileiro. Tratou-se de um ano de intensa preparação de campanhas eleitorais 

empreendidas por Armando de Sales Oliveira, José Américo de Almeida e Plínio Salgado, 

que lançaram sua candidatura na disputa pela sucessão do cargo de presidente da República, 

então ocupado por Getúlio Vargas. A Constituição promulgada três anos antes, em julho de 

1934, estabelecia que essa escolha, de início, agendada para o terceiro dia do mês de janeiro 

de 1938, deveria ocorrer por meio de sufrágio universal, direto, secreto e maioria de votos, 

dentro dos princípios da liberal-democracia.  

Tais candidaturas que, durante a campanha presidencial de 1937, mobilizaram 

suas bases em torno do mesmo objetivo – a cadeira de Getúlio Vargas - expressaram, segundo 

Castro Gomes (1997), tanto o retorno dos confrontos políticos característicos das oligarquias 

na disputa eleitoral para a presidência de 1930, quanto as tendências totalitaristas que 

desembarcaram no país (candidatura Plínio Salgado): 

O lançamento de duas candidaturas – a de Armando de Sales Oliveira (SP) e 

a de José Américo de Almeida (PB) – parecia reviver o clássico confronto da 

década: de um lado, um expressivo representante das oligarquias do Centro-

Sul; de outro, um tenente histórico do Norte, reafirmando seus 

compromissos revolucionários e propostas de reforma social. Como um 

dado dos novos tempos, havia, entretanto, a candidatura do chefe integralista 

Plínio Salgado e a indecisão do presidente Getúlio Vargas em apoiar um 

destes nomes. (Ibid., p. 74).  

Como já sabemos, tal pleito não chegou a se efetivar por conta do Estado Novo 

por Vargas em novembro de 1937, minando, dessa forma, as aspirações dos sujeitos que 

pretenderam ascender ao comando político sobre o País, entre eles, do próprio Partido 

Constitucionalista. 

 De qualquer forma, importa lembrar que a “inteligência paulista” e o grupo 

político de Sales Oliveira mobilizaram-se nesse momento em prol da reconstrução política e 
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social do país, a exemplo de sua experiência administrativa em São Paulo desde 1933. Nos 

enunciados desse grupo, as iniciativas culturais e educacionais consubstanciadas no 

Departamento de Cultura e na criação da USP foram percebidas como catalisadores dessa 

reconstrução, não só porque representavam elementos fundamentais do progresso material e 

científico nacional, mas, sobretudo, por configurarem peças centrais do projeto hegemônico 

paulista. 

Essa preocupação no que tange à implementação de políticas públicas de 

educação e cultura como condição para a reconstrução nacional está presente também nos 

discursos pronunciados por Fernando de Azevedo e Paulo Duarte, em que ambos percebem o 

Departamento de Cultura (e também a Universidade de São Paulo) como símbolos de uma 

nova era, de uma “nova mentalidade” que, a partir de São Paulo, deveria expandir-se para 

todo o país.    

Tais discursos foram enunciados em 17 dezembro de 1936, durante o banquete 

realizado em homenagem a Fernando de Azevedo. Eles ratificaram, segundo o próprio 

Azevedo, “o movimento de solidariedade intelectual que [...] congregou em torno de uma 

mesa, nos salões do Hotel Esplanada, numerosos elementos dos mais notavelmente 

representativos nos meios culturais e universitários desse grande Estado” (AZEVEDO, 

[1938], s/d, p. 190).  

Nessa ocasião, os dois intelectuais defenderam a propagação, em plano nacional, 

de uma “nova mentalidade” como condição de preservação do Estado liberal e de suas 

instituições. Nesse jogo e enunciados que à época polarizaram novo e velho, a “nova 

mentalidade” representava mais uma volta do parafuso, uma clara pregação contra a política 

implementada com a revolução de 1930 e contra as mudanças que se operavam a partir de 

1935, como a reorientação da política brasileira que originou o aparecimento da Aliança 

Nacional Libertadora e da Ação Integralista Brasileira (Cf. VIDAL, 2008).  
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Em sua exposição, Paulo Duarte (1936) contrapõe-se às forças políticas do 

momento, as quais, por seu turno, designou como “regimes de arbítrio e de arbitrariedade, 

tanto de direita quanto de esquerda” 11 que representavam, para o intelectual, a “esterilidade 

mental” brasileira, a “mediocridade vencedora [...] a fonte do regime de hipocrisia social e 

política” e que, portanto, colocavam em risco a prematuridade da democracia brasileira (Cf. 

DUARTE, 1936, p. 234).  

Com o intuito de combatê-las, salienta que foram criados o Departamento de 

Cultura e a Universidade de São Paulo, instituições que, segundo o intelectual, traziam em si 

o “oxigênio” necessário para a renovação política do País, visto que elas contribuíam, entre 

outros aspectos, para a formação de elites dirigentes. No entanto, para Duarte, a existência de 

uma fração atrasada da política brasileira - os “pulmões carcomidos” representados, em seu 

ver, tanto pelo governo Vargas quanto pelos perrepistas - tornava-se impedimento para a 

expansão, em nível nacional, das políticas públicas de educação e cultura, a exemplo das que 

tinham sido engendradas em São Paulo, durante a gestão de Armando de Sales Oliveira e 

Fábio da Silva Prado:  

Estamos cansados da nossa esterilidade mental. Estamos cansados da 

mediocridade vencedora que, ao efeito de um reflexo de inferioridade, 

timbra em repelir uma idéia nova, porque, esta poderia ser a destruição disto 

que está aí, hoje, por aquilo que, fatalmente, chegará amanhã.  Não é que 

ela, da sua consciência visceral, aquela que, na hora extrema, até aos brutos 

leva a noção do fim próximo, não pressinta já o oxigênio que a atmosfera 

                                                 
11  Quarenta anos depois, Paulo Duarte (1977b, p. 60) reconstrói a seguinte lembrança sobre o episódio: 
“Finalmente, o banquete a Fernando de Azevedo, 17 de dezembro de 1936. Fernando havia proferido três 
excelentes conferências subordinadas ao título “Política e Educação”. Daí a homenagem. Preparei um discurso 
definindo-me ideologicamente. Não sei que conseqüências terá [...]. Há muito eu ansiava por uma oportunidade 
na qual eu pudesse dizer claro o meu pensamento político. Eu era visceralmente contra os regimes chamados de 
autoridade que não passam de regimes arbitrários e de arbitrariedades. Tanto da direita quanto de esquerda. De 
outro, desejava mostrar minha  repugnância tanto pelo integralismo, por essa “Bandeira”, paródia do primeiro 
com que se procurava envolver o Armando, quanto também pelo comunismo brasileiro que nada tinha com o 
marxismo, a não ser o nome que servia de abrigo a todos os ressentimentos e recalques. [...]. Mas tanto quanto 
essas agitações desordenadas eu andava cheio também dessa “liberal-democracia” que permitia a existência 
dessa nojeira que era o P.R.P. e da existência de um Getúlio Vargas na presidência da República. A festa que os 
amigos promoviam a Fernando de Azevedo, homem cujo pensamento político até certo ponto correspondia ao 
meu, ia permitir o desabafo”.   
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atualmente oferece é forte demais para pulmões carcomidos (Idem).     

    

 Acabar com a “esterilidade mental”, aculturar a massa e preservar a democracia 

conformavam a “missão de um Brasil novo”, uma questão de salvação nacional e de 

reconstrução política e social que deveria ser conduzida, em seu ver, por São Paulo: 

Por que não sermos francos na proclamação dos nossos males e rigorosos no 

seu combate, de acordo com aquele preceito clínico segundo o qual não se 

deve esconder ao doente a gravidade da moléstia, para que este, receoso, 

cuide melhor da cura? Esta é a missão de um Brasil novo, empreitada, 

principalmente de S. Paulo, porque de São Paulo é que tem de partir o 

primeiro comando da grande marcha da reconstrução nacional (DUARTE, 

1936, p. 239). 

No entanto, depreende-se de sua fala que não era qualquer paulista que deveria 

estar à frente dessa “marcha” de reconstrução nacional. Para o intelectual, esse “São Paulo” 

representava os sujeitos ligados ao Partido Constitucionalista, as elites que patrocinaram, 

enquanto governo, as iniciativas culturais e educacionais “premeditadas” pela “inteligência 

paulista”.  

Se, de acordo com Duarte, a reconstrução nacional não deveria ser conduzida 

pelas forças varguistas ou perrepistas, tampouco deveria ser entregue aos movimentos que 

incorporaram as teorias “exógenas” nazi-fascistas e comunistas: 

A medicina revolucionária falhou lamentavelmente, há seis anos, porque a 

Revolução chegou eivada da mesma politicalha que o movimento pretendia 

destruir. Repetir a poção subversiva, pela mesma receita de 1930, fora 

arriscar a perda dos elementos sãos em favor daqueles notáveis da 

improbidade, da má conduta, do vício, da ignorância, da estupidez e da 

grosseria, embora no meio deles, alguns energúmenos de boa fé, cujo 

cérebro rachado deu espontaneamente entrada às teorias em voga [...]. Ante 

este risco que já corremos, uma vez, evitêmo-lo agora e volvamos à cultura 

(Idem).     

 A eficácia da política educacional no Estado de São Paulo foi atribuída às ações 
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de Fernando de Azevedo, empreendidas pelo intelectual na ocasião em que foi Diretor Geral 

do Departamento de Educação do Estado de São Paulo (1933) e quando articulou a criação da 

Universidade de São Paulo. Em virtude de sua importância estratégica, a política educacional 

implantada em São Paulo nos anos 1930 desempenhava, segundo Duarte, papel destacado na 

reconstrução nacional: “um programa principiado desta maneira, estará escrito o primeiro 

capítulo da reconstrução política e social do país. Estará começando o seu reajustamento na 

realidade universal. Para isto, em vez de fugir da luta, devemos encarar a luta” (Idem.). 

  Essa “luta” tratava-se, justamente, do papel que os poderes públicos das demais 

regiões do país deveriam assumir no que tange à criação e propagação de universidades e de 

institutos de cultura, idéia que, segundo o intelectual, encontrava resistência por parte de 

setores atrasados da sociedade: 

Revolta-nos a presença de homens que, sem convicção ou com convicção 

manifestadamente errada, por mero interesse politicoide, pregam a 

destruição de universidades; atentam contra departamentos de cultura ou 

porque perseveram na destruição, só pelo esporte, da destruição” (DUARTE, 

1936, p.242).  

Diante disso, a “inteligência paulista” deveria iniciar uma luta diferente: um 

intenso trabalho de “profilaxia moral” conduzido por “espíritos moços de todas as idades 

contra os espíritos velhos, estejam eles em corpos velhos ou moços” (Ibidem, p. 243). Esse 

“espírito de uma nova cruzada” empreendido pela democracia ilustrada e pela “inteligência 

paulista” contra a “mentalidade retrógrada” da oligarquia cafeeira ligada ao Partido 

Republicano Paulista e do governo Vargas deveria ter como objetivo o “[...] esmagamento de 

uma velharia inútil e prejudicial por uma mentalidade nova”:  

Querem destruir universidades? Criem-se novas universidades; querem 

submergir o Departamento de Cultura no lenteiro da politiquice? 

Departamento de Cultura neles. [...] Ou transformaremos por uma reforma 

radical o desequilíbrio arquitetônico do edifício nacional, ou havemos de 
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destruir a ruína velha para construir, de acordo com a época e com o espírito 

do tempo! (Ibid., p.244). 

O posicionamento de Fernando de Azevedo em relação ao projeto hegemônico 

paulista e à defesa da implementação de políticas públicas de educação em plano nacional 

assemelha-se ao do amigo, Paulo Duarte. Aliás, como observou Duarte, suas opiniões 

confluíam fortemente quando o assunto era educação, cultura e política: “curioso que, tanto 

ele quanto eu exaltamos as universidades e os departamentos de cultura como elementos 

essenciais à política...” (DUARTE, 1977, p. 60-61).  

Fernando de Azevedo, em sua conferência intitulada “Política e Educação”, que 

sucedeu a de Paulo Duarte no evento, também fez sua defesa no que tange à relevância da 

“nova mentalidade” para reconstrução do cenário político e social brasileiro. Em sua 

exposição, o educador ratificou a idéia de que São Paulo era, nesse momento, o ponto 

irradiador de uma política educacional e cultural bem-sucedida a ser expandida em nível 

nacional.  

Após o primeiro momento de seu discurso, quando defendeu maior participação 

da sociedade na educação, direcionou sua reflexão para a relação entre “nova mentalidade”, 

democracia e progresso. Eis que é nesse segundo momento o que o educador deixou 

transparecer, de modo muito sutil, sua solidariedade em relação ao projeto hegemônico 

delineado pelo “grupo do Estadão”.   

Em sua explanação sobre as conferências realizadas por ele próprio na 

Universidade de São Paulo, chegou a afirmar que se até meados de 1930 considerava-se um 

homem de posicionamento “livre”, essa situação viria a modificar-se quando “teorias 

exógenas” em voga na Europa deram margem ao aparecimento, no Brasil, de dois grupos 

políticos, a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira (Cf. AZEVEDO, 

1936, p. 249). Por constituírem uma ameaça às instituições democráticas, Azevedo buscou 
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integrar-se a uma posição a que chamou de “equilíbrio”, qual seja, a de quem propugnava 

expandir a “nova mentalidade” pelo país: 

Certos vasados em moldes puramente teóricos ou decalcados servilmente em 

planos estrangeiros, os quadros das nossas instituições políticas, a nação, 

pela própria força das coisas teria de rompê-los por acanhados, ou deles se 

desprenderia por excessivos, para as fixar numa forma de governo cuja 

disposição particular se relacionasse melhor com  a estrutura econômica e 

social do povo para o qual se estabeleceu [...]. A cidade vestiu-se ao gosto 

moderno, mas, crescendo e transformando-se, não trocou de alma; acolheu 

todas as raças, mas para assimilá-las e fundi-las; e, no ímpeto de seu 

progresso material, não perdeu a consciência de seu destino que parecia 

prisioneiro e esquecido. O governador de São Paulo, criando a Universidade, 

foi o “libertador” desse destino encantado. Acordou vocações; iluminou as 

sombras; as atividades desinteressadas do espírito multiplicaram-se, e houve 

festa nas almas (Idem). 

Assim como a USP, o Departamento de Cultura emerge no enunciado do 

intelectual como instituições que conduziriam o país pelas trilhas do progresso e da 

modernidade, funcionando como catalisadores da rápida transformação material e científica 

do país:  

Com a criação da Universidade e com os Departamentos de Cultura, tirados 

em centenas de exemplares, S. Paulo, cuja energia já se apresentava, como a 

do radium tão poderosamente concentrado, poderá ser, no plano social e 

político, esse “tipo de catalisador”, capaz de regular o ritmo do progresso 

material e espiritual do país e de lhe aumentar a velocidade de transformação 

(Idem).       

“Nova mentalidade”, espírito novo, catalisador do progresso nacional: eis, 

portanto, algumas das representações que davam a ver o modo pelo qual tais intelectuais 

atrelavam o papel estratégico do Departamento de Cultura no que tange à aculturação do 

povo, à ciência e à consolidação das instituições democráticas do país. De outra parte, importa 

lembrar que políticos constitucionalistas não tardariam fazer uso do Departamento de Cultura 

em seu projeto político hegemônico em nível nacional. É o caso de Armando de Sales 



 46 

Oliveira que, ao apresentar sua plataforma política em outra regiões brasileiras durante a 

campanha presidencial de 1937, defendeu a instituição como parte de um projeto de governo 

voltado para reconstrução política do país a partir de São Paulo (Cf. também OLIVEIRA, 

1937, p. 43-44) 12.    

Seguindo ou não propósitos eleitorais, verificamos que no decorrer do ano de 

1937 a Revista do Arquivo Municipal, principal órgão impresso da Prefeitura do Município 

de São Paulo, preocupou-se com alguma insistência em fazer reverberar por meio de suas 

páginas apreciações de destacados profissionais e intelectuais brasileiros e estrangeiros sobre 

os serviços oferecidos pela instituição. Só na edição de novembro de 1937, seis apreciações 

são veiculadas pela publicação, segundo o objetivo claro de dar visibilidade à instituição: Paul 

Vanorden Shaw, Samuel Lowrie, Joseph Lee, Howard Braucher, Lois M. Williams e 

Armando de Sales Oliveira dão destaque à atuação do Departamento de Cultura no trabalho 

de elevação da vida cultural da população paulista, bem como no de assistência, educação e 

recreação aos filhos dos operários residentes em bairros pobres da capital.   

Impressões colhidas de profissionais atuantes no campo da higiene brasileira, que 

também foram publicadas pela revista, reforçam a idéia de publicidade da “nova mentalidade” 

engendrada pela atuação da “inteligência paulista” no campo da cultura e da educação. São os 

                                                 
12 Em discurso proferido em Minas Gerais em 14/08/1937, Sales Oliveira faz a seguinte propaganda sobre o 
Departamento de Cultura: “Do incremento que a cultura paulista tomou é que nasceu o Departamento de Cultura, 
do município da Capital, com os seus serviços de theatros e cinemas, com as suas radio-escolas, com as suas 
bibliothecas, com a sua divisão de Educação e Recreio, com as suas secções de parques infantis, campos de 
athletismo, estadio e piscinas, divertimentos públicos e, finalmente, com a sua divisão de Documentação 
Histórica e Social. O início victorioso do Cinema Educativo deve-se a dispositivos legaes que permittiram a 
diminuição de impostos sobre divertimentos públicos, em troca da organização, pelos importadores e exhibidores 
de pelliculas, de programmas pedagogicos e instrutivos. Além dos innumeros serviços relacionados com a 
cultura, foram instituídos: os concursos de trabalhos históricos, theatraes, folk-loricos e musicaes; o 
desenvolvimento do cinema educativo; a organização de orchestras populares e festas tradicionaes; a 
conservação, restauração, publicação dos documentos antigos, postos em condições de serem consultados e 
estudados, e o levantamento dos informes sociaes, economicos, commerciaes e industriaes do município. 
Effectuam-se inquéritos no meio social sobre as actividades e occupações dominantes, numero e aptidão de 
desempregados e as causas da desoccupação, para o estudo dos meios que lhe assegurem nova reclassificação no 
ponto de vista econômico, intellectual e moral. Procede-se ainda a inquéritos e pesquisas sobre o padrão de vida 
operária, para solução racional dos problemas relativos à produção e ao custo dos viveres, aos transportes, à 
assistência ao cooperativismo, às habitações colletivas e ao salário mínimo [...].” (OLIVEIRA, 1937, p.43-44). 
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casos das opiniões de Afrânio Peixoto e Waldemar de Oliveira, cujas representações sobre o 

Departamento de Cultura e seu principal projeto nos interessam analisar a seguir. 

 

1. 2. Quando o Departamento de Cultura “vira” uma opinião nacional: 

impressões como publicização da “nova mentalidade”.  

 

Minha admiração pela Norte-América e pela República Argentina corre 

parelha com a que a cultura de S. Paulo me inspira, além do que a história e 

o civismo nacional me impõem... Depois de tantos e sinceros louvores a sua 

Universidade, suas Faculdades de Medicina, de Direito e Higiene, seus 

[institutos] Biológico e de Butantan e de Juqueri, de Medicina Legal e de 

Higiene, seus hospitais e suas clínicas, seus laboratórios e escolas técnicas e 

profissionais, seus grupos escolares... tudo, tudo, sem par no Brasil, 

acrescentei agora o entusiasmo pelo Departamento de Cultura (PEIXOTO, 

1936, p. 263). 

Pouco antes das conferências realizadas por Fernando de Azevedo e por Paulo 

Duarte, Afrânio Peixoto, educador e médico brasileiro, realizou visita ao Departamento de 

Cultura a convite do intelectual Paulo Duarte e do Deputado Constitucionalista, Roberto 

Simonsen. Em seu livro de memória, Duarte lembra que Peixoto alimentava havia muito o 

desejo de realizar uma “visita minuciosa ao Departamento” conduzido pela “inteligência 

paulista” (1977, pp. 53-54). 

 A visita de Peixoto às instituições vinculadas ao Departamento de Cultura 

rendeu a produção de uma carta, de autoria do médico e educador, por meio da qual relatou 

suas impressões acerca de seu encantamento e entusiasmo para com os serviços oferecidos 

pela instituição. Tais impressões foram publicadas pela Revista do Arquivo Municipal 13 e 

                                                 
13  Revista do Arquivo Municipal, vol. XXX, Dez-1936, pp. 262-266. Acompanha editorial sem assinatura. 
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também pelo jornal O Estado de S. Paulo 14, o que evidencia uma preocupação por parte da 

“inteligência paulista” em fazer circular na imprensa a avaliação positiva que essa “autoridade 

consagrada” fez acerca do Departamento de Cultura.   

Nos anos 1930, Afrânio Peixoto já era possuidor de grande prestígio entre a 

comunidade científica brasileira por ter construído notória trajetória da educação higiênica e 

da medicina legal, o que o transformara em uma grande referência nesses campos. Para 

termos uma idéia do prestígio que Peixoto possuía nesse momento, a historiadora Eliane 

Marta Teixeira Lopes, ao compor um quadro de entendimento acerca da trajetória do 

educador, lembra-nos que era incontestável sua “necessária presença em qualquer 

manifestação ou evento na área da educação” (2002, p. 661).  

Nestes termos, é compreensível que, para a “inteligência paulista”, publicar as 

impressões ou o “aval” de Peixoto em relação ao papel desempenhado pelo Departamento de 

Cultura significava não apenas legitimar a relevância desse projeto cultural, como uma 

excelente oportunidade para dar-lhe visibilidade e publicidade. Não por acaso que a Revista 

do Arquivo Municipal, no comentário que precede à transcrição da carta, justificou:  

Esta carta que adiante transcrevemos é a palavra de uma autoridade 

consagrada e dá a impressão de uma obra profundamente brasileira e 

profundamente humana que está sendo tão brilhantemente executada na 

capital paulista. Eis os trechos mais importantes das impressões sobre o 

Departamento de Cultura do município de São Paulo, escritos pelo ilustre 

acadêmico Afrânio Peixoto (RAM In PEIXOTO, 1936, p.263).  

De que maneira o Departamento de Cultura nos foi dado a ver por Afrânio 

Peixoto? Quais representações o educador criou em torno dos serviços integrados à instituição 

e que foram apropriadas pela “inteligência paulista” com o fim de dar visibilidade a essa 

“nova mentalidade”? 

                                                 
14  O.E.S.P., 06.12.1936.  
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Afrânio Peixoto inicia sua carta apresentando alguns obstáculos políticos que 

poderiam inviabilizar a proliferação de instituições como o Departamento de Cultura pelo 

Brasil:  

Compreendo bem que alguns emperrados, ou oposicionistas discutam: é a 

sua função. – “É bom, mas é feito pelo adversário”. Não me importa, a 

mim, a política. Mas é inegável que outras municipalidades imitam a de São 

Paulo e, breve, todo o Brasil. Estarão confundidos, os adversários de má fé, 

ou mesmo os amigos atrazadões (PEIXOTO, 1936, p. 263).  

São Paulo é apresentado pelo educador como sendo o pioneiro, em nível 

nacional, da implementação de um departamento voltado para políticas públicas de cultura, a 

exemplo de outros países europeus e americanos. Ao lado de outras instituições criadas em 

São Paulo, o Departamento de Cultura aparece, a seu ver, como um dos elementos que 

reforçariam o caráter hegemônico do Estado: 

São Paulo já tem no seu Departamento de Cultura uma oficina de saúde, de 

socialização, de educação, de conhecimento, para prever, dirigir, alcançar. 

São Paulo é uma grande cidade americana, americana-do-norte. Hoje 

criticam os atrazadões; amanhã mestra de cultura, de urbanismo, de 

humanismo (nos dois sentidos, em todos os sentidos...) as outras cidades do 

continente e do país a imitarão. “Non ducor, duco” (Idem). 

Procurando debruçar-se apenas sobre “fatos” e “obras”, o educador discorreu 

acerca da rede tentacular da instituição, quer dizer, das divisões internas que a integravam: 

Expansão Cultural, Biblioteca, Educação e Recreios e Documentação Histórica e Social.   

A primeira delas, a Divisão de Expansão Cultural, nos foi apresentada pelo 

educador como sendo uma organização que vinha logrando dirigir eficazmente teatros, 

cinemas, rádio-escolas, salas de concertos e outros divertimentos, o que a diferia de outras 

iniciativas “sem direção, confusas e ineficientes” (Ibidem, p.264). Dentre os serviços 

realizados pela Expansão Cultural, o educador preferiu salientar apenas a rádio-escola e a 

discoteca pública: 
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A educação popular é uma das diretivas. A rádio escola é um centro de 

difusão, de arte e informação cultural. A discoteca é um encanto, de 

organização de riqueza musical e folclórica pelas suas 2.000 capas 

catalogadas, que se podem ouvir – Beethoven todo, ao alcance do ouvido 

[...]. Estes discos estão ao serviço dos programas artísticos, a difundir: arte 

tradicional e arte moderna. Além disto, a parte original de produção, com 

sua orquestra e seus cantores, gravação exibição, repito, arte clássica e 

regional. O museu da música, do canto, da palavra sonora. Universidade do 

som... (PEIXOTO, 1936, p. 263).    

Outra divisão visitada por Peixoto, a Biblioteca Municipal, nos foi exibida como 

sendo a “grande honra de São Paulo”, visto que estava contribuindo para o incentivo à prática 

de leitura entre populares e entre o público infantil da cidade, a exemplo das bibliotecas 

infantil e ambulante: 

Os olhos se me encheram de emoção e a alma de esperança, vendo [...] 

crianças, uns pirralhos de 6 a 12 anos, sérios, atentos, curiosos, que iam ao 

fichário e partiam à estante, tomando o livro, e abancados à mesa de estudos 

[...] Não só os meninos da Vila Buarque senão todos os tentáculos de São 

Paulo. Uma diretora, cuja fé é uma lâmpada votiva, continuamente acesa a 

seu dever que é seu prazer e seu sacerdócio... [...] As bibliotecas ambulantes 

são auto-caminhões, parados num jardim, bancos em roda, e os leitores, 

adultos e menores, todos ledores... são eles que reclamam os livros, suas 

preferências ou necessidades, que lhes são trazidos. [...] Como o automóvel 

se desloca a outra praça ou jardim, já os “habitués” reclamam e a autoridade 

sábia pretende fazer parques-bibliotecas... Só agora se descobre que o povo 

tem fome e sede de leitura e o Brasil o mantém na funesta dieta... São Paulo 

lhe serve a nutrição intelectual que a requer... (Idem).  

