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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como tema a representação fotográfica da cidade e da indústria pelo 

fotógrafo alemão naturalizado brasileiro Hans Günter Flieg entre os anos de 1940 e 1960. O 

período entre o fim da Segunda Guerra Mundial e da ditadura do Estado Novo e o início da 

ditadura militar marca um intervalo democrático na história brasileira, no qual a ampliação e a 

modernização do parque industrial foram incentivadas pelo Estado, inicialmente por Getúlio 

Vargas, com a implantação de indústrias de base, e, posteriormente, por Juscelino Kubitschek, 

que, com o Plano de Metas, criou os mecanismos para a instalação das multinacionais no país. 

Concentrado em sua maior parte na região Sudeste, para onde convergiu a migração interna, o 

capital industrial proporcionou o intenso processo de metropolização da cidade de São Paulo, 

cenário onipresente na fotografia de Flieg. Contratado por importantes indústrias à época, o 

fotógrafo criou fotorreportagens em que documentou as instalações, o trabalho e a produção 

industrial. Paralelamente, sua atuação na publicidade o levou a registrar o crescimento da 

capital paulista, marcado pela verticalização das edificações, pela modernização do mercado 

de bens de consumo, com a inserção de inúmeros produtos industrializados voltados à classe 

média, pelo incremento do circuito cultural e artístico e por mudanças nos hábitos domésticos 

e na sociabilidade urbana. Nesta dissertação, cujo embasamento teórico é a cultura visual e os 

estudos de fotografia e história, a prática fotográfica de Flieg é analisada, bem como os 

procedimentos formais que aproximam sua representação do campo artístico e têm como 

referência a fotografia moderna europeia e norte-americana. Abordamos ainda a relevância de 

sua obra para o estudo da cultura material contemporânea e para a documentação visual da 

industrialização brasileira na metade do século XX. A pesquisa investiga os conteúdos das 

fotografias urbanas e industriais de Flieg, os contextos de sua produção, a circulação social na 

época de sua criação e os diferentes circuitos que delas se apropriaram ao longo do tempo. 

 

Palavras-chave: Fotografia. História. Modernidade. Representação. Cultura visual.  



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation is about the photographic representation of the city and industry by the 

German photographer naturalized Brazilian Hans Günter Flieg between the years 1940 and 

1960. The period between the end of World War II and the dictatorship of the Estado Novo 

and the beginning of the military dictatorship marks a democratic interval in Brazilian history, 

in which the expansion and modernization of the industrial park was encouraged by the State, 

initially by Getúlio Vargas, with the implementation of heavy industries, and later by 

Juscelino Kubitschek, who, with the Plano de Metas [Plan of Goals], created the mechanisms 

for the installation of multinationals in the country. Concentrated mostly in the Southeast 

region, where internal migration converged, the industrial capital provided the intense process 

of metropolization of the city of São Paulo, an ubiquitous scenario in Flieg's photography. 

Hired by important industries at the time, the photographer created photo-reportages in which 

he documented the installations, work and industrial production. At the same time, his 

performance in advertising led him to register the growth of São Paulo's capital, marked by 

verticalization of buildings, the modernization of the consumer goods market, with the 

insertion of countless industrialized products aimed at the middle class, the increase of the 

cultural and artistic circuit and changes in domestic habits and urban sociability. In this 

dissertation, whose theoretical basis is visual culture and studies of photography and history, 

Flieg's photographic practice is analyzed, as well as the formal procedures that bring his 

representation closer to the artistic field and have as reference modern European and North 

American photography. We also address the relevance of his work for the study of 

contemporary material culture and for the visual documentation of Brazilian industrialization 

in the mid-20th century. The research investigates the contents of Flieg's urban and industrial 

photographs, the contexts of their production, the social circulation at the time of their 

creation and the different circuits that have appropriated them over time. 

 

Keywords: Photography. History. Modernity. Representation. Visual culture.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ensaísta norte-americana Susan Sontag (1983) conta que, na década de 1920, com a 

difusão de imagens pela imprensa, o fotógrafo passou a ser visto como um herói moderno, um 

desbravador que, tal qual o aviador ou o antropólogo, tinha contato, em suas viagens, com 

paisagens inexploradas, povos distantes e realidades fantásticas (SONTAG, 1983). Pela 

fotografia, as revistas ilustradas da época vendiam aos seus leitores a ilusão de, da mesma 

forma que os fotógrafos, também conhecer “novos reinos”, “o mundo visto de cima” “o 

mundo visto através de lentes de aumento”, “as belezas de todo dia”, “o universo invisível”, 

“o milagre da luz”, “a beleza das máquinas” (SONTAG, 1983, p. 53).  

 

Foto 1 – Hans Günter Flieg na Usina Cachoeira do França, Vale do Rio Juquiá, SP, Minoru 

Yoshida, 1956. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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A Foto 1, que escolhemos para introduzir nossa dissertação sobre a representação1 

fotográfica do projeto de modernidade industrial brasileira entre os anos 1940 e 1960 pelo 

fotógrafo alemão naturalizado brasileiro Hans Günter Flieg, evoca, em nossa interpretação, o 

mito do fotógrafo como herói moderno. Captado por um de seus assistentes, o registro mostra 

esse autor como um viajante que revela com sua câmera a transformação de uma paisagem 

natural, formada por rio e montanhas, em um cenário de natureza modificada pela ação do 

homem ao implantar uma usina hidrelétrica. 2
 

No momento desse registro, contando com 33 anos de idade, Flieg já havia 

presenciado outras transformações além dessa que estava fotografando, como a da Alemanha, 

sua terra natal, que em pouco mais de uma década, entre 1919 e 1933, deixara de ser uma 

nação democrática orientada pelo pensamento iluminista, em que a arte moderna florescera 

sob o signo do progresso industrial, para se tornar o palco de uma das experiências mais 

dilacerantes da história da humanidade, o nazismo e o genocídio judeu. Precocemente, vira a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) inverter o fluxo natural dos acontecimentos e impor-

lhe a necessidade de emigrar para sobreviver ao Holocausto. Na nova terra, o Brasil, sentira o 

preconceito do Estado por sua origem e religião, em decorrência do posicionamento do país 

no confronto, mas também a porta aberta para recomeçar a vida e exercer uma profissão. 

No mesmo ano de realização dessa imagem, 1956, o Brasil também iniciava um 

intenso processo de transformação. Tomara posse um novo presidente, Juscelino Kubitschek 

(1902-1976), abrindo um interregno democrático na história do país, que havia pouco mais de 

uma década fora marcado pela ditadura do Estado Novo (1937-1945). Seu slogan de governo, 

“50 anos em 5”, evocava a ideia de aceleração do tempo histórico para abreviar o déficit que 

separava o país, de estrutura predominantemente agrária, do mundo civilizado. As amarras do 

subdesenvolvimento seriam vencidas com um plano de metas que visava à expansão de nossa 

economia a partir da modernização industrial.3 

A hidrelétrica da fotografia era, portanto, parte essencial desse projeto político, já que 

a modernização não se concretizaria sem investimento em infraestrutura e geração de energia. 

                                                           
1
 Adotamos a concepção de representação plasmada por Hall (2016), para investigar os processos de construção 

social da realidade. Para o autor, a fotografia é um sistema representacional que possibilita a produção e o 

compartilhamento de sentidos que não são fixos e estão sempre sujeitos aos condicionantes históricos e às 

mudanças de um contexto cultural para outro.  
2
 O registro capta o fotógrafo em ação produzindo imagens da implantação da usina hidrelétrica de Cachoeira do 

França, situada no leito do Rio Juquiá, na cidade de Juquitiba, interior de São Paulo, por encomenda da 

Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), indústria pertencente ao grupo empresarial Votorantim, da família 

Ermírio de Moraes. Flieg foi contratado para o trabalho pela agência publicitária Standard. 
3
 Uma abordagem mais ampla do governo JK e do cenário cultural e artístico do período será desenvolvida na 

seção 4. 
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Ela simbolizava a necessidade de construir um país do tamanho do sonho desse país. Ao 

registrar sua construção, Flieg contribuía para a representação pela fotografia desse projeto de 

modernidade, mas, mais ainda, colaborava, mesmo que não intencionalmente, para a 

formação de um imaginário sobre esse período. Assumia assim o duplo papel de testemunha e 

de agente da história. 

Naquele momento, o Brasil dava sinais de que havia superado o trauma do suicídio de 

seu líder mais popular, Getúlio Vargas (1882-1954), ocorrido dois anos antes dessa foto, e 

passava a acreditar na “promessa de felicidade” de ser o “país do futuro”.4 Sem Vargas, 

passava-se a apostar na imagem de um Brasil “página branca”, de acordo com o crítico de arte 

Lorenzo Mammì (2013, p. 35), que, graças à sua juventude, teria mais disposição do que 

outras nações para se adequar às condições de vida mais eficientes e modernas (MAMMÌ, 

2013). Em outras palavras, sonhar e projetar o futuro estavam em nossas mãos. 

Como observam os historiadores João Manuel Cardoso de Mello e Fernando A. 

Novais (1998), naqueles anos 1950, a sensação dos brasileiros era a de que faltava dar uns 

poucos passos para finalmente nos tornarmos uma nação moderna (MELLO; NOVAIS, 

1998). 

 

Imaginavam até que estaríamos assistindo ao nascimento de uma nova civilização 

nos trópicos, que combinava a incorporação das conquistas materiais do capitalismo 

com a persistência dos traços de caráter que nos singularizavam como povo: a 

cordialidade, a criatividade, a tolerância. (MELLO; NOVAIS, 1998, p. 560). 

 

De fato, nosso projeto de modernidade apresentava peculiaridades que o 

diferenciavam de outros ciclos de modernidade pelos quais passaram os países considerados 

desenvolvidos. Era uma modernidade projetada politicamente e imaginada culturalmente, 

segundo o professor do Departamento de Filosofia da PUC-Rio Pedro Duarte de Andrade.
5
 

Uma rápida abordagem sobre os vários campos de produção cultural e artística do período, 

sem a pretensão de aprofundamento, confirma a tese defendida pelo professor. 

                                                           
4
 A expressão “Brasil, país do futuro” tornou-se conhecida ao nomear um dos livros do poeta e escritor judeu 

austríaco Stefan Zweig (1881-1942), o qual reúne relatos de suas viagens pelo país (ZWEIG, 1941). A primeira 

estada de Zweig em terras brasileiras, por cerca de dez dias, ocorreu em 1936, quando foi recebido por 

autoridades ligadas ao governo Getúlio Vargas e pela intelectualidade local. Nessa mesma viagem à América do 

Sul, conheceu Buenos Aires. Em decorrência dos horrores da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mudou-se 

definitivamente para o Brasil com sua esposa Charlotte Zweig em 1939, mesmo ano da chegada de Flieg e sua 

família. O escritor e sua esposa se instalaram em Petrópolis, onde cometeram suicídio em 1942. 
5
 Tivemos contato com as considerações do professor a respeito da modernidade brasileira dos anos 1950 no 

curso livre A cultura moderna brasileira através de fotografias, realizado pelo Instituto Moreira Salles (IMS), Rio 

de Janeiro, em maio de 2019 (INSTITUTO MOREIRA SALLES, 2019b). 
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Na música, João Gilberto (1931-2019) descobria na caixa acústica formada pelas 

paredes de um cômodo da casa de sua irmã Dadainha, em Diamantina, Minas Gerais, a batida 

perfeita de seu violão. Ampliando a lição dos modernistas dos anos 1920, o músico de 

Juazeiro do Norte, Bahia, misturou antropofagicamente o jazz ao samba e deu origem a um 

novo ritmo musical, a bossa nova, ou o cool jazz. Na literatura, João Guimarães Rosa (1908-

1967) apresentava, no romance épico Grande sertão: veredas, lançado em 1956, a 

modernidade brasileira na linguagem e na riqueza filosófica das reflexões de um dos sujeitos 

mais arquetípicos da nação, o sertanejo tropeiro e jagunço. 

Nas artes plásticas, as bienais promoviam o diálogo sofisticado dos artistas do 

nascente movimento neoconcreto brasileiro com a vanguarda da abstração geométrica 

internacional, como o suíço Max Bill (1908-1994), formado pela Bauhaus, cuja escultura 

Unidade Tripartida, 1948/49, fotografada por Flieg, foi premiada na categoria Escultura na I 

Bienal de Artes do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP), em 1951. 

Representantes do movimento neoconcreto, Hélio Oiticica (1937-1980) criava, nos anos 1950, 

relevos espaciais que tiravam a pintura de seu suporte bidimensional, projetando-a 

tridimensionalmente; e Lygia Clark (1920-1988) operava o mesmo processo com as 

esculturas articuláveis da série Bichos (1960).  

O plano piloto de Brasília, a nova capital federal, que tornaria a arquitetura moderna 

brasileira referência mundial, começava a ser gestado naqueles anos 1950 pelos traços do 

urbanista Lúcio Costa (1902-1998), que mimetizavam um pássaro ou avião, enquanto os 

edifícios e palácios criados na prancheta de Oscar Niemeyer (1907-2012) para a cidade 

projetada guardavam distância suficiente para que se pudesse contemplar o céu do planalto.6 

Ressalte-se que essa ambiência propícia à estética moderna, não só na fotografia, mas 

nas artes plásticas, na arquitetura, na música, entre outros campos, também foi fruto das 

intensas transformações vivenciadas em escala global com o término da Segunda Guerra 

Mundial e o rearranjo das nações segundo duas forças político-econômicas antagônicas (as 

nações capitalistas do Ocidente e o bloco socialista oriental). Divididas, as sociedades se 

reorganizaram entre aquelas detentoras de um elevado grau de desenvolvimento econômico e 

outras em estágios diferenciados de desenvolvimento. Os horrores da guerra se fizeram sentir 

nos anos seguintes ao fim do conflito, marcando profundamente a arte e a cultura. Os artistas 

deram diferentes respostas ao trauma, alguns tentando manter aceso o ideário das vanguardas 

                                                           
6
 Lúcio Costa destaca a importância da presença do céu na concepção urbanística da cidade no documento 

Brasília revisitada, 1985/87: “Da proposta do plano-piloto resultou a incorporação à cidade do imenso céu do 

planalto, como parte integrante e onipresente da própria concepção urbana – os „vazios‟ são por ele preenchidos; 

a cidade é deliberadamente aberta aos 360 graus do horizonte que a circunda” (COSTA, [1987]). 
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do início do século XX; outros, na impossibilidade de figurar o vivido, optaram pela 

abstração. 

Com disciplina germânica, criatividade, conhecimento histórico e artístico-cultural 

profundo, amplo domínio técnico de seu ofício e otimismo pelo Brasil, que adotou em 1939 e 

dele só sairia pela primeira vez em 2008, para retornar à cidade natal, Chemnitz, na Saxônia, e 

visitar sua primeira exposição na Europa,7 Flieg se desenvolveu profissionalmente ao passo 

que o país esboçava seu projeto de modernidade no pós-guerra. A condição de fotógrafo o 

colocou como um leitor privilegiado desse período.  

Flieg atuou profissionalmente da metade da década de 1940 até o final dos anos 1980 

no campo da fotografia aplicada à publicidade, à documentação industrial, às artes e à 

arquitetura. Nesse período, produziu cerca de 60 mil imagens, segundo um dos pesquisadores 

de sua obra, o jornalista e crítico de fotografia Moracy Oliveira (2014), que abrangem o 

registro de produtos, construções, obras de arte, patrimônio histórico, natureza (OLIVEIRA, 

2014). Suas imagens foram comissionadas por empresas de diferentes setores (alimentício, 

mobiliário, engenharia, vestuário, calçados, automotivo, decoração, máquinas de escrever e de 

calcular, equipamentos de precisão). Entre seus clientes de maior porte figuraram corporações 

como Indústria Elétrica Brown Boveri, Pirelli, Rhodia, Olivetti, Villares, Mercedes-Benz e 

Cia. Brasileira de Alumínio, sediadas, em sua maior parte, em São Paulo e sua região 

metropolitana. Em reportagens fotográficas para fins corporativos, registrava as instalações 

industriais, o maquinário, a atividade laboral e as etapas de transformação da matéria-prima 

em bens de consumo. Sua fotografia industrial compreende ainda a implantação de grandes 

obras de engenharia como as hidrelétricas e termelétricas. Também atuou na cobertura de 

eventos comemorativos e artísticos e registrou as transformações urbanas vividas pelo 

crescimento, verticalização e consequente processo de metropolização da capital paulista. 

O recorte temporal de nossa pesquisa, décadas de 1940 a 1960, compreende a primeira 

fase do fotógrafo, marcada pela estabilização com estúdio próprio na capital paulista e pelo 

crescimento da atuação autônoma no mercado da publicidade e da documentação corporativa. 

Sua prática, que abordaremos no decorrer desta dissertação, não era decorrente de um projeto 

artístico definido, a exemplo de outros fotógrafos que iniciaram trajetória na mesma época 

que ele – dos quais apresentamos sínteses biográficas ao longo da dissertação –, nem 

tampouco a modernidade era programática em sua representação, já que não participou de 

                                                           
7
 A exposição Hans Günter Flieg – Dokumentarfotografie aus Brasilien/Documentary Photography from Brazil 

(1940-1970), foi realizada na Kunstsammlungen Chemnitz, por iniciativa da municipalidade, entre 7 de março e 

1 de junho de 2008. Anteriormente, havia sido apresentada nas cidades alemãs de Bamberg e Stuttgart. Nessa 

ocasião, o fotógrafo retornou, depois de 69 anos, à Alemanha. 
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associações como os fotoclubes, que, nesse mesmo período, se preocuparam em constituir 

uma linguagem fotográfica moderna brasileira. 

Nosso recorte coincide com o período que marca a experiência da fotografia moderna 

brasileira. De acordo com os historiadores da arte Helouise Costa e Renato Rodrigues (1995), 

situada no enclave entre o pós-guerra e o golpe militar, a fotografia moderna constituiu-se no 

país em um movimento de renovação que irrompeu com a atuação de fotógrafos amadores em 

fotoclubes, inicialmente em São Paulo e posteriormente em várias partes do país (COSTA; 

RODRIGUES, 1995). Fundado em 1939, em São Paulo, o Foto Cine Clube Bandeirante se 

configurou, até 1945, em um dos principais espaços de difusão da fotografia pictorialista em 

salões e boletins impressos. Com o final da guerra, houve uma mudança nesse direcionamento 

e os fotógrafos participantes passaram a se alinhar com a produção fotográfica da vanguarda 

europeia do início do século XX, como forma de desconstruir a herança documental da 

fotografia brasileira do século XIX, além de rejeitar a produção pictorialista, por sua feição 

academicista. Integram essa fase do movimento fotoclubista fotógrafos como José Yalenti 

(1895-1967), German Lorca (1922), Thomas Farkas (1924-2011), José Oiticica Filho (1906-

1964), Geraldo de Barros (1923-1998) e Chico Albuquerque (1917-2000), que, a exemplo de 

Flieg, se dedicou à fotografia publicitária e à fotografia de documentação industrial. Os 

fotoclubistas criaram uma representação de feição radicalmente contemporânea, urbana e 

cosmopolita, cujo caráter contestador se apresentava na forma abstrata em detrimento do 

repertório figurativo, e na linguagem, que tensionava os limites do aparelho fotográfico e do 

próprio código perspéctico de representação. A renovação levada a cabo pelos fotoclubistas 

ficou conhecida como Escola Paulista e fez-se sentir na produção de outros fotógrafos 

modernos, mesmo que não participantes desse movimento. 

Considerado um dos pioneiros da fotografia publicitária no país, Flieg sempre se 

colocou como um fotógrafo profissional, cuja trajetória, pontilhada pelos êxitos e pelas 

dificuldades inerentes a essa profissão, se constituiu a partir das encomendas que recebeu e 

dos desafios apresentados em cada trabalho. Essa característica permitia a ele “entrar e sair da 

modernidade quando desejasse e achasse necessário”, de acordo com Daniela Palma (2003, p. 