O trabalho de recuperação do patrimônio histórico brasileiro e de produção de 

inquéritos e pesquisas sobre a cidade e sua população, engendrados por meio da Divisão de 

Documentação Histórica e Social chefiada pelo intelectual Sérgio Milliet, também 

despertaram a atenção do educador. Em suas impressões, a mencionada Divisão é percebida 

da seguinte maneira: 
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Saio deste encanto e deste sonho realizado, e realizando-se volvo ao 

passado, à documentação histórica e social. Uma revista [do Arquivo 

Municipal], que recolhe o melhor da colaboração cultural; uma oficina de 

paleografia, reparação e decifração de documentos, salvos das injúrias do 

tempo, para a memória da História... Que prodígios de mimo, de técnica, de 

interpretação! Aqui é que Michelet teria razão de dizer: a história é uma 

ressurreição... desde o documento. Mas não é tudo: os economistas, os 

sociólogos, os políticos nada têm de comum com os da “politicalha”, diria 

Ruy... têm o seu quinhão. Observadores e investigadores percorrem São 

Paulo. A planta cadastral, que se faz não é apenas cadastro morto das casas 

mudas e vazias. Não. É o nível de vida, “living standart”, que se levanta, 

nas estatísticas e nos gráficos (PEIXOTO, 1936, p. 265).  

No entanto, Afrânio Peixoto demonstrou maior entusiasmo em relação à parte 

educacional e recreativa do Departamento de Cultura: a Divisão de Educação e Recreios, 

chefiada pelo sociólogo e educador, Nicanor Miranda. Ao discorrer sobre a cultura física em 

São Paulo, enfatizou que as ações engendradas pela Divisão estavam contribuindo para 

colocar os paulistas à frente da América do Sul: 

Amanhã, o Estádio Municipal. O sport levará à força, à saúde, à disciplina, 

à destreza e se orientará para o ensino e a convivência, o que será a 

sociedade na ordem. O dar de si o mais possível, mas no “fair play”. Tenho 

pena de não poder alcançar o São Paulo que se prepara... Tais paulistas 

serão, no Sul, os americanos do Norte. E penso, complexivamente: 

comunismo se combate com obras sociais e não com polícia... (Idem).      

Os Parques Infantis, principal projeto da Divisão e do próprio Departamento de 

Cultura, mereceram lugar de destaque no interior das “impressões” do olhar autorizado de 

Peixoto:  

Mas o meu entusiasmo reservo-o aos Parques Infantis... Novidade? Para o 

Brasil, talvez, São Paulo, como devia ser, os inicia, como Suécia, 

Dinamarca, Inglaterra, Norte América lhe ensinaram. Pois quem não 

conhece os “playgrounds”? Os atrazados não suspeitam sequer. Pois tenham 

vergonha disso. [...]. Essa criançada errante pelas ruas, praças, ao vício, à 

perversão, ao jogo, às observações precoces malsans, são aspiradas pelos 
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“playgrounds”, onde as atividades divertidas dos brincos (sic), das piscinas, 

das marchas, com passagem pelo gabinete do dentista, o consultório 

médico, a sala de merenda com o copo de leite, dão saúde, ordem, 

socialização, o que é outro nome, complexivo, de educação... Nestes 

Parques há flamas votivas também de entusiasmo [...]. Esses Parques são 

escolas “leigas”, ao ar livre. Herbert Spencer, que louvava a escola 

“buissonniére”, a aula filiada no caminho, ficaria encantado se visse todas 

as escolas feitas Parques Infantis, de saúde, alegria, convivência, 

socialização, educação numa palavra... outra escola, no caminho da aula 

filiada. Ninguém escaparia à educação. Uma maravilha de Parques Infantis 

de São Paulo! (PEIXOTO, 1936, p.264-65).        

Outra opinião colhida pela “inteligência paulista” - agora, sobre o principal projeto 

do Departamento de Cultura - e que acabou sendo incorporada pela Revista do Arquivo 

Municipal, foi a de Waldemar de Oliveira, escritor e jornalista pernambucano, que ocupou, 

nos anos 1930, o cargo de chefe de Higiene Escolar do Recife. Sua visita às instalações dos 

Parques Infantis deu-se em início de 1937, sendo suas impressões apresentadas na edição de 

maio do mesmo ano sob o título de “Parques Infantis: uma opinião nacional” (OLIVEIRA, 

W. 1937, p. 272).  

 Para Waldemar de Oliveira, os “Parques de Recreação” (termo utilizado pelo 

escritor para se referir aos Parques Infantis) aparecem como a “obra grandiosa” do Estado de 

São Paulo, conduzida pelo “cicerone” Nicanor Miranda, segundo a orientação dos “mais 

adiantados processos de educação social” da época: 

Tem o Departamento de Cultura da municipalidade de São Paulo uma 

secção de recreação que está a cargo do Dr. Nicanor Miranda. Disso tudo, a 

começar pelo Departamento, tinha eu a mais vaga idéia e um desejo forte de 

conhecer, em seus detalhes, a obra grandiosa que se está realizando naquele 

Estado. Satisfiz esse desejo, tendo como cicerone, o próprio diretor desses 

serviços que, numa tarde fresca de São Paulo, me veio buscar ao hotel para 

visitar alguns dos admiráveis Parques que ainda em exíguos números, breve 

se hão de espalhar pela cidade toda (Idem). 
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Quais representações são construídas por Oliveira sobre a organização e 

funcionamento dos Parques Infantis? Sobre quais aspectos dos Parques Infantis recai o olhar 

do visitante? 

Waldemar de Oliveira percebe os Parques como instituições que iam muito além 

de um simples parque de ginástica. Sua importância residia, em seu ver, no trabalho de 

educação higiênica e social gratuita que Nicanor Miranda realizava junto aos filhos de 

operários da “capital bandeirante”. Concebidos como reinos de “saúde e alegria”, os Parques 

Infantis são apresentados pelo olhar do escritor como eficientes instituições complementares à 

educação escolar: 

 O que são “esses Parques de recreio”, não os têm as melhores capitais do 

nosso continente. Não são os Parques de ginástica de Buenos Aires, muito 

menos os “rincoñes” de Montevidéu. O mecanismo do seu funcionamento é 

o mais interessante de quantos tenho conhecido e bom seria que por todo o 

nosso país desamparado de semelhantes iniciativas sociais, pudessem os 

“Parques de recreios” da capital bandeirante multiplicar-se de modo a 

concorrer, com os governos, aos mesmos propósitos de educação assim 

sanitária como social. [...]. Que crianças são essas que vêm ali brincar e 

saltar, em contato vivo com a natureza, longe dos seus lares onde não é 

certo que reinem a saúde e a alegria? São filhos de operários – sim, para 

eles são feitos os Parques – que, tendo freqüentado a escola pela manhã, 

vêm à tarde ao parque e já não querem outra vida, senão esta que o governo 

lhes dá em lenta e eficiente obra de educação social. Quanto pagam? 

Nenhum vintém. E o calção? O primeiro, dá-lhes o Departamento de 

Cultura. Outras, por conta própria, uma ninharia... E o leite? Gratuito. 

Banho, ginástica, professores, médicos e monitoras, tudo sem despesa de 

ceitil. [...] (OLIVEIRA, W. 1937, p. 272). 

O que tornavam os “Parques de recreação” uma obra diferenciada e “grandiosa”? 

Para Oliveira, o segredo estava, justamente, na orientação dos trabalhos desenvolvidos com o 

público infantil, que iam desde a assistência médica e alimentar (o “copo de leite”), o 

investimento em práticas recreacionistas até as atividades físicas e artísticas: 
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 Lá dentro as crianças são fichadas. Há um gabinete antropométrico, há 

médicos às ordens, todo um arquivo riquíssimo de indicações de maior 

apreço estatístico. Num amplo salão, realizam-se de vez em quando, ligeiras 

sessões artísticas em que se toca, se dança, se representa... A um canto, vejo 

uma Nau Catarineta em miniatura; já serviu a um bailado infantil... perto 

um sapateador expõe a dois ou três guris os segredos de sua arte...[...] Mas 

tudo tem um limite. O banho acaba. De roupa mudada, risonha, contente, 

como uma grande família de irmãos unidíssimos, a pirralhada vem tomar o 

seu copo de leite. Toalha, copo, tudo ali está às ordens da gente miúda 

(Ibidem, p.273).  

Além da assistência e das atividades recreacionais e artísticas, Nicanor Miranda 

investiu, conforme o escritor, em ações que estimulassem a participação das crianças nas 

discussões acerca do universo parqueano, como é o caso da organização de uma agremiação 

por elas formada. Nessas instâncias, as crianças exercitavam formas de participação política 

típicas dos regimes democráticos, como o voto secreto e o debate parlamentar, na discussão e 

condução dos interesses relacionados ao clube da diretoria infantil dos Parques. Neste sentido, 

Oliveira descreve-nos os Parques como sendo verdadeiras “repúblicas-mirins”: 

Mas, aquilo não vai à vontade de cada um; entre eles, anda, de sobrolho 

carregado, uma garota dos seus onze anos recolhendo copos, atendendo 

reclamações, coibindo aqui e ali um abuso, pois, não se pense que não são 

governados... e por mandatários legitimamente eleitos pelos cidadãos dessa 

república mirim a que a outra, a velha, nova ou guassú, teria de invejar 

muita coisa...No clube que ali se organizou, há eleições e cabala há disputas 

há votos secretos e longos debates parlamentares, sem que neles intervenha 

a diretora do parque... Que maravilha de organização! Que admirável 

sistema educativo!   Dentro da aparente liberdade absoluta, quanta ordem! 

Nas mínimas coisas, transparecem os resultados dessa educação assim 

dirigida, sem olhar preconceitos de raça, nem condições sociais, só 

procurando servir às famílias pobres que não tendo um palmo de terreno, 

em sua casa, para ali enviam os seus filhos que ali estarão em boas mãos... 

(OLIVEIRA, W. 1937, p. 273). 

Soma-se a isso, o investimento em práticas de leitura, em atividades lúdicas e em 
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trabalhos manuais segundo o critério do interesse infantil como pontos diferenciais do 

trabalho educativo desenvolvido nos Parques: 

Não se pense, entretanto, que, ali, só se faça brincar, saltar, tomar banho, 

leite, e nada mais. Dependências diversas do pavilhão que é o eixo de toda a 

atividade do parque, estão destinadas ao estudo, à leitura, ao trabalho de 

quem quizer estudar, como lêr ou trabalhar. Tudo sem horários, sem os 

deveres de regime escolar, sem as obrigações de tarefa. Brinquedos diversos 

enchem de alegria as horas dos meninos pobres. Num largo galpão, vejo 

dois deles que brincam num bilhar de crianças; outros jogam as garrafas; 

um pirralho de dez anos pegou martelo, canivete, alicate e formão, tudo tão 

pequeno como ele, e lá está às voltas com uma gaiola, se não me falha a 

vista... [...] De fato, para os filhos de operários de São Paulo, são pedaços de 

céu os Parques que o Departamento de Cultura lhes oferece (OLIVEIRA, 

W. 1937, p. 274). 

Levando em consideração as “opiniões nacionais” abordadas, em que momento 

as impressões de Afrânio Peixoto e Waldemar de Oliveira sobre os Parques Infantis se 

entrecruzam? Quando ambos nos sugerem que as bases do serviço educativo e recreacional do 

Departamento de Cultura teriam sido fundadas a partir de modernas concepções pedagógicas 

voltadas para a educação extra-escolar.   

Quando Peixoto se referiu a uma “outra escola” – qual seja, os Parques Infantis - 

nos remeteu a outros tipos de experiências educacionais existentes nesse momento, como os 

Parques de jogos infantis e os Parques-Escolas concebidos por Fernando de Azevedo quando 

foi designado Diretor Geral da Instrução Pública do Distrito Federal (1927-30) e cuja 

interface com os Parques Infantis já foi objeto de abordagem de Filizzola (2002); e as 

Escolas-Parques criadas por Anísio Teixeira nos anos 1930, quando também ocupou cargo de 

administrador educacional.  

No caso das Escolas-Parques de Anísio Teixeira, importa lembrar que 

funcionaram, tal como os Parques de jogos infantis, como espaços educacionais 
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complementares às escolas. Como defendeu Dórea (2003, p. 127), esse tipo de escola se 

firmaria como solução ideal para o problema da educação integral e serviria de base para a 

concepção de novos modelos de escola a partir de então. Segundo Teixeira, as Escolas-

Parques deveriam seguir a seguinte proposta de atendimento à infância: 

No primeiro turno, a criança receberá, em prédio adequado e econômico, o 

ensino propriamente dito; no segundo, receberá, em um parque escolar 

aparelhado e desenvolvido, a sua educação propriamente social, a educação 

física, a educação musical, a educação sanitária e a assistência alimentar 

(Teixeira, 1935, p.199).    

                   Os mais adiantados processos de educação social e sanitária de que fala Waldemar 

de Oliveira nos sugere a presença, nos Parques Infantis, de práticas e propostas educativas 

voltadas para a saúde, socialização e moralização da criança. Seus indícios estão inscritos 

tanto nas representações compartilhadas entre Waldemar de Oliveira e Afrânio Peixoto, 

quanto na própria legislação que atribuiu finalidades recreativas e higiênicas aos Parques 

Infantis (como veremos adiante). Remete-nos, portanto, a uma outra constatação: a 

estruturação da proposta educativa do principal projeto do Departamento de Cultura a partir 

da apropriação de propostas difundidas pela escola nova.  

Antes disso, ressaltamos que a partir da análise da documentação produzida pela 

“inteligência paulista” acerca dos Parques Infantis, pudemos depreender que a publicização 

dos trabalhos educativos e assistenciais realizados no interior dos Parques Infantis esteve na 

ordem de preocupações dos sujeitos que os dirigiram. Buscaram por meio de dispositivos 

diversos publicizar o principal projeto do Departamento de Cultura como resultante da “nova 

mentalidade”, gerenciada por indivíduos que se julgavam sintonizados com as demandas da 

modernidade. Exibi-los a partir de impressões alheias, de “olhares autorizados”, figurou parte 

da estratégia utilizada pelo grupo paulista em legitimar os Parques Infantis como um projeto 

bem-sucedido na área da assistência, educação e recreação.  
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1. 3. Uma “nova mentalidade” na educação extra-escolar: os Parques Infantis 

do Departamento de Cultura.  

 

Ao cair de uma tarde morena, saindo de um parque fervilhante de crianças e 

de futuro, não me contive, e fiz escandalosa confidência a uma moça 

jornalista, ao lado do meu embevecimento: – “Eu não dizia, mas sentia que 

São Paulo me consolava do Brasil... Agora vendo o seu Departamento de 

Cultura, proclamo que tenho orgulho de São Paulo” (PEIXOTO, op. cit., p. 

266). 

 

Os Parques Infantis do município de São Paulo surgem no limiar dos anos 1930 

sob a justificativa de que era necessário retirar crianças e adolescentes das ruas para que não 

acabassem sendo “contaminadas” pelo vício e pela criminalidade e, outrossim, sob a 

justificativa de que era preciso minorar, por meio de uma ação institucional, as precárias 

condições higiênicas e de saúde dos filhos de famílias pobres residentes em bairros operários. 

Segundo Zilma de Moraes Ramos de Oliveira, a preocupação do poder público, nesse 

momento, recaiu sobre crianças “que constituíam os rebentos abandonados do processo de 

urbanização e industrialização”, quais sejam, “os filhos de operários, em geral imigrantes que 

sofriam os efeitos das precárias condições de vida da cidade e que deveriam ser adaptados a 

uma sociedade em expansão” (1985, p.12-13).  

        Apesar de sua construção remontar a 1931, os Parques Infantis permaneceram 

desativados até 1935, quando passaram por grandes reformulações. Incorporados em meados 

de 1935 pela “inteligência paulista” e pelos constitucionalistas à esfera do Departamento de 

Cultura, os Parques Infantis foram transformados em instituições de educação extra-escolar 

com o propósito de acolher filhos de famílias operárias que estivessem na faixa etária de 3 a 

12 anos, a fim de que lhes fossem fornecidas educação, assistência e recreação.  



 58 

As finalidades dessas instituições foram definidas no Ato Municipal n. 767 de 

09/01/1935 (depois incorporadas à legislação que criou o Departamento de Cultura, o Ato 

Municipal N° 861, de 30/05/1935), conforme segue:    

a) zelar pela saúde das crianças, investigar as condições hygienicas do 

meio social de que provenham e encaminhar as crianças suspeitas de 

moléstias ou necessidades de tratamento aos postos de saúde ou 

instituições de assistência; 

b) attrahir as crianças para os brinquedos próprios à sua idade, desviando-

as de todos aquelles que sejam contra-indicados; 

c) orientar as actividades recreativas da criança, velando por ella sem lhe 

perturbar ou ameaçar a liberdade e expontaneidade no brinquedo; 

d) ensinar a pratica de jogos infantis, participando com as crianças das 

atividades lúdicas ou recreativas; 

e) propagar a pratica de brinquedos e jogos nacionais, cuja tradicção as 

crianças já perderam ou tendem dia a dia a perder; 

f) promover a pratica de todos os jogos que, pela experiência universal, 

forem dignos de serem incorporados ao patrimônio dos inspirados nas 

tradições locaes e nacionaes; 

g) aproveitar as opportunidades proporcionadas pelo interesse das crianças 

para ministrar-lhes educação physica, sistematizada por meio de exames 

adequados (RAM, vol. IX, Fev-1935).  

                     Em discurso proferido na Assembléia Legislativa de São Paulo, a 9 de julho de 

1936, Armando de Sales Oliveira, ao fazer uma síntese acerca das ações administrativas 

empreendidas por seu grupo político em nível estadual e municipal, chamou a atenção para a 

relevância que os Parques Infantis assumiram no atendimento à população infantil da cidade, 

sendo apontado pelo então governador como a obra que “pareceu garantir o pleno sucesso do 

Departamento de Cultura” (1936, p. 234). Nesse momento, quando foi completado um ano de 

funcionamento dos Parques Infantis sob a condução de seu grupo, o governador constatou que 

o resultado apresentado pelas instituições ultrapassou todos os cálculos do grupo: “Ahi estão 
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elles repletos de crianças humildes que, alli, e nas instructoras cuidadosamente escolhidas, 

vão encontrando, não só o recreio, como elemento de educação que nunca deve faltar às 

populações pobres de uma grande cidade” (Ibidem, p. 232).  

          Os “elementos” a que se referiu o governador e que não poderiam faltar na 

educação das populações menos favorecidas da cidade tratavam-se, justamente, das ações 

voltadas para a conformação de hábitos higiênicos e saudáveis que estava sendo desenvolvida 

junto ao público infantil parqueano. Essas ações, somadas às de natureza recreativa, nos 

remeteram à tentativa, por parte da “inteligência paulista” envolvida na administração do 

Departamento de Cultura, de delinear os alicerces de uma educação parqueana por meio da 

apropriação de saberes e de práticas que estavam na ordem de preocupações da escola nova, 

especialmente as relacionadas ao âmbito da educação sanitária e da educação física.  

A apropriação de idéias escolanovistas na estruturação dos Parques Infantis foi 

percebida pela pesquisa de Ana Carolina B. Filizzola, quando confrontou escritos de 

Fernando de Azevedo sobre escola nova e educação física com legislação municipal (Ato n° 

767 e Ato n° 861), relatórios oficiais produzidos por Nicanor Miranda e entrevistas de ex-

freqüentadores dessas instituições. Em sua análise pormenorizada, a historiadora percebeu 

que o grupo paulista esposou várias das orientações escolanovistas consubstanciadas no 

Código de Educação de 1933 e nos escritos – especialmente no que tange às iniciativas 

voltadas para a educação higiênica – para delimitar as atribuições tanto dos Parques, quanto 

do Departamento de Cultura.  

Além do próprio Código, Azevedo participou da elaboração do Ato Municipal n. 

767 que regulamentou o Serviço Municipal de Jogos e Recreios para crianças, qual seja, os 

Parques Infantis do município de São Paulo.    

Dentre as aproximações que observamos ao cotejarmos o Ato n. 767 e o Código 

de Educação de 1933, podemos destacar as prescrições legais que orientam o 
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desenvolvimento de trabalhos voltados, especificamente, para a recreação, a higiene e a 

educação física.  

De acordo com Heloisa Helena Pimenta Rocha (2003, p. 40), concebida como 

cenário privilegiado de um conjunto de práticas voltadas para o disciplinamento da infância, a 

escola na década de 1920 atuou - na esteira da campanha de regeneração física, intelectual e 

moral promovidas pelo Instituto de Hygiene de São Paulo – de modo a combater atitudes 

viciosas e inculcar hábitos salutares desde a mais tenra idade:  

Criar um sistema fundamental de hábitos higiênicos, capaz de dominar, 

inconscientemente, toda a existência das crianças. Modelar, enfim, a 

natureza infantil pela aquisição de hábitos que resguardassem a infância da 

debilidade e das moléstias. Eis a tarefa de que deveria incumbir a escola 

primária, no contexto da reforma que redefiniu o eixo da política sanitária 

paulista, na década de 1920 (idem).        

Seguindo os impactos dessa política no decorrer do decênio de 1930, o Código de 

Educação estabeleceu que a educação sanitária, com seu objetivo de inculcar hábitos 

higiênicos entre o público escolar, deveria ser desenvolvida nas escolas do Estado de São 

Paulo por meio de sondagens que pudessem apontar os “hábitos sanitários e estado de saúde” 

desse público, o que poderia favorecer-lhes “o pleno desenvolvimento físico e psíquico, pela 

administração de cuidados higiênicos e médico-pedagógicos” (1933, p. 24).  Os cuidados 

deveriam ser realizados por meio de procedimentos que iam desde exames médicos e 

antropométricos aplicados em alunos e professores, registro dos resultados obtidos em fichas 

médicas individuais, encaminhamento de enfermos às clínicas e postos médicos, até 

realização de palestras para professores e alunos sobre a relevância da educação sanitária.  

A institucionalização da cultura física deve ser entendida pela importância que lhe 

foi atribuída, no Brasil, desde início do século XX. Em seu estudo sobre a cultura física em 

São Paulo, Nicolau Sevcenko (1993) nos lembrou que, desde a década de 1920, tornou-se 
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particularmente curiosa a maneira como os esportes interferiam e interagiam com a rotina da 

vida cotidiana de São Paulo. Estratégias diversas (entre elas, as ligas acadêmicas) foram 

utilizadas com o propósito de difundir a prática dos esportes e do culto da ação, percebidos na 

época como “a chave para se entrar na vida moderna propriamente dita” (ibidem, p.84).    

Nos anos 1930, quando os impactos da cultura física ainda se faziam sentir, 

percebe-se que se intensifica a preocupação de educadores em incorporar a educação física, a 

ginástica e o esporte no âmbito da cultura escolar. Fernando de Azevedo, que desde meados 

da década de 1910 já vinha defendendo a cultura física na obra Poesia do Corpo (1916), por 

meio do Código de Educação de 1933 fez tornar-se obrigatória, no âmbito escolar, a prática 

da educação física em todos os estabelecimentos de ensino, desde o pré-primário ao superior 

(1933, p. 29-33).  

Buscava por meio dessa medida a vulgarização e rotinização da cultura física 

entre o público escolar por meio da organização e de promoção, em estabelecimentos oficiais 

ou não, de práticas de ginástica, jogos e esporte (como campeonatos desportivos e concursos 

de robusteza e eficiência física), e também do incentivo à educação física feminina. O Código 

determinava que os estabelecimentos de ensino deveriam ser organizados e dirigidos para “a 

prática de ensino de jogos educativos e de ginástica” (ibidem, p. 30). Estabeleceu, contudo, 

que fosse ministrada por instrutores e professores que tivessem feitos cursos específicos de 

educação física ou que tivesse habilitação para tanto.  

No Ato n. 767, tanto a educação sanitária quanto a educação física aparecem 

como pilares centrais pelos quais se pretendeu estruturar a educação parqueana. As 

preocupações voltadas para a conformação do hábito higiênico junto às crianças se 

apresentam por meio de práticas educativas voltadas para a vigilância sobre a saúde do 

parqueano. É neste sentido que, no nono artigo do Ato n. 767, estava prevista a investigação 

sobre “as condições sanitárias do meio social de que provenham e encaminhar para os postos 
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de saúde e clínicas do Serviço Sanitário, as crianças suspeitas de moléstias ou necessitadas de 

tratamento”. Da mesma forma, à educação física foi atribuído papel de relevância na 

delimitação da proposta pedagógica dos Parques Infantis: seu incentivo se fazia operar por 

meio da promoção e da propagação de atividades recreativas e de jogos infantis.  

A incorporação da educação sanitária e da educação física no âmbito da educação 

extra-escolar foi apresentada no referido Ato sob a justificativa de que era necessário desenvolver, 

junto ao público infantil residente em bairros pobres, o hábito de empregar seu lazer “em 

atividades saudáveis e de grande alcance moral e higiênico”, bem como promover o “bem-estar 

da infância que se desenvolve freqüentemente em más condições higiênicas e morais” e derivar 

“as crianças de focos de maus hábitos, vícios e criminalidade para ambientes saudáveis e 

atraentes”. Essa preocupação atribuída aos Parques Infantis, na verdade, correspondeu a outras 

tentativas institucionais que se voltaram para a formação de corpos e mentes mediante a 

interiorização de normas e a reprodução de comportamentos desejados, como os que se 

propunham ao culto da promoção à saúde (VIDAL & PAULILO, 2003, p. 382). 

 

1.3.1. Delimitando os trabalhos nos Parques Infantis: os raios de ações 

estipulados por Nicanor Miranda.   

 

Meses depois, o Ato 861 de 30 maio de 1935 criou o Departamento de Cultura [...] 