18), pesquisadora da obra do fotógrafo.8 

                                                           
8
 Incorporamos à nossa dissertação informações advindas de pesquisadores que nos precederam na abordagem 

da trajetória e da obra de Hans Günter Flieg. Assim, ao longo da narrativa, são referenciadas a pesquisa 

acadêmica realizada por Daniela Palma, e os artigos, ensaios, resenhas biográficas e comentários críticos 

elaborados por Ricardo Mendes, Moracy Oliveira, Helouise Costa, José de Souza Martins, Sérgio Burgi, 

Lorenzo Mammì, Samuel Titan Júnior, Helfried Strauss e Martina Merklinger. Também referenciamos trabalhos 

em que a obra de Flieg é subsidiária à abordagem de temas como a arquitetura, a exemplo da pesquisa acadêmica 

de Alexandre Penedo Barbosa de Melo. 
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No entanto, é preciso ressaltar que desde o início a produção de Flieg teve a marca do 

trabalho artístico, em decorrência das escolhas técnicas do fotógrafo e de seu repertório 

cultural e estético. Sua obra, portanto, atendia às demandas comerciais com registros que não 

prescindiam de uma concepção autoral e criativa. 

A partir de 1981, a fotografia de Flieg começou a ser exposta com maior frequência e 

abrangência em instituições culturais e museológicas. Até então, haviam sido esporádicas suas 

inserções nesse circuito. A primeira exposição individual de grande porte foi Hans Günter 

Flieg – 40 Anos de Fotografia, no Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS/SP) 9, 

organizada por iniciativa do fotógrafo e historiador da fotografia Boris Kossoy.10 A partir de 

então, a obra de Flieg foi ganhando espaço, em âmbito nacional e internacional, com 

exposições individuais e a participação em coletivas, além da incorporação de fotografias 

isoladas ou conjuntos de imagens por importantes coleções, como Pirelli-Masp (Museu de 

Arte de São Paulo), Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo 

(MAC/USP), MIS/SP e Instituto Itaú Cultural.11 

Nesse momento em que o circuito artístico passou a circular com maior frequência sua 

obra, o fotógrafo reconheceu, em depoimento ao MIS/SP ([ENTREVISTA...], 1981b), o valor 

histórico do seu arquivo fotográfico e a preocupação com a manutenção dos negativos em 

condições adequadas de climatização. Isso o levou a procurar uma instituição de guarda que 

pudesse não só preservar suas imagens, mas acima de tudo publicá-las.  

                                                           
9
 De acordo com depoimentos de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 11 e 20 de setembro de 2019, na 

exposição do MIS/SP foram apresentadas 120 fotografias, além de outros itens, como impressos. A mostra fez 

parte da programação da Comissão de Fotografia e Artes Aplicadas da Secretaria de Estado da Cultura de São 

Paulo, da qual Flieg era integrante nos anos 1980, sob a presidência do fotógrafo Boris Kossoy, também diretor 

do referido museu à época. Por ocasião da mostra, que percorreu o estado de São Paulo, a Comissão produziu 

uma publicação com 38 imagens, selecionadas pelo próprio Flieg (SÃO PAULO, [1981]). 
10

 De acordo com depoimentos de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 13 e 18 de setembro de 2019, o 

fotógrafo conheceu Boris Kossoy em 1972, durante encontros do grupo carioca Photo Galeria na casa da 

fotógrafa Madalena Schwartz (1923-1993), em São Paulo, para a organização de uma exposição desse coletivo, 

realizada na Galeria Bonfiglioli, São Paulo, em 1973, da qual foi um dos participantes. Sobre a trajetória de 

Kossoy, recomendamos a leitura de Hollanda (2018). 
11

 A base de dados do site Fotoplus (2020), editada pelo pesquisador da fotografia Ricardo Mendes, lista a 

participação do fotógrafo em mais de 100 eventos artísticos entre 1945 e 2019, os quais compreendem: 

exposições individuais; exposições coletivas; obras em exposições de outros fotógrafos; salões (como o I Salão 

Nacional de Propaganda, promovido pelo Masp, em 1950); concursos de calendários; premiações. A base 

registra ainda atividades como seminários, palestras, debates, depoimentos, entrevistas para documentários 

(como Irmãos de navio, 1996, do diretor Sérgio Oksman, sobre a imigração judaica) e programas de TV. A obra 

de Flieg é contemplada em artigos e ensaios críticos publicados em revistas como a Habitat (n. 2, 1951, e n. 8, 

1952) e Objetiva, do Sindicato das Empresas de Artes Fotográficas no Estado de São Paulo (Seafesp), ao qual se 

filiou em 1949 (SÃO PAULO, [1981]). Biografia, resenha critica e seleção de imagens integram o verbete do 

fotógrafo na Enciclopédia Itaú Cultural (HANS..., 2019). Catálogos e livros editados por instituições culturais e 

museológicas e trabalhos acadêmicos, como o de Palma (2003), são dedicados à sua trajetória e obra. Suas 

fotografias foram ainda reproduzidas em livros como Cidadela da Liberdade (São Paulo: Sesc, 2000); e A antiga 

sinagoga em Chemnitz (NITSCHE, Jürgen. Chemnitz: Kunstsammlungen Chemnitz; Berlim: Bielefeld, 2013). 
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Tal ação se concretizaria em 2006, com a aquisição do arquivo pelo Instituto Moreira 

Salles (IMS). A partir de então, as possibilidades de circulação de sua obra se ampliaram, por 

meio de ações como exposições individuais e coletivas e a publicação de catálogos que 

apresentam as diferentes temáticas em que se divide sua representação.12 

A crescente inserção no circuito artístico nacional e internacional proporcionou 

leituras da obra de Flieg que o vincularam como representante da fotografia moderna 

brasileira e em diálogo com as vanguardas europeias, como a Nova Objetividade Alemã e a 

Bauhaus, surgidas no ambiente de efervescência cultural e artística da República de Weimar 

(1919-1933), ou mesmo com a escola do fotojornalismo norte-americano dos anos 1930, com 

fotógrafos como Margaret Bourke-White (1904-1971), que atuaram em publicações como as 

revistas Life e Fortune. As referências modernas, evidentes em sua obra, acabaram por tornar 

predominante uma leitura que valoriza sua vasta produção em preto e branco e confere menos 

destaque ao trabalho realizado em cor. Em depoimento a esta pesquisa, o fotógrafo aponta a 

questão, ao dizer ter sido marcado como fotógrafo p&b.13 No entanto, Flieg sempre 

experimentou as possibilidades do registro em cor, acompanhando a evolução dos materiais 

fotográficos e das técnicas de revelação ao longo do século XX e incorporando-os à sua 

atividade.  

                                                           
12

 A guarda do arquivo do fotógrafo pelo IMS compreende a disponibilização, em seu banco de imagens, aberto 

à consulta de pesquisadores mediante agendamento, de 25.707 itens digitalizados, dos quais 25.292 são registros 

individualizados e 415 folhas de contato (folhas de papel fotográfico em que se imprimem, em formato reduzido, 

todas as imagens de um rolo de filmes). Uma seleção de cerca de 30 fotografias do autor está disponível na 

versão online do banco de imagens (INSTITUTO MOREIRA SALLES, 2019d). Na área Acervos/Fotografia do 

site da instituição, encontram-se verbete biográfico e cronologia da atuação do fotógrafo, além de textos sobre 

sua obra. Na seção “Por Dentro do Acervo”, que integra essa página, é possível acessar artigos, notícias e 

fotografias que mostram a circulação da obra do fotógrafo por intermédio de trabalhos acadêmicos ou sua 

apropriação em outros circuitos artísticos, como a literatura. No canal do IMS na plataforma Youtube há o vídeo 

Hans Gunter Flieg fala sobre “Modernidades Fotográficas” (HANS..., 2016). O trabalho com o acervo Flieg 

compreende a conservação e reprodução de negativos e a manutenção de objetos físicos como álbuns 

fotográficos, peças gráficas como calendários, cadernos de trabalho, catálogos de exposições e recortes de 

anúncios com suas fotografias aplicadas, publicados em veículos de imprensa. A primeira exposição promovida 

pela instituição com a obra de Flieg foi a coletiva São Paulo, 450 anos: A imagem e a memória da cidade no 

acervo do Instituto Moreira Salles, na Galeria de Arte do Sesi, São Paulo, e no IMS, Rio de Janeiro, em 2004. 

Seguiram-se as mostras Flieg: fotógrafo, realizada entre 2010 e 2012 no IMS Rio de Janeiro e no IMS Poços de 

Caldas; e Flieg fotógrafo. Indústria, design, publicidade, arquitetura e arte na obra de Hans Günter Flieg. 

Fotografias do acervo do Instituto Moreira Salles, realizada, em versão reduzida, na galeria Zoom, Paraty, como 

parte da programação do 8º Paraty em Foco, em 2012, e em versão completa no MAC/USP, entre 2014 e 2015. 

Essa montagem ensejou a realização do seminário internacional e da publicação bilíngue Modernismos em 

diálogo: o papel social da arte e da fotografia a partir da obra de Hans Günter Flieg, em 2015, pelo 

MAC/USP, além da publicação do catálogo Flieg, pelo IMS, em 2014. Outra montagem foi Modernidades 

fotográficas 1940-1964, José Medeiros, Thomas Farkas, Marcel Gautherot e Hans Günter Flieg no acervo do 

Instituto Moreira Salles, iniciada no Museum für Fotografie, Berlim, em 2013, com o título Brasiliens Moderne, 

1940-1964, e que ao longo de cinco anos percorreu instituições em Lisboa, Paris, Madri, além das sedes da 

instituição no Rio de Janeiro (2016) e em Poços de Caldas (2018). A mostra foi acompanhada de catálogo 

homônimo realizado em parceria com a referida instituição berlinense, em 2013. 
13

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 1 de agosto de 2019. 
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Um conjunto menos difundido de sua produção fotográfica em cor pode ser verificado 

nas fotografias para os calendários produzidos pela Indústria Elétrica Brown Boveri, entre os 

anos de 1964 e 1972.14 Para Flieg, a produção de imagens para calendários representou uma 

mudança em sua trajetória que se refletiu, inclusive, na própria forma de o fotógrafo se ver 

como profissional: 

 

Até o começo dos calendários para a Brown Boveri eu me considerava 

profissionalmente, vamos dizer, um fotógrafo de encomendas; quando você diz 

propaganda de indústria, publicidade, tudo isso é atendimento ao cliente. Os 

calendários me permitiram uma liberdade muito maior, uma criatividade maior, não 

que os outros trabalhos não tenham tido.
15

 

 

A criação de imagens para os calendários permitiu a Flieg conhecer o Brasil. Embora 

o fotógrafo tivesse visitado diferentes regiões do país em trabalhos anteriores, esse 

conhecimento era limitado pelas exigências das encomendas que recebia. No caso dos 

calendários, em que tinha liberdade para a escolha dos assuntos, já que o cliente esboçava 

apenas uma ideia geral do que queria ver retratado, o fotógrafo teve a oportunidade de travar 

um contato mais profundo com a herança histórica, artística e cultural brasileira presente na 

arquitetura colonial de Paraty e do Rio de Janeiro, no Museu do Ouro de Sabará, nas igrejas 

barrocas e conjuntos escultóricos de Ouro Preto e Congonhas. Mesmo quando produziu 

imagens em São Paulo para compor calendários, o fez pautado pelo interesse histórico, ao 

registrar, por exemplo, os vários elementos esculturais que compõem um dos símbolos 

brasileiros mais emblemáticos, o Monumento à Independência (também conhecido como 

Monumento do Ipiranga ou Altar da Pátria). “Aprendi história do Brasil fazendo 

calendário!”16  

Assim, em nosso entendimento, as viagens para os calendários tiveram para Flieg o 

mesmo sentido de exploração e descoberta do Brasil que, em 1924, moveu o grupo de 

                                                           
14

 De acordo com depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 19 de agosto de 2019, o diretor geral da 

Brown Boveri, o suíço Paul Hubacher, fotógrafo de 35mm, foi quem o convidou a criar as imagens para os 

calendários. O fotógrafo produziu fotografias para seis calendários, de acordo com a Secretaria de Estado da 

Cultura (São Paulo, [1981]) e Mendes (2015): Aspectos Pitorescos e Culturais de São Paulo (1964, agraciado 

com o Prêmio Ampulheta na categoria Turístico pela Seção de Arte da Biblioteca Municipal Mário de Andrade); 

Aspectos Pitorescos e Culturais do Rio de Janeiro (1965); Paraty (1966); Barroco Mineiro (1967); Sabará: Brasil 

Colonial e Barroco (1971); e Monumento do Ipiranga (1972).  
15

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 30 de julho de 2019. 
16

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 13 de setembro de 2019. Ao receber encomendas para 

reportagens fotográficas, Flieg tinha como procedimento realizar uma pesquisa prévia e minimamente 

aprofundada, geralmente consultando a bibliografia disponível sobre o assunto que cobriria. Por exemplo, para 

as imagens que compõem o calendário da Brown Boveri de 1972, centrado na representação do Monumento à 

Independência, numa homenagem que a empresa prestava ao país pelo sesquicentenário de sua independência, o 

fotógrafo leu o livro Artes Plásticas na Semana de 22, da crítica e historiadora da arte Aracy Amaral. 
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intelectuais e artistas modernistas formado por Tarsila do Amaral (1886-1973), Olívia Guedes 

Penteado (1872-1934), Oswald de Andrade (1890-1954), Mário de Andrade (1893-1945) e 

pelo poeta suíço Blaise Cendrars (1897-1961) ao visitar as cidades históricas mineiras. A 

própria Tarsila do Amaral, para quem Flieg produziu reproduções de obras de arte, como 

veremos na seção 3, relatou ao fotógrafo, quando este lhe contou sobre sua viagem a Minas, 

que, depois de ter conhecido as cidades mineiras, havia voltado de lá mais brasileira.17
 

Sintomaticamente, as viagens de Flieg tiveram início no mesmo ano em que o fotógrafo 

naturalizou-se brasileiro, em 1965, deixando sua condição de imigrante e refugiado de guerra. 

Uma decorrência das fotografias para calendários foi a reprodução de registros criados 

na viagem a Minas Gerais para o calendário de 1967 no livro Passeio a Ouro Prêto, da 

escritora Lúcia Machado de Almeida (1971). Nesse trabalho, Flieg experimentou a técnica de 

alto-contraste em negativos 35 mm e 9 x 12, o que resultou nas 32 cópias fotográficas que 

ilustram a obra. Essa foi a primeira experiência de publicação e de circulação social de sua 

fotografia de caráter mais autoral em um circuito diferente do da publicidade e da 

comunicação corporativa, no caso a literatura.18 

Ao longo desta dissertação, incorporamos extratos da entrevista que Flieg concedeu ao 

MIS/SP há 38 anos, quando ainda se encontrava em atividade. Também apresentamos trechos 

dos depoimentos que concedeu à nossa pesquisa.19 Ao estabelecer o diálogo com o fotógrafo, 

atualmente com 96 anos de idade, num procedimento que se assemelha à metodologia de 

realização de entrevistas de história oral,20 o ouvimos rememorar suas origens e trajetória, 

além de conhecer sua autoimagem e considerações acerca de sua obra fotográfica e da 

fotografia como prática e meio de expressão. Assim, os trechos que selecionamos abordam o 

contexto de produção de seus trabalhos; a circulação social de suas imagens no período em 

que foram produzidas; os procedimentos que adotou, calcados no profundo conhecimento das 

                                                           
17

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 18 de setembro de 2019. 
18

 Optamos por não aprofundar a análise das fotografias decorrentes das encomendas para a produção de 

calendários da Brown Boveri, destarte o fato de o fotógrafo considerar este conjunto de imagens, de inegável 

qualidade técnica e apuro formal, como a produção em que teve maior liberdade de criação. Em nossa visão, no 

entanto, a fotografia para esses calendários não estabelece relações diretas com a questão da modernidade, que 

orienta nossa pesquisa, por serem registros de inspiração mais romântica, que evocam sentidos históricos 

diferentes dos que privilegiamos, ligados ao patrimônio natural e artístico-cultural e a monumentos que forjaram 

uma narrativa de caráter cívico para o país. 
19

 Incorporamos à nossa pesquisa o depoimento dado por Flieg em entrevista ao MIS/SP, em 1981, coordenada 

por Boris Kossoy, com a participação de Moracy Oliveira, Fred Jordan, Eduardo Castanho, Paulo Barbosa e 

Paulo Arthur Nascimento; e os depoimentos que o fotógrafo concedeu à nossa pesquisa, por intermédio de 12 

ligações telefônicas realizadas entre os meses de julho e novembro de 2019, as quais compreendem cerca de 30 

horas de gravação. 
20

 Tivemos contato com a metodologia de realização de entrevistas de história oral ao cursar a disciplina A 

constituição de acervos de história oral: gravação, preservação, acesso, que integra o MBA em Bens Culturais: 

Cultura, Economia e Gestão, do CPDOC/FGV, do qual fomos aluno entre 2012 e 2014. 
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diferentes linguagens de representação, de equipamentos e materiais fotográficos, técnicas de 

revelação e ampliação de imagens; as escolhas formais de enquadramento, iluminação, 

composição de cenas, que advêm da base de sua formação na modernidade europeia; e o 

desenvolvimento de sua trajetória profissional no mercado da publicidade brasileiro, que 

proporcionou ao fotógrafo contatos e trocas de conhecimento com outros profissionais de seu 

campo de atuação, além do convívio com artistas, arquitetos, empresários. 

Mais do que o interesse imediato nas respostas às indagações que permeiam nossa 

pesquisa, os depoimentos de Flieg nos levaram à compreensão de um capítulo vigoroso da 

história da fotografia brasileira, em que profissionais como ele contribuíram de maneira 

decisiva para a formação de nossa cultura visual contemporânea. Flieg documentou as 

transformações decorrentes do projeto de modernização brasileiro iniciado no pós-guerra. 

Assim, suas fotografias apresentam sentidos acerca desse período, ao representar o 

crescimento das cidades e as mudanças na sociabilidade urbana, o desenvolvimento do setor 

produtivo de bens industrializados, a mercadoria e o consumo. As mudanças que o fotógrafo 

captou em suas representações, ocorridas no limiar da primeira metade do século XX, são 

basilares para o entendimento, em uma perspectiva histórica, de nossa sociedade atual. 

 

1.1 Do desenvolvimento do conteúdo 

 

Nossa pesquisa investiga a representação pela fotografia do projeto de modernidade 

brasileira dos anos 1940 a 1960. Para tanto, elegemos como objeto de estudo a representação 

fotográfica da modernidade por Hans Günter Flieg, exemplificada em duas temáticas 

desenvolvidas pelo fotógrafo: a fotografia urbana e a fotografia industrial. Nesse recorte se 

enquadram algumas tipologias fotográficas, como a fotografia publicitária e de produto, a 

documentação de instalações fabris e de objetos industriais, a fotografia de arquitetura 

residencial e museológica, a fotografia de grandes obras de engenharia como hidrelétricas, as 

coberturas de eventos do circuito artístico e de feiras da indústria e a reprodução de obras de 

arte e projetos arquitetônicos. Cabe ressaltar que a obra do fotógrafo compreende outros 

gêneros, como a fotografia de natureza, a fotografia do patrimônio histórico e artístico, o 

retrato, a fotografia de família, que, por não estarem ligados à questão do projeto de 

modernidade industrial brasileiro da metade do século XX, não são analisados nesta 

dissertação.  
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O desenvolvimento do conteúdo se divide em três seções. Na seção 2 da dissertação, 

fazemos um recorte biográfico do fotógrafo, desde a infância e adolescência na Alemanha até 

a imigração para o Brasil, aos 16 anos, e abordamos o início de sua atuação profissional, na 

década de 1940. Procuramos nessa seção demonstrar as origens culturais deste personagem, 

que remontam à efervescência da República de Weimar. Mais ainda, mostramos como a 

modernidade da arte do período entreguerras (décadas de 1920 e 1930), representada pelo 

expressionismo, estava em simbiose com o desenvolvimento industrial alemão, e de que 

forma a fotografia se inseria nesse circuito, com a Nova Objetividade Alemã e o movimento 

Nova Visão, constituindo um campo vigoroso de representação, o da fotografia industrial. As 

contribuições de fotógrafos industriais, não só na Alemanha, mas também nos Estados 

Unidos, no tocante à conformação de um padrão visual, com a estética da máquina, e no 

desenvolvimento técnico, com o uso da câmera portátil para pequenos formatos Leica, bem 

como a atuação de alguns deles na publicidade e no fotojornalismo, são referências 

incontornáveis ao trabalho que Flieg desenvolveria. 

Ao relatar as contingências históricas que levaram o fotógrafo a emigrar, as mesmas 

que fizeram com que inúmeros outros profissionais também se vissem forçados a recomeçar a 

vida em outro país, procuramos destacar de que forma a visualidade moderna europeia da 

primeira metade do século XX esteve na base da formação de uma cultura visual moderna 

brasileira nos anos 1940 e 1950. Esse fenômeno é em parte decorrência da atuação desses 

profissionais emigrados no campo da publicidade, que se servia da fotografia e do design 

gráfico para constituir um padrão inovador de comunicação. Assim, além da história de Flieg, 

apresentamos sínteses biográficas de estrangeiros que passaram a viver no Brasil e que com o 

fotógrafo trabalharam ou estabeleceram contatos profissionais e trocas de conhecimento 

técnico. Essas narrações breves mostram o trânsito entre o estrangeiro e o local e também a 

conformação no país de um ambiente criativo povoado por personalidades que, na atualidade, 

são referências da produção cultural brasileira. 

Nessa seção, damos destaque a dois trabalhos que marcaram o início da carreira de 

Flieg: o registro fotográfico dos utensílios de cristal da marca Prado, em 1947, no qual o 

fotógrafo desenvolveu a técnica de fotografar os objetos posicionados em chapas de vidro 

transparentes e sob iluminação indireta. Flieg reproduziria esse procedimento em registros de 

outros produtos industriais, conforme relataremos ao longo da dissertação.  

O segundo trabalho que destacamos nessa seção é a produção de imagens para a 

publicação do calendário da Pirelli de 1949, a primeira encomenda que o fotógrafo recebeu de 

uma grande indústria. A peça gráfica, brinde de final de ano da empresa, apresenta a indústria, 
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seus trabalhadores em ação, os diferentes produtos e os materiais de que são compostos. Essa 

documentação conformou um processo de trabalho que Flieg replicaria nas reportagens 

fotográficas encomendadas por outras indústrias nas décadas seguintes. Nas 12 imagens do 

calendário da Pirelli, o fotógrafo utilizou boa parte de suas referências técnicas e formais, 

provenientes da fotografia moderna do entreguerras. Assim, o produto ganha especial 

importância para os estudos da cultura visual desse período, por ser um dos primeiros 

exemplos no país de aplicação da visualidade moderna europeia em um objeto de grande 

circulação social. 

Na seção 3, avançamos na compreensão da obra de Flieg enfocando a representação 

da cidade e sua relação com a modernidade. Nesse recorte, privilegiamos as representações 

urbanas ambientadas em São Paulo, cidade que protagonizou o incremento da indústria 

nacional a partir dos anos 1950 e que, por esse motivo, sofreu um processo intenso de 

metropolização, marcado por transformações econômicas, sociais e culturais que 

caracterizaram historicamente o projeto de modernidade a que nos referimos. 

Ao criar registros urbanos entre as décadas de 1950 e 1960, Flieg praticou diferentes 

gêneros fotográficos, como as vistas panorâmicas, o registro de edificações de moradia em 

construção ou finalizados, as fotomontagens para anúncios publicitários, a fotografia 

publicitária de produtos e estabelecimentos comerciais, a fotografia de interiores e 

ambientações, a reprodução fotográfica de obras de arte, as fotomontagens com maquetes de 

projetos arquitetônicos, a fotografia de estandes em feiras, a documentação da demolição do 

patrimônio arquitetônico para a construção de espaços museológicos e a fotografia de 

arquitetura moderna.  

Nossa abordagem se inicia com a apresentação de algumas das vistas compostas pelo 

fotógrafo no alto de edifícios do Centro paulistano ou de mirantes como o Belvedere do 

Trianon, na Avenida Paulista, as quais mostram a evolução da verticalização da cidade e as 

transformações na estrutura urbana da capital, como o incessante ritmo de construção de 

edifícios para diferentes usos e de grandes avenidas adequadas à circulação veloz dos 

automóveis. Damos destaque ao estilo de representação urbana do fotógrafo e comparamos a 

documentação de Flieg com a produção de fotógrafos que o precederam, como Militão 

Augusto de Azevedo (1837-1905) e Guilherme Gaensly (1843-1928), ou que foram 

contemporâneos a ele, como Alice Brill (1920-2013) e Hildegard Rosenthal (1913-1990).  

A produção fotográfica para a publicidade, as encomendas de documentação para 

instituições culturais, indústrias e empresas, artistas e arquitetos mostram o trânsito do 

fotógrafo no ambiente moderno da cidade. Como o principal centro industrial do país, São 
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Paulo experimentou o adensamento populacional ao concentrar a maior parte dos migrantes 

vindos de outras regiões em busca de melhoria de vida. A boa condição da economia 

proporcionada pela industrialização fez emergir uma nova classe média assalariada, que se 

distinguiu pelo consumo. A indústria passou a oferecer uma infinidade de produtos a um 

mercado ávido por atualização aos padrões dos países ditos desenvolvidos. Novas opções de 

bens duráveis, como os eletrodomésticos e os automóveis, além de produtos de higiene e 

beleza, alimentação, peças de vestuário e calçados, móveis e objetos de decoração se 

inseriram no cotidiano da população da metrópole, mudando hábitos e a rotina doméstica. 

Como fotógrafo publicitário, Flieg registrou esses produtos para campanhas ou finalidades 

corporativas das indústrias que os produziam. Constituiu assim uma documentação de 

inegável importância para o estudo da cultura material a partir dos anos 1950. Apresentamos 

nessa seção uma seleção de imagens de produtos criadas pelo fotógrafo, ao qual demos o 

nome de Pequena galeria da cultura material, com a intenção de mostrar a diversidade de bens 

que, disponíveis no mercado, foram registrados por ele. 

Novas opções de moradia, como os apartamentos de tamanho reduzido em áreas de 

maior infraestrutura como o Centro, aqueceram o mercado imobiliário. Ao anunciar a 

infinidade de lançamentos de edifícios, muitos deles direcionados à classe média, a 

publicidade acompanhou esse crescimento e reservou à fotografia um papel especial, por ser o 

principal meio de visualização das ofertas, em peças gráficas de divulgação encartadas em 

jornais. Assim, abriu-se um filão de mercado para os fotógrafos do período, entre eles Flieg, 

que, como relatamos na seção 3, colaborou intensamente com agências publicitárias, 

produzindo fotografias e fotomontagens dos edifícios de diferentes padrões e tamanhos que 

iam surgindo na capital. Uma das consequências das mudanças na moradia foi a 

reconfiguração do mobiliário brasileiro, até então produzido para o espaço da casa térrea. 

Nessa seção, relatamos a documentação fotográfica realizada por Flieg para a Fábrica de 

Móveis Artísticos Z, pioneira na concepção de um mobiliário em sintonia com o vocabulário 

moderno na arquitetura e cujas dimensões se adaptavam ao tamanho reduzido dos 

apartamentos. 

O ambiente cultural paulistano também se ampliou nos anos 1950, em razão da 

atuação dos museus fundados no final da década anterior, que tinham à sua frente mecenas 

provenientes da burguesia industrial. A presença de um número expressivo de profissionais 

do campo cultural na cidade, muitos deles, como Flieg, emigrados em razão da Segunda 

Guerra, conformava um circuito em que a fotografia tinha lugar de destaque como prática 

social e como meio de representação. Em razão da qualidade técnica e formal de suas imagens 
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Flieg logo se inseriu nesse espaço, participando de eventos representativos como o I Salão 

Nacional de Propaganda, promovido pelo Masp, em 1950; a I Bienal de Artes do MAM/SP, 

em 1951, da qual foi fotógrafo oficial; e a Feira do IV Centenário da Cidade de São Paulo, em 

1954, em que fotografou estandes de indústrias. Essa atuação teve como consequência o 

convívio com nomes representativos das artes e da arquitetura brasileira, para quem colaborou 

por muitos anos, em encomendas para a execução de reproduções fotográficas de obras de 

arte, de documentação de projetos e criação de fotomontagens com maquetes arquitetônicas. 

Por fim, a metrópole abrigou um número representativo de obras arquitetônicas 

modernas a partir dos anos 1950, destarte a predominância do estilo eclético no patrimônio 

construído. À custa de muitos embates, o moderno conseguiu se impor, legando à cidade 

edifícios que já nasceram com a intenção de se tornar ícones dessa linguagem, assinados por 

profissionais de renome como Oscar Niemeyer, Rino Levi (1901-1965), Vilanova Artigas 

(1915-1985), Lina Bo Bardi (1914-1992). Flieg documentou a construção de alguns desses 

projetos, entre edifícios de moradia, instituições culturais e museológicas, como o Pavilhão da 

I Bienal e a sede atual do Masp, na Avenida Paulista, e indústrias como a Duchen-Peixe e a 

Pirelli. Na seção 3, mostramos os contextos de produção e as especificidades desses registros 

do fotógrafo. 

A seção 4 é dedicada à representação da indústria por Flieg e à relação desse conjunto 

fotográfico com o projeto de desenvolvimento econômico calcado na modernização e 

ampliação do parque industrial brasileiro, que se esboçou com maior ênfase no governo 

Juscelino Kubitschek, com o Plano de Metas, a partir de 1956. Ao migrar da publicidade para 

o circuito da arte institucionalizada a partir dos anos 1980, as fotografias de indústria, em sua 

maior parte produzidas nos anos 1950, carrearam a circulação nacional e internacional da obra 

do fotógrafo na atualidade e fomentaram seu estudo e publicação. Nessa seção, nossa 

principal referência são ensaios concebidos por profissionais dos campos da fotografia e da 

arte, publicados em catálogos sobre a obra de Flieg, que passaram a ser editados depois da 

transferência de seu arquivo fotográfico para a instituição de guarda e preservação, em 2006. 

Dessa forma, acolhemos o discurso crítico e abrimos espaço para leituras simbólicas das 

fotografias industriais do fotógrafo e para análises formais desse conjunto, para verificar os 

sentidos atribuídos à produção de Flieg e entender até que ponto eles circunscrevem a relação 

entre fotografia e história em sua obra. 

É nesse ponto que gostaríamos de estabelecer um diferencial entre nossa pesquisa e a 

de Palma (2003), ambas circunscritas ao mestrado acadêmico, porém, com distância temporal 

de 17 anos. Como mencionamos, nossa pesquisa parte de uma investigação sobre o projeto de 
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modernidade industrial brasileira dos anos 1940 a 1960 e sua representação pela fotografia. 

Nesse enquadramento, apresentamos como objeto de estudo a obra fotográfica de Flieg, 

enfatizando as temáticas urbana e industrial, que ocupam as seções 3 e 4 da dissertação. Para 

tanto, nos baseamos nas pesquisas de profissionais que se dedicaram à obra do fotógrafo, as 

quais oferecem análises formais e técnicas e leituras simbólicas de suas fotografias, além de 

relatar os contextos de produção, correlacionando-os com aspectos da história social brasileira 

do período. A abordagem da relação entre fotografia e história, em nossa pesquisa, também 

alude à materialidade da fotografia de Flieg, o que se dá pela verificação da circulação social 

dessas imagens em diferentes circuitos, tanto no momento de sua criação, em decorrência das 

encomendas da publicidade, da indústria e de particulares, quanto na atualidade, com o 

trabalho de publicação e exposição dos registros, desenvolvido pela instituição de guarda.  

A abordagem da pesquisadora, da área de Comunicação, é filiada à história da 

fotografia e investiga os processos de inserção do fotógrafo estrangeiro na realidade cultural 

brasileira, aspecto ao qual também aludimos. Palma (2003) examina as características formais 

e técnicas e o conteúdo das várias séries que Flieg criou ao longo da carreira e, nesse 

itinerário, aborda a aplicação dos referenciais da modernidade europeia em sua fotografia e o 

gradativo deslocamento do olhar do fotógrafo para a paisagem, o elemento humano e os temas 

brasileiros. A autora defendeu seu trabalho quando o acervo de Flieg ainda não havia sido 

incorporado ao IMS, embora suas fotografias já circulassem em exposições e publicações. Em 

decorrência dessa situação temporal, sua pesquisa não abrange, como fazemos na seção 4, a 

reflexão crítica mais atual sobre a obra do fotógrafo, proporcionada por sua circulação social 

no circuito artístico. 

Com base nas abordagens da fotografia industrial de Flieg por profissionais do campo 

artístico e cultural, apresentamos, na seção 4, alguns dos procedimentos do fotógrafo que 

fazem com que esse conjunto de imagens seja considerado fotografia artística. Entre as 

opções formais que caracterizam sua fotografia industrial, relatadas nos ensaios que 

referenciamos, estão a composição de cenas ou quadros em que o fotógrafo trabalhou com o 

redimensionamento espacial de plantas fabris modestas, para conferir-lhes maior dimensão; a 

seriação de componentes industriais e equipamentos presentes nesses espaços, cujo 

enquadramento isolado do resto da cena aludiria a um volume elevado de produção e à 

organização e metodologia do processo industrial; e a criação de cenas de trabalho, narrativas 

visuais nas quais recorreu a elementos como a vestimenta, o gestual, a interação dos 

personagens entre si e com as máquinas para representar a organização do trabalho industrial 

e enfatizar aspectos como as relações de hierarquia funcional. 
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Para iniciar a abordagem da fotografia industrial de Flieg, analisamos alguns padrões 

visuais de representação reconhecíveis em vários registros dessa temática. Um desses padrões 

visuais, que já mencionamos, é demarcação da hierarquia funcional por meio da vestimenta e 

do gestual. Assim, em um número considerável de fotografias, das quais selecionamos um 

extrato para compor uma galeria apresentada na seção 4, aparece um grupo de personagens 

formado por homens que vestem jalecos brancos, os quais representam profissionais 

especializados, que ocupam os postos mais elevados na indústria, a exemplo de supervisores.  

Outro padrão visual de representação recorrente em suas fotografias industriais é a 

relação do homem com a máquina. Seguindo o procedimento adotado pela fotografia 

industrial alemã e norte-americana do entreguerras, o fotógrafo usou a presença humana como 

escala para demonstrar o tamanho das máquinas, que ganham o protagonismo da cena em 

algumas de suas representações. No registro do maquinário industrial, Flieg aplicou elevado 

conhecimento técnico dos equipamentos e da prática fotográfica, bem como um apurado 

senso formal: explorou diferentes enquadramentos, fez tomadas em perspectiva para ressaltar 

a profundidade, compôs linhas diagonais para organizar os elementos da cena, trabalhou com 

aberturas de ângulos mais fechadas que levam a representação até o limite do figurativo com a 

abstração. Também investiu nas características físicas das máquinas, como a textura e 

sinuosidade do metal, a incandescência de soldas e fornos, o vapor dos equipamentos em 

operação, a luminosidade de alguns aparatos, a eletricidade de fios e cabos. Todos esses 

elementos reforçam a construção, em sua fotografia, de um imaginário industrial moderno, de 

acordo com Palma (2003). 

Na seção 4, além de abordar a representação dos trabalhadores, das máquinas, também 

abordamos a representação dos objetos produzidos pela indústria. As leituras críticas da obra 

de Flieg por especialistas nos oferecem algumas chaves para o entendimento dessa 

subtemática dentro das fotografias industriais. Assim, incorporamos noções como a de 

“objetos puros”, empregada pelo sociólogo e crítico da fotografia José de Souza Martins 

(2011) para analisar a ausência de dimensões sociais na documentação dos objetos industriais 

por Flieg (MARTINS, 2011). Já o fotógrafo e coordenador da área de fotografia do IMS 

Sérgio Burgi (2014a) alude a um universo imagético voltado para o “êxtase das coisas”, 

também em referência ao registro de objetos, seja no contexto da publicidade como produto, 

seja na documentação do processo industrial, as duas frentes em que a fotografia de Flieg 

opera (BURGI, 2014a). Por fim, Mammì (2013), em alusão aos procedimentos formais do 

fotógrafo, elabora a noção de “excesso de presença”, que é o investimento em questões 

técnicas como a iluminação e contrastes de tonalidades claras e escuras para intensificar os 
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elementos de cena, torná-los mais vivos e presentes na representação. Essas três noções que 

incorporamos ao nosso trabalho dizem respeito ao investimento do fotógrafo na plasticidade 

de sua fotografia, criando um padrão de beleza que remete essas representações a uma 

dimensão estética, em detrimento de uma abordagem que aluda ao valor de uso dos objetos e 

à sua condição de mercadoria.  

Por fim, abrimos espaço na seção 4 para as fotografias de hidrelétricas e termelétricas 

realizadas pelo fotógrafo. Dessa forma, ampliamos nossa abordagem sobre sua fotografia 

industrial, mostrando de que forma Flieg adaptou o processo de trabalho concebido para a 

representação do ambiente interno de plantas industriais a uma nova situação espacial, ao 

documentar a implantação de grandes obras de engenharia e infraestrutura em meio à 

natureza.  

 

1.2 Do referencial teórico 

 

Desde a redação de nosso projeto de pesquisa e ao longo desta dissertação, 

trabalhamos com expressões como valor ou interesse histórico das fotografias de Flieg ou, 

ainda, com seu potencial como fontes visuais que documentam a história. Optamos por usar 

essa terminologia pelo fato de que, em sua origem, essas fotografias não são históricas. No 

entanto, em nossa pesquisa e redação operamos com determinados conceitos para aproximar a 

produção fotográfica desse autor da história. Para tanto, o referencial teórico que escolhemos 

foi a cultura visual. 

De acordo com os autores que consultamos, a caracterização como fonte documental 

da história não diz respeito tanto ao conteúdo das representações, mas sim à sua 

materialidade, ou seja, à condição da fotografia de ser um objeto ou artefato, que permite ao 

historiador verificar suas dimensões social e política. A dimensão social da imagem é 

abordada pelo teórico norte-americano William Mitchell, para quem as representações 

visuais, entre elas a fotografia, são parte de um conjunto de práticas e discursos que 

constroem o social, tanto quanto o social constrói as representações visuais (MITCHELL, 

2015). Em suas palavras, “a mudança mais profunda que marca a busca de um conceito 

adequado de cultura visual é precisamente a ênfase no campo social do visual” (MITCHELL, 

2015, p. 186). 

A dimensão social da fotografia também é apontada pela historiadora Ana Maria 

Mauad (2016b), que alude ao duplo papel da fotografia, como suporte material de práticas de 

produção de sentido social e também como meio de representação da experiência social dos 
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sujeitos ao longo do tempo histórico (MAUAD, 2016b). Além da dimensão social, a autora 

considera que a dimensão política está na base da condição histórica da fotografia. Um 

exemplo é a fotografia pública, agenciada por instituições de Estado empenhadas na produção 

de documentação sobre determinados aspectos da realidade social ou por agentes sociais 

como a imprensa, por meio do fotojornalismo. É no espaço público, segundo Mauad,21 que 

historicamente se identificam os circuitos de politização da imagem fotográfica, ao passo que 

a fotografia contribui para a configuração dos sentidos atribuídos ao espaço público na 

contemporaneidade. 

Em relação à materialidade da fotografia, de acordo com as historiadoras Solange 

Ferraz de Lima e Vânia Carneiro de Carvalho, como um objeto, a fotografia está inserida na 

sociedade, circula por ela, faz parte de sua cultura material e visual (LIMA; CARVALHO, 

2012). É, portanto, um documento que tem uma biografia constituída pelos contextos sociais e 

históricos de produção e circulação. A materialidade da fotografia permite ao historiador 

realizar uma infinidade de pesquisas para atribuir ou refutar valor histórico a um registro ou a 

uma série fotográfica de mesmo tema, ou ainda confrontá-lo com outros registros do mesmo 

autor ou de autores contemporâneos a ele. Nessa operação, é possível identificar práticas de 

representação e padrões visuais que remetem a um período histórico.  

Entre os dados possíveis de verificação para a determinação da condição histórica da 

fotografia estão seu agenciamento, ou seja, a entidade ou pessoa que comissionou o registro 

para determinada finalidade ou função social (por exemplo, documentação histórica, uso 

político); sua circulação social e consumo (se foi reproduzida em veículos de imprensa, 

publicações digitais, livros didáticos, antologias históricas); sua institucionalização (os 

circuitos que se apropriaram desse artefato, se foi depositada em arquivo público, em 

bibliotecas de universidades, em acervos de instituições culturais); e até mesmo seu descarte. 