Foi incorporado ao Departamento de Cultura o Serviço que passou a chamar-se 

Divisão de Educação e Recreio [...]. No Ato 767, está escrito: “considerando que 

os Parques de recreios e jogos...” Foi este o nome que Fernando de Azevedo deu 

em substituição a playgrounds, como se dizia. As pessoas confundiam Parques de 

recreio com Parques de diversão, e jogos com jogos de azar. Então propus a 

denominação “Parques Infantis” (MIRANDA, 1985, p. 57).  
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Quando o grupo político constitucionalista criou o Departamento de Cultura e 

Recreação, por meio do Ato Municipal n° 861 de 30 de maio de 1935, o já existente Serviço 

Municipal de Jogos e Recreios passou a conformar parte da esfera administrativa do 

Departamento de Cultura, tendo sua denominação alterada para Divisão de Educação e de 

Recreios. A tal divisão foi incorporada a administração dos Parques Infantis, que passou a ter 

seção exclusiva: Seção de Parques Infantis da Divisão de Educação e Recreios do 

Departamento de Cultura.  

As alterações pelas quais passaram os antigos playgrounds com a estruturação da 

proposta de funcionamento dos Parques Infantis à luz da orientação da escola nova não 

implicaram, curiosamente, alteração da figura do responsável, que se manteve à frente da 

administração desses estabelecimentos desde a época dos antigos playgrounds.   

O grupo paulista, ao ascender ao poder, decidiu manter no cargo de diretor dos 

Parques Infantis o jornalista e educador Nicanor Miranda. O motivo é compreensível: não 

apenas porque contava com experiência enquanto administrador dos equipamentos da Lapa, 

Ipiranga e Parque Dom Pedro II, mas, precipuamente, porque fazia parte do círculo de 

sociabilidade da “inteligência paulista” desde fins da década de 1920. Sua relação com esse 

grupo e com os intelectuais remontava de 1928, quando ingressou como redator do porta-voz 

oficial do Partido Democrático, o jornal Diário Nacional: “em 1928, eu era redator do Diário 

Nacional, órgão oficial do Partido Democrático. Fui trabalhar lá a convite de Paulo Duarte, 

meu amigo da Faculdade de Direito e redator deste jornal” (MIRANDA, 1985, p. 57).  

 Com a criação do Departamento de Cultura e, com ele, da Divisão de Educação e 

Recreios, seu nome não foi esquecido pelo colega e assessor do prefeito da capital paulista 

para chefiar a nova Divisão em andamento. Em outros termos, Nicanor Miranda era “gente de 

confiança” do grupo paulista.   

Segundo Miranda, criar um Plano Inicial da Seção de Parques Infantis implicou 
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apresentar ao diretor do Departamento de Cultura, o escritor Mário de Andrade, um plano de 

trabalho que servisse de lema à Seção dos Parques Infantis e que, ao mesmo tempo, 

adjetivasse as determinações legais pautadas na "moderna orientação educacional e científica” 

que estava consubstanciada, como vimos, no Ato n° 767 (MIRANDA, 1936, p. 95).  

Igualmente, que servisse de delimitação das atribuições administrativas que cabiam à sua 

chefia, a saber, a professora Maria Aparecida Junqueira Duarte ou “Nini” Duarte, irmã de 

Paulo Duarte, o “articulador” do Departamento de Cultura. 

Sobre a inserção dessa professora na Seção de Parques Infantis, Maria Walburga 

dos Santos chama a atenção para o aspecto político da nomeação da irmã de Paulo Duarte, 

que ocorreu em detrimento da indicação de Alice Meirelles Reis, rechaçada pelo Partido 

Constitucionalista por ser supostamente relacionada aos adversários republicanos:  

Além de gente preparada e competente, ainda era preciso agradar ao regime 

vigente. E o Departamento de Cultura, tendo como carro-chefe os Parques 

Infantis, carecia de gente de confiança para não malograr em seus intentos. 

Isso não quer dizer que Alice, além de competente, não fosse confiável. 

Pelo contrário: recebeu indicação de opositores políticos. Todavia, a 

mentalidade de emprego público vinculado à situação política prevaleceu 

(SANTOS, 2005, p. 76).     

O Plano Inicial delineado por Miranda traz uma preocupação também latente no 

artigo 38 do Código de Educação do Estado de São Paulo (1933): promover uma metodologia 

de trabalho na educação da infância calcada nos princípios de funcionamento dos jardins de 

infância ou Kindergarten propostos pelo filósofo-educador alemão, Friederich Froebel (1782-

1852). No entanto, como já nos advertiu Filizzola, Miranda fez uma apropriação da teoria 

froebeliana sobre a educação da infância que diferiu, na verdade, das idéias originais do 

filósofo, embora tenha incorporado elementos comuns a esta (Op. cit., p. 191).  

 Um exemplo disso está nos objetivos estabelecidos em relação às atividades 

lúdicas, como jogos e brincadeiras. Se, na ótica froebeliana, elas deveriam ser vistas como 
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uma expressão livre e autônoma, já nos Parques Infantis confiados a Miranda deveriam 

obedecer as seguintes finalidades educativas: 

No “kindergarten” – como no parque infantil, e aqui o clássico princípio 

froebeliano, até hoje indelével – a atividade da criança é brincar. As 

ocupações que, muitas vezes, não constituem aparentemente objeto de 

prazer à criança, visam uma determinada finalidade educativa, previamente 

estabelecida (MIRANDA, 1936, p. 96).   

Os objetivos gerais propostos aos Parques Infantis no Ato n° 767 – “trazer ao 

conhecimento da criança os elementos da vida física, moral e intelectual, sob forma 

exclusivamente recreativa”, assim como o de “collaborar na obra de preservação e de previsão 

social e contribuir para a educação hygienica das crianças” – são obedecidos à risca pelo 

menos na elaboração da proposta de trabalho de autoria de Miranda, reiterando dessa forma a 

preocupação escolanovista consubstanciada no Código de 1933 em educar para o despertar de 

uma “consciência sanitária” na infância. Outros objetivos também se inscrevem na proposta 

inicial, tais como: 

Proporcionar à criança uma ocupação de acordo com a sua própria natureza, 

robustecer o seu corpo, exercitar os seus sentidos, estimular o seu espírito 

que começa a despertar e fazê-la conhecer pelos sentidos a natureza e o 

próximo; orientar principalmente o coração e as paixões, guiar estas no 

sentido original da vida, unindo as crianças entre si (MIRANDA, 1936, p. 

96).    

Nicanor Miranda ressaltou que a execução da proposta educativa dos Parques 

poderia ser ao mesmo tempo flexível e elástica: 

 Programação flexível para que possa ser facilmente modificada a norma 

antes estabelecida por outra provada melhor pela experiência. Programação 

elástica a fim de que outras atividades possam ser acrescidas às que figuram 

no plano preliminar (Idem).  

Para o desenvolvimento do programa, Miranda observou que a Seção de Parques 

Infantis deveria desenvolver três raios de ações, a saber: o primeiro, seria de ordem técnica; o 



 66 

segundo, de ordem educacional; e o terceiro, de ordem social. Sua execução foi confiada à 

chefia da Seção dos Parques Infantis (leia-se Maria Aparecida Junqueira Duarte). Quais foram 

as características desses raios de ações?  

O primeiro deles, de ordem técnica, deveria zelar pelo cumprimento da 

determinação inscrita no artigo 45 do Ato de criação do Departamento de Cultura:  

... estudar o recenseamento demográfico urbano, quais os locais mais 

indicados para construção de Parques  Infantis; verificando  pela 

experiência, ora em curso, quais as instalações mais aconselháveis; 

examinando a vida íntima dos Parques  e observando qual a organização de 

serviço interno mais eficiente nesses logradouros, de acordo com o meio, o 

pessoal e a qualidade da população infantil; finalmente, resolvendo os 

problemas suscitados por qualquer desses três aspectos (Idem). 

O segundo raio de ação, enfatizado por Miranda como de natureza educacional, 

deveria contemplar a formação “física, moral, intelectual, social e higiênica” da criança 

parqueana. Sua relação com a proposta escolanovista – socialização, consciência sanitária, 

disciplina do corpo e a visualidade como pedagogia – ficam bastante claras nas 

recomendações elaboradas por Miranda: 

A educação física organizada em bases rigorosamente científicas e sob 

“control” médico; desenvolvendo a emulação das crianças em competições 

próprias e adequadas à idade; formando quadros para disputa de pequenos 

torneios a fim de incentivar a afeição ao grupo social e fomentar a 

solidariedade humana; estabelecendo jogos e práticas infantis que, ao 

mesmo tempo em que recriem, despertem um nobre sentido de luta e 

solidifiquem o companheirismo fraternal. A educação moral, incutindo 

suasoriamente (sic) no espírito da criança o conceito de comportamento 

social, o sentimento de justiça e de lealdade, procurando criar no pré-pubere 

a tendência para a verdadeira noção de seu lugar na sociedade e na vida. A 

educação intelectual exercitando os sentidos, desenvolvendo o raciocínio, 

estimulando a imaginação e o espírito de observação próprios à idade [...]. 

A educação social, preparando-lhe os hábitos da vida coletiva, exercitando-

a no convívio social, incentivando o ideal de solidariedade humana, 
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mediante espírito de uma harmoniosa colaboração em constante proveito do 

progresso e do bem estar da comunidade. A educação higiênica, ensinando-

lhe os princípios mais elementares da higiene e os meios de defender, 

proteger, cultivar e amar a sua saúde: instruindo, quando oportuno, nos 

conhecimentos rudimentares sobre as moléstias mais comuns e os meios de 

defesa (MIRANDA, 1936, pp. 96-97).  

No entanto, a finalidade da educação intelectual, cujas recomendações variavam 

do exercício da leitura às manifestações artísticas, figurou o raio de ação que mereceu maior 

detalhamento por parte do diretor de Educação e Recreios do Departamento de Cultura. Outra 

vez nota-se a preocupação em aproximar a educação parqueana com elementos da proposta 

educativa contidos no Código de Educação de 1933, entre os quais constava o estímulo à 

educação estética, à socialização e ao desenvolvimento da disciplina e da harmonia por meio 

da música e o canto coral; a promoção e propagação do hábito da leitura a partir da instalação 

de bibliotecas nas escolas; e o incentivo à audição de acervos musicais instalados nas escolas 

(1933, pp. 35-41): 

 

Para conseguir parte dos objetivos visados neste ramo, organizamos 

pequenas bibliotecas infantis nos Parques, a fim de que nas horas de 

descanso, nos dias de sol muito intenso em que o exercício físico deve ser 

moderado, nos dias de chuva, sob os galpões das pérgolas, as crianças 

procurem, “sponte-sua” (sic), a recreação pelo livro; recomendando às 

instrutoras que façam a leitura oral dos contos, apólogos, fábulas, e textos 

de fundo moral com a necessária interpretação, a fim de despertar na 

criança o gosto pelos trabalhos do espírito; formando uma pequena 

discoteca a fim de cultivar o seu comportamento musical e 

conseguintemente fomentar as vocações intuitivas e congênitas; ensinado-

lhes sob modalidades recreativas as noções primarias da música e do canto 

coral, proporcionando audição de discos e de radio; promovendo, ainda, nos 

dias de festa nacional e em dias de celebração universal como o dia do 

trabalho e o dia de Natal concertos de bandas; fundando o teatro infantil a 

fim de cultivar o desembaraço, adestrar o trato social e formar a 
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personalidade moral; ensinando-lhe declamação a fim de inspirar, pela 

exibição individual a confiança em si e formar a noção da própria 

personalidade (MIRANDA, 1936, p. 97).   

        O terceiro e último raio de ação apresentado Nicanor Miranda, de caráter social, 

buscou aproximar Parques Infantis e sociedade por meio da criação de conselhos e 

associações, assim como fazer a publicidade dos trabalhos neles desenvolvidos.  

        A primeira estratégia tem a ver com a reivindicação de Fernando de Azevedo no 

que tange ao estabelecimento de diálogo constante com a sociedade15: incentivar a cooperação 

entre família e Parques por meio da criação da “Associação de Pais e Instrutores dos Parques 

Infantis” e da “Associação dos Parques Infantis”. Visava-se promover “uma aproximação 

verdadeira entre aqueles que convivem com a criança no lar e os que convivem com a criança 

no parque” para poder “em perfeita colaboração harmônica enriquecer a função educativa do 

Parque”, bem como “tendência para aceitar toda e qualquer colaboração de instituições 

públicas ou particulares, julgada eficiente para fins que se visam colimar com a instituição” 

(MIRANDA, 1936, p. 98).  

       No que toca à segunda estratégia, qual seja, a publicização e a propaganda dos 

trabalhos desenvolvidos nos Parques Infantis, derivava diretamente da prescrição legal 

contida no Artigo 5° do Ato n° 767: “organizar e fazer publicar uma revista semestral de 

caráter técnico, proposta ao fim não só de divulgação dos trabalhos realizados e dos resultados 

obtidos, como também de estudos e debate dos problemas relativos aos Parques de jogos 

infantis”. Nestes termos, Miranda observou que o responsável pela Seção dos Parques Infantis 
                                                 
15  “Não é possível realizar um plano de educação integral, sem o entendimento contínuo e sistemático, entre 
professores e pais de alunos. Todo o esforço educativo se anularia ou se reduziria, nos seus efeitos, se a escola se 
desinteressasse do meio social, em que o aluno vive a maior parte de sua vida. A ação dos pais, no lar, cuja 
principal função é a criação e a educação da criança, precisa secundar a ação do mestre, que terá, para o 
orientarem na sua tarefa, os esclarecimentos que recebe dos pais, e transmitirá a estes, por sua vez, em harmonia 
com os ideais da escola, a orientação na educação dos seus filhos. As relações mútuas e intercâmbios entre duas 
instituições sociais – a escola e a família , - estabelecem-se ‘por meio de associações permanentes de pais de 
alunos, reuniões periódicas  de pais e professores e conferências dos pais dos alunos’. Os pais associados em 
círculo de que também fazem parte os professores da escola, constituem, por essa forma, um ‘corpo de 
cooperadores’ estranhos ao magistério e capazes de auxiliar a escola nos seus elevados fins”, in AZEVEDO, 
[1931], s/d, p. 88.   
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deveria promover o “ventilar constante das idéias” e a “propaganda dos trabalhos realizados” 

nesses estabelecimentos de educação extra-escolar: 

A Seção de Parques Infantis não deverá ficar adstrita a dependências reclusas da 

burocracia Administrativa e sim ampliada, não só pelo ventilar constante de idéias, 

pelos meios mais rápidos de publicidade como a imprensa, o rádio e o cinema, 

como pela sua intensa vida externa. [...] fará, ainda a mais ampla propaganda dos 

trabalhos realizados a fim de receber críticas de orientação passíveis de erros, como 

sugestões e encômios pelos resultados obtidos. Fará na “Revista do Arquivo 

Municipal” exposições sobre os capitais princípios orientadores dos planos julgados 

melhores [...] (Idem).  

Será que nosso objeto de pesquisa, o álbum Parques Infantis, teria suas raízes 

fincadas na determinação legal em questão?   

*  

Por meio da análise desenvolvida neste capítulo, quisemos demonstrar que o 

Departamento de Cultura e os serviços a ele anexados (como os Parques Infantis, por 

exemplo) foram, durante os primeiros anos de seu funcionamento, alvos de publicização 

constante por parte tanto dos intelectuais que gravitavam em torno da órbita do Partido 

Constitucionalista, quanto do próprio Partido que o incorporou nos discursos políticos 

proferidos durante a campanha eleitoral empreendida por Armando de Sales Oliveira em 

1937, como sendo resultado da aposta de seu grupo político quanto à implementação de 

instituições “premeditadas” pela “inteligência paulista” voltadas para a aculturação do povo 

sob o molde nacional. Dá-los a ver como resultante de uma “nova mentalidade” que emergia 

de São Paulo em direção ao País significou integrar o Departamento de Cultura e sua rede 

tentacular ao âmbito do projeto hegemônico paulista. Paulo Duarte observou que Armando de 

Sales Oliveira, se eleito fosse, tinha intenções de transformar o Departamento de Cultura em 

um Instituto Brasileiro de Cultura, projeto este interrompido pelo Estado Novo:  

Convertido que seria, pois, o departamento municipal em Instituto Paulista 
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de Cultura, transformado, como se pretendia, numa fundação conforme 

estudos então já realizados por Plínio Barreto e por mim, com aprovação de 

Armando de Sales Oliveira, apenas candidato, seria o paradigma para a 

organização do Instituto Brasileiro de Cultura, fundação a ser instituída por 

Armando de Sales Oliveira transformado em governo do Brasil, se o pânico 

pelas eleições de 1938 não tivesse alvoroçado a onda de hominóides que 

implantou no Brasil a vergonha do Estado Novo (DUARTE, 1971, p. 61).     

       Os parques infantis, sendo o mais destacado projeto engendrado pelo 

Departamento ou por essa “nova mentalidade”, também foi alvo de publicização não apenas 

por meios de “opiniões consagradas”, mas também por meio de outros dispositivos materiais 

que tiveram por fito promover a visibilidade de seus “mais adiantados processos de educação” 

social e higiênica, como são os casos das representações iconográficas difundidas por meio de 

publicações produzidas sob contratação do gabinete de Sales Oliveira (como a revista S. 

Paulo, de que falaremos mais adiante) e do curta-metragem produzido pela Rossi Rex Filmes 

sob a encomenda do Departamento de Cultura, o “Parques Infantis de São Paulo” (1936).  
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Créditos de execução ao Departamento de Cultura e apresentação.  

Curta-metragem Parques Infantis de São Paulo (1936). Acervo: Cinemateca Brasileira. 

 

 

Ventilar, propagar, dar a ver uma “nova mentalidade” no campo da educação 

extra-escolar sob o patrocínio direto de políticos que, em 1937, estavam se 
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preparando para ascender ao poder político do país; publicizar os contornos de uma educação 

moderna alicerçada na educação sanitária e na cultura física que estava sendo desenvolvida 

junto aos filhos da população operária dos bairros pobres da capital: tais foram as tarefas 

designadas pelo grupo paulista aos administradores dos Parques Infantis, Nicanor Miranda e 

Maria Aparecida Duarte.  

Acreditamos que a produção do álbum Parques Infantis, em 1937, tenha relações 

com o amplo movimento de publicização das políticas públicas de educação e cultura levado 

ao cabo pela “inteligência paulista” e pelo Partido Constitucionalista nos meios de 

comunicação do grupo. Mas, sobretudo, que tenha derivado diretamente da prescrição legal 

contida no Ato Municipal n. 767 e que conformava o raio de ação social que se esperava 

serem executados pela administradora dos Parques, Maria Aparecida Junqueira Duarte: 

divulgar trabalhos, inquéritos e pesquisas neles realizados. Contudo, cabe fazermos outra 

indagação: por que ventilar tais resultados por meio de imagens? Possivelmente, visavam o 

impacto que as imagens provocavam (e ainda provocam) junto ao público, pela força de 

convicção que exercem sobre seus observadores que, de modo geral, as percebem (ainda) 

como “retratos fiéis e incontestáveis da realidade”.   

Para cuidar da elaboração das imagens e da diagramação do álbum foi contratado 

B.J. Duarte. Quais as razões que os levaram a isto? Teria sido o fato de B. J. Duarte haver 

dirigido o material fílmico e fotografado para a revista de que falamos há pouco? Ou 

existiram outras razões para Maria Aparecida Duarte e Nicanor Miranda confiarem-lhe a 

produção do “ventilar” dos trabalhos e estudos acerca dos parques infantis?      
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CAPÍTULO II – B. J. DUARTE, O “VAMP”: UM FOTÓGRAFO AO 

SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.  

 

2. 1. Por que contratar B. J. Duarte? 

 

Benedito Junqueira Duarte ou B. J. Duarte foi profissional de grande relevância 

no campo da fotografia paulistana de meados do século XX. Não obstante sua intensa 

atividade exercida entre 1930-60 no campo das imagens técnicas, ainda são poucos, embora 

relevantes, os trabalhos que procuraram reconstituir sua trajetória na fotografia paulista da 

primeira metade do século XX (KOSSOY, 2004; CAMARGO & MENDES, 1992). A 

bibliografia, somada às fontes que mobilizamos, ajudou a compor um quadro de entendimento 

acerca das possíveis razões que levaram Maria Aparecida Junqueira Duarte e Nicanor 

Miranda a contratar B. J. Duarte para executar a construção da “verdadeira imagem” das 

ações educacionais que ambos desenvolveram junto ao grande projeto do Departamento de 

Cultura. 

B. J. Duarte não era o único fotógrafo atuante na cidade de São Paulo nos anos 30, 

pois também Theodor Preising, Herman G. Graeser, Leon Liberman, Narciso dos Santos, 

Sérgio Lyn, Edgar Payne, Chico Vizzone, Lenine estiveram entre os profissionais ou 

amadores que tinham inserção no campo da fotografia paulista. A formação de Benedito 

Junqueira Duarte em ambiência técnica e cultural européia da década de 1920 contribuiu para 

sua escolha. Porém, o fato de ser irmão de Maria Aparecida Junqueira Duarte e Paulo Duarte, 

que já atuavam no âmbito da municipalidade, certamente foi decisivo para a sua contratação.    

Importa recuperarmos agora aspectos da formação fotográfica de B. J. Duarte e 

sua inserção nos campos em que circulavam a “inteligência paulista” e o grupo político de 
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Armando de Sales Oliveira. 

 

2. 2. B. J. Duarte entre o tradicional e o moderno: a educação de um olhar.  

 

B. J. Duarte nasceu na cidade de Franca, interior de São Paulo, em 1910.  Foi o 

quinto filho de Jovina Junqueira Duarte, neta dos barões de Casa Branca, “moça bem 

preparada, bem educada, boa pianista”, e de Hermínio Monteiro Duarte, homem “turbulento e 

temperamental” (Ibidem, pp. 21-22). Apesar da ascendência nobiliárquica da mãe, a família 

Junqueira Duarte passou, na primeira década do século XX, por vários momentos de privação, 

desprovida de luxo e riqueza, marcada por uma situação financeira bastante modesta. Não 

bastassem tais impedimentos, a família enfrentou sofrimento ainda maior: a morte de duas 

filhas no ano em que B. J. Duarte veio a nascer (CATANI, 1991, p. 79). 

Um acontecimento familiar, porém, veio interromper seus estudos e contribuiu 

para sua inserção no universo das imagens técnicas.    

No final da década de 1910, sua irmã Maria Aparecida Junqueira Duarte mudou-

se para a França a fim de viver por alguns anos junto com os tios de seu pai. Pouco tempo 

depois, seus pais resolveram enviar Benedito, à época com 11 anos de idade, para fazer 

companhia à irmã e ao tio, com quem aprendeu o ofício que o acompanhou pela vida inteira: 

Tudo acontecera num repente imprevisível, logo após a guerra de 1914-

1918, ao receberem meus pais longa carta de um casal de tios-avós do lado 

de meu pai, José Ferreira Guimarães e sua mulher Virgínia Prata 

Guimarães, pessoas muito ricas, sem filhos, de grande prestígio na família 

Duarte, residentes nos arredores de Paris. Nessa carta, propunham a meu pai 

a ida de Nini para sua companhia. Seria tratada e considerada como se filha 

fosse, eis que, sentindo a velhice próxima, gostariam que Nini, por quem 

sentiam grande estima, estivesse a seu lado para aliviar-lhes a solidão 



 75 

(DUARTE, 1982a, p. 38).     

O tio com quem Maria Aparecida Junqueira Duarte e, depois, B. J. Duarte foram 

conviver para “aliviar o peso da solidão” da velhice tratava-se do português José Ferreira 

Guimarães, destacado e renomado retratista da nobreza imperial brasileira que, durante o 

reinado de D. Pedro II, foi um dos poucos a ostentar o título de “Photógrapho da Caza 

Imperial”. Gilberto Ferrez, ao discorrer sobre o tio de B. J. Duarte, mostra que Ferreira 

Guimarães:  

Foi o grande portraitiste da Corte, sendo que sua numerosa e abonada 

clientela o enriqueceria. Seus retratos receberiam prêmios em exposições 

nacionais e na Academia Imperial das Belas Artes, pela finura, nitidez e 

perfeição. Era especialista em retratos vitrificados, fixados a fogo, como as 

pinturas de Sèvres e Limoges. Foi eleito Cavaleiro Oficial e Comendador da 

Ordem da Rosa. Mais para o fim do século (1886), construiu um verdadeiro 

palácio da fotografia na Rua Gonçalves Dias, 2, esquina da Rua da 

Assembléia. Essa casa de quatro andares foi por muitos anos o prédio mais 

alto da cidade. Ocupavam os três primeiros pavimentos as várias seções 

fotográficas, servindo de moradia (1985, p. 60).    

Sobre o fotógrafo, Kossoy acrescenta que: 

José Ferreira Guimarães (1841-1924), português do Minho, permaneceu 

ativo na Capital do Império por mais de quarenta anos, entre o princípio da 

década de 1860 e os meados de 1900. Um dos poucos a receber permissão 

de D. Pedro para anunciar-se, como “Photographo da Caza Imperial”. Neste 

largo período de atividade profissional Guimarães amealhou razoável 

fortuna, reuniu vários títulos de nobreza. Decidiu aposentar-se do ofício e 

residir na França, para onde se transferiu com a esposa, Virgínia Prata 

Guimarães, tia do pai de Benedito Junqueira Duarte, daí a origem do 

parentesco (2004, p. 435). 

No final do século XIX, insatisfeito com o regime republicano instaurado no 

Brasil, José Ferreira Guimarães deixou seus negócios no ramo da fotografia, no Rio de 

Janeiro, para exilar-se na França, onde construiu nos arredores de Paris, num arrabalde 

chamado Bois des Colombes, uma mansão contendo um luxuoso estúdio fotográfico equipado 
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com aparelhamentos sofisticados (DUARTE, 1981).  

        No depoimento que se encontra sob a guarda do Museu da Imagem e do Som de 

São Paulo, B. J. Duarte conta que o fotógrafo escreveu a Hermínio consultando-lhe sobre a 

possibilidade da ida de um de seus filhos para a França. Na carta, Guimarães enfatizou que 

trataria do sobrinho “como se fosse do próprio sangue”, ensinar-lhe-ia “o ofício da fotografia, 

que tanta prosperidade me propiciou durante toda minha vida no Brasil” e lhe deixaria como 

herança sua aparelhagem fotográfica para que seguisse a profissão (KOSSOY, 2004, p. 435). 