Assim, em sua aproximação com o artefato fotográfico, o historiador deve operar a 

desmontagem do processo de construção da imagem, para verificar as condições de produção, 

as relações sociais envolvidas na realização do registro e os caminhos percorridos pela 

fotografia (sua circulação nos diferentes circuitos sociais).  

O processo de desconstrução ou desmontagem do contexto de produção da fotografia 

nos remete ao conceito de documento-monumento, criado pelo historiador francês Michel 

                                                           
21

 As considerações sobre fotografia histórica e seu agenciamento público foram apresentadas no texto de 

abertura do curso Fotografia pública, roteiros visuais para a história contemporânea, ministrado pela historiadora 

e professora doutora da Universidade Federal Fluminense Ana Maria Mauad, no IMS, Rio de Janeiro, em agosto 

de 2019 (INSTITUTO MOREIRA SALLES, 2019c), do qual participamos como ouvinte. Sobre esse tema, 

também foi consultado Mauad (2016a). 
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Foucault em Arqueologia do saber (1969 apud LE GOFF, 1990), no enquadramento 

epistemológico da nova história. Segundo o autor, o documento histórico é uma imposição da 

sociedade que o produziu, uma forma de fixar uma imagem do passado e de dizer a 

“verdade”. A concepção de Foucault é compartilhada pelo historiador francês Jacques Le 

Goff, referência que incorporamos ao nosso trabalho, para quem é preciso desestruturar o 

documento para entrever suas condições de produção e entender suas lacunas (os silêncios da 

história) (LE GOFF, 1990). O documento se torna monumento, segundo o autor, em razão de 

seu uso pelo poder, ou seja, por sua dimensão política. Portanto, ele deve ser analisado do 

ponto de vista histórico e também econômico, cultural, social, político, jurídico, mas, acima 

de tudo, como instrumento de poder. “É preciso começar por desmontar, demolir esta 

montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições de produção dos 

documentos-monumentos”, diz Le Goff (1990, p. 548). 

Correlacionando esse aporte teórico, que apresentamos em linhas gerais, sem a 

pretensão de aprofundamento, com nosso objeto de pesquisa, procuramos no decorrer de 

nosso trabalho analisar o conjunto de imagens que selecionamos do ponto de vista de sua 

materialidade. Assim, todas as análises das fotografias que apresentamos enfocam, além do 

conteúdo das representações, aspectos como o seu contexto de produção, sua circulação 

social, os circuitos que as imagens percorreram no passado e também na atualidade. Ao 

operar dessa forma, procuramos fazer a desmontagem do artefato fotográfico para acessar 

aspectos que aludam às suas dimensões sociais e políticas. 

Um exemplo das dimensões sociais e políticas da produção do fotógrafo está em seu 

agenciamento. Mesmo as fotografias de Flieg não sendo públicas em sua origem, já que seu 

agenciamento, na maioria das vezes, veio do setor privado, devemos levar em consideração 

que há dois agentes sociais implicados no trabalho do autor: a publicidade e o empresariado. 

No caso do primeiro agente, sabemos que a publicidade, como um dos setores da 

comunicação social, tem um caráter público e uma função social. As fotografias de 

publicidade para o anúncio de mercadorias, quando de sua criação, circularam em veículos 

como jornais e revistas, o que as publicizou. Quanto ao segundo agente, o empresariado, 

embora os interesses no tempo de criação das imagens de documentação industrial fossem 

privados e obedecessem a demandas econômicas, a circulação social das imagens tinha um 

caráter público e, portanto, dimensões sociais e políticas, pois elas eram parte da estratégia de 

comunicação das corporações de prestar contas de suas atividades para a sociedade. Ou seja, 

avant la lettre essas fotografias integravam o que hoje é moeda corrente nas empresas, a 

responsabilidade social perante os diferentes públicos de interesse. 
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Se pensarmos na trajetória dessas imagens ao longo do tempo, em sua biografia, no 

presente, como já mencionamos, o acervo fotográfico de Flieg passou a integrar o circuito 

artístico, o que determina uma circulação social diversa da de origem. Mas ainda assim sua 

dimensão social e política e seu caráter público se mantêm, já que participam de exposições 

fotográficas sem restrição de acesso, são publicadas em livros, estão disponíveis à pesquisa, 

dentro da estratégia de difusão social de conteúdos artísticos da instituição de guarda.  

Essa breve análise que fizemos é apenas uma demonstração das possibilidades de 

pesquisa que o dispositivo fotográfico proporciona. Pensar nas fotografias de Flieg, em seu 

agenciamento, caráter público, dimensões sociais e políticas, contextos de circulação social de 

origem e atual e migrações de circuitos ao longo de sua biografia, responde a alguns 

condicionantes que as aproximam da história.  

No entanto, em nosso entendimento, que fica evidente na abordagem que adotamos ao 

longo da dissertação, o encontro das fotografias de Flieg com a história não prescinde do 

conteúdo das imagens, que documenta uma etapa importante de nosso desenvolvimento 

urbano e industrial. No caso dessa última temática, a grande quantidade de registros, a 

diversidade de atividades e setores representados, o rigor na demonstração de cada processo, 

ambiente, maquinário e objeto compõem um manancial de referências visuais para o estudo 

histórico. Mais ainda, o conteúdo nos permite acessar significados simbólicos dessas 

representações e refletir sobre o papel eficaz da fotografia como meio de visualização da 

construção social de um país moderno.  

Ao apresentar os contextos de produção, a circulação social dessas imagens em 

diferentes circuitos, os procedimentos do fotógrafo e as intenções subjacentes a cada 

encomenda, operamos um processo de desmontagem dessas fotografias para entender, em 

perspectiva histórica, os vários sentidos por elas produzidos. Por meio dessa análise, 

consideramos que as fotografias de Flieg podem ser tomadas como documentos-monumentos 

da atividade industrial no tempo histórico em que foram produzidas, já que acreditamos ser 

rara produção fotográfica sobre a industrialização brasileira do pós-guerra que atinja a 

densidade da obra deste autor. 
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2 HANS GÜNTER FLIEG, FOTÓGRAFO BRASILEIRO 

 

Nesta seção, abrimos espaço para um recorte biográfico do fotógrafo, que vai da 

infância, na Alemanha, nos anos 1920, até o final dos anos 1940, no Brasil, quando Flieg 

iniciou sua trajetória, atendendo os primeiros clientes com a intermediação de agências 

publicitárias, por contratações diretas de empresas ou ainda por indicações de profissionais 

com os quais estabelecera relações profissionais até aquele momento. O período enfocado 

mostra a emergência da modernidade nos campos de produção cultural, intelectual e artística 

tanto na Alemanha pré-Hitler quanto no Brasil, marcado pelo Estado Novo e pelas 

contingências decorrentes da Segunda Guerra Mundial.22 

Hans Günter Flieg nasceu em 3 de julho de 1923, na cidade de Chemnitz, região da 

Saxônia, Alemanha.23 Sua família, de origem judaica, era formada pelo pai, Karl Flieg (1886-

1973), natural da cidade de Schrimm, na província alemã de Posen (atual Srem, na região de 

Poznan, pertencente à Polônia), e pela mãe, Eva Flieg (1897-1977), proveniente da família 

Schaffer, de Dresden, que posteriormente se transferiu para Görlitz, na Silésia, e pelo irmão, 

Stefan (1929), seis anos mais novo do que o fotógrafo. Chemnitz é uma cidade de perfil 

industrial que, nas primeiras décadas do século XX, se destacava no ramo têxtil com a 

produção de tecidos, vestuário e maquinário. Naquele início da década de 1920, o país vivia a 

crise econômica que caracterizou os primeiros anos da República de Weimar, em decorrência 

das dívidas contraídas com a derrota na Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e do Tratado 

de Versalhes (1919), que previa o pagamento de indenizações e a perda de territórios para os 

países vencedores do conflito. Num cenário político fragilizado, o regime parlamentarista de 

orientação social-democrata instituído a partir da Constituição de 1919, assinada na cidade de 

Weimar, berço do pensamento iluminista alemão, enfrentava o ceticismo da população e as 

tentativas das correntes radicais à esquerda e à direita de tomar o poder. Sobre o período, o 

fotógrafo lembra-se de que a hiperinflação e a desvalorização monetária se fizeram sentir na 

economia doméstica: 

 

Meu pai sempre me contou: eu nasci em 23, ele parou na frente da minha cama e 

disse „o valor do dólar hoje corresponde a tantos milhões de marcos‟. Eu nasci no 

meio da inflação [da] República de Weimar.
24

 

 

                                                           
22

 As informações sobre a infância e a adolescência de Flieg na Alemanha têm como referências Palma (2003) e 

os depoimentos do fotógrafo que coletamos, referenciados ao longo da seção. 
23

 Entre 1953 e 1990, durante o período da República Democrática Alemã, a cidade de Chemnitz passou a se 

chamar Karl-Marx-Stadt. 
24

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 11 de setembro de 2019. 
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As dificuldades econômicas dos primeiros anos da República e a falta de 

respeitabilidade da Alemanha no cenário internacional se tornaram mais brandas a partir de 

1924, com empréstimos internacionais para saldar os compromissos de guerra e modernizar a 

indústria, a assinatura do Tratado de Locarno (1925), que garantiu a soberania do país sobre 

suas fronteiras, e o ingresso na Liga das Nações (1926). Sob o governo do ex-marechal 

combatente da Primeira Guerra Paul von Hindenburg (1925-1933), o país experimentou um 

curto período de estabilidade política e social.  

Foi nessa atmosfera de reconstrução da nação com base em preceitos democráticos 

que se renovou a crença dos alemães no futuro, impulsionado pelo progresso industrial, e 

houve um reflorescimento das artes e da cultura, não mais presas ao ideário clássico dos 

tempos do império guilhermino, mas sim orientadas pela modernidade das vanguardas 

estéticas, como o dadaísmo, o futurismo e o surrealismo.  

Na pintura, o expressionismo, surgido no início do século com as obras abstratas dos 

integrantes do grupo A Ponte [Die Brücke], de Dresden, voltou a ganhar força com a Nova 

Objetividade (Neue Sachlichkeit), que propunha uma representação figurativa mais adequada 

às transformações decorrentes do crescimento urbano. De caráter realista e temática social, as 

telas de Otto Dix (1891-1969) e Georg Groz (1893-1959), entre outros artistas dessa corrente, 

eram marcadas pela denúncia da destruição da guerra e, muitas vezes de forma satírica, pela 

crítica à frivolidade da burguesia berlinense. 

A fotografia da Nova Objetividade propunha uma renovação dos padrões de 

visualidade como forma de provocar a percepção sobre a realidade urbana e industrial dos 

tempos modernos. As linhas de força do movimento eram o registro documental e a defesa 

por uma fotografia sem manipulações de laboratório, como retoques, e a mais próxima 

possível do real. De maneiras variadas, os fotógrafos do movimento tematizaram o binômio 

industrialização e modernidade, além de ter forte acento nas temáticas sociais. Preocupações 

com a não interferência solar na iluminação da cena; o enquadramento completo do objeto, 

evitando-se tomadas de detalhes; a distância entre a câmera e o objeto; o estudo da angulação; 

e a nitidez do foco compunham seus condicionantes estéticos (PHOTO, 2011). 

Uma das linhas conceituais da Nova Objetividade era a Nova Visão (Neues Sehen), 

que buscava uma fotografia mais despojada, direta e limpa, focada no objeto. Seu maior 

representante foi o pintor, escultor e fotógrafo húngaro László Moholy-Nagy (1895-1946), 

que contribuiu para a exploração criativa de diferentes técnicas fotográficas na representação 

de objetos e situações. Entre as técnicas desenvolvidas pelo artista estão o fotograma – 

registros abstratos feitos sem a utilização da câmera, com a disposição de objetos sobre papel 
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fotossensível e posterior exposição à luz –, ou, ainda, a fotomontagem, obtida com múltiplas 

exposições de um mesmo negativo. 

Moholy-Nagy era ligado à vanguarda do construtivismo russo, em que, na fotografia, 

se destacava Alexander Rodchenko (1891-1956), outro representante da Nova Visão 

(PALMA, 2003). Para esse artista, era necessário romper com as convenções do olhar para 

dar espaço a uma arte mais democrática e acessível às massas do que a pintura, considerada 

expressão burguesa. Assim, em suas imagens, Rodchenko trabalhava com enquadramentos 

inclinados, tomadas de baixo para cima ou no sentido inverso, que, acreditava, libertariam o 

espectador de uma visão de mundo estereotipada. 

A fotografia da Nova Visão encontrou espaço na Bauhaus, escola de arte, arquitetura e 

design fundada em 1919, pelo arquiteto Walter Gropius (1883-1969), em Weimar, e que, a 

partir de 1925 passou a funcionar na cidade de Dessau. Moholy-Nagy lecionou na Bauhaus a 

convite de Gropius, entre 1923 e 1928. Além de levar para a escola suas experimentações no 

campo da fotografia, também desenvolveu pesquisas sobre design gráfico e filme 

experimental e encabeçou o projeto editorial da instituição, com a coleção Bauhaus Books, 

composta de publicações referenciais para o estudo das imagens, como Pintura, fotografia, 

filme (1924) e da arquitetura e design (Do material à arquitetura, 1928).  

Mais do que um centro de artes e ofícios, a Bauhaus se constituiu em um movimento 

que influenciou a produção, a estética e o pensamento modernos. Sua proposta era 

proporcionar uma formação artística diferente do cânone clássico das academias de belas-

artes (a arte como manifestação do belo, sem finalidade prática), com a introdução da 

tecnologia na produção de objetos de arte aplicada, design e mobiliário que conjugassem 

forma e função e pudessem ser produzidos em escala industrial, atingindo as esferas do 

consumo e da produtividade. A concepção do artista como artífice não como gênio criativo 

resgatava o vínculo entre arte e artesanato e implicava a observância ao método de trabalho e 

o conhecimento do processo de criação, suas etapas, a natureza dos materiais, as diferentes 

técnicas empregadas, proporcionando assim uma formação voltada para a autonomia, dotando 

o aluno da capacidade de produzir mesmo em situações adversas (PALMA, 2003).  

Os projetos arquitetônicos da Bauhaus se notabilizaram por conjugar as formas 

simples guiadas pela praticidade do uso e por técnicas construtivas inovadoras e de baixo 

custo. A partir de 1930, a escola se mudou para Berlim e, sob direção do arquiteto alemão 

Ludwig Mies van Der Rohe (1886-1969), focou sua atuação na formação técnica do arquiteto 

e no papel social da arquitetura. Um dos principais projetos do período é um bairro operário 
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projetado para abrigar 20 mil pessoas. A Bauhaus encerrou suas atividades em 1933, mediante 

as ameaças do regime nazista à sua linha pedagógica. 

De acordo com Palma (2003), a valorização do trabalho que se observa no programa 

didático da Bauhaus correspondia à importância que, na Alemanha, se dava ao aprendizado de 

um ofício. Assim, desde crianças os alemães eram incentivados por seus pais a aprender 

técnicas manuais, como forma de transmissão do valor do trabalho. Com os Flieg não foi 

diferente: na infância, o fotógrafo já confeccionava pequenos objetos, como capas de livros e 

molduras para porta-retratos, com os quais presenteava seus entes mais próximos. Habilidoso 

em colagens, aplicava a técnica nesses objetos, fazendo da prática artística parte de sua 

formação. 

A fotografia de documentação industrial, a que Flieg se dedicaria futuramente, 

também foi uma forma de expressão que ganhou impulso com a Nova Objetividade. Em 

1928, a fotógrafa polonesa Germaine Krull (1897-1985) fotografou com uma câmera manual 

pontes, guindastes e portos de Amsterdã e Roterdã, na Holanda. Essas imagens, que Krull 

chamava de “meus ferros”, foram publicadas no livro de fotografias Métal, reeditado em 

1976. Krull também fez fotos publicitárias para a indústria automotiva Peugeot, em 1929, 

momento em que os automóveis e as estradas, que simbolizavam a velocidade dos novos 

tempos, se tornaram o grande tema da fotografia moderna (GERMAINE..., 2015). 

A modernidade industrial do período se estendia à evolução dos aparelhos 

fotográficos, com as câmeras portáteis, entre elas a Leica. Ao proporcionar maior 

proximidade entre o olho e o aparelho e, portanto, entre o fotógrafo e seu assunto, as câmeras 

portáteis permitiam registros mais autorais, em que os objetos eram representados da forma 

como o fotógrafo os via. A subjetividade na representação aproximava a fotografia 

documental do território da fotografia artística. A leveza e a facilidade no manuseio das 

câmeras portáteis conferiam agilidade ao registro fotográfico e, por esse motivo, esse modelo 

de câmera, cujo negativo era uma placa de vidro de 13 x 18 cm, foi logo adotado na produção 

de imagens para a imprensa.  

Outro representante da fotografia de documentação industrial da Nova Objetividade 

foi o fotógrafo alemão Albert Renger-Patzsch (1897-1966), cujas imagens incorporavam de 

forma crítica e realista o movimento e a dinâmica do mundo moderno. Em seu livro O mundo 

é belo (RENGER-PATZSCH, 1928), a disposição das imagens sugere uma narrativa visual 

através da progressão temática, das imagens de natureza intocada para as de natureza 

transformada pelo homem. Um ano antes, em um projeto particular não comissionado, 

Renger-Patzsch fotografara a região do Ruhr para mostrar as transformações impostas pela 



40 
 

industrialização sobre a paisagem. Como numa narrativa visual, em primeiro plano, as 

imagens apresentam cenários bucólicos do ambiente rural e, ao fundo, complexos industriais, 

como se fossem colagens de fotos distintas. A convivência entre universos antagônicos, o 

rural e o industrial, tem um tom dramático de denúncia dos efeitos negativos da modernidade 

(ALBERT..., 2017). 

Contemporânea desses fotógrafos europeus, a fotógrafa norte-americana Margaret 

Bourke-White (1904-1971) começou a atuar com fotografia publicitária de indústrias no final 

dos anos 1920. Em 1928, recebeu sua primeira encomenda, da indústria Otis, para registro das 

instalações e maquinário da companhia. Seu trabalho nessa área, bem como o de outros 

fotógrafos norte-americanos do período, a exemplo de Charles Sheeler (1883-1965) e Paul 

Strand (1890-1976), acabou por configurar um estilo que ficou conhecido como estética da 

máquina, o qual influenciou a produção não só na fotografia, mas também na literatura e nas 

artes visuais. A principal característica da estética da máquina na fotografia era a de ressaltar 

as formas geométricas únicas do maquinário industrial e as características próprias do metal, 

como a opacidade, em representações que conferiam monumentalidade e, ao mesmo tempo, 

ressaltavam a funcionalidade e simplicidade desses aparatos. 

A partir de 1930, Bourke-White passou a atuar como fotojornalista contratada pelo 

grupo Time, presidido pelo magnata as comunicações Henry Luce (1898-1967), para produzir 

fotorreportagens de indústrias para a recém-criada revista de negócios Fortune. Voltada para 

empresários, em seus primeiros anos a publicação contribuiu na difusão de imagens das 

indústrias norte-americanas, em que a estetização das máquinas era um artificio usado para 

ressaltar o desenvolvimento tecnológico desse setor e o papel da indústria na superação da 

crise econômica iniciada em 1929, com a Quebra da Bolsa de Nova York. Para a Fortune, 

Bourke-White também realizou fotorreportagens fora dos Estados Unidos, como a que 

retratou a região industrial do Rhur, na Alemanha (ACKERMAN, 2015). Em 1936, a 

fotógrafa passou a colaborar também com a Life, título que havia deixado de circular em 

decorrência da Grande Depressão e que fora relançado por Luce como um semanário de 

notícias e variedades em que a fotografia ganhava um espaço privilegiado, por meio de 

ensaios de forte impacto que acabaram por se tornar uma referência no desenvolvimento da 

prática fotográfica para imprensa.25 

A fotógrafa se notabilizou também por ter sido a primeira norte-americana a 

conseguir, em 1930, autorização para registrar indústrias na Rússia, apesar do forte controle 

                                                           
25

 Por uma opção metodológica, nossa pesquisa não aborda o campo do fotojornalismo, mas indicamos dois 

livros referenciais para o aprofundamento desse tema a que tivemos acesso: Freund (1976); e Costa (2012). 
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sobre a atividade de estrangeiros exercido pelo regime comunista. Bourke-White fez uma 

série de viagens ao país até 1932, contando com certa infraestrutura para realizar seu trabalho, 

pois havia, por parte do governo, interesse em usar suas fotografias de instalações industriais 

para divulgar internacionalmente a imagem de prosperidade econômica do país no período de 

forte expansão industrial conhecido como primeiro Five-Year Plan (Plano de Cinco Anos, de 

1928 a 1932) (ACKERMAN, 2015).  