A família Junqueira Duarte concordou, portanto, em enviar o garoto Benedito para junto do 

tio e da irmã: 

O escolhido entre os filhos fui eu, por um fato muito simples. É que minha 

irmã Maria Aparecida já estava convivendo com este casal de tios na 

França. E Maria Aparecida, de apelido Nini, havia sido minha mãe 

espiritual. Ela quem me criou na ninhada de filhos de meu pai, eram cinco, 

e ela quem tomava conta do último nascido, que era eu. Ela já estava com 

estes, vivendo com estes tios e meu pai e minha mãe acharam que seria 

muito conveniente ter um irmão lá perto dela. Eu fui para lá com dez anos 

de idade (DUARTE, 1982a, p. 38). 

        B. J. Duarte mudou-se para Paris por volta de 1921, cidade que se tornou o 

centro de atração dos artistas de vanguarda como Tristan Tzara, Man Ray, Pablo Picasso, 

Brassaï, Tarsila do Amaral entre outros. A convivência com o tio, no entanto, durou apenas 

dois anos em virtude da morte de Guimarães, em 1924. Não obstante o curto período, a 

convivência foi decisiva para a formação do jovem B. J. Duarte já que, em função dela, 

adquiriu sólido aprendizado na prática fotográfica: 

Convivi com meu tio dois anos, mais ou menos. Foram dois anos de intenso 

aprendizado. Nós vivíamos – o velho e eu – metidos em laboratório, atrás 

daquelas enormes câmaras que podiam fotografar com chapas de até 30x40 

[cm] com uma só cor. Foi realmente um aprendizado intensivo e de bases 

muito sérias (DUARTE, 1981).  
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        Sob quais “bases” estéticas esse aprendizado ocorreu: tradicional ou moderna? 

Nos relatos de memória de B. J. Duarte sobre as técnicas utilizadas por Ferreira Guimarães, 

há o indício de que tenha ocorrido sob os moldes da primeira, haja vistas as intervenções 

pictóricas feitas pelo tio sobre os retratos a ele encomendados, como o retoque a bico de lápis 

e o banho em soluções de viragem a ouro (que dava à imagem uma tonalidade mais quente). 

Também operava por meio do Autochrome Lumière16, processo de fotografia colorida no qual 

a intervenção pictórica ocorria sobre as chapas de vidro, portanto durante o processo de 

captura da imagem (DUARTE, 1982a, pp. 40 e 54).   

Ao que nos sugere B. J. Duarte, seu primeiro contato com o universo das vanguardas 

artísticas só teria ocorrido após a morte do tio, a partir de 1924. Isso se deu quando, em 

decorrência do falecimento de Guimarães, seus pais tiveram duas opções a fazer: manter o 

jovem na França sob a tutela da tia (Virgínia), assim prosseguindo o estágio iniciado na 

fotografia, ou fazê-lo retornar a São Paulo. O procurador do falecido tio, Grandhomme, 

convenceu os pais de B. J. Duarte sobre a importância da permanência do garoto na França a 

fim de que pudesse consolidar seu aprendizado no ramo.  

O novo mestre de ofício do jovem Duarte seria Leopold-Émile Reutlinger, 

fotógrafo afamado e dono de um dos mais prestigiados estúdios de fotografia da Belle Époque 

francesa que, ao ser procurado por Grandhomme, aceitou acolher o jovem apesar de não estar 

acostumado “a presença de aprendizes, apenas de técnicos qualificados e de alta prática”:  

Ele chamava-se Reutlinger. Era de descendência alemã, filho de um casal 

do Peru – o pai era alemão casado com um peruana –, nascido no Peru, mas 

fixou-se, não sei por que causas, na França e tornou-se um dos maiores 

fotógrafos parisienses da época. Lá fui eu pelas mãos de Mr. Grandhomme, 

                                                 
16  Trata-se do primeiro processo fotográfico colorido inventado pelos irmãos Lumière. Fabricada em Lyon a 
partir de 1907, consiste em uma placa de vidro coberta com grãos de amido tingidos (que agem como filtros para 
as cores primárias) e de poeira preta (que bloqueiam a luz não filtrada pelo amido). Sobre essa placa preparada é 
colocada uma fina camada de emulsão pancromática (sensível a todas as cores), obtendo-se uma transparência 
colorida positiva, uma chapa positiva colorida.   
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que era o procurador de meu tio, falar com o Mr. Reutlinger. Ele [Mr. 

Reutlinger] era um homem muito afável, gostava muito de criança e vivia 

em muita festa. Dizia que se eu não fosse sobrinho de Mr. Guimarães ele 

não poderia me aceitar porque Reutlinger não aceitava aprendizes e só gente 

altamente qualificada, mas que ele teria o enorme prazer de receber o 

sobrinho de seu amigo. E nesse dia mesmo ele me tomou pela mão e me 

apresentou a todos os empregados daquilo que era... uns 12 ou 15 [homens] 

mais ou menos [...] Ele tinha um andar inteiro no Boulevard, na esquina da 

Rue Richelieu, em Paris (Ibidem, p. 49). 

    Sabe-se que o mencionado estúdio (que funcionou de 1853 a 1937), 

especializou-se na produção de retratos, sendo sua clientela composta por personalidades 

ligadas ao universo artístico, intelectual, político e financeiro da Europa. Figuraram, 

outrossim, como clientes de Leopold Reutlinger a alta sociedade européia (monarcas e 

nobreza) e as vedettes dos cabarés europeus, que o contratavam para produzir imagens que 

iam desde nus artísticos, até composições românticas para cartões-postais adornados com 

passepartout ao estilo art nouveau.  

Em autobiografia, B. J. Duarte lembra que os retratos produzidos pelo estúdio 

passavam por intervenções pictóricas a fim de que a imagem do cliente pudesse ser realçada, 

tarefa que ficava sob a responsabilidade de um funcionário especialista: 

Havia, primeiro, Mr. Peters, autoridade máxima nos estúdios, nenhuma 

fotografia era entregue ao cliente sem passar por ele, só depois desta última 

demão as assinava e as encaminhava [...]. Mr. Peters, além de conhecedor 

profundo da arte fotográfica, era também exímio pintor-retratista. Sabia, 

num relance de seus olhos azuis, captar determinada atitude ou expressão 

do modelo, para ele, não mais de uma feição física, mas algo mais profundo 

e enigmático – um traço psicológico imponderável, que, com apenas uma 

pincelada, incluía no rosto, nos lábios, principalmente nos olhos do 

retratado, reproduzidos em tela. Quando coloria uma fotografia ampliada, 

com a aquarela ou guache, fazia-o através da fumaça de seu cachimbo, 

semi-cerrava os olhos, ao passar o pincel, muito fino e muito leve, pela 

imagem fotográfica [...] Muito cuidadoso no acabamento do trabalho de 
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estúdio, exigente e rigoroso com o retocadores titulares – 5 ou 6 efetivos – 

não admitia retoque demasiado nos retratos (DUARTE, 1982a, p. 49).      

     A técnica da intervenção pictorial sobre retratos, como a realizada por Peters, 

despertou grande interesse no fotógrafo em formação: “nessas ocasiões, eu sempre me 

arranjava para ficar ao seu lado, a fim de vê-lo dar uma nova dimensão – a cor – às meias-

tintas do preto e do branco. Tal transmutação me fascinava e eu nunca me cansava de 

presenciá-la” (Ibid., p. 50). Portanto, se com Ferreira Guimarães aprendeu as técnicas da 

fotografia colorida como a Autochrome Lumière, com Reutlinger aprendeu a realizar 

intervenções pictóricas manuais sobre o suporte fotográfico: 

Aprendi muito com a gente dos estúdios de Mr. Reutlinger nos quatro anos 

em que estagiei neles [...] Se tão depressa evoluí na profissão foi porque lá 

fora com base muito sólida de conhecimentos fotográficos, graças à 

assistência, influência e integridade de meu tio Guy. Até mesmo o 

tratamento do “Autochrome Lumière”, único processo conhecido da 

fotografia em cores, ele me ensinara, técnica de laboratório muito 

complexa, de policromia bastante satisfatória, apesar de sua granulação 

ainda muito densa. “Chez Reutlinger” não se adotava tal processo. As 

fotografias eram coloridas à mão e de tal mister só se encarregava Mr. 

Peters. Com o pessoal de Mr. Reutlinger, nesse “atelier” que tivera seus 

tempos de grande glória e popularidade [...] (Idem). 

B. J. Duarte trabalhou no estúdio entre os anos de 1924 e 28, oportunidade em 

que pôde dar seqüência ao aprendizado iniciado no ramo da fotografia retratista. No estúdio, 

desempenhou a função de assistente dos fotógrafos, atuando nas áreas da intervenção 

pictórica e da iluminação de estúdio:  

Eu passei a freqüentar diariamente como empregado, praticamente sem 

ganhar nada no estúdio do Mr. Reutlinger, que foi a maior escola prática 

que alguém poderia almejar. [...] No fim de dois anos de aprendizado, ele 

me promoveu a empregado dele. Eu tinha então uns quinze anos. Continuei 

o que seria então o seu assistente de câmara. Era eu quem preparava aqueles 

enormes chassis com aquelas chapas de vidro; era eu quem arrastava 



 80 

refletores. Uma coisa curiosa: ele tinha no seu ateliê uma câmara [...] com 

um número de vidro de cada lado. Em cima, umas carretilhas e em cada 

uma ele punha uma canequinha com doses de magnésio. Ele fazia efeitos de 

luz portando uma canequinha lá, outra cá, uma no meio etc. Então, as 

ordens eram essas: era eu quem comandava o carregamento das 

canequinhas e suas colocações dentro daquelas gaiolas. Ele dizia “três para 

trás”, então “coluna três para frente” [...] E assim ele distribuía aquelas 

canequinhas e, com uma só centelha elétrica comandada por uma pêra em 

sua mão, fazia aquilo tudo explodir ao mesmo tempo! Tinha um efeito de 

luz fantástico (DUARTE, 1982a, pp. 49-50).      

                    Curiosamente, os serviços prestados pelo estúdio não atraíram apenas a alta 

sociedade européia, mas também fotógrafos e cineastas adeptos das vanguardas artísticas, que 

o procurava para produzir imagens publicitárias de seus trabalhos, como Man Ray, Jean 

Renoir, René Clair, Germaine Dulac, Marcel L’Herbier e Alberto Cavalcanti, o que exigiu de 

Reutlinger conhecimentos acerca da linguagem e da estética moderna em voga. Foi, 

justamente, por meio da circulação desses artistas de vanguarda pelo estúdio Reutlinger que 

B. J. Duarte passou a ter seu primeiro contato com o universo da fotografia moderna: 

Com o pessoal de Mr. Reutlinger, nesse “atelier” que tivera seus tempos de 

glória e popularidade, aprendi as técnicas mais atuais da fotografia de então 

[...]. De qualquer forma, foi na Europa que me contaminou, de vez, o vírus 

cinematográfico [...]. Ali conheceria Jean Renoir, René Clair, Germaine 

Dulac e mais alguns de seus companheiros da “Avant-Garde” (DUARTE, 

1982a, p. 54).   

      O contato com a fotografia (e com o cinema) de vanguarda, especialmente o 

travado partir da breve convivência com o fotógrafo norte-americano Man Ray 17, causaria 

impacto na formação do olhar de B. J. Duarte, principalmente nas imagens que passou a 

                                                 
17 De quem, aliás, até chegou a ter medo de suas excentricidades: “[...] conheci Man Ray, que foi o iniciador, 
pioneiro do surrealismo na fotografia e era um homem absolutamente louco, completamente desvairado! Eu 
tinha até medo dele. Eu era menino e quando ele aparecia lá tinha até medo! E ele tinha coisas incríveis. Uma 
vez ele me perguntou se ele poderia tirar uma fotografia minha de cabeça para baixo. Eu fiquei horrorizado com 
aquilo! Tratei de sair de mansinho e não quis mais ver o homem. Daqui a pouco ele seria capaz de pedir para 
tirar fotografia de cabeça para baixo sem roupa! Ele era alucinado. Um sujeito muito inteligente, norte-
americano por sinal, mas totalmente integrado ao meio artístico de Paris” (MIS, 14.05.1981). 



 81 

produzir entre fins da década de 1920 e início de 1930, já instalado no Brasil. A exposição que 

B. J. Duarte promoveu em 27 de janeiro de 1931, quando passou a assinar “Vamp”18, nos 

remete ao universo de uma atuação fotográfica que busca aproximar-se da estética de 

representação que estava na ordem da visualidade moderna.  

 

      2 . 3. Um artista moderno da fotografia: o “Vamp”.  

 

Ao perscrutarmos a documentação em posse de Rute Duarte referente à 

“Exposição de arte fotográficas” 19 de B. J. Duarte, notadamente as críticas tecidas por Mário 

de Andrade (1931) e por Sérgio Milliet (1931) sobre as obras expostas, pudemos constatar 

que o olhar do jovem fotógrafo, embora ainda preso a traços da estética de representação 

pictorialista, despertou a atenção desses intelectuais por suas ousadas incursões pelo campo da 

experiência moderna.  

Essa informação passaria despercebida não fosse considerarmos o campo 

artístico-cultural sobre o qual a “arte fotográfica moderna” viria a incidir seus raios: em uma 

São Paulo que – apesar de ter sido o centro brasileiro de reverberação das ondas vanguardistas 

que emanavam da Europa – encontrava, nesse momento, grande dificuldade para perceber a 

                                                 
18  Em seu depoimento cedido ao MIS, B. J. Duarte explicou a Boris Kossoy e a Hans Günter Flieg o porquê da 
utilização desse pseudônimo: “É preciso que eu diga, ainda, que nessa época eu cometi um pecado de vaidade de 
juventude. Eu assinava minhas fotografias por um pseudônimo e esse pseudônimo me foi sugerido pelo Herbert 
Levy [...]. Tinha sido meu colega de infância na Escola Modelo da Praça da República. Nessa época [anos 30] 
ele era cronista esportivo do Diário Nacional e campeão brasileiro de braçada clássica. Era muito meu amigo. 
Tirei fotografia dele também.  Eu tinha uma maneira de iluminar que, para a época, era um pouco estrambótica: 
por baixo, por cima, às vezes só iluminava o rosto, deixando o corpo todo esmaecido na sombra. Ele achava isso 
vampiresco. Então ele disse “você deve assinar as fotografias com a abreviatura de Vamp”. Aquilo soou pra mim 
como algo bem sonoro, algo realmente representativo. Eu passei a assiná–las com  este pseudônimo, até na 
Revista São Paulo, no quadro dos redatores, eu compareço com este pseudônimo que hoje me parece coisa de 
mau gosto, uma coisa incrível que eu gostaria de enterrar pro resto da vida [...]” (MIS, 14.05.1981). 
19  Importa registrar desde já que grande parte do conjunto fotográfico foi furtado, por isso, não tivemos acesso 
ao conteúdo da exposição. As pouquíssimas obras que restaram foram doadas ao Departamento de Cultura e hoje 
integram parte de seu acervo atual (como os retratos de Guilherme de Almeida e de Mário de Andrade). A 
fotografia de Tarsila do Amaral, contudo, está sob a guarda de sua viúva, Rute Duarte, que generosamente nos 
autorizou sua reprodução.     
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fotografia como manifestação de arte. A aversão à fotografia por parte de um dos principais 

representantes do movimento modernista brasileiro, como é o caso de Oswald de Andrade, 

pode ser conferida no trecho abaixo escrito em defesa de V. Brecheret: 

[...] de fato, o artista é o ser do privilégio que produz um mundo existente, 

chocante e profundo [...]. Mas isso que faz o critério julgador das nossas 

populações (frases assim: como está parecido! Que beleza! É como se 

fosse...) é a maior vergonha de uma cultura. Arte não é fotografia! Nunca 

foi fotografia! Arte é expressão, é símbolo comovido (ANDRADE, Oswald 

Apud HERKENHOFF, 1983, p. 41). 

                    Tanto Mário quanto Milliet, em suas apreciações críticas acerca do conjunto 

composto por mais de 90 fotografias de B. J., problematizaram a inserção dessas imagens 

nesse “ambiente hostil” à fotografia artística como São Paulo. Mário de Andrade chegou a 

denunciar que, enquanto os fotógrafos europeus davam passos largos em direção a uma “arte 

do futuro” impulsionada pelo avanço da tecnologia, os brasileiros, por seu turno, ainda 

estavam presos a uma concepção de fotografia acadêmica, tradicional, o que os deixavam em 

desvantagem em relação aos primeiros. Por isso que B. J. Duarte, diante desse contexto 

brasileiro (e paulista), figurava uma exceção à regra: 

 No Brasil pouco ou nada se tem cuidado da fotografia como Arte plástica. 

O que nós chamamos de arte photographica é ainda aquilo em que as 

palavras arte e ofício se confundem: uma arte aplicada e utilitária cuja 

finalidade é perpetuar o natural, quando muito pelos seus aspectos mais 

agradáveis ou originais. Não tenho nada contra isso ou vai tudo muito bem. 

Apenas, ao lado desse “ofício” da fotografia, a realidade exterior passando 

pelo olho da objectiva que tem sua maneira pessoal de ver, e impressionar 

uma chapa que tem suas exigências especiais de ser, pra enfim ser impressa 

no papel, no cartão que tem suas qualidades especiais de matéria, pode dar 

lugar a uma quantidade infinita de criações livres do homem, e atingir assim 

todos os requisitos duma verdadeira arte livre. Essa arte da fotografia, como 

se diz arte da pintura e da poesia, ainda não existe entre nós quase. Se na 

Europa está desenvolvidíssima e chega de vez em longe até nós nas 

reproduções das revistas e nos filmes cinematográficos, ainda não inspirou 
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o homem brasileiro. Porque na verdade mesmo nosso amadorismo diletante, 

já capaz não tem dúvida de fotos magníficas, ainda está preso ao princípio 

de reprodução da realidade exterior e não de recriação dela através “de um 

temperamento”. É por isso mesmo que tem uma importância excepcional a 

exposição de fotografias aberta [...] pelo sr. Benedito Duarte. É a primeira 

tentativa sistemática entre nós pra conceber a fotografia como arte 

(ANDRADE, 1931).      

Também Sérgio Milliet, ao avaliar a contribuição das fotografias de B. J. para 

esse “meio hostil que o cerca”, julgou que, apesar disso, seu trabalho revelava “experiências e 

ousadias reveladoras”: 

Nós estamos acostumados, no Brasil, a receber com justificada apreensão as 

manifestações dessa ordem. Geralmente, não passam de pretensiosas 

tentativas de amadores indigenistas  e banaes, derivadas da concepção da 

photographia como reprodução fiel da natureza. O cartão postal colorido 

representa, ainda, para o grande público, a obra prima. Não temos, por 

conseguinte, um ponto de referência para julgar o valor dos trabalhos 

expostos, sob o prisma da excellencia entre nós. O que não podemos negar é 

a sua evidente novidade. O material é totalmente inédito. Estudos de luz, de 

planos, de volumes, e sobretudo de deformação, não têm até hoje 

interessado os photógraphos brasileiros. Já na própria pintura os raros 

talentos com que taes cousas se preocupam são levianamente catalogados 

entre os malucos. Aliás, a necessidade de viver e de vender para viver, 

explica em grande parte e alheiamento dos artistas pelas inovações 

modernistas. As elites nacionaes vegetam dentro de sua media muito 

medíocre. Não os protege nem os encoraja. Dahi o facto de não ser quase 

nunca o artista numa affirmação mas, quando original, apenas um tímido 

ensaio de libertação. Há, por assim dizer, uma atmosfera de retrahimento 

em torno delle. E há também, de sua parte, uma quase necessidade de 

desculpar-se por não encarar a sua obra pelas concepções corriqueiras 

(MILLIET, 1931, p. 17). 

Milliet observou, porém, que alguns excessos cometidos por B. J. Duarte 

careciam ser corrigidos. Era o caso, por exemplo, do uso exagerado do flou, recurso plástico 

utilizado pelos fotógrafos pictorialistas. Segundo o intelectual, o abuso do flou na obra de 
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“Vamp” era um erro: 

Parece-me, em Benedicto Duarte, tendência que deve ser combatida. É truc 

fácil, ao alcance de qualquer amador. E os effeitos suaves ou melancólicos, 

que delle se tirem, lembram desagradavelmente os logares communs 

symbolistas, a musicalidade barata, as folhas mortas, os poentes roxos, etc... 

Convem usar como discreção do flou, cujo emprego avaro e sábio dá 

excellente resultado (Idem). 

 Outro excesso cometido por B. J. Duarte apontado pelo intelectual diz respeito à 

sua inclinação à geometrização da formas dos objetos fotografados, à abstração, que o 

impedia de realizar incursões em seu “eu profundo”. Em seu ver, o jovem fotógrafo precisava 

aprender a conciliar a objetividade e a subjetividade do olhar, a fim de tornar sua obra mais 

criativa e poética.  “Natureza Morta” é apontada como um avanço nesse sentido: 

A natureza morta, libertando o artista quase que completamente do 

assumpto, no sentido de obrigação de copiar determinado modelo, permitte-

lhe melhor expansão de seu temperamento. O parecido passado a um plano 

secundário, a obra de arte adquire maior soma de originalidade, 

exteriorização mais absoluta do sentimento creador, technica mais 

independente. Vamp soube tirar partido de taes liberdades, procurando 

elevar-se à theoria, por mais intelligente, da photographia pura. É uma 

tentativa interessante, cujas resultantes poeticas podem projectar-se nos 

horizontes da obra prima. A capacidade creadora do artista virá, caso se 

amplie e se conjugue à inspiração sincera, provar o que affirmo. Oxalá uma 

facilidade demasiada não o prejudique (MILLIET, 1931, p. 18).  

       Da mesma forma, os retratos de Mário de Andrade e Tarsila do Amaral, 

produzidos em estúdio sem iluminação, apenas com luz do flash de sua câmera Reflex Mentor 

adquirida em Paris a imprimir uma expressão dramática aos retratados, demonstram que o 

olhar de B. J. Duarte estava sintonizado com a estética da visualidade moderna, mas, acima de 

tudo, revelava maturidade na percepção do objeto: “a firmeza de sua realização, intuitiva ou 

estudada, é grande. E muito feliz. Exemplos fartos: Mario de Andrade e Tarsila, entre outros. 

Assim executados, os retratos de Vamp valem as melhores águas fortes, as mais ousadas 
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xilografias” (Idem). 

       No retrato de Tarsila, a inscrição “VAMP”, no canto direito inferior, indica o 

modo pelo qual B. J. Duarte demarcou, nos anos trinta, suas obras. Ademais, não temos 

informações se essa imagem circulou na imprensa da época.  

 

 

Tarsila do Amaral (1930). Fotógrafo: Vamp (B. J. Duarte). Acervo: Rute Duarte. 
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      Ao que tudo indica, essa exposição foi a primeira iniciativa individual de 

fotografia artística na capital desvinculada de uma estrutura comercial de estúdio que se tem 

notícia (MENDES & CAMARGO, 1992, p. 24). No livro de visita que hoje se encontra sob a 

guarda da viúva de B. J. Duarte, consta o comparecimento de intelectuais ligados ao 

movimento modernista, de políticos ligados ao Partido Democrático e de integrantes das 

famílias tradicionais do Estado, como os Penteados. A exposição de “Vamp”, ainda, foi 

noticiada pelos veículos O Estado de S. Paulo (28.01.1931), Diário de S. Paulo (24.01.1931), 

Diário Nacional (24, 27 e 29.01.1931), Correio da Tarde (24 e 29.01.1931), Diário da Noite 

(24 e 29.01.1931), São Paulo Jornal (02.02.1931), A Gazeta (29.01.1931) e O Tempo 

(25.01.1931), todos chamando a atenção para a o caráter moderno de sua fotografia.   

 A questão da falta de um lugar para a fotografia no âmbito do modernismo 

brasileiro nos anos vinte e trinta, da resistência por parte de artistas e intelectuais em 

reconhecerem o estatuto artístico da fotografia carece de uma análise mais aprofundada por 

parte da historiografia brasileira 20.  

Na tentativa de esboçar os prováveis motivos da ausência da fotografia no campo 

de manifestações do modernismo no contexto paulista das quatro primeiras décadas do século 

XX, Ricardo Mendes nos fornece três justificativas: a primeira, porque a fotografia se colocou 

como meio técnico plenamente estabelecido e presente no cotidiano brasileiro; a segunda, 

dada a própria ausência de uma produção com estatuto artístico de repercussão no campo 

cultural, mantendo-se as atividades restritas ao círculo do fotoclubismo; e a terceira,  da 

inexistência de uma crítica especializada, de mecanismos de difusão de informação 

internacional regular e de um mercado de arte para essa produção artística (MENDES, 1996, 

acesso em  25/09/2007). Diante desse quadro, a nota jornalística intitulada “Exposição de arte 

photographica modernista” publicada no S. Paulo Jornal em 02.02.1931 nos soa um tanto 

                                                 
20 Exceções aos artigos de Paulo Herkenhoff (1983), de Bois Kossoy (2004), de Ricardo Mendes (1996) que nos 
trouxeram contribuições para essa compreensão.  
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paradoxal para o momento.  

    Mesmo na segunda metade do mesmo decênio, a fotografia ainda encontrava 

dificuldade, no Brasil, para se estabelecer como arte. A persistência do tenso debate sobre o 

caráter artístico da fotografia pode ser percebida, por exemplo, no artigo escrito por “Vamp” 

no jornal O Estado de S. Paulo. Além de nos fornecer indícios das referências artísticas de B. 