É possível ainda relacionar como fotografia industrial, no contexto de uma Nova 

Objetividade tardia, as fotografias da dupla de fotógrafos alemã Bernd Becher (1931-2007) e 

Hilla Becher (1934-2015), que, no final dos anos 1960, registraram antigas siderúrgicas 

europeias prestes a serem demolidas, marcando o fim de um período de progresso baseado no 

carvão e no ferro (PHOTO, 2011). 

Esses primeiros fotógrafos que se dedicaram à representação de indústrias, ora 

atendendo a demandas corporativas e publicitárias, ora produzindo imagens para a imprensa 

ou ainda como parte de projetos artísticos particulares, embora não explicitamente, 

estabelecem relação com a futura trajetória de Hans Günter Flieg no Brasil, especialmente nos 

primeiros anos de sua atuação, por estarem no mesmo campo. Não queremos dizer com isso 

que Flieg tenha se inspirado nas fotografias de Krull, Ranger-Patzsch ou Bourke-White para 

compor o seu trabalho. O próprio fotógrafo nega que haja uma referência direta entre sua 

produção e a desses autores (OLIVEIRA, 2014). Conforme detalharemos adiante nesta seção, 

Flieg aponta outras contribuições como parte da formação de seu olhar fotográfico. No 

entanto, as imagens dos fotógrafos industriais da Nova Objetividade alemã acabaram por 

estabelecer um padrão de visualidade na cobertura desse tema, que, como vimos, ia além da 

produção europeia, sendo uma linguagem aceita tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia.  

Dessas referências, no entanto, Flieg admite que tinha especial interesse pela revista 

Life, cujas edições não deixaram de circular no Brasil no período da Segunda Guerra Mundial, 

que corresponde ao início de sua trajetória. Nessa publicação, teve acesso à linguagem visual 

dos anúncios publicitários produzidos na época (OLIVEIRA, 2014). Portanto, é provável que 

tenha visto fotografias de Bourke-White.  

A linguagem moderna, seja na fotografia, seja nas artes plásticas, esteve presente na 

formação de Flieg desde sua infância. Pertencente a uma família culta, cujo pai, proprietário 

de uma pequena fábrica de meias, era membro de uma sociedade de bibliófilos em Leipzig e 

fotógrafo amador, Flieg tinha, em sua residência, gravuras dos integrantes do Die Brücke, 

como Max Pechstein (1881-1955) e Karl Schmitt-Rottluff (1884-1976), um dos principais 
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nomes do expressionismo alemão, também nascido em Chemnitz, além de Emil Nolde (1867-

1956) e Otto Dix, e esculturas de Ernst Barlach (1870-1938). 

 

A gente já viveu coisas que estão entrando em moda. Numa exposição de art déco 

foi mostrado [...] um jogo de vidro refratário [...] de Viena, da década de 30. Isso foi 

uma grande coisa, peça de colecionador, foi reproduzido em catálogo. O fato é que 

eu vi esse jogo em uso nos anos 30 na minha casa. Esse jogo sumiu de casa com 

outras coisas que se perderam, mas a gente já vivenciou esse jogo. Nas paredes de 

casa, havia Schmitt-Rottluff, havia Pechstein. Não como Pechstein e Schmitt-

Rottluff com a perspectiva de hoje, mas como contemporâneos. Meu pai era sócio 

de uma sociedade de bibliófilos de Leipzig, então vinham com regularidade para 

esses sócios mensalmente gravuras ou havia a chance de aquisição de pinturas, que 

era uma época muito rica. Tinha Barlach em casa. Se falarmos em kitsch, mudança 

de gosto, hoje há colecionadores de kitsch. Eu via kitsch em casa, coisa de mau 

gosto, hoje se coleciona. ([ENTREVISTA...], 1981d). 

 

A prosperidade da República de Weimar durou até a crise mundial provocada pela 

Quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, que, entre outras consequências, levou à falência do 

sistema bancário alemão e provocou uma recessão que atingiu seu ápice em 1932, com mais 

de 5 milhões de pessoas desempregadas. A insatisfação popular com a crise foi o motor que 

impulsionou a ascensão do Partido Nacional Socialista, liderado por Adolf Hitler (1889-

1945), que se tornou chanceler a partir de 1933 e instaurou o III Reich. 

Os efeitos da mudança política se fizeram sentir no cotidiano dos Flieg na medida em 

que o antissemitismo e a perseguição aos judeus se infiltravam no seio da população alemã 

através de dispositivos como as Leis de Nuremberg, de 1935, conjunto de textos que 

fundamentava a ideologia nazista. As medidas restritivas ao livre trânsito alteraram a rotina 

tranquila da família. As viagens de férias para regiões montanhosas da Alemanha ou para 

balneários no Báltico ou na Tchecoslováquia, nas quais o jovem Hans dava seus primeiros 

passos na fotografia com uma câmera Box Tengor, da Zeiss, que ganhara de um tio (PALMA, 

2003), passaram a ser menos frequentes26 e, mesmo no colégio onde estudava, havia 

distinções entre judeus e não judeus, além da mudança no comportamento dos colegas, o que 

o levou a se isolar. Para evitar o agravamento dessa situação, a família decidiu deixar 

Chemnitz e mudar-se para Berlim, em 1937. 

Na capital, imaginavam encontrar um ambiente menos opressor do que na cidade 

interiorana em que viviam, mas também conjecturavam deixar o país, como já havia feito 

parte da classe artística e da intelectualidade com o recrudescimento do regime. O 

acontecimento que fez dessa possibilidade uma certeza foi o pogrom ocorrido entre 9 e 10 de 

novembro de 1938. Por todo o país, tropas paramilitares incendiaram sinagogas (inclusive o 

                                                           
26

 As fotografias decorrentes das viagens da família foram comentadas no depoimento de Hans Günter Flieg a 

esta pesquisa, em 12 de outubro de 2019. 
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templo localizado em Chemnitz, cuja devastação foi presenciada pelos parentes do fotógrafo, 

de acordo com Palma, 2003), saquearam e depredaram residências e estabelecimentos 

comerciais, prenderam e assassinaram judeus. Pela violência, o episódio, que ficou conhecido 

como Noite dos Cristais, simbolizou o início do Holocausto.  

Flieg relembra a imposição nazista de alteração do nome de batismo de cidadãos 

judeus em seus documentos de identidade, como forma de segregá-los (Foto 2): 

 

Em consequência da Noite dos Cristais, foi emitido na Alemanha um documento de 

identidade para judeus, cinza, com um grande J preto na frente e, numa folha 

dobrada na segunda página, os dados da pessoa; na terceira página, uma foto e 

depois a assinatura da polícia e do proprietário do documento. Esse documento tinha 

que ter, além do nome do homem, o nome Israel, todos os judeus masculinos tinham 

que adicionar o nome Israel ao nome. Meu nome [ficou] Hans Günter Israel Flieg. 

Ainda tenho esse documento. As mulheres, além do nome delas tinham que incluir 

Sarah. [...] As fotos tinham que mostrar, isso é bem o nazismo, tinham que mostrar a 

orelha esquerda porque alguém tinha inventado que era pela orelha esquerda que se 

determina a raça judaica.
27

 

 

Foto 2 – Documento de identificação de Hans Günter Flieg depois da Noite dos Cristais, 

reprodução de 1944. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Karl Flieg tratou de providenciar os vistos para a família, independentemente do 

destino que tomassem. As opções pensadas foram a África do Sul, os Estados Unidos e o 

Brasil, onde contaram com a ajuda de amigos para viabilizar as autorizações de entrada. 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 13 de setembro de 2019. 
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Desde a Revolução de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, o governo 

brasileiro adotara uma política mais hostil em relação ao ingresso de judeus no país. A 

Constituição de 1934 espelhava essa mudança no tratamento oficial ao restringir a cota de 

imigrantes dessa comunidade. A conveniência do ingresso de judeus no país ganhou o debate 

público, sob a alegação de que não eram agricultores e, portanto, não estariam adaptados ao 

duro trabalho na lavoura, como imigrantes de outras nacionalidades. No cenário de 

polarização política que marcou a repressão aos movimentos de esquerda depois do levante 

comunista de 1935, os integralistas, movimento de extrema-direita, insuflavam o sentimento 

antissemita em seus discursos, frequentemente associando os judeus aos comunistas, porém 

sem que isso se revertesse em ações concretas. Em 1937, pouco antes de instaurar o Estado 

Novo, o Itamaraty emitiu, com a anuência de Vargas, uma circular secreta que autorizava os 

consulados brasileiros na Europa a não conceder vistos de entrada aos judeus. Diplomatas e 

funcionários da administração do órgão se empenharam em difundir o antissemitismo nas 

instituições que cuidavam dos processos de imigração, falseando a abordagem discriminatória 

com alegações de ordem socioeconômica. Vistos foram sistematicamente negados a turistas, 

empresários e artistas judeus. Como consequência, a imigração judaica ao Brasil reduziu-se 

em 75% a partir de 1938. No entanto, mesmo com as restrições impostas pela ação xenófoba 

do governo, havia espaço para negociações e eventualmente para se burlar as disposições 

restritivas, o que fez com que judeus continuassem a receber vistos de entrada (BEN-DROR, 

2007; CYTRYNOWICZ, 2002). A regularização da legislação de imigração brasileira só 

ocorreria em 1945, com a assinatura, por Getúlio Vargas, do Decreto-lei 7.967, de 18 de 

setembro de 1945 (BASTOS, 2012). 

Enquanto os pedidos de imigração corriam, Karl Flieg teve a ideia de comprar para o 

filho, que estava no quinto ano do ginásio, uma câmera portátil Leica de 35 milímetros e uma 

câmera Linhof, para registros de grande formato, para iniciá-lo em uma profissão que 

garantisse a sobrevivência no estrangeiro. 

 

[...] o ofício do fotógrafo tem uma grande vantagem em relação a outras profissões, 

num contexto de imigração. A fotografia, primeiro, vence a barreira do idioma, 

podendo ser desempenhada pelo imigrante desde o momento de sua chegada na terra 

estrangeira. Além disso, é uma atividade que não exige um investimento inicial tão 

pesado e o momento era muito propício à profissão, com o crescimento da 

comunicação de massa e o desenvolvimento técnico, era uma atividade requisitada, 

em franca expansão. Muitos imigrantes, realmente, buscaram na fotografia uma 

forma de sobrevivência no exterior. (PALMA, 2003, p. 39-40).  
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O passo seguinte foi matricular o filho em um curso de fotografia voltado para jovens 

que, como Flieg, intencionavam imigrar, para que aprimorasse seu conhecimento ainda básico 

da técnica fotográfica. As aulas ocorreram entre maio e julho de 1939 no apartamento/estúdio 

da fotógrafa independente Grete Karplus (1902-1948), que documentara a coleção do Museu 

Judaico de Berlim de 1933 a 1938, quando a instituição fora fechada depois da Noite dos 

Cristais. Mais do que ensinar-lhe a profissão e assim prover um meio de subsistência ao 

futuro fotógrafo, a professora o iniciou na linguagem e na estética da fotografia moderna 

(DERENTHAL, 2014). 

 

Foto 3 – Flieg aos 16 anos no laboratório da fotógrafa Grete Karplus, Berlim, autoria 

desconhecida, 1939. 

Foto 4 – Retrato da fotógrafa Grete Karplus, Berlim, Hans Günter Flieg, 1939. 

        
                                              Fonte: Burgi (2014b).                                                 Fonte: Acervo IMS. 

 

No curso, Flieg produziu fotos de objetos variados (vasos, flores, caixas de cigarro, 

frutas, balas, balança para cartas, esculturas, quadros) com a Leica e uma câmera Cuntesser-

Netter, de chassi 9 x 12 cm e filme rígido (Foto 3). Também fez retratos para testar diferentes 

iluminações e captar as expressões faciais (Foto 4), e retoques simples em imagens. Os 

exercícios ecoavam a linguagem moderna do período, com imagens limpas e centradas no 
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motivo e enquadramentos que tensionavam a noção de perspectiva (Fotos 5 e 6). Algumas 

dessas imagens, como a composição com latas de molho de tomates e os próprios frutos (Foto 

7), podem ser lidas como um treino para a fotografia publicitária a que se dedicaria 

posteriormente (PALMA, 2003). 

Sobre Flieg, a mestra, que em 1940 emigrou para os Estados Unidos para sobreviver 

ao genocídio judeu, escreveria, em um boletim datado de 18 de agosto de 1939:  

 

[...] fez fotos de objetos e de propagandas, mas também retratos e fotos externas. [...] 

Estou convencida de que ele terá um bom rendimento no ofício de fotógrafo se tiver 

a oportunidade de continuar seus estudos, pois tem a alegria, a vontade e o talento 

para isso. (KARPLUS apud DERENTHAL, 2014, p. 18). 

 

Foto 5 – Coluna da Vitória, Berlim, Hans Günter Flieg, 1939. 

Foto 6 – Portão de Brandemburgo (detalhe), Berlim, Hans Günter Flieg, 1939. 

       
       Fonte: Palma (2003).      Fonte: Palma (2003).  
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Foto 7 – Composição com tomates e latas, Berlim, Hans Günter Flieg, 1939. 

 
Fonte: Palma (2003). 

 

Logo no início da guerra, em setembro de 1939, o fotógrafo foi convocado pela 

Gestapo, através da Congregação Israelita de Chemnitz, para, junto de outros rapazes, integrar 

um programa estatal de formação de lavradores, durante a temporada de colheita. Assim, 

seguiu para a aldeia agrícola de Mallnow, na província de Brandemburgo, onde permaneceu 

por dois meses em uma fazenda colhendo legumes. Palma (2003) nota que, como esse 

programa supria a necessidade de mão de obra no campo, desfalcada com o recrutamento para 

a guerra, o exército nazista não impunha restrições à participação de judeus. Para o governo, a 

formação de lavradores também funcionava como um incentivo para que deixassem a 

Alemanha e emigrassem para países onde havia demanda por trabalhadores rurais. Em 

depoimento à nossa pesquisa, Flieg relembra que, na colônia agrícola, havia jovens que 

integravam a Juventude Hitlerista.28 

Os vistos da família para o Brasil ficaram prontos em novembro, selando a opção pela 

imigração para esse país. No dia 23 de novembro de 1939, eles embarcaram em Gênova, 

Itália, no navio Neptunia, que aportaria em Santos, em 8 de dezembro ([ENTREVISTAS...], 

1981a). Na bagagem do fotógrafo, as câmeras Leica, que Flieg já usava no curso de Karplus, 

e Linhof, adquirida pelo pai para garantir seu futuro profissional. Trazia também alguns 

livros, dos quais dois são particularmente importantes: o primeiro é Minhas experiências com 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 11 de setembro de 2019. 
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a Leica, de Paul Wolff (1887-1951). Seguidor dos princípios estéticos da Nova Objetividade, 

Wolff produzia fotografias de documentação industrial e apelo promocional usando a câmera 

de pequeno formato (PALMA, 2003). Sobre ele, o curador de fotografia alemão Ludger 

Derenthal, pesquisador da obra de Flieg, observa: “„pioneiro da fotografia em 35 mm‟, 

certamente foi o fotógrafo alemão mais publicado anos 1930” (DERENTHAL, 2014, p. 21).  

As imagens desse fotógrafo moderno e suas reflexões sobre fotografia, publicadas no 

manual sobre a câmera Leica e em outros livros, como Escola para pequenos formatos de 

texto e imagem e Trabalho! (que em 1948 seria a referência visual da encomenda da agência 

Standard a Flieg, para produzir as imagens do primeiro calendário da Pirelli, como 

detalharemos adiante nesta seção), certamente contribuíram para a formação do jovem que 

acabara de chegar ao Brasil e para a conformação de seu estilo nos primeiros anos de atuação, 

com o uso de perspectivas íngremes e contrastes claro-escuro nos registros. Sobre a obra 

desse autor, Derenthal comenta: 

 

 

Em Kleinbildschule in Wort und Bild [Escola para pequenos formatos de texto e 

imagem] mesclavam-se, de maneira colorida, raciocínios sobre teorias de vida e 

teoria da fotografia, com referências concretas e dicas técnicas para a composição de 

imagens vivas e eficazes. No livro, todo o campo da fotografia amadora e 

profissional é apresentado com exemplos ilustrativos, de fotos instantâneas a 

fotografias publicitárias, em meio as quais encontramos uma imagem industrial de 

grande impacto. A respeito dela, Wolff faz as seguintes explanações: „Representação 

intencional e surpreendente de altura e de profundidade. Certamente a imagem 

oposta tem uma perspectiva irreal e exageros ao que os olhos veem (como a 

espessura dos cabos no primeiro plano). Mas é preferível uma representação de fato 

„fantasiosa‟ a uma representação tediosa e inexpressiva‟. (DERENTHAL, 2014, p. 

21).  

 

O outro livro vindo da Alemanha com a família era A nova escola de fotografia, do 

fotógrafo alemão Hans Windisch (1891-1965), espécie de manual básico de fotografia cuja 

referência era a Bauhaus. Trazia uma abordagem prática de técnicas como a do retrato com 

luz natural e artificial – que seriam praticadas por Flieg nos primeiros anos de trabalho –, 

além de dicas de equipamentos e uma introdução à linguagem fotográfica moderna por meio 

da reprodução de fotografias de Ernst Baumann, Paul Wolff e do próprio autor 

(DERENTHAL, 2014). As publicações de Wolff e Windisch são apontadas por Flieg como a 

referência direta de seu trabalho, especialmente nos primeiros anos de produção. 

Os Flieg fixaram residência em São Paulo, inicialmente na casa dos amigos brasileiros 

que lhes deram assistência no processo de imigração, na Rua Pamplona, e, em março de 1940, 

alugaram um sobrado na Rua Pedro Taques, no bairro de Cerqueira César. Foi nessa 
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residência que se iniciou o novo negócio da família, a Bordados Flieg, uma pequena oficina 

têxtil. “A firma foi fundada pelos meus pais no quarto de empregada, de 4 metros de largura, 

no fundo do jardim”, relembra o fotógrafo. A máquina de bordar havia sido comprada na 

Alemanha como parte das providências para garantir o sustento familiar e chegara ao Brasil 

pouco tempo depois dos Flieg. “Era uma máquina automática de três cabeças com jacquard 

da marca Würker, de Dresden”. Com o progresso dos negócios, pouco depois a empresa foi 

transferida para o porão de um prédio antigo, do outro lado da mesma rua, “com pé-direito 

alto, era muito arejado e tinha saída para o jardim”.29 A partir de 1952, fixou-se na Rua da 

Consolação, 964, imóvel encontrado pelo próprio fotógrafo. A situação financeira da família 

não permitiu que ele continuasse frequentando a escola, priorizando a educação do irmão 

mais novo. 

 

Tive cinco anos de ginásio, bom ginásio, mas eu tive naqueles 16 anos europeus 

uma série de coisas que não são fáceis de conseguir. [...] um estímulo diversificado 

em termos de interesses, em termos de campos variados. [...] seja em literatura [...] 

um pouco de línguas, um pouco de artes. [...] Uma pessoa que começa pressionada 

pelas circunstâncias muito cedo e muito baixo, trabalha com unhas e dentes para 

subir e chegar com esse impulso bem alto [...]. Não olha para a esquerda, não olha 

para a direita, faz e vai pra frente. (ENTREVISTA...], 1981d). 
 