J. Duarte (Man Ray, Steichen, Abbé), o artigo também pode ser lido como um manifesto em 

prol do reconhecimento do estatuto artístico da fotografia. O manifesto dirigiu-se aos 

organizadores do I Salão de Maio21 (exposição realizada em 1937, reuniu trabalhos de Lasar 

Segall, Candido Portinari e outros artistas modernistas) por não terem acolhido nesse ensejo a 

fotografia entre as obras de arte exibidas: 

O I SALÃO DE MAIO E A PHOTOGRAPHIA 

Quem, por acaso, resolvesse delinear um estudo crítico ou analítico sobre o 

que tem sido ou o que seja a fotografa em nosso âmbito de vida, qual sua 

posição nos círculos artísticos, já não digo do Brasil, mas apenas de São 

Paulo, desde logo se acharia em sérias dificuldades na colheita de dados e 

no traço dos perfis a serem esboçados. Tal atividade não logrou, de modo 

estável, afirmar-se em nosso meio, nem tem atraído como deveria atrair, 

tanta mentalidade moça e audaciosa, que a outros campos se dirige, sem um 

olhar se quer à arte em preto e branco. Não temos ainda uma publicação 

especializada, nenhum nome ainda se firmou no conceito público e as 

raríssimas exceções aparecem em “foco” restrito, como o técnico Preising... 

[...] Por que tal aversão? Qual a causa desse desdém? Respondam os 

Deuses, porque nós, míseros mortais, não temos forças nem autoridade para 

tanto. Na Europa, nos Estados Unidos, em que a fotografia conquistou 

brilhantemente foros da cidade, penetrando palmo a palmo, em todos os 
                                                 
21  Na esteira da exposição internacional de arte em Paris, em 1937, é criada em São Paulo uma mostra, instalada 
no Hotel Esplanada, que teria a finalidade de expor quadros e esculturas de cerca de 200 artistas, entre eles 
Antonio Gomide, Lasar Segall, Livio Abramo, Hugo Adami, Gervásio Furest Muños, Candido Portinari, Ernest 
Fiore, Oswald de Andrade Filho, entre outros. Em matéria veiculada no Suplemento em Rotogravura do O 
Estado de S. Paulo, fala-se que “[...] O I Salão de Maio foi uma afirmação. Cerca de duzentos pintores e 
esculptores alli se fizeram representar. {...} Foi o êxito que todos conhecemos. Foi o maior sucesso do mez de 
maio que, por sinal, tantas cousas interessantes apresentou na sua curta passagem sobre a terra [...]. Agora, todos 
os anos, teremos um Salão de Maio no qual esses duzentos artistas, e mais os que estão surgindo pelo Brasil 
inteiro, virão apresentar a sua arte nova ao novo publico que já se cansou das exposições a que tem assistido” (O 
Estado de S. Paulo, agosto/1937, anno VII, nº 104).   
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campos da Arte da Cultura, homens como [Edward] Steichen, que maneja 

um raio de luz, como o escultor um bloco de argila, Man Ray, o 

caleidoscópio surrealista, [James] Abbé, o fotógrafo andarilho, viram seus 

nomes transporem as fronteiras internacionais, viram revistas, 

especializadas ou não, disputarem suas produções, viram-se admirados por 

multidões nos salões de arte, cujos membros julgadores não sabiam a que 

santo se apegar para classificar este ou premiar aquele. De São Paulo, que 

com os olhos do coração tem acolhido tanta iniciativa, que tem apoiado 

tanta idéia nova, é preciso que parta o primeiro aceno em prol da desprezada 

arte monocrômica. Se me fosse dado sugerir alguma coisa, alvitaria aos 

organizadores do Salão de Maio, que esse no próximo ano acolhesse em seu 

bojo, após prévia seleção, os trabalhos de quem, com um pouco de boa 

vontade, quisesse expor à luz do maravilhoso encanto de uma composição 

bem equilibrada ou a macieza de um “flou” numa paisagem bem “angulada” 

(DUARTE [VAMP], 1937). 

  

 

                     2. 4. Do retrato artístico à fotorreportagem. A inserção de B. J. Duarte nos 

meios de comunicação do grupo paulista nos anos 1930.     

 

A fotografia impressa aparece em princípio do século XX graças à introdução 

dos novos processos de reprodução fotomecânica, que abriram enorme campo para a 

fotografia. A imagem fotográfica multiplicada através dos veículos impressos deu início, sem 

dúvida, a uma nova era na comunicação humana:  

[...] a fotografia abriu uma janela para o mundo. Os rostos dos personagens 

públicos, os acontecimentos que têm lugar no mesmo país e além das 

fronteiras se tornaram familiares [...] A fotografia inaugura os “mass media” 

visuais quando o retrato individual se vê substituído pelo retrato coletivo 

(FREUND Apud KOSSOY, 1983, p. 888).  

Uma estratificada maneira de perceber e de se referir à foto foi criada com a 
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massificação da imagem fotográfica por meio impresso. Como observou Kossoy, foi 

justamente sua reprodução massiva que condicionou o público em todo o mundo a associá-la 

como ilustração de algo, “sempre como uma série de ícones acessórios da informação escrita” 

(1983, p. 888).  

Se, por um lado, a reprodutibilidade técnica das imagens fotográficas em 

quantidades industriais teria desembocado no avanço do conhecimento científico em suas 

várias formas de aplicações, por outro, tornar-se-ia também um “instrumento ideal de 

manipulação das massas, através de seus conteúdos ideologicamente preestabelecidos” 

(Idem). Nesse sentido, de acordo com Freund, a fotografia se converteu “num poderoso meio 

de propaganda e manipulação. O mundo em imagens funciona de acordo com os interesses de 

quem são os proprietários da imprensa: a indústria, as finanças, os governos” (FREUND 

Apud KOSSOY, idem). Nem mesmo fotos de temas aparentemente “suaves e 

descompromissados” que ilustram artigos do mesmo teor podem ser consideradas totalmente 

neutras, uma vez que, segundo Kossoy, também seriam fruto desse mesmo processo.  

Em São Paulo, durante as primeiras décadas do século XX, a publicação de 

imagens na imprensa sofre um grande impulso. Ricardo Mendes lembra que durante os anos 

1910 aparecem as primeiras revistas ilustradas paulistanas, à sombra da produção carioca. Ao 

mesmo tempo, surge uma nova configuração de fotógrafos, “ao menos uma nova versão”, o 

repórter fotógrafo: 

Presente em todas as cerimônias, esse profissional, cuja figura se confunde 

às vezes com a do cinegrafista, torna-se expressão pública da imprensa. As 

revistas ilustradas, com recursos de impressão ainda tímidos, tornam-se 

palco da exposição social. Fotografam-se arquibancadas em detrimento do 

jogo. As imagens, em mosaico que refletem tanto a cornucópia social como 

a economia de custos industriais, transbordam das páginas (MENDES, 

1996, acesso em  25/09/2007).     

O grupo de Armando de Sales Oliveira, que desde os anos vinte utilizava a 
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propaganda como arma política (PRADO, 1986), procurou produzir e incorporar imagens 

fotográficas nos meios de comunicação vinculados a suas realizações. Ao lado dos escritos e 

das caravanas, a fotografia impressa figurou uma das estratégias lançadas pelo grupo para 

propagar e dar visibilidade às suas idéias e projetos.   

Para a construção dessas representações, esse grupo paulista carecia de um 

repórter fotógrafo, mas, sobretudo, de alguém que fosse de sua confiança. B. J. Duarte foi o 

fotógrafo ideal: além de ter recebido sólida formação fotográfica, era irmão de Paulo Duarte.  

Em 1929, quando B. J. Duarte retornou a São Paulo aos 19 anos de idade, 

desembarcou em um cenário de lutas político-eleitorais e ideológicas bastante acirradas, onde 

os partidos Republicano Paulista e o Democrático disputavam o domínio político do Estado. 

Sua inserção na fotografia retratista não ocorreu de modo imediato, posto que foi rapidamente 

deslocado para uma outra linha de atividade fotográfica, até então alheia a sua formação. Se, 

durante o tempo em que B. J. viveu em Paris teve seu olhar educado no âmbito da fotográfica 

retratista, no Brasil, viu-se absorvido pelo grupo paulista para atuar em um fazer fotográfico o 

qual não tinha tido nenhuma inserção: o foto-jornalismo: 

Ao retornar ao Brasil, após cerca de oito anos de estágio na Europa, eu 

conhecia bem a fotografia artística, notadamente o gênero “Retrato”, mas 

era totalmente jejuno à fotografia aplicada ao jornalismo [...]. De um 

momento para o outro, já estava eu em meio das lutas travadas entre o 

P.R.P. e o P.D., militando em jornal de oposição – Diário Nacional –, 

fazendo reportagens fotográficas diversas, algumas delas a me conduzirem a 

situações perigosas [...] (DUARTE, 1982a, p. 66). 

Essa inserção foi promovida pelo irmão, Paulo Duarte, e por Sérgio Milliet, 

então redatores do órgão oficial do grupo democrático, o Diário Nacional, B. J. Duarte 

permaneceu como fotógrafo-repórter até 1933, quando ingressou na Faculdade de Direito do 

largo de São Francisco. Essa inserção, cuja atuação girou em torno da construção de 

representações acerca da promoção política do grupo e de seus projetos políticos, representou 
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o início de seu trânsito no interior do grupo democrático.  

Outra inserção de B. J. Duarte no grupo paulista foi seu trabalho no 

Departamento de Cultura, conquistado também por intermédio de seu irmão, Paulo Duarte. O 

fotógrafo foi contratado pelo grupo para construir representações sobre a São Paulo herdada 

que, depois dos investimentos feitos sob a égide de seu grupo, veio a se transformar em uma 

cidade racionalizada e moderna. Em seu livro de memória, B. J. Duarte observa que seu 

irmão, novamente e “ocultamente”, fez a mediação para sua contratação junto ao prefeito, 

Fábio da Silva Prado:  

Meus contactos com Fábio Prado se iniciaram quando era prefeito de São 

Paulo, ao fundar o seu Departamento de Cultura e que pela mão de Mário 

de Andrade (e às ocultas de meu irmão Paulo, então assessor direto de 

Fábio Prado) eu me vira nomeado para um cargo técnico em que a 

fotografia e o cinema poderiam ter grande significação. E tiveram mesmo. 

Não apenas se organizou um arquivo de documentação fotográfica dotado 

de equipamento moderno então, como também se tentou, pela primeira vez 

numa prefeitura brasileira, colocar o documento foto-cinematográfico a 

soldo de uma cidade e a serviço de sua história (DUARTE, 1982b, p. 104). 

Para a construção de inúmeras representações produzidas entre 1935 e 36 sobre a 

nova São Paulo, B. J. Duarte fez uso de uma estética fotográfica moderna a fim de que essas 

imagens pudessem circular pelos meios de comunicação do grupo, como a Revista do Arquivo 

Municipal e, depois, a revista S. Paulo. A percepção das ações engendradas pelo grupo 

paulista envolvendo a racionalização administrativa e a adoção de uma nova mentalidade – 

conceitos modernos de ação do Estado – foi moldada segundo princípios estéticos extraídos 

da experiência visual moderna. É o caso da fotografia “Vale do Anhangabaú”, tirada 

provavelmente sobre o Edifício Conde Prates, situado junto à Praça do Patriarca. Nota-se que 

B. J. Duarte, além de procurar perceber a paisagem a partir de um ponto de vista levemente 

descencional ou em plongée, ainda logrou transformar o Viaduto do Chá em uma grande linha 

diagonal a atravessar os cantos superiores da imagem.   
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Viaduto do Chá (1935). Fotógrafo: B. J. Duarte. Acervo: PMSP/SMC/DPH/DIM/SAN. 

 

Além do Diário Nacional e do Departamento de Cultura, o irmão de Paulo 

Duarte também foi cooptado para atuar em outro campo restrito do grupo paulista: a Revista 

S. Paulo, órgão oficial das realizações do governo de Armando de Sales Oliveira, que circulou 

apenas durante o ano de 1936.  
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Ao lado do fotógrafo Theodor Preising, “Vamp” foi contratado pelos editores da 

revista – Menotti Del Picchia, Cassiano Ricardo e Leven Vampré – para a tarefa de 

documentar a “grandeza” das realizações empreendidas no Estado por Armando de Sales 

Oliveira e seu grupo em todos os seus raios de ações.  

 De acordo com Kossoy, a revista foi um instrumento de propaganda política 

estruturado formalmente segundo a construção gráfica do moderno, devendo ser 

compreendida no contexto da fotografia de vanguarda. Por meio de um projeto gráfico 

ousado, a publicação teve por fito destacar a partir da fotografia a valorização do regional 

“seja por parte de sua gente, a ‘Raça Paulista’, seja pela ‘competência da administração’ 

estadual, como é destacado em todos os números” (KOSSOY, 2004, p. 428). Nesse sentido, 

promovia-se 

...o desempenho econômico pautado em sua indústria, comércio, 

agricultura, louvava-se os jovens escoteiros, os adolescentes ginasianos, a 

educação em geral, além da vocação para o trabalho, para a construção, para 

o crescimento vertiginoso da Capital, “a terceira cidade da América Latina”, 

Cidade que constrói “três casas por hora”, entre outros slogans. [...]. A 

mensagem de exaltação do poderio paulista se vê constantemente associada 

às realizações do governo de Salles Oliveira, num tom épico de um povo 

em marcha (Idem). 

A revista S. Paulo reservou papel destacado à fotografia e aos recursos visuais, 

sendo que os textos dispostos no interior de figuras geométricas funcionaram como 

complemento informativo, invertendo, assim, a lógica texto-ilustração. Gráficos, tabelas, e 

ícones relativos a estatísticas de produção e exportação, entre outros indicadores, foram 

incorporados à diagramação de suas páginas para complementar o que a imagem fotográfica 

procurava “mostrar” por meio de sua força. Pode-se dizer que, se de Paris B. J. Duarte trouxe 

em sua bagagem cultural uma primeira leitura sobre o que considerava fotografia moderna, 

por meio da S. Paulo ampliou seu grau de compreensão e de maturidade em relação a ela.  
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Para o registro de imagens de diferentes temáticas, que iam desde crianças nos 

Parques Infantis até agricultores nas fazendas paulistas de café, B. J. Duarte utilizou ângulos e 

tomadas de cenas inusitadas tais como o plongée, o contra-plongée, a diagonalidade e o close-

up. Lívio Abramo, diagramador da S. Paulo, construiu inúmeras fotomontagens utilizando as 

imagens registradas por B. J. Duarte.  

Essa elaboração híbrida, associada à estética moderna utilizada por “Vamp” em 

seus registros fez com que a revista S. Paulo se aproximasse esteticamente das publicações 

produzidas pelos regimes totalitários da época. São os casos do livro alemão Deutschland 

(1936), que faz uso da força do discurso persuasivo e ilusório da montagem para promover e 

glorificar, neste caso, o regime de Hitler (DE TACCA, 1995, p. 99), e da revista S.S.S.R. na 

Stroike, publicação do Partido Comunista Soviético que circulou entre 1930 e 1945 e que 

colocou a fotomontagem de Lissitzki e Rodchenko ao serviço da propaganda stalinista sobre 

os Planos Qüinqüenais e a construção do socialismo (FABRIS, 1996a, p. 118).  

Importa lembrar que se na década de 1920 a fotomontagem estava sendo usada 

pelos dadaístas como denúncia da ascensão do fascismo e da exploração capitalista, nos anos 

1930, tanto o nazismo quanto o stalinismo incorporaram a fotomontagem como afirmação de 

seu poder político.           
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Revista S. Paulo (1936). Fotografias de T. Preising e B. J. Duarte. Fotomontagem de Lívio Abramo.  

 

 

 

Deutschland (1936). Fotomontagem22. 

                                                 
22 Extraído de: DE TACCA, 1995:100. 
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S.S.S.R. na Stroike (1933). Fotomontagem de A. Rodchenko23. 

 

A revista S. Paulo possibilitou a inserção definitiva de B. J. Duarte no âmbito da 

estética de representação moderna. Por meio dela o fotógrafo amplia sua compreensão de um 

fazer fotográfico sincronizado com a visualidade em circulação na Europa nos anos 1930. Um 

exemplo disso está na imagem abaixo, onde suas fotografias sobre cultura física são 

transformadas em fotomontagem. 

                                                 
23 Extraído de: http://www.photographers.it/articoli/foto1/utopia/rodchenko011.jpg 
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Crianças fazendo ginástica. Revista S. Paulo (1936). Fotógrafo: B. J. Duarte. 

 

Importa dizer que isso não significou, em nenhum momento, um engajamento de 

“Vamp” (e nem de seus contratantes) com os regimes totalitários, mas que ele se apropriou da 

estética de representação em voga na Alemanha e na União Soviética para construir seu olhar 

sobre as práticas esportivas e recreativas em instituições de ensino paulista, inclusive nos 

registros sobre os Parques Infantis, como veremos no quarto capítulo.  

* 

A análise indicou que a escolha de B. J. Duarte para efetuar os registros e a 

diagramação do álbum decorreu por dois motivos. Em primeiro lugar, por conta das redes de 

sociabilidade que possibilitaram sua inserção nos campos de atuação da inteligência, 

contribuindo certamente para que seu nome fosse lembrado entre os vários fotógrafos 
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profissionais ou amadores, brasileiros ou não, que atuavam nesse momento em São Paulo.  

O segundo motivo decorreu de sua bagagem cultural. A formação fotográfica de 

B. J. Duarte no coração dos movimentos de vanguarda na Europa foi alicerçada tanto nas 

concepções tradicionais de fotografia (retrato de estúdio, com intervenção pictórica e 

iluminação discreta), quanto na nova visualidade e na estética de representação que dela 

emerge com força nos anos 1920 e 1930. Seu amadurecimento na fotografia moderna por 

meio de sua atuação na revista S. Paulo configurou pré-requisito decisivo para os fins que 

seus contratantes tinham em mente: dar a ver aspectos selecionados da moderna educação 

oferecida nos Parques Infantis sob tratamento plástico também moderno e, portanto, 

sincronizado com a visualidade moderna que estava em circulação nesse momento. Tanto é 

verdade que Anita Malfatti, referência de arte moderna no Brasil, também foi contratada para 

produzir o que veio a ser o carro-chefe do álbum - em outros termos, sua capa.  

O percurso metodológico construído ao longo dos dois primeiros capítulos nos 

ajudará a operar, nos capítulos seguintes, a desmontagem do álbum Parques Infantis no que 

diz respeito à sua materialidade, circulação, condições de produção e ressonâncias que o 

mesmo estabeleceu, em alguns momentos, com a revista S. Paulo.  

Ao abrir o álbum com o respaldo das informações que conseguimos mobilizar, 

importa respondermos, adiante, quatro questões que ainda carecem ser solucionadas: como 

materialmente o álbum se constitui? Onde circulou? O que mostrou e como mostrou? 
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CAPÍTULO III – A DESMONTAGEM DO ÁLBUM PARQUES INFANTIS (I): 

MATERIALIDADE, CIRCULAÇÃO E TEMÁTICAS. 

 

3. 1. Da materialidade e circulação do álbum. 

 

                        Constituindo-se de 66 páginas nas dimensões de 23,5cm de altura por 22cm de 

comprimento, a publicação ilustrada Parques Infantis compõe-se basicamente de imagem e 

texto. Ao todo, são 64 fotografias em preto e branco, além de algumas reproduções como o 

croqui, a planta arquitetônica (Parque Infantil Bom Retiro), três jornais infantis, quatro 

desenhos infantis e três gráficos. O elemento escrito aparece com pouca freqüência ao longo 

do impresso, na forma de um pequeno prólogo e de algumas legendas. Informações que 

aparecem na página de rosto indicam a autoria e o local onde o material foi impresso: 

“Fotografia e paginação de Vamp. Composto e impresso na Secção Gráfica da Prefeitura. Rua 

Senador Queiroz, n 79-A. São Paulo”.  “Vamp”, como já vimos, tratava-se do pseudônimo de 

B. J. Duarte; no que diz respeito à sua impressão, foi realizada na gráfica oficial da Prefeitura 

vinculada à Divisão de Documentação Social e Histórica, chefiada por Sérgio Milliet.   

Além de B. J. Duarte, a pintora modernista Anita Malfatti também participou da 

produção do álbum, especificamente para elaborar sua capa e contra-capa. A afinidade entre 

Malfatti e o diretor do Departamento de Cultura à época, Mário de Andrade, pode ter 

facilitado a contratação da artista, contudo acreditamos que isso não tenha conformado o 

único motivo para tanto. Se o objetivo dos contratantes foi o de dar a ver, por meio de 

fotografias e outros elementos icônicos, uma moderna concepção de educação implementada 

nos Parques Infantis, a capa - enquanto “moldura” do álbum - também deveria ser concebida 

segundo uma estética de representação moderna.  
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 Levando em conta que Malfatti possuía grande prestígio entre os intelectuais e 

artistas modernistas por ter sido uma das “pontas-de-lança” do modernismo brasileiro das 

primeiras décadas do século XX, além do fato de que ela circulava nas redes de sociabilidades 

da “inteligência paulista”, é compreensível o motivo pelo qual o interesse do grupo recaiu 

sobre a pintora. 

 

Capa do álbum Parques Infantis (1937). Gravura de Anita Malfatti. 
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Curiosa é a construção icônica que Malfatti fez sobre uma cena dos Parques 

Infantis por meio da gravura acima. A artista nos dá a ver as atividades realizadas nos Parques 

de maneira bastante idílica, como se crianças, animais e natureza vivessem entre si em 

perfeita comunhão e alegria.  

Por meio da comparação entre a criação de Malfatti e as fotografias produzidas 

por B. J. Duarte, depreendemos que tais fotografias conformaram o ponto de partida da 

composição da capa elaborada por Malfatti. Alguns elementos icônicos inscritos nas imagens 

registradas pelo olhar do fotógrafo (neste caso, crianças) ressurgem, na construção pictórica 

feita por Malfatti, com as mesmas características e poses, sofrendo, apenas, deslocamentos de 

seus contextos originais para integrarem uma nova composição. São os casos das cenas que 

representa, nos traços feitos por Malfatti, a criança parqueana ocupada em brincar, em regar, 

em comer e em repousar. 

Abaixo, seguem os recortes que fizemos diretamente dos elementos capturados 

por B. J. Duarte e que foram incorporados à criação de Malfatti, por meio dos quais pudemos 

chegar à constatação de que Anita constrói sua representação dos Parques Infantis a partir do 

modelo fotográfico criado por B. J. Duarte. 
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QUADRO COMPARATIVO 

 

Desenho 1 

 

 

Fotografia 1 

 

 

 

Desenho 2 

 

Fotografia 2 
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Desenho 3 

 

Fotografia 3 

 

 

Desenho 4 

 

 

Fotografia 4 
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Desenho 5 

 

Fotografia 5 

 

 

 

Desenho 6 

(contra-capa) 

 

Fotografia 6 

 

O álbum inicia-se com um breve prólogo que procura enfatizar a relevância do 

principal projeto do Departamento de Cultura no que diz respeito ao atendimento dispensado 

às crianças residentes nos bairros operários da capital. No texto, os Parques Infantis são 

exibidos como sendo estabelecimentos que, em sua proposta, incorporaram os “modernos 

princípios” da recreação, da assistência e da educação: 

Os Parques Infantis de São Paulo, em número de três, estão localizados em 

bairros operários beneficiando, portanto, crianças cujos pais, premidos uma 

constante e prolongada ausência, devido a natureza de seu trabalho, não lhes 
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podem dedicar os cuidados que merecem. A educação física, o jogo, a 

música, o canto, o bailado, a biblioteca e os festivais resumem as atividades 

mais comuns no programa da recreação. A assistência médica, a 

distribuição do copo de leite (140 litros diários) e de frutas têm trazido real 

proveito aos pequenos anêmicos e desnutridos. Os serviços de assistência, 

educação e recreação vêm produzindo, assim, os resultados previstos. A 

freqüência aumenta de ano para ano, sendo que, em 1936, os três Parques 

acusaram entradas num total de 782.294. O Departamento de Cultura está 

cuidando da construção de Parques Infantis em todos os bairros da cidade. 

Dess’arte, as crianças paulistas terão logradouros públicos os quais pelos 

mais modernos princípios da recreação, se visará a formação da sociedade 

de amanhã, baseada no fortalecimento constante da consciência nacional e 

dos ideais da solidariedade humana (Departamento de Cultura, 1937).     

 Para reforçar sua finalidade publicitária, foram adicionados nas páginas finais 

do álbum quatro gráficos produzidos pela Divisão de Documentação Social e Estatística do 

Departamento de Cultura, sob a orientação de Sérgio Milliet. Tais documentos procuram 

apontar os seguintes panoramas: o movimento crescente dos Parques Infantis, no que diz 

respeito ao aumento da freqüência por parte do público-alvo esperado; o controle de 

informação acerca dos tipos de doenças e do percentual de crianças por elas acometidas; 

controle sobre o tempo de duração das atividades desenvolvidas; e, por fim, o retorno cada 

vez mais freqüente do público infantil aos Parques. Como a freqüência aos Parques não era 

obrigatória, o gráfico sinalizava para o interesse crescente do público infantil por esses 

estabelecimentos.  

Contudo, esses estudos refletem na verdade uma grande articulação entre a 

Divisão chefiada por Milliet e instituições de ensino superior que, por várias vezes, 

transformaram os Parques Infantis em um campo de estudos sobre aspectos sociais, físicos e 

culturais envolvendo seu público infantil. Os resultados desses estudos, publicados na Revista 

do Arquivo Municipal, contribuíram para que o poder público legitimasse diversas formas de 

intervenção social, inclusive mediante as concepções e propostas educativas dos Parques 
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(FILIZZOLA, 2002, p. 124). Isto posto, nos interrogamos – embora não tenhamos a resposta - 

sobre as intenções do contratante ao incorporar tais pesquisas ao álbum: funcionariam como 

legitimação das ações do Departamento, notadamente no que diz respeito às voltadas para a 

promoção da saúde física do público infantil atendido?       

A inserção no álbum de imagens reproduzidas de mapa, maquetes, jornais e 

desenhos infantis também pretendeu pôr em relevo a atuação da “inteligência paulista” sobre 

os Parques Infantis: dar a ver um movimento de disseminação das instalações dos Parques 

Infantis em vários pontos da cidade; mostrar o jornal como um trabalho voltado para a 

educação social, intelectual e para a internalização da prática de puericultura24; e exibir as 

iniciativas voltadas para a educação estética junto ao público parqueano. 