Fotos 8 e 9 – Sequência de registros do mesmo filme fotográfico, Chemnitz; São Paulo, Hans 

Günter Flieg, 1939. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 22 de agosto de 2019. A Bordados Flieg funcionou até 

recentemente, sob o comando do irmão do fotógrafo, Stefan, que, aos 90 anos, se ocupa da destinação das peças 

e materiais que ainda permanecem no local. Nota interessante é que, em 2014, a Bordados Flieg doou ao Museu 

Paulista da Universidade de São Paulo (Museu do Ipiranga) “31 álbuns, contendo um total de 4.617 bordados de 

distintivos militares e policiais e emblemas de empresas e organizações diversas” (VIEIRA, 2018). Na década de 

1980, já havia sido feita outra doação a esse museu, por intermédio do pesquisador Ricardo Mendes, que 

trabalhava naquela época no arquivo do fotógrafo. 
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As fotos 8 e 9 ajudam a entender a transformação ocasionada pela imigração na vida 

do fotógrafo ainda adolescente. À esquerda, está uma vista da janela da residência dos Flieg 

no bairro de Kassberg, em Chemnitz, tirada pouco antes de a família se transferir para o 

Brasil, em setembro de 1939. A imagem mostra as construções do entorno e a rua arborizada, 

numa composição em que a paisagem natural e a paisagem construída convivem em 

harmonia, sem indícios da devastação que a guerra logo provocaria. À direita, o segundo 

registro é de um vaso de orquídeas dado de presente a Eva Flieg quando a família chegou a 

São Paulo, em dezembro do mesmo ano. O enquadramento dessa imagem, ao contrário do da 

outra, revela certa desarmonia, com o objeto deslocado do centro e cortado abruptamente na 

margem inferior. A posição, na horizontal, também causa estranheza, como se o vaso 

estivesse caindo. Por fim, o fundo desfocado não deixa ver com clareza o cenário em que o 

objeto foi fotografado.  

Em nossa análise, os elementos e as escolhas formais dessa composição sugerem o 

estado de espírito do fotógrafo, marcado pela desolação com os acontecimentos que 

vivenciara e pela incerteza do futuro na nova terra, cuja paisagem, a língua, o povo e a 

história eram desconhecidos. Para Flieg, “as duas fotos têm a sua importância, mas o que mais 

importa é o espaço preto que as separa. É justamente o tempo entre agosto de 39 na Alemanha 

e fins de dezembro de 39 aqui [no Brasil]. O que aconteceu nesse tempo é uma longa 

história!” 30.
 

 

2.1 Anos 1940: inserção no mercado da publicidade paulistano 

 

No início dos anos 1940, São Paulo já apresentava uma feição cosmopolita. A cidade 

ultrapassara a marca de 1 milhão de habitantes e seu crescimento populacional mantinha-se 

acentuado.31 Historicamente, a modernidade paulista se diferenciava da do Rio de Janeiro. 

Segundo o historiador Nicolau Sevcenko (2014), desde os tempos do Império, a capital do 

país gozava da condição de ser o centro do poder e o epicentro da arte e da cultura nacionais 

(SEVCENKO, 2014). Na República Velha, essa centralidade se confirmaria com a 

remodelação urbana do prefeito Pereira Passos, a partir de 1904: com ela, o Rio se 

                                                           
30

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 11 de setembro de 2019. Segundo o fotógrafo, as duas 

imagens, que integram uma tira com seis registros retirada de um rolo maior, foram redescobertas quando 

selecionava material para compor a exposição Hans Günter Flieg – 40 Anos de Fotografia, no MIS/SP, em 

1981, sendo inclusive a imagem que ilustrou o cartaz da mostra. Em nossa visão, ao incorporar o espaço entre os 

negativos, a composição possibilita uma análise sobre a dimensão material da fotografia. 
31

 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reproduzidos no site da 

Prefeitura de São Paulo, a cidade de São Paulo tinha 1.326.261 habitantes em 1940 (SÃO PAULO, [2011?]). 
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transformou em uma “vitrine urbana e moderna, para efeito da imagem do Brasil no exterior” 

(SEVCENKO, 2014, p. 127). 

Tanto Rio quanto São Paulo, no início de século XX, eram marcadas pelo modelo 

arquitetônico francês, no entanto, ao passo que a primeira se manteve fiel ao estilo da belle 

époque, a capital paulista foi, por meio de sucessivas obras urbanas, trocando sua feição 

europeizada, marcada pela profusão de estilos clássicos de seus edifícios, pelo padrão 

americano de metrópole, cujo principal signo eram os arranha-céus. O primeiro deles é o 

Edifício Martinelli, de 1929. Localizado na Rua São Bento, no Centro da cidade, ocupou, por 

muitos anos, o título de maior edifício da América Latina. 

Desde o início do século, São Paulo tornou-se um terreno fértil à especulação 

imobiliária e à exploração de companhias como a The São Paulo Railway, Light and Power 

Company (conhecida apenas como Light) e a Cia. City, que dominavam os serviços públicos 

de iluminação e transporte, definiam o traçado de bairros inteiros e, graças ao modelo 

exploratório do tecido urbano, determinavam a dinâmica social da cidade, constituindo zonas 

de distinção entre as populações pobres e ricas (SEVCENKO, 2014).  

Na década de 1930, a urbanização da cidade priorizou o projeto de expansão do 

Centro antigo para as áreas periféricas. O Plano de Avenidas, elaborado pelo prefeito 

Francisco Prestes Maia (1938-1945), previa a construção de um sistema viário composto de 

grandes avenidas radiais que interligariam as extremidades da capital e desembocariam na 

área central. É o caso das Avenidas Nove de Julho e Vinte e Três de Maio, que se juntam para 

formar a Avenida Prestes Maia, que cruza a região central. 

 

Neste esquema de radiais, as obras viárias espalharam-se por toda parte, por isso, é 

comum encontrar a descrição de São Paulo como um grande canteiro de obras neste 

período da administração Prestes Maia. Havia, no imaginário urbano da época, certo 

orgulho nesta ideia dos canteiros, pois deles brotariam o novo centro, a nova cidade, 

concretizando nos trópicos o ideal moderno da cidade americana. Orgulho do 

gigantismo que já vinha estampado nos bondes: „São Paulo é o maior centro 

industrial da América Latina‟, justo nos bondes, os primeiros ameaçados no plano de 

crescimento permanente através das grandes avenidas que abriam caminho de honra 

para o símbolo da nova era, o automóvel. (PALMA, 2003). 

 

O processo de industrialização da capital paulista teve início entre os anos de 1890 e 

1900, quando a cidade adquiriu os primeiros contornos do grande centro urbano e industrial 

em que gradativamente se transformaria na primeira metade do século XX. O crescimento da 

indústria foi decorrência da atividade cafeeira e, ao longo da Primeira República (1889-1930), 

os dois setores que dominavam a economia nacional viveram uma relação simbiótica 

(FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2017). 
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A agricultura se constituía no principal setor da economia brasileira, com a exportação 

do café, açúcar, borracha, cacau e fumo. A atividade agroexportadora fez com que os 

fazendeiros concentrassem em suas mãos o poder político nacional, configurando-se em um 

sistema oligárquico. A política do café com leite, que consistia na alternância de poder nos 

cargos-chave do Executivo entre as oligarquias paulista e mineira, organizadas nos Partidos 

Republicanos Paulista (PRP) e Mineiro (PRM), foi uma configuração política vigente desde a 

presidência de Campos Sales (1898-1902) e que só foi rompida com a Revolução de 1930. 

São Paulo se situava na rota ferroviária do café, que seguia rumo ao porto de Santos 

para ser exportado. Para suprir a demanda por mão de obra nas lavouras, poucos anos depois 

do fim da escravidão, os cafeicultores fizeram intensa propaganda nos países europeus para 

incentivar a imigração, ocasionando a vinda de grande contingente de trabalhadores, atraídos 

pela promessa de posse da terra. Poucos anos depois, frustrados em seu sonho de se tornar 

proprietários rurais e submetidos a condições de trabalho análogas à dos escravos, os 

imigrantes europeus abandonaram as lavouras e seguiram para as cidades. Na capital, estima-

se que cerca de 50 mil ex-camponeses, incluindo mulheres e crianças, encontraram sua nova 

ocupação em indústrias, onde cumpriam jornadas de, em média, 16 horas, em condições 

insalubres e por salários extremamente baixos. Essa força de trabalho deu origem ao 

proletariado urbano, que marcou a expansão e diversificação das classes médias, ao passo 

que, no outro lado do espectro social, tomou corpo a burguesia industrial (LIBERTÁRIOS, 

1976). 

A pujança econômica decorrente da exportação do café proporcionou o aumento da 

renda da população, gerando a demanda pelo consumo de bens não duráveis, o que contribuiu 

para a expansão da atividade industrial. Assim, a atividade industrial também se constituiu em 

um campo de força, inclusive política. A relação entre café e indústria se refletia no âmbito 

social, com os casamentos que uniam famílias representantes dos dois setores, e nas disputas 

que a burguesia cafeeira e a burguesia industrial travavam para proteger seus interesses.  

Nesse período, a economia do café produziu os recursos para que a elite paulista se 

tornasse mecenas de movimentos culturais. Em 1922, Paulo Prado (1869-1943), representante 

da burguesia cafeeira e industrial, empenhou-se na realização da Semana de Arte Moderna 

conclamando proprietários rurais a financiar o evento, que se tornou um ícone da 

modernidade nas artes. Menotti del Picchia (1892-1988), Mário de Andrade e Oswald de 

Andrade, alguns dos artistas que integraram a Semana, lutavam contra o passado nas letras e 

nas artes e se inspiravam nos movimentos de vanguarda, como o futurismo, que circulava na 

Europa. A cultura paulistana dos anos 1920 também contou com outra figura modernizadora, 
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ainda que não modernista: o escritor Monteiro Lobato (1882-1948), que promoveu mudanças 

na produção de livros, contratando capistas e vendendo exemplares de suas publicações pelos 

Correios. 

Com o início da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a atividade agroexportadora 

baseada no café sofreu uma drástica redução, ao passo que a industrialização nacional 

experimentou crescimento em razão da necessidade de prover o mercado interno, que 

enfrentava o desabastecimento provocado pelo conflito. Com o fim da guerra, o país viu 

surgir suas primeiras indústrias de base a partir de 1920, e o setor registrou crescimento 

sucessivo até a crise mundial de 1929.  

A partir dos anos 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder e sua política de 

forte teor nacionalista e populista, as indústrias começaram a ganhar maior escala. Vargas 

criou, no Estado Novo (1937 a 1945), a Consolidação das Leis do Trabalho (1943), lei 

norteadora da atividade laboral no país. A organização dos trabalhadores em sindicatos e a 

criação de grandes companhias estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em 

1941, conferiam as feições de um setor em crescimento. 

 

Em seus 19 anos de governo, e especialmente no último mandato, Getúlio 

promovera a criação de uma série de agências para estudar, formular e implementar 

políticas de desenvolvimento, sempre dentro de uma ótica que valorizava a ação do 

Estado, a iniciativa local e o nacionalismo. Entre esses empreendimentos figuravam 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE, hoje BNDES) e a 

Petrobras, e ainda vários outros [...] que visavam o mesmo objetivo de promover o 

desenvolvimento econômico a partir do dirigismo estatal. 

[...] 

Uma das tarefas [...] foi exatamente a de planejar a instalação de uma indústria 

automobilística para o país, o que se tornaria uma das marcas registradas da 

administração de JK. (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2017). 

 

O mecenato artístico se manteve nas décadas de 1930 e 1940. Personalidades como 

Francisco Assis Chateaubriand (1892-1968) e Francisco (Ciccillo) Matarazzo Sobrinho 

(1898-1977), provenientes da elite industrial, proporcionaram o surgimento de instituições e 

iniciativas que contribuíram para posicionar o país no cenário internacional. Assim, são 

criados o Masp, em 1947, por iniciativa de Chateaubriand e instalado na sede de sua 

companhia, os Diários Associados, no Centro da cidade; e, em 1948, o MAM/SP, por Ciccillo 

Matarazzo (ARRUDA, 2001). 

O ambiente cultural paulista do período contemplava ainda a publicidade, atividade 

florescente no país, com a instalação das primeiras agências estrangeiras na cidade a partir da 

década de 1930. Esse advento contribuiu para o incremento da indústria gráfica e do mercado 

editorial, que se expandiu com o lançamento de novos títulos e o aumento da tiragem das 



54 
 

publicações. As revistas ilustradas eram muito populares naquele período, entre elas O 

Cruzeiro, fundada em 1928 por Chateaubriand, cuja tiragem era superior a 500 mil 

exemplares, o que a tornava um espaço privilegiado para a veiculação de anúncios; e a 

Manchete, do empresário ucraniano naturalizado brasileiro Adolpho Bloch (1908-1995), que 

circulou a partir de 1952, abrindo espaço para o fotojornalismo e revelando grandes nomes da 

fotografia como Jean Manzon (1915-1990). 

Na década de 1940, a publicidade brasileira pode ser dividida em dois momentos 

distintos. O primeiro foi o período que compreendeu a Segunda Guerra, marcado pelas 

limitações ao comércio internacional e pela paralisação das exportações. A escassez de 

produtos no mercado interno afetou diretamente o setor, que passou por certa ociosidade 

(RAMOS; MARCONDES, 1995). Outro fator de limitação foi o controle do Estado Novo 

sobre as artes, o rádio, a imprensa e as comunicações, incluindo a publicidade. Criado em 

1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) coordenava a propaganda da ditadura 

varguista, com programas especiais no rádio e cinejornais cujo objetivo era difundir a 

ideologia do regime, calcada no nacionalismo, especialmente às camadas populares. O órgão 

também era encarregado de fazer censura a espetáculos teatrais e filmes, organizar eventos 

cívicos e atividades esportivas. Assim, exercia o controle da informação e o domínio da vida 

cultural do país (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2017). 

O fim da guerra, em 1945, marcou também o fim do governo ditatorial de Vargas e a 

extinção de órgãos de controle como o DIP. O novo governo, do general Eurico Gaspar Dutra 

(1945-1951), instaurou uma assembleia constituinte que resultou na Constituição de 1946. A 

nova Carta retomava os valores democráticos e republicanos, garantindo liberdade de 

expressão e imprensa, eleições diretas para cargos do Executivo e Legislativo, universalização 

do voto feminino, entre outras medidas que visavam dar um caráter mais liberal ao país, em 

sintonia com a tendência internacional de suplantar os regimes fascistas que haviam levado o 

mundo à guerra (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2017). 

No clima de recomeço do pós-guerra, com uma Europa arrasada pelo conflito, o Brasil 

iniciou a retomada de sua atividade econômica, e a produção interna de bens de consumo foi a 

saída para reabastecer o mercado. Assim, a atividade industrial, que, com a CSN, ingressara 

num estágio mais avançado, o das indústrias de base, que exigia investimentos de grande 

porte, passou a ser o vetor do desenvolvimento e da modernização do país. A diversificação 

da produção industrial no período foi alimentada pelas demandas de um mercado consumidor 

emergente, formado pelas classes médias, que se espelhavam nos hábitos de consumo dos 
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países considerados desenvolvidos, especialmente dos Estados Unidos, cujo cinema 

hollywoodiano disseminava o American way of life (MELLO; NOVAIS, 1998). 

Todos esses fatores refletiram no incremento da publicidade, marcando um segundo 

momento dessa atividade nos anos 1940. Instaladas no país desde a década anterior, com 

escritórios nas principais praças, Rio de Janeiro e São Paulo, agências publicitárias de origem 

norte-americana ou inglesa trouxeram para o mercado nacional o modelo de negócios de suas 

matrizes, que passou a pautar a atividade. No entanto, o setor ainda era marcado pela carência 

de profissionais especializados e pela falta de regulação. Em uma entrevista ao jornal Folha 

de S.Paulo, em 2003, o publicitário Francesc Petit (1934-2013) definiu da seguinte forma a 

publicidade feita no país dos anos 1940: “O mercado brasileiro era um submundo da 

publicidade ruim americana” (CAVERSAN, 2003 apud MENDES, 2015, p. 61). 

Eram raras as campanhas que incluíssem o pagamento de direitos autorais, por 

exemplo. As produções dos anúncios tinham um quê de improviso com modelos selecionados 

entre pessoas conhecidas dos fotógrafos e do pessoal das agências, que trabalhavam sem a 

garantia do cachê. Em depoimento ao MIS/SP, Flieg refletiu sobre como as dificuldades da 

produção fotográfica para publicidade naquele período afetavam a qualidade das imagens: 

 

Esses modelos nunca eram maquiados. [...] havia necessidade de retoques 

posteriores. Os homens de retoque americano às vezes metiam o pincel, o aerógrafo 

nas caras desses modelos, nas cópias, com isso elas não ganhavam muito em 

naturalidade. ([ENTREVISTA...], 1981a). 

 

A própria indústria gráfica tinha limitações técnicas: segundo o fotógrafo, os papéis 

não eram brancos o suficiente e as máquinas não permitiam uma boa impressão. As 

fotografias publicadas em jornais e revistas não reproduziam bem os meios-tons, eram 

reticuladas e invariavelmente tinham de ser retocadas ([ENTREVISTA...], 1981a). De acordo 

com Palma (2005), o uso da técnica do retoque americano sobre fotografias, que marcou a 

produção gráfica nos anos 1940, consistia na colocação de uma máscara de celuloide sobre as 

áreas da fotografia em que apareciam objetos ou pessoas; na área restante, geralmente o fundo 

das imagens, era aplicada uma tinta com pistola a combustão, deixando-a uniforme, chapada, 

sem interferências gráficas. Com isso, as formas dos objetos ou pessoas fotografadas 

sobressaia, criando um efeito de luz e sombra. O resultado final, para a pesquisadora, era mais 

próximo de uma ilustração do que de uma fotografia, por isso a técnica era considerada 

artificial. Mesmo assim, foi largamente empregada para melhorar a qualidade das reproduções 

fotográficas em jornais diários, que eram muito reticuladas e com grande perda dos subtons. 
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Sobre a qualidade da impressão de imagens em jornais, revistas e materiais de 

divulgação publicitária nesse período, Flieg comentou: 

 

[...] a reprodução dos jornais não era de primeira qualidade. Eu diria que o jornal que 

melhor imprimia na época [...] era a Gazeta [Mercantil], que tinha um preto-branco 

bastante razoável. Os media eram os jornais que existiam, bem ou mal impressos, 

folhetos de publicidade, as revistas existentes [...]. O Cruzeiro já existia naquela 

época, também não imprimindo muito bem; programas de teatro... 

([ENTREVISTA...], 1981a). 

 

No depoimento de Flieg ao MIS/SP, o publicitário Paulo Arthur Nascimento (1924-

1994), participante da entrevista, afirmou que O Cruzeiro era a única revista que imprimia em 

cor, mas não usava tinta de cor preta e sim de cor sépia. Pela ausência dessa cor, as fotografias 

de alimentos, por exemplo, eram muito difíceis de serem reproduzidas com qualidade, mas de 

toda forma elas eram realizadas. 

Empregada desde o início da atividade publicitária no país, no século XIX, a ilustração 

era a linguagem visual predominante dos anúncios, e a fotografia, quando utilizada, tinha a 

função de simples registro técnico de produtos ou ainda como base para a criação dos 

ilustradores. Em geral, as agências supriam suas necessidades de imagens comprando 

fotografias dos Estados Unidos. O retrato era a técnica fotográfica mais aplicada nos 

anúncios, mas, como as fotos vinham de fora, a fisionomia dos modelos, a maioria mulheres 

louras, era bastante distante da dos brasileiros (PALMA, 2005). 

As caricaturas, impressas em revistas ilustradas de grande circulação, como as norte-

americanas Life, Vogue e Vanity Fair, também eram uma linguagem visual empregada em 

anúncios publicitários. Influenciadas pelo padrão norte-americano de layout mais limpo, 

próximo ao art déco, com economia de ornamentos, elas compunham propagandas de 

produtos diversos, de cremes dentais a lojas. No Brasil, os dramas urbanos da industrialização 

paulistana e da imigração rendiam charges publicadas nas revistas Vida Moderna e A Cigarra. 