 Aliás, ao cotejarmos o álbum e a revista S. Paulo, constatamos que alguns 

elementos gráficos e estéticos presentes na publicação oficial do governo de Armando de 

Sales Oliveira encontram ressonâncias sobre o impresso encomendado por Nicanor Miranda e 

Maria Aparecida Junqueira Duarte, ou seja, a presença de figuras, tabelas, gráficos e outros 

elementos voltados para complementar as informações fornecidas pelas imagens. Talvez isso 

se explique pelo fato de que B. J. Duarte – ex-fotógrafo da S. Paulo e, agora, diagramador do 

álbum – tenha se apropriado de aspectos do projeto gráfico arrojado empreendido por Lívio 

Abramo e sua equipe na diagramação da revista.   

Nesse sentido, os desenhos inseridos nas páginas do álbum e que remetem a 

alguns aspectos do universo parqueano foram extraídos da primeira edição da S. Paulo, 

quando ela pretendeu dar por meio de texto e fotomontagem visibilidade aos serviços 

desenvolvidos no interior dos Parques. Tais desenhos foram extraídos do jornal feito pelas 

                                                 
24 Uma análise sobre os jornais produzidos pelas crianças parqueanas foi realizada no artigo escrito por 
Katzenstein e Hallier (1937), A criança como collaboradora de jornal infantil, publicado no periódico Archivos 
do Instituto de Educação (n. 4, 1937, pp.24-157). Vale lembrar que o artigo foi encomendado pela diretora da 
Seção Parques Infantis da Divisão de Educação e Recreios, a professora Maria Aparecida Junqueira Duarte, 
conforme observações das autoras. 
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freqüentadoras dos Parques, o Nosso Jornal.  

 

 

Revista S. Paulo, 1936, vol. 1. 
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Álbum Parques Infantis, 1937. 
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Álbum Parques Infantis, 1937. 

 

Esses jornais foram produzidos pelas crianças que integravam as diretorias 

infantis dos parques e conformavam dispositivos de comunicação voltados para o público 

parqueano. Sobre eles, a revista S. Paulo nos fornece alguns indícios: 

Cada parque possui também um jornalzinho, dirigido, redigido e ilustrado 

exclusivamente pelas crianças, e onde são publicados composições, cartas, 
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versos, cartas enigmáticas e desenhos, muitos destes alusivos a noções 

elementares de higiene (RSP, vol. 1, 1936). 

Por meio de informações cedidas à revista Archivos do Instituto de Educação, 

Maria Aparecida Junqueira Duarte considerava os jornais infantis “[...] um meio de estimular 

hábitos sadios entre as crianças e também de desenvolver a linguagem e conhecimentos 

rudimentares de educação cívica, higiênica e moral” (Apud KATZENSTEIN & HALLIER, 

1937, p. 27). Percebe-se que tanto a nota publicada pela S. Paulo, quanto a afirmação da irmã 

de Paulo e B. J. Duarte, sinalizam para a presença da saúde física no âmbito discursivo das 

crianças parqueanas.   

 

 

Álbum Parques Infantis, 1937. Reprodução. 

 

No álbum ainda podemos encontrar a reprodução de um croqui que nos mostra as 

regiões da cidade de São Paulo onde estavam sendo instalados os Parques Infantis e as que 
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viriam a recebê-los a partir de 1938. Percebemos que o número de Parques projetados para 

1938 (18) era muito superior ao número de Parques então existentes ou em construção (5), o 

que reforça o caráter publicitário das pretensões de alargar a iniciativa.  

                                                       

Mapa. Álbum Parques Infantis, 1937. Reprodução 

 

No fim da publicação também aparece a imagem de uma maquete do que viria a 

se tornar o futuro Parque Infantil do Bom Retiro – em execução naquele momento –  

acompanhada de sua planta arquitetônica. Os elementos visualizados a seguir nos fizeram 

indagar sobre sua relação com a trama construída no álbum: por que incorporar na publicação 
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projeções futuras de Parques Infantis? Assim como o mapa, pretendia passar por meio da 

imagem a idéia de continuidade do projeto e ampliação dos estabelecimentos pela cidade?   

 

 

Reprodução de maquete e planta arquitetônica do Parque Infantil Bom Retiro.  

Álbum Parques Infantis, 1937. 

 

Para finalizar, resta-nos fazer os seguintes questionamentos: de que maneira as 64 

fotografias encontram-se diagramadas no álbum? Quais as características da visualidade 

empregada por seu diagramador, B. J. Duarte?  
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Assim como jornais e revistas, o artefato “álbum” é um suporte manuseável em 

que a comunicação se faz presente em um plano bidimensional de percepção e, além disso, 

todos os elementos visuais são compostos dentro dos limites de um plano fixo. No álbum 

Parques Infantis notamos que as fotografias passam por diferentes formas de arranjos, o que 

imprimiu dinamismo e destaque às imagens fotográficas. No esquema que desenvolvemos a 

seguir, delineamos as maneiras pelas quais as fotografias foram diagramadas por B. J. Duarte: 

 

DIAGRAMAÇÃO E SUA 

OCORRÊNCIA 

FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

A) Ocupam totalmente o plano 

da página (profusão): 14 

ocorrências. 
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B) Situam-se na parte superior 

da página: 9 ocorrências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Situam-se na parte inferior 

da página: 13 ocorrências 
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D) Posicionam-se nas laterais 

esquerda da página (6 

ocorrências) e direita da página 

(2 ocorrências) 
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E) Duas fotografias dividem os 

limites de uma única página, 

sendo alinhadas de maneira 

centralizada (uma ocorrência) 

ou descentralizada (5 

ocorrências). 
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F) Encontram-se centralizadas 

de maneira horizontal (2 

ocorrências) ou vertical (total 

de 2 ocorrências);  
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G) São arranjadas 

diagonalmente (3 

ocorrências) 

 

 

 

 

H) Em páginas duplas 

(apenas uma 

ocorrência); 

 

 

 
 

 
 

 

Ao perscrutarmos a Revista do Arquivo Municipal, encontramos alguns vestígios 

no artigo “Como tem repercutido no Brasil e no Estrangeiro a obra dos Parques Infantis” 

(1938) acerca de sua distribuição no Brasil. O texto sinaliza para o esforço de Nicanor 

Miranda e sua equipe em promover, por meio do álbum, as ações desenvolvidas junto aos 

estabelecimentos.  

 Por meio dele, apuramos que a publicação foi enviada como cortesia para 

profissionais da área da educação e da saúde, entre eles Clemente Ferreira (presidente da Liga 

Paulista Contra a Tuberculose), Osvaldo Orico (diretor de Educação do Estado do Pará e 
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membro da Academia Brasileira de Letras), Evaristo de Morais (jurista) e o professor Afrânio 

Peixoto. O fato de inexistirem, no interior do impresso, informações acerca de sua tiragem e 

de seu preço, reforça a hipótese de sua natureza publicitária. 

A primeira apreciação evidenciada pelo mencionado artigo é a do médico 

Clemente Miguel da Cunha Ferreira, presidente da Liga Paulista Contra a Tuberculose e 

pioneiro na profilaxia da doença no Brasil. Ao agradecer o recebimento de um exemplar do 

que chamou de “revista”, elogia os trabalhos educativos no campo da higiene desenvolvidos 

com as crianças freqüentadoras dos Parques Infantis: 

Acusando recepção da excelente revista “Parques Infantis”, do 

Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, cabe-me o inefável 

prazer de agradecer ao exmo. Sr. dr. Nicanor Miranda [...], o envio amável 

dessa magnífica documentação dos cuidados de assistência, higiene e 

educação que vão sendo ministrados à infância pobre desta capital. Fatores 

de Robustecimento de elevação do coeficiente do vigor e resistência dos 

organismos infantis, os Parques contribuirão para combater os vícios e 

“déficits” orgânicos que representam o terreno propício para o 

desenvolvimento da tremenda endemia que flagela a humanidade – Atto. 

Amo. Obro. – Clemente Ferreira (FERREIRA In: RAM, 1938, p. 220).  

O impacto que as imagens exerceram sobre o olhar de Peixoto para a percepção 

da educação parqueana pode ser apreciado na carta em agradecimento a Nicanor Miranda pelo 

envio do referido dispositivo:  

Exmo – Sou-lhe muito sensível à dádiva do belo álbum “Parques Infantis”, 

do Departamento de Cultura, em que, espero, pela imagem, se informem 

devidamente os adultos distraídos ou incientes, do imenso valor educativo, 

que tais criações culturais estão dando à infância de São Paulo. Possa tal 

obra propagar-se a todo o Brasil, tão necessitado. Esta obra enternecedora é 

uma forte obra humana de solidariedade que, a um tempo nos dispensou. 

Sinto, talvez, um pouco de inveja ao ver que o senhor pode oferecer às 

crianças de São Paulo, conforta e anima para novos empreendimentos. 

Creia-se muito grato à informação, por mim mesmo, conhecendo o 

progresso feito e podendo redobrar aplausos (PEIXOTO, A. In: RAM, 
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1938, pp. 220-21).   

Um exemplar também foi enviado ao jurista Evaristo Morais. Assim como 

Ferreira, o jurista manifesta-se sobre o recebimento da publicação ilustrada e elogia os 

serviços oferecidos pelos Parques: 

Evaristo de Morais, penhoradíssimo, agradece a remessa do precioso álbum 

em que foram coligidas as imagens de vários serviços dos Parques Infantis 

de São Paulo, obra benemérita, que deveria ser imitada por toda a parte onde 

houvesse amor pelo Brasil (MORAIS, E. In: RAM, 1938, p. 221). 

O artigo indica ainda que tenha havido remessa da publicação para membros da 

Academia Brasileira de Letras, como é o caso do professor Osvaldo Orico, então Diretor de 

Educação do Estado do Pará. Em telegrama direcionado ao Departamento de Cultura como 

forma de agradecimento pelo recebimento do álbum, Orico manifestou a intenção de indicar o 

nome de Nicanor Miranda na organização da Exposição Nacional de Recreação, cuja data de 

realização não foi mencionada pelo professor: 

Divisão de Educação e Recreios – Muito grato remessa publicação Parques 

Infantis volume honra serviços esse Departamento. Comunico incluí seu 

nome ‘Comitê’ central, exposição nacional de recreação esperando esse 

Departamento possa evidenciar grande certame sua vasta obra educativa a 

favor da infância brasileira – Osvaldo Orico (ORICO, O. In: RAM, 1938, p. 

221). 

 “Informar” a um determinado público o trabalho educativo e assistencial 

desenvolvido sob a orientação de Nicanor Miranda e Maria Aparecida Junqueira Duarte: eis, 

portanto, o principal objetivo imposto à publicação elaborada por B. J. Duarte. Contudo, 

importa compreender os aspectos da educação parqueana que foram escolhidos para compor 

de sua visibilidade por meio das fotografias. 
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3. 2. A visibilidade escolhida dos Parques Infantis: as temáticas 

predominantes no álbum. 

 

Hoje, historiadores dos mais diversos ramos da pesquisa têm procurado 

compreender a fotografia em sua historicidade e evitado percebê-la como espelho da 

realidade, como testemunha fiel de um passado remoto e intangível. Em vez disso, têm se 

esforçado em submeter a imagem fotográfica a questionamentos e a metodologias de análise a 

fim de que possa ser utilizada como fonte e/ou objeto de conhecimento sobre o passado. 

Procedimentos de análise diversos que têm objetivado perceber a fotografia em seu uso 

dirigido (FERRO, 1989), como parte central de um processo de construção de realidades 

(KOSSOY, 1989) entre outras possibilidades metodológicas (como a semiótica), trouxeram 

ao campo contribuições valiosas para a superação do uso da fotografia como ilustração do 

passado ou como confirmação de idéias contidas em um texto.  

Boris Kossoy nos alerta que toda fotografia tem uma realidade própria e, por sua 

vez, essa “realidade” não corresponde “necessariamente à realidade que envolveu o assunto, 

objeto do registro, no contexto da vida passada” (2002, p. 22). Como observa o historiador, 

trata-se da realidade do documento, da representação, “uma segunda realidade, construída, 

codificada, sedutora em sua montagem, em sua estética, de forma alguma ingênua, inocente”, 

mas que constitui, por outro lado, o elo material do tempo e do espaço representado (Idem). 

Como os demais documentos, as fotografias são repletas de ambigüidades, são portadoras de 

significados não explícitos e de omissões pensadas, sendo que   

Seu potencial informativo poderá ser alcançado na medida em que esses 

fragmentos forem contextualizados na trama histórica em seus múltiplos 

desdobramentos (sociais, políticos, econômicos, religiosos, artísticos, 

culturais enfim) que circunscreveu no tempo e no espaço o ato da tomada do 

registro. Caso contrário, essas imagens permanecerão estagnadas em seu 
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silêncio: fragmentos desconectados da memória, meras ilustrações 

“artísticas” do passado (Idem).  

Desde o início de nossa investigação sobre o álbum, ficou-nos clara a 

compreensão de que as imagens produzidas por B. J. Duarte não refletiam, necessariamente, a 

realidade cotidiana dos trabalhos educacionais desenvolvidos nos Parques Infantis durante 

seus primeiros anos de funcionamento.  

Pelo contrário, preferimos percebê-las como construções operadas pelo fotógrafo 

que capturou, segundo recomendações de seus contratantes, os fragmentos selecionados da 

aparência da educação parqueana que deveriam compor a publicação técnica de que tratava o 

Artigo 5° do Ato Municipal n° 767, cujo objetivo estava claramente definido: fazer a 

“divulgação dos trabalhos realizados e dos resultados obtidos, como também de estudos e 

debates dos problemas relativos aos Parques de jogos infantis”. A legislação não previa, 

entretanto, que a produção da publicação, a priori, devesse ser consubstanciada na forma de 

álbum, tipo de material em que a comunicação iconográfica articulada se faz predominante 

em detrimento do código escrito.  

O que o álbum nos divulga, nos mostra a respeito dos “trabalhos realizados” nos 

Parques Infantis? Que trama foi construída sobre a educação parqueana? 

Uma primeira leitura do documento poderia nos indicar que se trata de uma 

narrativa linear do modo pelo qual o Departamento de Cultura estruturou, nos três Parques 

existentes, os serviços de “assistência, educação e recreação” oferecidos às crianças residentes 

em bairros operários da Lapa, Ipiranga e Dom Pedro II. Ao abrir o álbum, o leitor depara-se 

com a imagem do então prefeito Fábio da Silva Prado – o “mecenas” das instituições 

“premeditadas” pela inteligência paulista – despachando em seu gabinete, sentado com o 

olhar fixo nos documentos sobre sua mesa. Em seguida exibe por meio de três fotografias os 

aspectos físicos dos Parques Infantis D. Pedro II, Lapa e Ipiranga.  
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Prefeito Dr. Fábio da Silva Prado. Álbum Parques Infantis, 1937. Fotógrafo: B. J. Duarte. 

Ao longo das páginas do álbum, crianças nos são exibidas realizando variadas 

ações: ora brincam em grupo com ou sem brinquedos, ora são examinadas por equipes 

médicas, ora realizam exercícios físicos, ora se alimentam, ora descansam, ora realizam 

trabalhos manuais e intelectuais, ora posam sozinhas ou em grupo para as lentes de B. J. 

Duarte.  

Sem dúvida que o olhar do fotógrafo buscou trazer, na construção dessas 

representações iconográficas, as crianças como protagonistas das cenas registradas, deixando 
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escapar, por outro lado, a presença das educadoras nesses ambientes, cujas aparições ao longo 

da publicação resumem-se a apenas duas ocorrências (como é o caso da imagem abaixo). A 

propósito, essa tônica dada pelo olhar de B. J. Duarte ao protagonismo das crianças no 

processo educativo parqueano nas imagens estaria, de algum modo, em sintonia com os 

discursos escolanovistas no que tange à afirmação da centralidade do aluno nas relações 

pedagógicas?   

 

 Recorte de gravuras e leitura de revista.  Álbum Parques Infantis, 1937. Fotógrafo: B. J. Duarte. 
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Uma segunda leitura do álbum, amparada no procedimento de instauração de 

séries temáticas, nos trouxe uma outra possibilidade de compreensão dos aspectos dos 

Parques Infantis que seus contratantes quiseram dar visibilidade por meio do material 

iconográfico. Ordenamos as 64 imagens que constam do álbum segundo critério de 

recorrência temática, procurando apurar o número de vezes que os assuntos emergem na 
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publicação. Uma vez que nem todas as imagens possuem legendas, importa lembrar que as 

categorias contidas no gráfico foram construídas com base, principalmente, no assunto 

registrado. 

Nesse sentido, apuramos que “ginástica” é o tema que apresenta o maior número 

de fotografias no álbum (9), seguido de “jogos”, “crianças posadas” (sozinhas) e “brincadeiras 

em aparelhos” (6), “assistência alimentar” (5), “arquitetura”, “trabalhos manuais” e dança” 

(4), “leitura”, “diretoria infantil”, “criança posada” (grupo) e “banho de sol” (3), 

“dramatização” e “assistência médico-odontológica” (2); e, em menor ocorrência, os temas 

“recorte de gravuras”, “prefeito”, “jardinagem” e “banho de piscina” (1).      

    

 

 

Por outro lado, ao instaurarmos um outro tipo de seriação – agora, com base na 

aglutinação dos assuntos que se interrelacionam em torno de temáticas mais amplas - 
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obtivemos um terceiro panorama de entendimento acerca da visibilidade escolhida sobre os 

Parques. Por meio desse procedimento (ver Gráfico II), constatamos que duas temáticas 

despontam com maior força no álbum: a cultura física e a educação sanitária.  

De 64 fotografias que constam do álbum, 25 estão ligadas aos subtemas 

“ginástica”, “dança”, “jogos” e “crianças posadas” (4 imagens remetem-nos à idéia de 

robusteza física) - portanto, relacionam-se ao âmbito da cultura física - compondo, desta 

forma, 37,5 % do total de imagens que integram a publicação. Em seguida tem-se a temática 

da educação sanitária, cuja soma dos subtemas a ela relacionadas (“banho de sol”, “assistência 

médico-odontológica”, “piscina” e “alimentação”) perfazem um total de 11 fotografias ou 

17% do total. Juntas, cultura física e educação sanitária compõem 36 imagens (54,5% do 

total), ou seja, representam um pouco mais da metade do número de imagens selecionadas 

para figurar parte do álbum.  

Como vimos no primeiro capítulo, essas duas temáticas também aparecem com 

força na legislação que estruturou os trabalhos educacionais dos Parques Infantis, o Ato 

Municipal n. 767. Isso nos leva a inferir que esses registros efetuados por B. J. Duarte 

sofreram a interferência direta de Nicanor Miranda e Maria Aparecida Junqueira Duarte 

acerca dos contornos da educação parqueana que deveriam ser dados a ver por meio das 

representações iconográficas.     
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Exame médico prévio. Álbum Parques Infantis (1937). Autor: B. J. Duarte. 
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Ginástica sobre cavalete. Álbum Parques Infantis (1937). Autor: B. J. Duarte.   

 

Importa ressaltar que outras temáticas também estão presentes no álbum Parques 

Infantis, embora apareçam com menos força se comparadas à cultura física e à educação 

sanitária. Entre elas destacamos a educação intelectual, reunindo no total 7 imagens 

relacionadas aos subtemas “leitura”, “recorte de gravura”, “dramatização” e “diretoria 

infantil” (produção de jornais), enquanto as atividades lúdicas (brincadeiras com ou sem 

aparelhos) reúnem 6 fotografias e, trabalhos manuais,  perfazem 4 imagens.          

Encontrar as temáticas recorrentes no álbum Parques Infantis não foi suficiente 

para que pudéssemos proceder à desmontagem de suas condições de produção. É preciso, 

ainda, compreender a produção de B. J. Duarte à luz dos recursos plásticos empregados pelo 
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fotógrafo, ou seja, no âmbito de uma nova visualidade que emerge com os movimentos de 

vanguarda do início do século XX. Nesse sentido, cabe solucionar a questão que se coloca 

agora: que tratamento estético foi utilizado por B. J. Duarte para mostrar, por meio das 

fotografias, os temas que emergem no álbum?  
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CAPÍTULO IV – A DESMONTAGEM DO ÁLBUM PARQUES INFANTIS 

(II): CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO, ESTÉTICA E APROPRIAÇÕES.  

 

4. 1. A construção de uma nova visualidade: breves considerações sobre a 

fotografia na experiência moderna.  

  

Em nossa análise, percebemos que B. J. Duarte, para diagramar o álbum e para 

construir grande parte das representações iconográficas, fez apropriações de aspectos 

extraídos da visualidade moderna em circulação na Europa e nos E.U.A. Nesse momento, 

estabeleceu sincronicidade com o projeto gráfico moderno empregado na publicação 

produzida nas instâncias de produção ideológica do grupo paulista, revista S. Paulo. Mas de 

que visualidade moderna estamos falando? 

Seguindo a onda de mudanças que ocorriam no campo artístico-cultural no limiar 

do século XX, a fotografia artística buscou aproximação com os movimentos de vanguarda 

artística que emergiram no período do Entre-Guerras. Essa aproximação entre fotografia e 

modernismo resultou em uma redefinição das bases estéticas da própria fotografia a partir de 

uma dupla perspectiva: de um lado, intentava-se ultrapassar o esteticismo pictorialista então 

predominante no campo e, de outro, dotar a fotografia de um projeto inteligente, atuante e 

contemporâneo às aspirações revolucionárias da arte moderna (COSTA & SILVA, 2004, p. 

28).   

Uma maneira renovada de ver e compreender o mundo na sociedade capitalista de 

fins da Belle Époque, cada vez mais modificado pelas inovações tecnológicas e pelas 

alterações das noções de tempo/transformação/velocidade, aguçava os sentidos de sujeitos que 

encontraram nos variados meios de manifestações artísticas uma oportunidade de repensarem 
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o uso do código perspecto que se impôs nas artes desde o Renascimento e de romperem com 

uma visualidade calcada na concepção academicista.   

Esse amplo movimento de renovação artístico-cultural que nasce sob a égide da 

experiência moderna, iniciado nas artes plásticas e na literatura européias no limiar do século 

XX, reverberaria sobre o campo fotográfico europeu e norte-americano, instigando o debate 

em torno da produção de um novo olhar amparado por uma linguagem que buscava, nesse 

momento, compatibilizar a estrutura narrativa do código perspecto com as intenções plásticas 

da modernidade (Ibidem, p.31). Como ressaltam Helouise Costa e Renato Rodrigues da Silva, 

essa foi sem dúvida uma solução encontrada para libertar a fotografia dos condicionamentos 

impostos pela câmera, como se verificou com o uso crescente dos fotogramas. O mesmo 

poder-se-á dizer em relação à estética pictorialista, na medida em que a fotografia moderna 

promoveu um deslocamento do olhar para a realidade social, para a geometrização das formas 

e para as potencialidades da câmera fotográfica. 

 Essa fotografia que trilha pelas sendas da arte moderna transforma-se, segundo 

Annateresa Fabris (2006, pp. 107-108), em instrumento de descoberta e de conformação de 

uma nova visualidade a partir da utilização de enquadramentos inusitados, pontos de vista 

desconcertantes, radiografias, fotogramas, fotomontagens, primeiros planos, provas negativas, 

distorções, nitidez, enfim, uma variedade de procedimentos que libertam a imagem técnica 

dos tradicionais esquemas de representação do real e, ao mesmo tempo, a insere em uma 

moderna cultura visual marcada pelas inovações tecnológicas da era da cultura de massa.  

Inúmeras foram as vertentes fotográficas que surgem nos anos 1920 no bojo da 

experiência moderna e propuseram uma nova concepção de fotografia e de ato fotográfico em 

oposição ao academicismo. Entre elas, podemos citar a Nova Objetividade Alemã.   

Renegando a subjetividade, o sentimentalismo e o idealismo, a Nova Objetividade 

Alemã preconizava a fidelidade do olhar do fotógrafo para com a imagem real, valorizando a 
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precisão e a nitidez no foco em detrimento de qualquer tipo de interferência que pudesse 

afastá-la de um suposto realismo. O aperfeiçoamento das câmeras de pequeno formato e de 

suas lentes – como a Leica –, somados à preocupação com os aspectos técnicos e com as leis 

óticas, permitiram que a fotografia produzida por essa vertente alcançasse qualidade nunca 

vista antes, resultando em imagens claras, nítidas. A regra era: não fazer intervenções no 

objeto fotografado. 

O movimento propunha pensar a fotografia diferente de modelos pictóricos: como 

uma prática autônoma, dotada de leis próprias, estando no realismo o seu grande valor. Para 

atingir esse realismo, muitos fotógrafos, como Albert Renger-Pätzch, lançaram mão do close-

up, da iluminação discreta, da perspectiva favorável ao objeto e da atenção para detalhes e 

texturas (Ibidem: 108-109) como se pode notar na imagem capturada de um babuíno, em 

1925, a seguir.   
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Baboon (Also titled: The King “Mantelpavian”) (1925). Fotógrafo: Albert Renger-Pätzch 25. 

 

As máquinas, o universo industrial e a arquitetura metálica – tomadas como 

símbolo da modernidade – atraíram o olhar dos fotógrafos que tiveram inserção nesse 

movimento, como o próprio Renger-Pätzch e László Moholy-Nagy. Outras temáticas também 

tiveram lugar no âmbito da fotografia produzida pela Nova Objetividade, como é o caso do 

registro de tipos humanos empreendido por August Sander.  

                                                 
25 Extraído de: http://cs.nga.gov.au/IMAGES/LRG/90409.JPG. Acesso em 01/12/2007. 
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Sander realizou uma espécie de inventário fotográfico da sociedade germânica. 

Produziu retratos posados e frontais que mostram operários, artistas, desempregados, 

camponeses, comerciantes burgueses e aristocratas de maneira direta, sempre buscando a 

maximização da qualidade da imagem a ser obtida. Na imagem capturada do pintor dadaísta 

Otto Dix e de sua esposa, a iluminação discreta e o enquadramento levemente fechado, que 

valorizam a expressão dos olhares – um firme, outro atento – e dos traços fisionômicos 

desenhados pelo jogo de luz e sombra, dão à obra o tom realista pretendido pelo fotógrafo.  
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The Painter Otto Dix and his Wife Martha (1925/26). Fotógrafo: August Sander 26. 