A partir da retomada da publicidade no pós-guerra, a fotografia passou a ser vista 

como uma linguagem com maior poder de sedução na apresentação dos produtos aos 

consumidores. Em parte, essa mudança foi decorrência da chegada ao país de muitos 

refugiados, que tentaram retomar a vida profissional deixada na Europa, atuando nas agências 

publicitárias como fotógrafos, designers e em outras atividades criativas. Esses profissionais, 

que traziam na bagagem seu conhecimento técnico e a formação cultural e artística constituída 

na modernidade europeia, que, como vimos no início desta seção, tinha como prática 
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estabelecida o emprego da fotografia na publicidade, contribuíram para a profissionalização 

do setor e para a constituição de um representativo mercado de trabalho.32  

A profissionalização do setor também se deveu a iniciativas de regulamentação dessa 

atividade, como o Decreto-lei n
o
 4.113, de 1942, que disciplinava a propaganda na área 

médica, ou ainda as iniciativas de órgãos de associações de classe, como a Associação 

Brasileira de Agências de Propaganda (Abap), criada em 1949, e a ABA (Agência Brasileira 

de Anunciantes), de 1959 (RAMOS; MARCONDES, 1995).  

A partir de 1950, começam as iniciativas voltadas para a formação de profissionais na 

área da publicidade. No I Salão Nacional de Propaganda, organizado nesse ano pelo diretor de 

arte da agência McCann-Erickson, Gerhald Wilda (1915-2006),33 e do qual Flieg participou, 

surgiu a ideia de se criar uma escola de propaganda. A iniciativa seria concretizada primeiro 

com a criação da disciplina Arte Publicitária pelo publicitário gaúcho Rodolfo Lima 

Martensen (1915-1992), diretor da agência Lintas, no Instituto de Arte Contemporânea do 

Masp, a convite do diretor da instituição, Pietro Maria Bardi (1900-1999). Essa experiência 

foi o embrião para a montagem por Assis Chateaubriand e Napoleão de Carvalho, 

respectivamente proprietário e diretor dos Diários Associados, e pelo próprio Bardi, em 1951, 

da Escola de Propaganda do Masp, cuja primeira turma ingressou em 1952, ano em que 

Martensen se tornou seu diretor-presidente. Em 1955, a Escola se desvinculou do Masp e 

passou a se chamar Escola Superior de Propaganda (atual Escola Superior de Propaganda e 

Marketing). Martensen esteve à frente da instituição até 1971 (ABREU; DE PAULA, 2007; 

BASTOS, 2012). 

Nos primeiros anos no Brasil, a formação de Flieg se completou em contato com 

profissionais que também imigraram para o país em razão do regime nazifascista. Seu 

primeiro trabalho, entre os meses de dezembro de 1939 a fevereiro de 1940, foi como 

assistente do fotógrafo Peter Scheier (1908-1979), 34 que no início de carreira montou estúdio 

                                                           
32

 No decorrer da dissertação, apresentamos, em sínteses biográficas, alguns desses profissionais, que 

estabeleceram contatos e trocas ou desenvolveram trabalhos com Flieg. 
33

 Judeu alemão, Gerhald Wilda emigrou para o Brasil no final dos anos 1930. Trabalhou por sete anos na filial 

brasileira da agência americana N.W. Ayer & Sons, que, com escritórios no Rio e em São Paulo, detinha a conta 

das companhias multinacionais Ford, General Electric, Gessy, Parker, Light e do Instituto Nacional do Café. Em 

seguida, atuou como diretor de arte da Lintas e, a partir de 1945, da McCann-Erickson. A McCann estava no 

Brasil desde 1935, instalada num dos andares do edifício da loja de departamentos Mappin, na Rua Barão de 

Itapetininga, Centro da cidade. Atendia exclusivamente a Esso, mas, com o fim da guerra, passou a atender 

também General Motors, Coca-Cola, Dupont, Indústrias Matarazzo, entre outras indústrias. 
34

 . Judeu alemão como Flieg, Scheier chegou ao país em 1937 e uma de suas primeiras atividades foi a de 

vendedor de cúpulas de abajur. Foi quando teve a ideia de fotografar esses objetos e organizar as imagens em um 

catálogo, em vez de carregá-los até as lojas revendedoras. Assim descobriu a fotografia, ofício a que passou a se 

dedicar. Foi colaborador do suplemento de rotogravura de O Estado de S. Paulo, um dos mais importantes 

espaços para a publicação de imagens na imprensa paulistana do período, pelo qual ganhou, em 1939, o Prêmio 
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em seu próprio apartamento (posteriormente, o fotógrafo criou o Foto Studio Peter Scheier, 

que funcionou até 1975). Sobre o trabalho com Scheier, Flieg comentou: “Havia uma 

variedade muito grande de trabalhos que ele fazia. Me lembro de fotos que ele tirava e eu 

assistia, de esculturas [...], fotografias de indústrias” ([ENTREVISTA...], 1981a). 

O estágio de Flieg com Scheier teve de ser interrompido, em razão de o jovem de 

pouco mais de 16 anos ter contraído psoríase, uma doença dermatológica crônica que, entre as 

causas, estão relacionados fatores de ordem psicossomática. Embora atualmente o tratamento 

seja relativamente fácil, naquele momento a psoríase era uma afecção severa, a qual requeria 

um tratamento mais intenso. Isso o impediu de prosseguir suas atividades por oito meses. O 

fotógrafo aproveitou o tempo para ler os clássicos da literatura alemã, o que contribuiu para 

sua formação autodidata. 

 

[A doença] me prendeu meses, meses, foi muito desagradável. Fui tratado pelos 

melhores médicos de São Paulo, mas a psoríase não era curável. Não foi pouco [o 

valor do tratamento]! Meu pai emprestou dinheiro da Congregação Israelita 

[Paulista] e tinha que devolver isso. Nós tínhamos trazido da Alemanha uma câmera 

Linhof técnica, com duas objetivas, que teve de ser vendida porque havia 

necessidade de dinheiro.
35

 

 

O historiador Roney Cytrynowicz aborda o papel assistencial de instituições judaicas 

como a Congregação Israelita Paulista (CIP) nesse período (CYTRYNOWICZ, 2002). 

Mesmo com o antissemitismo institucionalizado pelo Estado Novo, essas entidades 

continuaram realizando com bastante liberdade suas atividades, que envolviam a preservação 

da língua e da religião hebraicas, mantendo, assim, uma atuação pública sem medo de 

represálias. Além da CIP, as principais instituições judaicas sediadas na capital paulista eram 

a Sociedade Beneficente Israelita Ezra, Sociedade Beneficente Linath Hatezedek Policlínica, 

Organização Feminina Israelita de Assistência Social (Ofidas) e a Sociedade Cemitério 

Israelita de São Paulo. A elas estavam ligadas sinagogas, escolas e entidades culturais da 

cidade. Além da programação em suas sedes, os valores e a cultura da comunidade judaica 

eram transmitidos por essas associações em programas de rádio, veiculados em emissoras 

                                                                                                                                                                                     
Centenário de Fotografia. Integrou o time de fotógrafos, a maioria de origem europeia, da revista O Cruzeiro, de 

1945 a 1952. A proximidade com Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados, que editava O Cruzeiro, e, 

em 1947, fundara o Masp, levou Scheier a se tornar o fotógrafo oficial da instituição, registrando a constituição 

de seu acervo e as exposições realizadas. Outra área de atuação foi a fotografia de arquitetura, em que foi 

introduzido por Pietro Maria Bardi, diretor do Masp. Scheier fotografou projetos de arquitetos modernos como 

Lina Bo Bardi, Gregori Warchavchick, Lucjan Korngold, Oscar Niemeyer, Rino Levi e Oswaldo Bratke. 

Também desenvolveu reportagens fotográficas para indústrias, segmento de grande demanda em seu estúdio, que 

contava com equipamentos importados e um dos primeiros laboratórios para processamento de material colorido. 

(PALMA, 2003; PETER..., 2019). 
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paulistas e cariocas, destarte o controle da ditadura de Vargas sobre o principal meio de 

comunicação da época. Segundo o autor, antes da entrada do Brasil na guerra, em 1942, as 

entidades judaicas formaram comitês de ajuda a refugiados. No entanto, o assistencialismo foi 

apenas uma parte de sua atuação: com o desenrolar do conflito, as atividades passaram a ter 

um viés mais político, com a defesa dos Aliados, da entrada do Brasil na guerra e do 

sionismo.  

Superada a doença de pele, Flieg passou a integrar o grupo de jovens da CIP, para 

conhecer novas pessoas. O programa pedagógico da entidade contava com cursos de 

literatura, atividades de escotismo e encenações teatrais, de que o fotógrafo participava apesar 

das dificuldades com o português (PALMA, 2003). Mas os oito meses de tratamento não o 

impediram de continuar exercitando a prática fotográfica, mesmo que nos limites de sua rua. 

 

Foto 10 – Vendedor de laranjas na Rua Pedro Taques, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1940. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

O trabalho seguinte ocorreu entre novembro de 1940 e janeiro de 1941, no estúdio 

Foto Paramount, pertencente a outra fotógrafa imigrante naquele período, a húngara Irene 

Lenthe. Embora a produção do estúdio se concentrasse no registro de eventos sociais como 

formaturas, a passagem pelo Paramount contribuiu para que Flieg exercitasse uma das 

técnicas fotográficas que mais praticou ao longo da carreira, o retrato. De lá, Flieg conseguiu, 
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com a intermediação do pai, trabalho na Companhia Lithographica Ypiranga, fundada por 

imigrantes alemães em 1901 e que se manteve em funcionamento por 113 anos, até 2014. 

Pioneira na impressão em cores no Brasil, a Ypiranga atendeu por 35 anos a Avon, 

produzindo as peças promocionais da empresa. Atuando por dois anos como aprendiz, o que 

lhe proporcionava uma pequena remuneração, Flieg pôde ter seu primeiro contato com a 

produção gráfica. 

 

Era simplesmente a melhor indústria gráfica do Brasil, fundada por duas famílias de 

imigrantes alemães da Saxônia, os Hartmann e os Reichenbach. Quando eu entrei, já 

estavam na segunda geração e o dono era o filho do velho Reichenbach, o Carlos 

Reichenbach. Trabalhei com fotolito, em litografia em pedra, fotografia técnica.
36

 

 

Na Ypiranga, Flieg conheceu a impressão offset, uma inovação que poucos 

dominavam na época, por meio de um colega que tinha aprendido a técnica nos Estados 

Unidos.37 Ele sugeriu, inclusive, que Flieg se tornasse um fotógrafo gráfico, o que não lhe 

interessou naquele momento, pois ambicionava ingressar no já disputado ambiente da 

publicidade dos anos 1940, em que muitos profissionais emigrados em decorrência da guerra, 

como ele, passaram a atuar.  

Em 1943, tentou uma vaga na filial brasileira da agência publicitária inglesa Lintas. 

Sigla formada pelas letras iniciais de Lever International Advertising Service, a Lintas era a 

agência interna da indústria inglesa Unilever, que se instalou em São Paulo em 1929 com o 

nome Irmãos Lever do Brasil. Sua agência de publicidade foi aberta em 1931, no entanto teve 

de interromper as atividades até 1937 por falta de profissionais qualificados. Nesse período, a 

Irmãos Lever foi atendida pela J.W. Thompson. A reabertura da Lintas ocorreu com a 

contratação de profissionais como Lima Martensen, que atuara como redator publicitário da 

Irmãos Lever e criara campanhas para os sabonetes Lifebuoy e Lever (atualmente Lux), 

diretor da agência até 1975. Flieg relembra que, para tentar a vaga na Lintas, se dirigiu ao 

escritório da Lever, onde foi entrevistado por Martensen e pelo diretor da filial argentina. 

Apesar de o argentino ter dado sinal positivo para o fotógrafo, Martensen não foi favorável e a 

contratação acabou não se concretizando.38 Segundo Flieg, entre os profissionais que 
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integravam a Lintas estava o artista plástico surrealista Walter Lewy (1905-1995), judeu 

alemão, que atuava como desenhista. 

A Lintas também foi o ponto de partida na trajetória do artista gráfico Fred Jordan 

(1927-2001), que Flieg conheceu em 1945 e de quem se tornou um dos principais parceiros de 

trabalho.39 Considerado um dos pioneiros do design gráfico brasileiro, de acordo com a 

pesquisadora Helena Rugai Bastos (2012), Jordan, judeu alemão, emigrou com a família para 

o Brasil em 1936 pelo mesmo motivo que moveu a família Flieg, o acirramento do regime 

nazista. Frequentou por pouco mais de um ano a Escola de Belas-Artes de São Paulo como 

ouvinte. Ingressou na Lintas em 1944, como assistente de Gerhald Wilda, na época diretor de 

arte. Ao trocar a Lintas pela McCann-Erickson em 1945, Wilda levou Jordan consigo. Na 

McCann, Jordan conviveu com profissionais das áreas de artes gráficas e comunicação visual 

como Alexandre Wollner (1928-2018), Guilherme (Vilhelms) Valpeteris, Darcy Penteado 

(1926-1987), Charlotte Adlerova (1908-1989), Victor Ballot, que contribuíram para sua 

formação como designer. O trabalho seguinte foi na Publicidade Prado, onde foi contratado 

como diretor de arte em 1947, aos 20 anos, e permaneceu até o fechamento, em 1949. Na 

Prado, contratou profissionais que, além da atuação na publicidade, desenvolviam trabalhos 

artísticos, como a artista plástica Geza Kaufmann, o fotógrafo e artista plástico Georg Rado 

(1907-1998) e a ilustradora Dorothea Gaspary (Dorca), introdutora da técnica de ilustração 

com escultura de papel no Brasil, de acordo com Flieg.40 Depois de um período como 

freelancer, foi contratado pela Indústria Gráfica L. Niccolini para substituir Kurt Eppenstein 

(1904-1968). Permaneceu por cerca de 50 anos nessa gráfica, atuando no departamento de 

criação e arte e na diretoria técnica. Na Niccolini, Jordan desenvolveu a identidade visual dos 

materiais promocionais e 47 calendários temáticos oferecidos como brinde de final de ano aos 

clientes (BASTOS, 2012). 

Sobre o amigo, Flieg declarou a esta pesquisa41 que, em viagem à Alemanha para 

visitar a exposição fotográfica de seus 40 anos de atividade, ocorrida em 2008 em sua cidade 

natal, teve a oportunidade de indicar a pesquisadores alemães ligados ao Arquivo do Exílio 

Alemão da Biblioteca Nacional Alemã, sediada em Frankfurt, os materiais de trabalho de 

Jordan, que estavam sob a guarda da família do designer desde seu falecimento, em 2001. 
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 Em depoimentos de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 1 e 5 de agosto e 20 de setembro de 2019, o 
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Depois da negativa da Lintas, por intermédio de uma amiga de sua mãe que conhecia 

um designer também imigrante, Flieg conseguiu uma relação de contatos de várias empresas 

para tentar um novo emprego. O último nome da lista era o do artista gráfico, pintor e 

fotógrafo alemão Kurt Eppenstein, pioneiro da impressão offset no Brasil, que era diretor 

técnico da Indústria Gráfica L. Niccolini. Flieg já conhecia Eppenstein por meio de um 

trabalho em fotolito que o profissional mandara executar na Ypiranga. “Esse trabalho tinha se 

destacado pela concepção, uma modernidade que não se via normalmente naquela época.” 

([ENTREVISTA...], 1981a). Flieg apresentou-se a Eppenstein e conseguiu o emprego, 

deixando assim a Ypiranga em 1943.42 

Fundada em 1923 por Luiz Niccolini e Domingos Pires de Oliveira, a Niccolini tinha 

como principais clientes os laboratórios farmacêuticos, entre eles Laborterápica Indústria 

Química e Farmacêutica SA (pertencente ao irmão de Domingos, o comendador José Pires de 

Oliveira), Laboratório Fontoura (laboratório que fabricava o Biotônico Fontoura, pertencente 

a Olavo de Castro Fontoura, cunhado de Luiz Niccolini), Laboratório Baldassari e 

Laboratório Torres, para os quais a gráfica produzia encartes de divulgação de medicamentos, 

mata-borrões, folhetos e brindes. 43 

Na Niccolini, Flieg trabalhou sob a chefia direta de Eppenstein, que lhe ensinou todo o 

processo de impressão e foi muito importante para a profissionalização do fotógrafo. 

Trabalhando nessa empresa, Flieg começou a receber algumas encomendas particulares, como 

a produção de retratos. Para ajudá-lo, o chefe permitia que Flieg utilizasse o laboratório 

fotográfico da gráfica nos fins de semana para revelar as fotografias.
 
 Depois de ter deixado a 

Niccolini, em 1945, o fotógrafo usou, esporadicamente, as amplas instalações da empresa, 

especialmente o terraço ao ar livre, para fazer seus registros. Para tanto, contou inicialmente 

com a permissão de Eppenstein e, depois que esse se desligou da gráfica, com a ajuda do 

amigo Fred Jordan, substituto do artista gráfico alemão.44 

Em alguns casos, a gráfica produzia fotografias para ilustrar materiais promocionais, 

como catálogos para médicos. Flieg fazia esses registros, mostrando as instalações industriais 

e a atividade laboral de alguns clientes, como a Laborterápica e o Laboratório Torres. Sua 

atuação na Niccolini coincidiu com o período da entrada do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) ao lado dos Aliados (França, Inglaterra e Estados Unidos), o que teve 
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reflexos imediatos na vida dos imigrantes originários das nações que compunham o Eixo, o 

outro bloco beligerante. 

O fotógrafo relembra-se desse período e de como a guerra restringiu a livre circulação 

de imigrantes alemães, italianos e japoneses, os chamados “súditos do Eixo”: 

 

Em 42, o Brasil entrou em guerra contra o Eixo, Alemanha, Itália e Japão, e os 

“súditos do Eixo” estavam expostos a regras especiais, não podiam falar a própria 

língua, precisavam de salvo-conduto para viagens e não podiam fotografar. Eu 

estava com uma Leica, que eu usei até o Brasil entrar em guerra. Quando a guerra 

começou, eu deixei de usar essa máquina, porque era um perigo, ela podia ser 

confiscada. Mas nem por isso, ao trabalhar para a Niccolini, eu deixei de trabalhar 

fora da firma, em fotografia externa, em indústria, em laboratórios farmacêuticos e 

numa indústria de ventiladores [Ventiladores Zauli].
45

 

 

Sob pressão dos Estados Unidos, interessados em obter controle sobre a Base Aérea de 

Natal em troca do apoio financeiro para a construção da Siderúrgica de Volta Redonda, e forte 

cobrança da sociedade perante o bombardeio, pelo exército alemão, do navio cargueiro 

brasileiro Taubaté, ocorrido em 22 de março de 1941, no Mar Mediterrâneo, o Brasil rompeu 

relações com as nações do Eixo, selando, em 28 de janeiro de 1942, o fim da neutralidade na 

guerra. O reposicionamento do país no conflito deu início a uma série de bombardeios a 

navios brasileiros por submarinos alemães e italianos. Em decorrência dos ataques, houve um 

número considerável de mortes, até que, em 22 de agosto de 1942, Vargas declarou guerra ao 

Eixo. Embora os combatentes da Força Expedicionária Brasileira só tenham desembarcado na 

Europa em 1944, o efeito prático da adesão do Brasil aos Aliados se fez sentir tão logo o país 

deixou sua posição de neutralidade. Imigrantes alemães, italianos e japoneses, os chamados 

“súditos do Eixo”, foram expostos a regras especiais como a proibição do uso de outras 

línguas que não o português em lugares públicos e a exigência de salvo-conduto para que 

fizessem viagens. Também se intensificou o controle sobre a entrada de imigrantes dos três 

países e foram proibidas a circulação de jornais e a veiculação de programas de rádio das 

comunidades já residentes. O golpe mais duro, porém, veio com o Decreto 4.166, de 11 de 

março de 1942, que confiscou propriedades, valores em dinheiro depositados em bancos e 

objetos valiosos desses cidadãos, sob a alegação de que seriam uma garantia até que o 

governo alemão cumprisse a promessa de indenizar o país pelo bombardeio dos navios (DAL 

PIVA; WITZEL, 2018). 

A primeira viagem do fotógrafo depois de ter chegado ao Brasil foi para a Fazenda 

Itaúna, propriedade da família Niccolini localizada entre São Carlos e Descalvado, no interior 
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de São Paulo. Para viajar, Flieg precisou requerer salvo-conduto. Nesse contato inicial com o 

ambiente rural brasileiro, registrou o trabalho na lavoura, em cenas como a do menino que 

colhe um cacho de bananas (Foto 11), além dos moradores da fazenda, seus hábitos e as 

diferentes paisagens do campo (PALMA, 2003). 