 

Outras vertentes que inscreveram a fotografia do início do século XX na 

experiência moderna foram as que surgiram no bojo dos experimentalismos das vanguardas 

artísticas européias, entre eles, o Dadaísmo, o Surrealismo e o Construtivismo.  

Reverberando em campos de expressão diversos, essas tendências ajudaram a 

conformar uma fotografia revolucionária e esteticamente ousada em que, neste caso, não 

importava a nitidez ou limpidez da imagem do real, mas sim a idéia de “desconstruir para 

reconstruir” a partir da incorporação de técnicas e processos descobertos ou reinventados, 

                                                 
26 Extraído de: http://www.priskapasquer.de/typo3temp/pics/aa6eace0be.jpg. Acesso em 02/12/2007. 



 137 

como são os casos do fotograma, da colagem, da fotomontagem, da solarização, de incursões 

abstracionistas, do uso de ângulos inusitados (plongée, contra-plongée, diagonalidade etc) 

entre outros.  

A colagem e a fotomontagem transformaram-se em uma das estruturas narrativas 

principais das vertentes fotográficas dadaísta, surrealista e construtivista. Como observou 

Dubois (1993:268-69), tanto o Surrealismo quanto o Dadaísmo – enquanto tendências que 

apostaram na provocação e no culto ao “surreal” – incorporaram com grande freqüência a 

prática do associacionismo (metáfora, colagem, agrupamento, montagem), de sorte que a 

“mistura polifônica dos materiais e dos signos” ou os “jogos de combinações simbólicas”, por 

meio da colagem pudesse colocar-se ao serviço (principalmente por parte da imprensa 

socialista alemã dos anos 1920) da denúncia e da contestação política.  

Com a ascensão do nazismo no decênio posterior, as fotomontagens tornaram-se 

ainda mais contundentes. John Heartfield, ligado ao grupo Dada, utilizou essa técnica para 

denunciar, entre outros casos, o financiamento do regime por parte de industriais e 

latifundiários, conforme alusão da fotomontagem  abaixo mostrando o sentido nazista da 

saudação. 
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Der sinn dês Hitler grusses (1932). Autor: John Heartfield 27. 

 

Também Man Ray, artista norte-americano que teria influência sobre B. J. 

Duarte, como já assinalamos, transitando por entre as vertentes da fotografia e pintura 

dadaísta e do cinema surrealista, lançou mão da fotomontagem em seus trabalhos. Ao lado 

dessa técnica, a impressão fotogramática e a solarização aparecem com grande força no 

conjunto de sua obra fotográfica. Por meio desses recursos, o artista buscou perceber a 

essência da imagem a partir de um olhar subjetivo, construir uma outra percepção do real, 
                                                 
27Extraído de: http://www.priskapasquer.de/typo3temp/pics/aa6eace0he.jpg. Acesso em 29/11/2007. 
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como ocorre com a fotomontagem surrealista Observatoire des amoureux, produzida em 

1930. 

 

Observatoire des amoureux (1930). Fotógrafo: Man Ray28. 

           A busca por pontos de vista inusitados nas tomadas de cena – em plongée (vista 

de cima ou descensional), em contra-plongée (vista de baixo ou ascensional) e em diagonal –, 

assim como o recurso ao arranjo linear dos objetos registrados, também conformaram parte da 

nova visualidade que desponta no campo da imagem fotográfica moderna. Aleksandr 

Rodchenko, um dos maiores expoentes do Construtivismo Russo29, utilizou intensamente as 

                                                 
28 Disponível em www.poster.net/man-ray/man-ray-les-amoureux-7200032.jpg. Acesso em: 11/12/2007.  
29 O Construtivismo russo foi um movimento estético-político que se iniciou na Russia a partir de 1914, como 
parte do contexto dos movimentos de vanguarda no país.  O movimento negava uma "arte pura", procurou abolir 
a idéia de que a arte é um elemento especial da criação humana, separada do mundo cotidiano. Ela deveria servir 
objetivos sociais, a construção de um mundo socialista. Sobre o Construtivismo ver RICKEY, George. 
Construtivismo: origens e evolução. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.     
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linhas diagonais, as vistas ascensional e descensional em sua obra fotográfica.  

 Na imagem Pioneer, datada de 1930, Rodchenko lançou mão do ponto de vista 

inusitado e inusual na época, como o contra-plongée. Acerca dessa imagem, Jorge Viana 

Santos considera que a mesma não foi produzida ao acaso, uma vez que teria sido pensada e 

realizada com um objetivo que extrapolava o simples exercício estético:  

 [...] havia concomitantemente o ideal político-ideológico de, justamente, 

despertar questionamentos no espectador, tirando-o da condição de 

observador passivo, a qual não seria de modo algum condizente com o 

cidadão socialista. A fotografia deveria educar as pessoas para verem de 

modos diferentes. Deveria, para Rodchenko, desautomatizar o olhar 

(SANTOS, 2002: Acesso em 25/11/2007). 

 

Pioneer (1930). Fotógrafo: Aleksandr Rodchenko 30.  

                                                 
30 Disponível em: http://static.blogo.it/artsblog/AlexanderRodchenko_01.jpg. Acesso em 01/12/2007. 
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A imagem da pioneira, ainda, teria sido objeto de controvérsia na União 

Soviética. Sobre isso, Annateresa Fabris nota que a imagem, tomada em contra-plongée, em 

uma composição que enfatiza as linhas ascendentes, dá-nos a impressão de que a garota 

estaria olhando para o céu; ocorre, contudo, que esse simples gesto significou, para políticos 

do regime, um ato de irreverência. O “olhar para o céu” foi interpretado como evocação de 

transcendência e esperança: “Pioneira não tem o direito de olhar para cima. Isso carece de 

conteúdo ideológico. Pioneiras e moças do Komsomol deveriam olhar para frente”, para o 

terreno a ser conquistado pela vitória proletária (BOKHANOV, Ivan Apud FABRIS, idem).  

Rodchenko, para a execução das tomadas de cena, levava em consideração a 

percepção do real do homem urbano, o que exigia um deslocamento para o modo como as 

pessoas percebiam os elementos da cidade. Para o fotógrafo, os ângulos inusitados, como o 

ascensional e o descencional, contribuíam para tal percepção: levava-se em conta, por 

exemplo, o olhar do pedestre em seu caminhar pelas ruas, um olhar que percebe os edifícios 

por meio de ângulo inferior. Era, portanto, a partir deste ponto de vista do expectador que o 

fotógrafo deveria tomar a cena, dela resultando imagens compostas a partir de linhas oblíquas. 

Essa concepção de olhar fez parte da Nova Visão 31 que surge no bojo dos experimentalismos 

e que tinha, portanto, como pressuposto a defesa de   

 [...] possibilidades inerentes à imagem técnica: contrastes de perspectiva, 

cores e formas; pontos de vistas impossíveis de serem obtidos com o 

desenho e a pintura; escorços que produzem uma grande deformação dos 

objetos e uma “fatura cruel da matéria”; momentos novos e nunca vistos do 

movimento do homem, do animal e da máquina; visões absolutamente 

inéditas, como a trajetória de uma bala; composição cuja ousadia ultrapassa 

                                                 
31  Tratava de um conceito elaborado nos anos 1920 na Alemanha e se difundiu entre os construtivistas russos, 
que defendia uma nova percepção da realidade e de sociedade industrial a partir das possibilidades inerentes às 
imagens técnicas (fotografia e cinema). Sobre a Nova Visão ver MOHOLY-NAGY, Laszlo. La Nueva Visión y 
Resenha de um artista. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1963. 
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a imaginação dos pintores; produção de instantes inexistentes, conseguidos 

graças à montagem; estímulos provocados pelo negativo (Rodchenko 

citado por FABRIS, ibidem, p. 135). 

Dentro dessa perspectiva se inscreveu a obra Fire Scape, produzida em 1925, no 

qual Rodchenko instaura, por meio do contra-plongée bastante acentuado, uma maneira 

ressignificada de perceber o cotidiano socialista na União Soviética. 

 

Fire Scape (1925). Fotógrafo: Aleksandr Rodchenko 32. 

 

A diagonalidade figurou, também, outra estratégia de inserção da fotografia na 

                                                 
32 Disponível em: http://static.blogo.it/artsblog/AlexanderRodchenko_01.jpg. Acesso em 01/12/2007. 
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experiência moderna, sendo um de seus objetivos o de conferir grande dinamismo à imagem. 

Na fotografia abaixo, também produzida por Rodchenko, o jogo de linhas construídas pelo 

contraste cadenciado entre luz e sombra dialogam com a posição levemente oblíqua e em 

plongée da mulher em relação às linhas, conferindo, desta forma, grande movimento a uma 

simples cena cotidiana. 

 

A Escadaria (1930). Fotógrafo: Aleksandr Rodchenko 33. 

Em virtude da complexidade do binômio fotografia-modernismo, nossa 

exposição não pretendeu fazer uma análise do fazer fotográfico embasado na linguagem 

moderna. Em vez disso, procuramos perceber as iniciativas das vanguardas fotográficas no 

esforço de conformação de uma nova visualidade, de uma nova maneira de olhar para a 

condição humana e para a materialidade em uma sociedade cada vez mais impactada pelos 

                                                 
33 Disponível em: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/1930_Stairway_by_Rodchenko.jpg . 
 Acesso em 02/12/2007. 
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avanços tecnológicos e pelo ritmo de vida ditado pela organização fabril do tempo e dos 

corpos nas grandes cidades. Importou perceber que, nessa ambiência cultural, houve 

representações concorrentes acerca do que era considerado fotografia moderna.  

De qualquer modo, essas “fotografias modernas” deram, sem dúvida, passos largos 

para a superação da questão muito cara aos pictorialistas: a fotografia como uma manifestação 

artística. Foi com Moholy-Nagy, como observaram De Tacca  (2000: acesso 23/11/2007) e 

Fabris (op. cit., p. 108), já no começo do século XX, que a fotografia superou esta questão ao 

não anular as diferenças entre imagens técnicas e artísticas. No entanto, em contraposição à 

pintura – considerada pelo representante da Bauhaus, uma “arte do passado” – a fotografia 

moderna se apresentava como sendo a “arte do futuro”, dado seu “impacto na constituição 

psicológica do homem moderno e sua estreita ligação com a tecnologia” (MOHOLY-NAGY, 

L. [1925] Apud FABRIS, 2006, p. 108).  

 

4. 1. 1. O corpo como visualidade nos anos 1930: a estética do olhar totalitário. 

  

O que é interessante na relação entre política e arte sob o nacionalismo não 

é que a arte estava subordinada a necessidades políticas, pois isto é verdade 

tanto em ditaduras de direita quanto de esquerda, mas que a política 

apropriou a retórica da arte [...]. O que é interessante em relação à arte sob o 

nacionalismo são aqueles aspectos que a fazem uma variante especial da 

arte totalitária (SONTAG, 1986, p. 73). 

 

A fotografia no contexto da experiência moderna não esteve restrita, tão somente, 

à finalidade artística. Entre outras inserções que teve nesse momento, podemos citar a que se 

deu no campo da propaganda política dos regimes totalitários, nos anos 1930, quando foi 

incorporada aos meios de comunicação de massa na atuação sobre o imaginário popular, 
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apostando, por meio da publicização imagética, no fortalecimento do regime e na dominação 

social encabeçada pelos regimes nazi-fascista e stalinista. Tais regimes também incorporam a 

fotografia ao seu favor, utilizando uma estética de representação que acabaria se difundindo 

para além de suas fronteiras: a que reverenciava a forma e a perfeição física.  

Foi Susan Sontag, em seu revelador estudo acerca da cineasta do regime nazista, 

Leni Riefenstahl, quem percebeu uma retórica do olhar totalitário – seja em filmes, seja em 

fotografia – preocupada em dar ênfase à relação corpo, beleza e perfeição física. Tomando 

como exemplo filmes de Riefenstahl, a filósofa mostra que a estética de representação 

totalitária buscou celebrar o renascimento do corpo e da comunidade mediado pela adoração a 

um "líder irresistível", tornando-se a visualidade totalitária em épicos “de uma sociedade 

alcançada, onde a realidade cotidiana é transcendida pelo autocontrole extático e pela 

submissão; eles são o triunfo do poder” (SONTAG, 1986, p. 69). Segundo Sontag, o gosto pelo 

monumental e pela reverência massiva ao herói é comum tanto à arte fascista quanto à 

comunista, refletindo a visão de todos os regimes totalitários em que a arte tem a função de 

“imortalizar” seus líderes e suas doutrinas. 

Ao lado da figura do “líder”, a compleição física torna-se objeto de visualidade 

nos regimes totalitários. A saúde, a beleza, a disciplina corporal, a robustez e a eugenia – 

idéias que, nesse momento, circulavam tanto em sociedades democráticas quanto nas 

ditatoriais – eram consideradas pelos regimes totalitários como elementos catalisadores de 

uma raça forte e de um Estado poderoso. A monumentalização do corpo – estático ou em 

movimento – aparece como parte de uma estratégia visual que teve por fito refletir a própria 

força desses regimes: 

 

A apresentação do movimento em padrões grandiosos e rígidos é um outro 

elemento comum, pois tal coreografia reflete a própria unidade do Estado. 
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As massas são feitas para tomarem forma a serem desenhadas. Daí as 

manifestações atléticas de massa, exibições coreografadas de corpo, serem 

atividades valorizadas em todos os países totalitários; e a arte do ginasta, tão 

popular agora na Europa Oriental, também evoca aspectos recorrentes da 

estética fascista: o refreamento ou o confinamento da força; a precisão 

militar (SONTAG, 1986, p. 69).              

Segundo Sontag, tanto a estética nazi-fascista quanto a stalinista buscavam 

representar ideais “que persistem ainda hoje, sob outras bandeiras”, que se situam, entre 

outros, no culto à beleza, no fetichismo da coragem e na dissolução da alienação em 

sentimentos extáticos de comunidade (Ibidem, p. 76). A percepção do homem alemão no 

olhar de Leni Riefenstahl a partir de uma postura congelada, estática e “viril” obedecia a uma 

preocupação da estética nazi-fascista com as situações de controle, de comportamento 

submisso, de esforço extravagante e de resistência à dor.  

Além disso, baseava-se no refreamento de forças vitais como as relacionadas 

com os movimentos corporais, que deveriam ser restritos, contraídos e reprimidos. A 

utilização de tomadas mais fechadas (close-up) tanto em imagens fotográficas, quanto em 

cinematográficas, ajudam a reforçar a idéia de submissão ao isolar das imagens de massa uma 

paixão singular (Ibidem, p. 69).  

Na cena a seguir extraída de seu filme, Triunfo da Vontade (1934), a idéia de 

submissão e controle identificada ganha intensidade quando representada a partir de 

enquadramento mais fechado sobre a postura estática de dois jovens vinculados à Juventude 

Hitlerista.  
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Juventude Hitlerista. Cena do filme Triunfo da Vontade (1934). Direção: Leni Riefenstahl. 

 

Outra preocupação da estética nazi-fascista, que dessa vez a transformou em uma 

“estética utópica”, foi a da perfeição física. Em seu filme Olympia (1938) 34, Leni Riefenstahl 

enfatiza o binômio da saúde e da beleza e procura estilizar as imperfeições físicas dos atletas:  

Pintores e escultores sob o regime nazista freqüentemente retratavam o nu, 

mas estavam proibidos de mostrar quaisquer imperfeições físicas. Os seus 

nus parecem fotos de revistas de cultura física; imagens que são tanto 

hipocritamente assexuais como (num sentido técnico) pornográficas, pois 

têm a perfeição de uma fantasia. A promoção da saúde feita por Riefenstahl, 

deve ser dito, é bem mais sofisticada que isso; e jamais tola, como em 

outras artes visuais nazistas. Ela aprecia uma série de tipos físicos – em 

questão de beleza ela não é racista – e, em Olympia, de fato revela um certo 

esforço na tentativa de contornar as imperfeições dos participantes, 

igualmente estilizados, e que realizam exercícios aparentemente sem muita 

dificuldade (Ibidem, p. 73-74).         

A celebração da habilidade física, da coragem, da superação da dor e da vitória 

sobre os limites do corpo por meio de provações esportivas - temáticas recorrentes na estética 

                                                 
34  Documentário sobre os jogos olímpicos realizados na Alemanha, em 1936.   



 148 

nazi-fascista - também ganham intensidade ao serem empregados em pontos de vista e em 

enquadramentos inusitados vindos do repertório modernista ainda em circulação. Na cena 

abaixo, extraída de Olympia, Riefenstahl lança mão do contra-plongée e do jogo de luz e 

sombra para enaltecer a demonstração de força e equilíbrio do ginasta japonês.      

 

 

Ginasta na argola. Cena do filme Olympia (1938). Direção: Leni Riefenstahl. 

 

Como sinalizou Susan Sontag, na União Soviética também emerge, nesse 

momento, uma preocupação estética que procurava enfatizar, entre outros ideais, o de beleza e 

de força física do homem e da mulher no estado socialista em construção. Entre os fotógrafos 

que atuam nos órgãos oficiais de comunicação do regime stalinista, selecionamos Aleksandr 

Rodchenko por se tratar de um fotógrafo que, mesmo esposando a ideologia dominante 

imposta no país desde fins de 1920, não abriu mão da linguagem modernista, precisamente os 
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relacionados com os postulados da Nova Visão, na produção de imagens encomendadas pela 

revista S.S.SR. na Stroike (FABRIS, 2006).  

Rodchenko, que teve sua inserção na fotografia moderna desde as duas primeiras 

décadas do século XX, como vimos, utilizou efeitos visuais que iam desde o ponto de vista 

desconcertante acerca da cultura industrial até sua abstração plena. Na década de 1930, 

quando artistas foram forçados a aderir à ideologia imposta pelo Estado, Rodchenko dedicou-

se a fotografar, entre outros eventos, os relacionados à prática esportiva e desfiles oficiais, 

temáticas de grande conotação política, segundo Fabris:  

O tema do esporte não demonstra apenas o interesse do artista por um 

símbolo de força, juventude e agilidade, para o qual se volta com o mesmo 

olhar fascinado que dedicava às máquinas. Em pelo menos dois níveis, 

reveste-se também de conotações políticas: é um símbolo de libertação 

social, posto que na Rússia pré-revolucionária a prática dos esportes era 

apanágio da nobreza; é um símbolo militar, nos anos 1930, demonstrando a 

prontidão da juventude em defender o próprio país (LAVRENTIEV [1995] 

Apud FABRIS, Ibidem, p. 133).   

Fabris observa que Rodchenko demonstrou grande fascínio pela habilidade física 

dos atletas e por suas façanhas de superação dos limites físicos, que registra freqüentemente 

empregando recursos que haviam se tornado, para ele, uma espécie de “marca registrada”, 

como as tomadas em ângulos superior e inferior e a composição diagonal. É o caso da 

fotografia abaixo The Dive (1934), em que o artista, por meio da tomada em plongée, fez do 

salto do nadador a expressão máxima da superação dos limites impostos ao corpo.   
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The Dive (1934). Fotógrafo: Aleksandr Rodchenko 35. 

 

A autora lembrou ainda que o uso de recursos estéticos modernos por parte de 

Rodchenko não impede, no entanto, que se percebam mudanças substanciais em seu modo de 

fotografar. A principal dela diz respeito à concepção de seqüência:  

Se, até 1928, suas séries preocupavam-se com a possibilidade de configurar 

narrativas a partir de diferentes ângulos de visão, daí em diante, o epicentro 

passa a residir na “determinação de um processo”, de acordo com as 

diretrizes propostas por Tretiakov, assertor de uma literatura que tratasse de 

temas associados ao desenvolvimento do país (Ibidem, p. 135). 

A partir de 1931, quando passa a fazer reportagens segundo diretrizes impostas 

                                                 
35 Disponível em: http://www.schicklerart.com/db/content::image/19789622/450x350/image.jpg. Acesso em 
04/12/2007. 
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pelo regime, Rodchenko desloca o olhar – antes, preocupado com o caráter acidental da cena 

e dos objetos em movimento – para o registro preciso e sistemático de fatos da história, tais 

como as cenas desfiles, certas imagens esportivas e, sobretudo, o trabalho para a S.S.S.R. na 

Stroike (GASSNER [1979] Apud FABRIS, Ibidem, p.135 e 137). Nesse sentido, a idéia de 

seqüência no registro de Rodchenko assume papel ideológico bem definido: 

[...] dar a ver, por intermédio de formas claras e linhas amplas, exemplos 

paradigmáticos dos alcances do novo regime. Os postulados da Nova Visão 

transformam-se em instrumento ideológico. Normalizados e simplificados, 

são colocados a serviço da propaganda stalinista e, logo, ao alcance das 

massas, tendo perdido, entretanto, aquele significado de profunda 

transformação perceptiva, que o artista defendia nos anos 1920 (FABRIS, 

Ibidem, p. 137).     

Nas duas imagens abaixo, fica clara a idéia da apropriação do repertório 

moderno para produzir as encomenda do regime. A seqüência formada por linhas diagonais 

alcançada pela marcha de mulheres uniformizadas (na primeira) e de homens quase nus (na 

segunda), ambos na Praça Vermelha, evoca, no receptor que as observa, a idéia de força do 

próprio regime stalinista que se encontra consubstanciada na beleza e perfeição dos corpos em 

cena, bem como na expressão rígida e estática dos rostos dos sujeitos que colaboravam com o 

processo de construção no Estado socialista.       

 



 152 

  

Girls With Kerchiefs (1936). Fotógrafo: Aleksandr Rodchenko 36. 

 

 

  

Sportsmen on the Red square Moscow (1935). Fotógrafo: Aleksandr Rodchenko 37. 

                

                                                 
36 Disponível em: http://www.mdf.ru/i/photo/000/202.jpg. Acesso em 04/12/2007. 
37 Disponível em: http://www.mdf.ru/i/photo/015/15001.jpg. Acesso em 04/12/2007. 



 153 

4. 2. Moldando os  Parques  Infantis sob a ótica da fotografia moderna: a 

presença da estética moderna nas imagens do álbum. 

 

Se o enquadramento determina a fixação de um ponto a partir do qual a 

câmera toma seu objeto, isso por si só já estabelece uma hierarquia de 

valores dentro do quadro, que corresponde à forma como a posição da 

objetiva refrata o visível; algumas coisas vão estar em primeiro plano ou 

numa posição privilegiada em relação ao ponto de tomada e, por 

conseqüência, vão valorizar e ganhar importância na cena; outras coisas vão 

ser jogadas para o fundo, reduzidas de tamanho na relatividade das 

proporções perspectivas e, dessa forma, funcionarão como um peso menor 

na escala de importância da cena; umas terceiras ainda terão sorte pior: 

serão eliminadas de campo, pois o enquadramento as esconderá atrás de um 

objeto ampliado no primeiro plano. A posição da câmera petrificada na 

angulação constitui, em toda construção perspectiva, um poderoso 

mecanismo gerador de sentido e tanto mais perturbador porque ele opera, na 

maioria das vezes, sem que os espectadores se dêem conta do seu papel e da 

sua eficácia (MACHADO, 1984, p. 103).  

 

Ao perscrutarmos as 64 fotografias que compõem o álbum Parques Infantis, 

constatamos que B. J. Duarte, ao produzir parte considerável dessas imagens, fez uso da 

estética de representação característica da fotografia moderna e da estética do olhar totalitário. 

Essa constatação faz-se pertinente na medida em que se percebe, claramente, a recorrência de 

pelo menos dois elementos que estiveram na ordem de preocupações da visualidade moderna 

nos anos 1930: primeiro, refere-se à presença de recursos estéticos considerados inusuais no 

contexto brasileiro deste momento, como a utilização de enquadramento em close-up e dos 

pontos de vista oblíquos, plongées e contra-plongées, além do efeito contraste de tom e das 

técnicas híbridas como a fotomontagem e colagem; e segundo, à ênfase sobre a cultura física. 

Opção de enquadramento que tem por fito dar valorização ao(s) objeto(s) 
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inscrito(s) no primeiro plano da imagem, o close-up foi o recurso estético dos mais utilizados 

por B. J. Duarte, tendo aparecido nove vezes ao longo do álbum. A maior parte dessas 

imagens traz em seu primeiro plano a presença das crianças parqueanas enquadradas na altura 

entre o umbigo e a cabeça, posicionadas de maneira estática e congelada, cujo olhar procura 

desviar-se da objetiva da câmera para fixar-se em um ponto não identificado para quem 

observa as imagens. É o caso das fotografias 1, 2 e 3 a seguir, que mostram três garotos 

próximos ao primeiro plano da imagem (dois deles apresentados com vestimentas inusuais 

para a rotina dos Parques e outro, despido na parte superior do corpo) que apresentam 

expressão facial grave e circunspecta, cuja dramaticidade da cena é acentuada com seus 

olhares voltados para a esquerda do plano bidimensional e pela intensa iluminação solar que 

incide sobre seus rostos.  

Nas imagens 1 e 2, o fotógrafo buscou enquadrar a parte corporal superior dos 

garotos dentro um ponto de vista central, a partir de uma perspectiva favorável ao objeto 

colocado no primeiro plano da imagem em detrimento de um segundo plano construído sem 

importância, o que, nesse sentido, as torna bastante semelhante às fotografias produzidas sob 

a proposta estética da Nova Objetividade Alemã.  
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Fotografia 1 
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Fotografia 2 
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Fotografia 3 

 

Embora coloque outro garoto no primeiro plano da imagem, a fotografia 3 

apresenta uma tênue diferença em relação às duas imagens anteriores. Duas razões 

contribuem para isso: a primeira, diz respeito à atitude de olhar de B. J. Duarte, quando optou 

em tomar a cena a partir de um enquadramento mais fechado que enfatiza em maior grau a 



 158 

parte peitoral (note-se que o braço do garoto, apesar de não aparecer em sua totalidade na 

cena, ganha volume bastante acentuado) em detrimento de um semblante apagado pelo efeito 

da sombra e pelo olhar de soslaio que se perde no canto esquerdo e superior da imagem; e o 

segundo diz respeito ao apagamento e a total desvalorização que o segundo plano adquiriu em 

especial na referida imagem. 

A despeito dessas sutis diferenças entre elas, importa lembrar que as imagens 

estabelecem sincronicidade com a estética de representação veiculada pelo olhar totalitário 

que circula nesse momento, em que a idéia de autocontrole, refreamento de força e disciplina 

corporal estão presentes tanto nas imagens produzidas sob o signo da estética fascista, quanto 

na representação iconográfica sobre os garotos parqueanos. As fotografias dos garotos 

parqueanos posicionados de modo estático, congelado e com o olhar oblíquo, sob o efeito de 

um enquadramento mais fechado, assemelham-se em demasia à estética adotada por Leni 

Riefenstahl nas imagens que construiu acerca da Juventude Hitlerista, onde jovens alemães 

são dados a ver em posturas bastante semelhantes à dos parqueanos. 

 Se, no caso nazista, como advertiu Sontag, esse tipo de imagem posada se 

vinculava claramente à idéia de submissão ao regime, no caso paulistano, resta saber qual 

intencionalidade B. J. Duarte procurou obedecer ao incorporar a estética de representação do 

olhar totalitário na construção de tais imagens que integram a visibilidade das ações 

educacionais engendradas nos Parques Infantis.  
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Fotografia 4 
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Fotografia 5 

 

  Outras fotografias produzidas por B. J. Duarte em close-up podem ser 

encontradas no álbum, a exemplo das imagens 4 e 5. Diferentemente do que ocorre com os 

garotos das três imagens anteriores, as fotografias 4 e 5 colocam em primeiro plano menino e 



 161 

menina sorridentes, com expressão nada estática. Outra diferença percebida entre as 

imagens anteriores é que as fotografias 4 e 5 estão acompanhadas de legendas que procuram 

dirigir nossa compreensão na seguinte direção: "Quatro tipos parqueanos: italiano, 

português, brasileiro e sírio" e "copo de leite", respectivamente.   

No que diz respeito à fotografia 4, sua legenda também se vincula a uma outra 

imagem em que quatro garotas posam de bruços, sorrindo, para as lentes de B. J. Duarte, 

sendo apresentadas a partir de sua ascendência: síria, portuguesa e brasileira. O "tipo 

italiano" refere-se justamente ao garoto da imagem 4, pela seguinte razão: ao a cotejarmos 

com seu negativo que se encontra localizado no DPH, a imagem - ao lado das imagens 1 e 3 

– aparece identificada como "os tipos italianos" que freqüentavam o Parque Infantil do 

Ipiranga em 1937.  

A propósito, uma pesquisa feita na época pelo chefe da subdivisão de 

Documentação Social e Estatísticas Municipais do Departamento de Cultura e professor da 

E.L.S.P., o sociólogo Samuel H. Lowrie, por meio da qual procurou descobrir a 

nacionalidade dos ancestrais de primeira e segunda gerações das crianças freqüentadoras 

dos Parques Infantis, constatou que as de origem italiana conformavam a maior comunidade 

infantil atendida por tais estabelecimentos, sendo sucedida pelas de origem brasileira, 

espanhola, portuguesa e síria (LOWRIE, 1937, pp. 266 e 270). Segundo o sociólogo,  

[...] nas veias destas crianças corre, antes de mais nada, o sangue italiano, 

sendo que dois quintos delas são dessa origem. Os brasileiros ocupam o 

segundo lugar com uma porcentagem bem menor, pouco mais de metade 

da italiana. A contribuição espanhola está bem próxima da brasileira. Juntas, 

estas três nacionalidades concorrem com 78% para a geração de avós. Se 

considerarmos o elemento português veremos que a parte distintamente latina 

da população sobe a 86%. Dos avós restantes os sírios fornecem a maior parte. 

Em outras palavras, o grupo particular em estudo é seis sétimos latino, 

predominando decididamente o elemento italiano sobre os demais. O outro 

sétimo é misto, mas em grande parte sírio (Ibidem, p.278).   
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"Quatro tipos parqueanos: italiano, português, brasileiro, sírio e brasileiro".  Páginas 28 e 29 do 

álbum. 

 

Curiosamente, tais nacionalidades - com exceção apenas do "tipo espanhol" - 

fazem-se representar em cada criança cujas imagens foram diagramadas lado a lado nas 

páginas 28 e 29 do álbum, muito embora as duas fotografias tenham sido capturadas em 

contextos diferenciados: a das quatro garotas teria sido capturada enquanto tomavam banho 

de sol, ao passo que a do garoto (assim como os das fotografias 1 e 3), provavelmente 

registrada em ocasião festiva. Importa indagar se essa construção fotográfica e diagramática 

operada por B. J. Duarte, ao lograr aglutinar as quatro nacionalidades, foi objeto de 

encomenda dos contratantes a fim de que fosse dada visibilidade, por meio do álbum, aos 

estudos empreendidos pelo núcleo liderado por Sérgio Milliet nos Parques.    

Tal como ocorre com a imagem 4, a quinta fotografia tem sua leitura orientada por 

meio da legenda – neste caso, "copo de leite" – que foi sobreposta à fotografia que aparece ao 
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seu lado no álbum, com o intuito de ressaltar o ato de  alimentação. 

Apuramos que as imagens que constam das páginas 16 e 17, em que o mesmo 

referente foi tomado a partir de ângulos diferentes, datam, na verdade, de 1936, uma vez que a 

foto integra parte da série que foi produzida para a revista S. Paulo e que veio a configurar 

capa e noticiário de sua 10ª e última edição. Se a cotejarmos com a fotomontagem que 

aparece na capa da S. Paulo, no qual B. J. Duarte capturou o mesmo tema a partir de outros 

pontos de tomada, notaremos que a garota da fotografia 5 ressurge ao lado de outras três 

crianças.  
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"Copo de leite", páginas 16 e 17. Álbum Parques Infantis (1937). 

 

 

 

                        
Capa do v. 10 
da revista S. 
Paulo (1936).  
Fotógrafo: B. J. 
Duarte. 
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O garoto de camisa listrada que se encontra à esquerda da capa da revista (cuja 

parte do braço ressurge no canto direito da imagem 5) é o indício que nos permite inferir que 

a quinta imagem não foi originalmente produzida para constar do álbum, e sim construída 

para atender a finalidade de promover, na publicação oficial da administração do Partido 

Constitucionalista, a assistência alimentar (aqui representada pela presença do copo de leite) 

prestada pelo grupo paulista aos freqüentadores dos Parques Infantis. Essa intenção 

publicitária encontra respaldo no noticiário publicado pela revista quando nos alerta para a 

distribuição diária do copo de leite, medida que contribuía para assegurar a manutenção das 

crianças pobres nas instalações dos Parques: “A distribuição diária e systemática do leite de 

crianças desnutridas e em geral da que freqüenta os Parques, está sendo feita normalmente, 

elevando-se a 14.000 copos, leite distribuído, mensalmente” (RSP, vol. 1, 1936).   

Outra ressonância que B. J. Duarte estabelece entre a revista S. Paulo e o álbum 

diz respeito à incorporação, neste último, das práticas associacionistas que consagraram 

aquela revista como sendo um mensário estruturado segundo a construção visual e gráfica do 

moderno: qual seja, a técnica da fotomontagem e da colagem, ambas relacionadas à proposta 

vanguardista.  

Na fotografia 6, a seguir, o efeito colagem produzido pelo fotógrafo a partir da 

sobreposição de duas cenas tomadas a partir de pontos de vista diferentes resultou em uma 

construção imagética de página inteira em que o banho na piscina instalada no parque D. 

Pedro II aparece à sombra da satisfação e do contentamento estampados no sorriso das 

crianças colocadas em primeiro plano da imagem híbrida.   
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Fotografia 6 

 

Do ponto de vista de sua construção simbólica, a prática higiênica aqui adquire 

maior significação em função, justamente, da inserção de expressões joviais de saúde e de 

regozijo para compor a montagem. É preciso lembrar que nos discursos higienistas da época a 

idéia da alegria estava associada à de saúde. No discurso do Diretor de Educação e Recreios 

do Departamento de Cultura, a alegria é percebida como imprescindível não apenas para o 

fortalecimento da saúde da “raça”, como também da nação brasileira:  

É a tristeza um reflexo mental de uma depressão de vigor físico, de um 

apoucamento da saúde. Por ela precisamos velar, fortalecendo o pequeno 

ser humano, educando-o sob verdadeiros e sãos princípios higiênicos para a 
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concretização daquele sonho do poeta: - “Ri, criança, a vida é curta, o sonho 

dura um instante. Cuidar da alegria da criança significa preparar homens 

otimistas, preparar homens para a edificação de uma Pátria, cada vez mais 

digna” (MIRANDA, 1937, pp. 200-2001).       

Ainda no que diz respeito à fotografia 6, temos indícios de que a imagem que 

aparece no plano secundário teria sido capturada para compor, assim como a foto 5, parte do 

noticiário sobre os Parques Infantis na S. Paulo. Ao confrontarmos a fotografia (2º plano) com 

as imagens veiculadas pela revista no esquema a seguir, notamos que ambas registram o 

mesmo referente (prova disso são as mesmas crianças que aparecem nessas imagens), porém 

capturadas em instantes distintos. 
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Parque Infantil D. Pedro II.  Autor: B J Duarte.  Acervo: PMSP/SMC/DPH/DIM/SAN. 

 

 

Parques Infantis. Revista S. Paulo, vol. 01.  (1936).  

1º plano 

2º plano 
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B. J. Duarte construiu, ainda, uma segunda imagem híbrida por meio de colagem 

contemplando, agora, a temática da brincadeira em tanque de areia. Para construir a 

montagem, o fotógrafo capturou, no Parque Infantil do Ipiranga, duas cenas tomadas a partir 

de pontos diferentes e em vista descensional sobre o mesmo referente, a fim de construir, por 

meio de fotografias sobrepostas, uma representação iconográfica na qual se verifica, mais 

uma vez, a criança como a protagonista da cena (fotografia 7).  

 

      

Fotografia 7 

 

Já na fotografia 8, a seguir, embora não tivesse recorrido diretamente à técnica de 
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colagem, B. J. Duarte constrói uma diagramação arrojada a partir da conjugação de duas 

cenas correlatas: abaixo e ao centro da página, a imagem exibe três garotos (um deles é o 

mesmo garoto que aparece na fotografia 1). São apresentados pelo olhar do fotógrafo fazendo 

modelagem em argila. Na parte superior da mesma página, outra imagem dá ênfase ao 

produto final do trabalho manual por eles desenvolvidos.   

 

 

Fotografia 8 

 

Recurso estético que se tornou marca registrada da produção fotográfica do 
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construtivista russo, Aleksandr Rodchenko, o contra-plongée - composição que enfatiza as 

linhas ascendentes na imagem - também foi incorporado por B. J. Duarte na produção de 

imagens que viriam a figurar parte do álbum, perfazendo um total de sete imagens que a 

utiliza, sendo que a fotografia 9, logo abaixo, é a que apresenta a composição ascensional 

mais acentuada.  Exibindo cinco garotos brincando sobre um escorregador, a imagem merece 

destaque por apresentar, além do contra-plongée, outros dois aspectos extraídos do repertório 

moderno em circulação. O primeiro diz respeito ao jogo de linhas obtido por meio da 

geometrização do aparelho de brincar e que acabam confluindo em direção ao centro da 

imagem. O segundo, apresenta o jogo de luz e sombra alcançado pela intensa iluminação solar 

sobre o referente, que deixou as cores da imagem perto da saturação.          
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Fotografia 9 

 

No álbum existem outras fotografias que foram produzidas em contra-plongées, 

embora não apresentem tomada em direção ascensional tão acentuada quanto a foto 9. 

As duas imagens a seguir (fotografias 10 e 11) nos mostram duas garotas, ora 



 173 

subindo o escorregador com expressão estática (“olhando para o céu”), ora encenando diante 

da câmera expressões de olhar em direção ao espectador (“olhando para a terra”). Na imagem 

que as sucedem (fotografia 12), duas garotas, que aparecem na imagem “Quatro tipos 

parqueanos: italiano, português, brasileiro, sírio e brasileiro (sic)”, ressurgem aqui 

equilibrando-se sobre um cavalete de madeira pouco perceptível na cena.  
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Fotografia 10 
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Fotografia 11  
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Fotografia 12 

 

O uso do contra-plongée como recurso estético não constitui o único ponto de 

aproximação entre as imagens 10, 11 e 12. Elas também estabelecem similitudes entre si na 

medida em que abordam as temáticas que estiveram na ordem do discurso médico e 



 177 

pedagógico dos anos 1930: a cultura física e a eugenia. Nessas imagens, as formas corporais 

femininas adquirem grande densidade graças ao ponto de vista ascensional adotado pelo 

fotógrafo, produzindo assim uma construção simbólica cujo objetivo é dar a ver que a 

vitalidade, a robusteza e a eugenia eram qualidades físicas das garotas que protagonizam a 

cena. Na imprensa paulista dos anos 1930, podemos encontrar indícios de que algumas 

crianças freqüentadoras dos Parques Infantis chegaram a participar dos campeonatos de 

robustez infantil realizados em São Paulo.  

Um desses concursos foi de Robustez da Criança Escolar, realizado em 12 de 

outubro de 1937, promovido pela revista Infância e por órgãos públicos, entre eles o 

Departamento de Cultura. Nicanor Miranda, em artigo publicado na Revista do Arquivo 

Municipal, destacou a participação de uma criança parqueana no evento por ter logrado 

classificar-se, entre o público escolar da capital paulista, como a criança mais “robusta” da 

cidade: 

Muitos frutos já se colheram nessa obra ainda em pleno início, e temos hoje 

mais um eloqüente testemunho desta asserção. Ivone Sciascia, a primeira 

menina classificada no Concurso, foi freqüentadora assídua do Parque 

Infantil da Lapa. Ao vencer a prova, sua mãe, cheia de alegria e de emoção 

procurou a instrutora daquele centro de recreio para agradecer os benefícios 

recebidos, declarando que graças aos jogos e à educação física sua filha 

fortalecera-se a ponto de vencer um concurso de robustez (MIRANDA, 

1937, p. 202).          

O ponto de vista descensional ou plongée, outro recurso estético que emergiu no 

bojo da visualidade moderna, também foi empregado pelo fotógrafo em parte dos registros 

produzidos sobre os Parques. Ao confrontarmos as imagens produzidas em contra-plongée e 

plongée, constatamos que, enquanto as tomadas ascensionais foram utilizadas por B. J. Duarte 

com o objetivo de enaltecer a compleição física infantil em sua vitalidade e disciplina, as 

descensionais colocam em evidência as atividades desenvolvidas pelas crianças. 
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 As fotografias 13 e 14 nos ajudam a compreender como o fotógrafo utilizou um 

suave plongée ao pretender dar ênfase à dança e ao piquenique realizados possivelmente em 

uma ocasião festiva.   

 

 

Fotografia 13 
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Fotografia 14 

 

Além do plongée, B. J. Duarte incorporou na produção da décima quarta imagem 

outro recurso estético extraído do repertório moderno e que fez uso recorrente nas cenas que 

capturou sobre a cidade de São Paulo: a composição linear.  

Na mesma imagem, intitulada “convescote”, o fotógrafo transformou tanto a 
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mesa de piquenique quanto as crianças posicionadas em seu entorno em amplas linhas 

suavemente inclinadas de modo que a verticalidade formada nessa composição converteu-se 

em uma barreira a separar, na cena capturada, meninas dos meninos. Na fotografia 15, a 

composição linear em direção vertical, mas com um leve desvio em relação ao eixo 

perpendicular, também se fez presente. Na cena abaixo, os quatorze garotos que realizam 

ginástica sobre cavalete de madeira encarnam, ao lado do aparelho, a linha que divide a 

imagem.  
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Fotografia 15 

 

As linhas oblíquas aparecem com grande freqüência na produção fotográfica de B. 

J. Duarte, precipuamente as que tratam de cenas urbanas. Viadutos, avenidas, automóveis e 

arranha-céus formam linhas desconcertantes que conduzem à diagonalidade do olhar. A 

mesma estética que o fotógrafo põe em jogo para representar o ritmo vertiginoso com que a 
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cidade vinha crescendo nos anos 1930, colocou ao serviço da construção de representações 

sobre os Parques Infantis.  

Nesse sentido, para a elaboração da fotografia 16, o fotógrafo construiu uma 

tensão visual causada pelo reforço das obliqüidades (linhas formadas pelas meninas em 

atividade física) e pelo equilíbrio das horizontais que cortam o segundo plano da imagem 

(público), resultando em uma imagem cadenciada e dinâmica, bem ao estilo das imagens 

produzidas no campo da visualidade moderna.            
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Fotografia 16 

 

A fotografia 17 configura um outro exemplo de composição que procura deslocar 

o olhar do observador para as linhas oblíquas. As três linhas diagonais formadas a partir do 

ordenamento das crianças direcionam nosso olhar para o canto superior à esquerda da cena, 
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desequilíbrio este reforçado pela diagramação inclinada da imagem sobre a página. O efeito 

vertiginoso e cadenciado gerado pelos elementos da composição imprime maior dinamismo e 

disciplina à atividade física encenada pelas crianças diante do olhar de B. J. Duarte.  

 

 

Fotografia 17 
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Fotografia 18 

 

Na imagem acima (18), a estética de representação moderna se inscreve tanto por 

meio da tomada da cena em contra-plongée, do jogo de luz e sombra formado pela incidência 

solar sobre os corpos posados, quanto pela obliqüidade formada a partir da parede humana 
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que se estabelece na cena. Percebe-se que a intenção do fotógrafo foi a de evidenciar uma 

situação de autocontrole, força e disciplina das crianças parqueanas, dialogando aqui, outra 

vez, com as imagens produzidas no bojo da estética do olhar totalitário.  

Até mesmo para visibilizar práticas de educação higiênica como o banho de sol 

(fotografia 19), o fotógrafo lançou mão da obliqüidade ao produzir linhas diagonais a partir do 

enfileiramento de crianças debruçadas sobre o gramado do Parque Infantil do Ipiranga. Nessa 

imagem, a higiene tem seu sentido intensificado quando o fotógrafo incorpora em sua 

produção um outro recurso plástico típico da fotografia moderna, o contraste de tom, que gera 

uma tensão entre corpos excessivamente iluminados pela incidência solar e fundo escuro do 

gramado.  Sob o título de “banho de sol”, a imagem é a única que se encontra diagramada em 

página dupla no álbum.  

 

 

Fotografia 19  

 

* 
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Originário de prescrição legal, o álbum Parques Infantis pretendeu dar a ver o 

modo como a “inteligência paulista” procurou ressignificar os playgrounds desativados da 

capital paulista ao transformá-los em estabelecimentos complementares à educação escolar 

cujos contornos foram delineados a partir dos princípios educacionais modernos inscritos no 

Código de Educação do Estado de São Paulo de 1933, como a educação física e a educação 

sanitária. Desse modo, não é por acaso que, no álbum, a cultura física e da higiene 

conseguiram impor seu peso visual sobre as demais temáticas. Outrossim, não surpreende que 

o Diretor de Educação e Recreios, Nicanor Miranda, tenha selecionado profissionais 

destacados do campo da educação, higiene e recreação para receber exemplares do álbum 

com a intenção de “informar-lhes pela imagem” – como percebeu Afrânio Peixoto - as ações 

educacionais voltadas para saúde e que estavam sendo desenvolvidas junto aos filhos de 

famílias operárias da capital paulista.  

As fotografias inseridas no álbum resultam do processo de criação operado pelo 

fotógrafo (KOSSOY, 2001, 2002 e 2007) e do poder e arbítrio do ângulo de tomada da cena 

(MACHADO, op. cit.). B. J. Duarte produziu as imagens sobre os Parques em função de seu 

repertório pessoal e cultural, bem como de seus filtros individuais e das possibilidades 

técnicas que lhe proporcionara sua Contax 35mm. O pequeno formato da câmera facilitou a 

mobilidade do fotógrafo dentro de seu campo visual.         

Imagens relacionadas à cultura física e às práticas higiênicas exigiram de B. J. 

Duarte uma construção estética sincronizada com as demandas de uma nova visualidade: para 

produzi-las, o fotógrafo apropriou-se de elementos plásticos do repertório moderno e do olhar 

totalitário – contra-plongées, as linhas e os closes – a fim dar ênfase à idéia de saúde e à força 

da criança freqüentadora dos Parques Infantis: encenações que dão a ver o refreamento e o 

confinamento da força, a precisão militar, a monumentalização corporal, os padrões rígidos e 

coreografados do corpo, enfim, elaboradas sob pontos de vista inusitados. No que diz respeito 
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aos aspectos gráficos, a diagramação das páginas do álbum estabeleceu sincronicidade com a 

arrojada experiência gráfica e fotográfica desenvolvida pela revista S. Paulo, outra publicação 

ilustrada produzido pelo grupo paulista que reservou à imagem lugar de destaque.  

Desta forma, procuramos entender que as fotos que constam do álbum - além de 

resultarem da interferência de seu autor (no que diz respeito à estética) e de seus contratantes 

(no que toca às orientações sobre os temas a serem registrados) – tentaram ser compreendidas 

por meio de sua interrelação com outras experiências visuais e culturais dos anos 1930, 

portanto, parte de uma percepção coletiva, um imaginário compartilhado por pessoas que 

viveram aquele momento (VIDAL, 1994, p. 129).      

Por fim, importa ressaltar que algumas imagens que constam do álbum foram 

construídas segundo concepções tradicionais de enquadramento – claro está em menor 

ocorrência se comparadas com as que foram elaboradas sob impacto da visualidade moderna 

no álbum. É o caso da fotografia abaixo, intitulada “Atividades Dramáticas”, na qual B. J. 

Duarte, ao fazer uso da câmera frontal à altura de seus olhos, decide organizar os elementos 

da cena segundo os princípios do código perspecto.  
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Atividades Dramáticas: teatro ao ar livre. Álbum Parques Infantis, 1937. Autor: B. J. Duarte 

 

Em menor número de ocorrência, podemos verificar também a presença de uma 

estética que, assim como a fotografia moderna e a fotografia tradicional, conformaram parte 

da bagagem cultural por meio da qual também foi educado: o pictorialismo. Na imagem 

abaixo, podemos notar a presença dos elementos extraídos do pictorialismo como o caráter 

bucólico e etéreo da cena representada, obtida através de um “maravilhoso encanto de uma 
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composição bem equilibrada ou a macieza de um ‘flou’ numa paisagem bem ‘angulada’” 

(DUARTE, 1937), sem descartar, no entanto, a idéia de disciplina e de ordem que se 

estabelece na construção simbólica da imagem quando professora e alunos rumam em direção 

ao banho de sol.  

 

 

Rumo ao Sol. Álbum Parques Infantis, 1937. Autor: B. J. Duarte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como já sinalizamos anteriormente, acreditamos que o álbum Parques Infantis foi 

produzido e utilizado com o intuito de promover o modo pelo qual intelectuais e políticos que 

controlavam a máquina administrativa paulista compreendiam a educação extra-escolar e 

como procuraram realizá-la à luz dos princípios da educação nova que circulavam no cenário 

educacional brasileiro das décadas de 1920 e 1930.  

Isto posto, as conclusões parciais que apresentamos no término dos capítulos 

indicam que a cultura física, a educação higiênica, a educação intelectual e a recreação 

conformaram a parte da aparência selecionada dos Parques Infantis que se pretendia 

reverberar por meio dessa publicação de caráter ilustrativo e de distribuição gratuita para um 

público seleto de receptores.  

 Por outro lado, também entendemos que o álbum serviu à finalidade de dar a ler 

os Parques Infantis como projeto resultante de uma nova mentalidade das demandas da 

modernidade, ou seja, das políticas públicas de educação e culturas efetivadas em São Paulo 

sob a égide do governo do grupo de Armando de Sales Oliveira que, entre os anos de 1933 e 

1937, esteve à frente do poder do Estado e patrocinou instituições “premeditadas” voltadas 

para aculturar, higienizar e disciplinar a população operária da cidade de São Paulo. 

A visibilidade das ações engendradas pelo grupo paulista no que diz respeito à 

educação extra-escolar encarnada nos Parques Infantis ficou a cargo do fotógrafo-artista B. J. 

Duarte, ou “Vamp”, que desde início dos anos 1930 passou a circular no interior do grupo 

paulista. Anita Malfatti também colaborou com a produção do álbum, tendo feito apropriação 

das representações iconográficas construídas por “Vamp” para compor as gravuras que 

conformaram a ilustração da capa. Dois artistas modernos – um da fotografia, outro, da 
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pintura foram incumbidos de construir representações de uma  educação extra-escolar calcada 

em princípios educacionais também modernos.  

  Nossa análise indicou que algumas imagens foram construídas para figurarem 

registros mais simples, como as que envolvem, precipuamente, a temática da educação 

intelectual, da arquitetura ou mesmo do prefeito em seu gabinete. Para documentar essas 

ocasiões, coube utilizar enquadramento tradicional ou concepções mais academicistas de 

fotografia. Por outro lado, as imagens construídas sob o signo da visualidade moderna 

configuraram imagens de propaganda de serviços que importava visibilizar, como os de 

higiene e de educação física.    

Do ponto de vista de sua materialidade, inferimos que B. J. Duarte apropriou-se de 

alguns aspectos do projeto gráfico incorporado na revista S. Paulo: a presença da inversão da 

relação texto-imagem (quando imprime à fotografia papel de destaque em detrimento da 

escrita), de fotomontagens e da utilização de tabelas, desenhos e outros elementos gráficos 

voltados para reforçar o entendimento da educação que o grupo paulista pretendeu exibir e 

veicular. 

Procuramos empreender, portanto, uma primeira tentativa de compreensão das 

tramas sobre a educação parqueana e dos modos pelos quais elas nos foram dadas a ver por 

meio das páginas do álbum Parques Infantis. Outras aproximações e questionamentos ainda 

precisam ser realizados sobre as relações entre o álbum e o contexto educacional dos anos 

1930 (como a escola nova), sobre os usos que dele foram feitos e, outrossim, acerca de sua 

relação com demais dispositivos de propaganda das ações governamentais do grupo paulista, 

entre outras possibilidades de análise.  

Em outras palavras, ainda é preciso encontrar muitos outros vestígios do imortal 

soluço da vida que rebenta, que rebenta das páginas do álbum... 
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