 

Foto 11 – Menino com bananas, Fazenda Itaúna, interior de São Paulo, Hans Günter Flieg, 

1943. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Outra lembrança desse período é de como a guerra afetou o trabalho dos profissionais 

da fotografia: 

 
O material fotográfico da Kodak, que era na época a maior produtora de material 

fotográfico, foi usado principalmente para o Exército, foi pouco importado para cá. 

Então quem substituía isso era a Inglaterra, com material Erfurt. Isso vinha da 

Inglaterra em comboios, navios de comércio, navios de carga, acompanhados de 

navios de guerra. Às vezes os navios eram atacados. Lembro de muitas ocasiões em 

que demorou pra chegar material. [...] A Inglaterra precisava de divisas e vinham 

coisas da Inglaterra incríveis [nesses comboios]. Em toda a loja Mappin havia 

produtos ingleses! Vinham da Inglaterra papel fotográfico e negativos 

contrabandeados, pois não podiam entrar oficialmente. O material fotográfico era de 

muito boa qualidade. Tinha material negativo. Eram chapas de vidro 13 x 18. As 

chapas que eu recebia eram para fotolito, para trabalho gráfico. Tinha material 

pancromático e ortocromático. Pancromático era sensível a todas as cores e 



65 
 

ortocromático, com sensibilidade menor para verde, que saía mais escuro, então não 

eram indicadas para registro de paisagem nem de céu. [...] Nós trabalhamos em 

fotografia alterando os componentes de revelação. Eu até fiz portrait com isso. [...] 

Era o que tinha.
46

 

 

O fotógrafo alemão Curt Schulze (1881-1985), que emigrara para o Brasil em 1940, 

também se recordou, em depoimento prestado ao MIS/SP, em 1984, das dificuldades de 

exercer a profissão nos tempos da guerra: 

 

[...] a gente chegou aqui no começo da Guerra, naturalmente, a aquisição de material 

era tremendamente difícil e quase todos os fotógrafos não conseguiam, vamos dizer, 

“se alimentar”. Na época, era o uso fazer as fotografias 3x4 com chapas 9x12, então, 

eles fizeram máscaras de papelão, dividindo a chapa em seis e só podia revelar 

depois de acabar a sexta fotografia, senão, eles não revelavam porque material era 

raro ou, então, o freguês pagava as seis. Então, eu descobri num destes negociantes 

de material velho, descobri uma máquina estéreo e tive uma pequena ideia. Eu 

comprei uma lâmpada [...] e adaptei a ela um visor com um pequeno vidro de 

enxergar o quadro e, no outro lado, chassis pequenos de tamanho 3x4 e 4x4, que 

eram os tamanhos usados na época, e consegui cortar com diamantes as chapas e 

consegui usar filmes que se vendiam e que não tinha nem mais máquina, como 116 e 

estes formatos, e consegui usar até o último restinho e consegui com isso entregar 

fotografia rápido e consegui com isso formar uma freguesia [...]. (SCHULZE, 1984 

apud PALMA, 2003, p. 58). 

 

Em depoimento à nossa pesquisa,47 Flieg abordou a importância de Schulze para o 

início da revelação em cor no país, a partir de 1946. Palma (2003) relata que, em 1941, 

Schulze montou o estúdio Foto Curt na Avenida São João e, em 1948, já vendia e processava 

material colorido. Com o tempo, sua empresa cresceu e se transformou numa das maiores e 

mais modernas redes de laboratório fotográfico do Brasil. 

Flieg deixou a Niccolini no dia em que foi declarado o fim da guerra, em agosto em 

1945, para montar seu próprio estúdio fotográfico, inicialmente num dos quartos da residência 

da família, mas logo se instalou em um sobrado na Avenida Angélica pertencente ao ex-

maestro da Ópera Popular de Viena, o austríaco Hermann Frischler (1890-1973), outro 

imigrante que, em decorrência da guerra, se refugiara no Brasil, em 1937. Flieg montou seu 

estúdio no porão da residência, onde permaneceu por um ano, até 1946. Dessa época, lembra-

se de trabalhar ouvindo as aulas de canto, que o maestro passou a ministrar em sua residência 

um ano depois de ter emigrado. Flieg também registrou algumas apresentações realizadas por 

Frischler e seus alunos ([ENTREVISTA...], 1981a; PALMA, 2003). 

Nesse momento, o fotógrafo começou a montar sua clientela, com a ajuda de 

profissionais que já atuavam na área publicitária e tiveram contato com seu trabalho. Fez 
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fotografia para anúncios da McCann-Erickson, onde trabalhavam no departamento de arte 

Fred Jordan e Gerhald Wilda, além do artista plástico e cenógrafo Darcy Penteado. Em 

algumas fotografias de Flieg para propagandas da agência, dado o improviso daqueles anos 

heroicos da publicidade brasileira, em que todos se empenhavam para que as produções 

fossem realizadas, Penteado chegou a posar de modelo. Além da colaboração para a agência, 

Flieg também fez fotografia industrial, para catálogos da Metalúrgica Aliança (PALMA, 

2003). “Dificilmente eu oferecia serviço, ia a uma firma mostrar um portfólio. Era um 

mercado que ainda aceitava um trabalho razoavelmente bom e tive a sorte de, durante muitos 

anos, ter recomendações de um cliente para o outro.” ([ENTREVISTA...], 1981a). 

Em 1946, Flieg colaborou, em parceria com Penteado, em várias edições da revista 

Bom Humor. Fotógrafo e cenógrafo ficaram responsáveis pelas seções As Grandes Mentiras e 

Surrealismo da publicação. Flieg criou fotografias ambientadas em cenários improvisados por 

Penteado, que também criava os objetos cênicos para compor as imagens, como bonecos e 

fantoches. ([ENTREVISTA...], 1981a; PALMA, 2003). Os registros para a Bom Humor 

permitiram a Flieg fazer algumas experimentações fotográficas para criar situações que 

passassem a ideia de nonsense, como na Foto 12, em que aparecem uma dentadura ao lado de 

um copo d‟água. Publicado na revista, o registro ganhou a sugestiva legenda “Purê de batata”. 

 

Foto 12 – Dentadura e copo d´água, São Paulo, Hans Günter Flieg, c1946. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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Mas a maior parte das encomendas do fotógrafo vinha de clientes particulares, para 

quem tirava retratos como forma de garantir o sustento do estúdio. Uma das primeiras 

encomendas de particulares veio do empresário e colecionador de obras de arte Oscar Paul 

Landmann, para realizar retratos da família, em 1945. Flieg fotografou as crianças do casal 

Edith e Oscar Landmann, entre eles Julio Landmann, que, adulto, se notabilizaria no circuito 

artístico ao se tornar presidente da Fundação Bienal de São Paulo, a partir de 1997 

(atualmente, Landmann é presidente do Conselho de Administração da instituição). De acordo 

com depoimento de Flieg à nossa pesquisa, 48 curiosamente, foi Oscar Landmann, no cargo de 

vice-cônsul do Brasil na Colômbia, quem fez, em 1986, uma das últimas encomendas ao 

fotógrafo, para que fotografasse sua coleção de arte pré-colombiana, com objetos adquiridos 

ao longo de 50 anos. A coleção de arte pré-colombiana de Edith e Oscar Paul Landmann, uma 

das mais representativas do Brasil, é composta de aproximadamente 900 peças, entre têxteis, 

cerâmicas e metais produzidos nos Andes entre 1.000 a.C. e o século XVI. Os objetos, de 

diferentes tipologias, foram reunidos desde a década de 1930 e cedidos em comodato, por dez 

anos, ao Masp, em 2016. A instituição realizou, entre 14 de junho e 28 de julho de 2019, a 

primeira exposição com peças têxteis da coleção. (ACERVO..., 2019)  

As imagens decorrentes do ensaio de Flieg fariam parte de uma exposição e 

publicação a serem realizadas na Áustria, mas o projeto acabou não se concretizando. Dois 

anos depois, em 1988, Flieg encerraria sua trajetória profissional. 

Em 1946, Flieg mudou seu estúdio para um imóvel alugado na Rua Maria Antônia, 

também em Cerqueira Cesar, bairro em que reside desde que chegou ao Brasil. Nessa casa, 

que pertencia ao mesmo dono da residência que a família ocupava, ocupou o andar superior e, 

no de baixo, funcionava uma oficina mecânica. Desde que se instalou autonomamente, Flieg 

passou a contar com o trabalho de vários assistentes que, ao longo dos anos, foram 

contratados por seu estúdio. Nos primeiros anos depois da guerra, o fotógrafo ofereceu 

trabalho a refugiados que, da mesma forma que ele, encontraram no Brasil uma oportunidade 

para recomeçar a vida longe de suas pátrias devastadas pelo conflito. Esses profissionais, que 

não tinham experiência com fotografia, faziam serviços laboratoriais, como retoques, e às 

vezes participavam de saídas fotográficas. Trabalhavam mais pelo aprendizado do que pelo 

salário, já que nos primeiros anos o estúdio se manteve com poucos recursos e conseguir um 

técnico qualificado estava longe das possibilidades. Muitos seguiram carreira como 

laboratoristas ou mesmo fotógrafos depois da experiência no estúdio de Flieg. 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 30 de julho de 2019.  
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O primeiro deles foi o alemão Gert Kornblum, técnico em cozinha dietética que Flieg 

conheceu em 1948. Depois, vieram um estoniano (Emar Thom); um major do exército 

polonês que lutara na Inglaterra (Stanislaw Muczinovsck); um advogado húngaro que cuidou 

da parte administrativa do estúdio (Zoltan Seide); um fotógrafo checo que trabalhara para a 

United Press (Otakar Svoboda); um russo-branco (Serge Kandauroff), filho de um médico 

especializado em doenças pulmonares que foi retratado por Flieg; um holandês que tinha 

experiência na área, tendo sido fotógrafo da Philips (Cornelis van der Steur); o irmão de um 

catalão que era publicitário na Standard (Rámon Chust), e tantos outros.  

Havia espaço para brasileiros também, em geral trabalhadores em ocupações 

modestas, como o marceneiro Carmo Ferreira Franco, que chegou ao estúdio em 1949 

buscando na fotografia a chance de obter uma qualificação mais rentável. Outro empregado 

que permaneceu por muitos anos com Flieg foi o laboratorista Walney Rozemberg Alves, o 

Ney, que começou a trabalhar com fotografia no estúdio do fotógrafo Curt Schulze, o Foto 

Curt, no Centro da cidade. Em 1954, quando Flieg mudou seu estúdio para a Avenida Prestes 

Maia, também na região central, onde permaneceu até encerrar as atividades, Ney saiu do 

estúdio de Schulze e ingressou no de Flieg, onde atuou por mais de 30 anos, mesmo depois de 

o fotógrafo ter se aposentado.49 

O mais importante neste relato é ressaltar o papel de Flieg na formação de 

profissionais para a área da fotografia e sua postura humanista ao oferecer oportunidade de 

emprego a refugiados de guerra. Por isso, não nos preocupamos em apresentar a relação 

completa de empregados nem as datas precisas de sua atuação, e procuramos dar uma 

abordagem mais afetiva ao tema. 

Com relação aos equipamentos que utilizou ao longo da atividade profissional, em 

depoimento ao MIS/SP, Flieg avaliou que durante sua carreira não mudou muito, 

permanecendo com a Linhof e a Leica, apenas atualizando os modelos. 

 

Meu equipamento era uma Leica 3C que eu ganhei do meu pai na Alemanha e uma 

máquina que eu comprei na Mesbla, uma máquina de madeira, com chassis de 

madeira e com uma plaquinha da Lechner, fornecedor da corte imperial austríaca. 

Não era a máquina mais moderna, mas com essa máquina eu fiz muito trabalho, até 

conseguir comprar uma Linhof, que usei até 1960. [...] Sou muito primitivo quanto 

aos meus equipamentos, o mínimo necessário, esse mínimo se usa. Não tenho gente 

para grandes produções, nem para grandes acompanhamentos. Então eu sei até que 

ponto eu posso ir. ([ENTREVISTA...], 1981a). 

 

                                                           
49

 A relação de empregados do estúdio foi baseada no depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa em 22 

de agosto de 2019; no depoimento de Hans Günter Flieg ao MIS/SP ([ENTREVISTA...], 1981a); e em Palma 

(2003). 
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Em depoimento à nossa pesquisa, o fotógrafo também comentou sobre equipamentos 

com que trabalhou ao longo da carreira: 

 

Comecei a trabalhar em indústria e outros trabalhos técnicos com a Leica, mas 

percebi que isso não seria ideal por razões de enquadramento, de correção, de 

objetivas. Eu usava chapas de vidro e filme rígido, que me davam ampliações 

maiores. Então eu comprei na Mesbla uma câmera de madeira Teak (provavelmente 

Teca, em português). É uma madeira para câmeras que são usadas nos trópicos, 

usada nos últimos anos do século XIX. Quem construiu essa câmera era um 

fabricante vienense.
50

 

 

Nota importante é que um modelo da Leica usado por Flieg se encontra entre os 

objetos que compõem o acervo físico do fotógrafo, sob guarda do IMS. 

Seu primeiro cliente industrial foi a Indústria Zauli – Rio Branco, situada no bairro da 

Barra Funda, na zona oeste, para quem já fotografava como funcionário da Niccolini e que 

continuou a atender autonomamente, a convite do proprietário, o engenheiro Arrigo Zauli, por 

muitos anos. Empresa do setor de ventilação industrial e equipamentos aeromecânicos, a 

Zauli foi fundada em 1936 e permaneceu por mais de 60 anos no mercado. Em 2001, repassou 

seu controle e acervo técnico para a Bayerevento Tecnologia Aeromecânica Ltda. No site da 

Bayerevento ([2019]), há fotografias da planta industrial da Zauli, que supomos ser de autoria 

de Flieg. Porém, a ausência de crédito fotográfico e demais informações sobre esses registros 

mantém essa afirmação como hipótese. 

Selecionamos para análise três registros produzidos pelo fotógrafo para essa indústria. 

Na Foto 13, a presença humana faz a marcação de escala. Nesta e no registro seguinte (Foto 

14), a numeração está aparente. Trata-se de negativos em vidro (chapas pancromáticas e 

ortocromáticas, de 13 x 18 cm, usadas em produção gráfica), nos quais o fotógrafo inseria a 

numeração com pincel e uma tinta especial alemã.51 No último registro selecionado (Foto 15), 

percebe-se a disposição dos objetos em série para criar uma composição mais plástica.  
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 5 de agosto de 2019. 
51

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 13 de setembro de 2019. 
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Foto 13 – Instalações e equipamentos industriais Zauli, São Paulo, Hans Günter Flieg, [19--]. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Foto 14 – Instalações e equipamentos industriais Zauli, São Paulo, Hans Günter Flieg, [19--]. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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Foto 15 – Instalações e equipamentos industriais Zauli, São Paulo, Hans Günter Flieg, [19--]. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Outra empresa da qual Flieg recebeu encomendas a partir de 1947 foi a Cristais Prado, 

indústria pertencente ao casal Marjorie e Jorge da Silva Prado, integrantes de uma das 

famílias mais tradicionais da cidade. O ramo familiar dos Prado remonta ao comércio de 

açúcar, tropas e escravos no interior do estado de São Paulo, no século XVIII, e é formado por 

personalidades históricas como Antônio da Silva Prado (1778-1875), o Barão de Iguape, e sua 

filha, Veridiana da Silva Prado (1825-1910), administradora de fazendas, benemérita, 

incentivadora das artes e dos esportes. Nos primeiros anos da República, os Silva Prado 

compunham a aristocracia cafeeira paulista e também estavam ligados à industrialização da 

capital. O conselheiro Antônio da Silva Prado (1840-1929), neto do Barão de Iguape, foi 

primeiro prefeito de São Paulo, entre 1899 e 1910, além de senador e ministro. Seu filho, 

Paulo Prado, como mencionamos anteriormente, foi mecenas e figura de proa do movimento 

modernista dos anos 1920, sendo um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922 

(SEVCENKO, 2014). 

Além da cristaleria, os negócios dos Prado incluíam uma agência de publicidade, a 

Publicidade Prado, que cuidava da comunicação da empresa; uma fábrica de móveis, a 

Fábrica de Móveis Prado, localizada na Mooca (onde havia também um showroom); e a loja 

da cristaleria, situada na Rua 24 de Maio, no Centro. O casal possuía ainda um night club, o 
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Jequiti Bar, também situado na Rua 24 de Maio, e o Hotel Jequitimar, na Praia de 

Pernambuco, no Guarujá, cuja maquete foi fotografada por Flieg na década de 1960. 

Em depoimentos a nossa pesquisa52 e ao MIS/SP ([ENTREVISTA...], 1981a), Flieg 

descreve Marjorie Gage da Silva Prado, judia norte-americana, como uma mulher da alta 

sociedade, empreendedora e muito bem relacionada. Graças à sua influência, a pequena 

agência publicitária dos Prado, que durou apenas dois anos, conquistou uma das contas da 

Coca-Cola, que atendeu por pouco tempo, e a conta da loja Walshedo, situada no Largo do 

Paissandu, pertencente à família Pignatari, amiga dos Prado. Palma (2003) relaciona ainda 

entre os clientes da Publicidade Prado a indústria Alumínio Rochedo. Sobre a conta da Coca-

Cola, o publicitário Paulo Arthur Nascimento relembra, no decorrer do depoimento de Flieg 

ao MIS/SP ([ENTREVISTA...], 1981a), que Marjorie a conquistou com apenas um 

telefonema, algo inconcebível aos padrões de profissionalismo da publicidade atual, mas que 

nos ajuda a compreender a escala dessa atividade no Brasil nos anos 1940. 

Tanto a loja da Walshedo quanto a loja da Cristais Prado foram projetadas pelo 

escritório do designer industrial norte-americano Raymond Loewy – representado no Brasil 

pelo arquiteto e designer industrial norte-americano radicado no país Charles Bosworth, 

segundo a historiadora do design brasileiro Ethel Leon (2018). De acordo com Flieg, apesar 

de os Prado terem alterado na etapa de construção o projeto original da loja de cristais, em 

que havia a predominância do alumínio e do vidro, o resultado “foi a primeira loja realmente 

moderna do Brasil, diferente de tudo o que se tinha visto até então” ([ENTREVISTA...], 

1981a). Sobre os móveis produzidos pela Fábrica de Móveis Prado, o fotógrafo recorda-se de 

terem design escandinavo e serem muito modernos para a época, com estrutura de madeira e 

assento e espaldar feitos com tiras de couro.  

A Cristais Prado foi a primeira cristaleria fotografada por Flieg. 

 

Em consequência da declaração de guerra aos alemães, italianos e japoneses, uma 

série de firmas que pertenciam a alemães foram desapropriadas. Não sei se houve 

alguma compensação [aos antigos proprietários] depois da guerra. Uma delas era 

uma cristaleria na [Avenida] Celso Garcia. Quem comprou foi [o empresário do 

ramo imobiliário] Jorge da Silva Prado e sua esposa, Marjorie [Gage] da Silva 

Prado.
53

 

 

Não encontramos referências bibliográficas sobre a desapropriação de indústrias de 

alemães durante a guerra. Flieg relatou à nossa pesquisa que, além da cristaleria, outra 
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 Depoimentos de Hans Günter Flieg a esta pesquisa em 30 de julho de 2019, 1 de agosto de 2019, 5 de agosto 

de 2019, 18 de setembro de 2019 e 20 de setembro de 2019. 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 5 de agosto de 2019.  
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empresa de capital alemão foi desapropriada. Trata-se da indústria de tambores de aço Mauser 

& Cia., que operava desde 1938. Seu terreno, situado na Rua Clélia, onde atualmente está 

instalada a unidade Pompeia do Serviço Social do Comércio (Sesc), foi embargado e leiloado. 

Segundo Bechara (2017), embora haja imprecisões nos registros, a família proprietária da 

indústria retornou à Europa entre 1942 e 1943, fugindo do país por figurarem numa lista de 

alemães que viviam no Brasil durante a guerra. O imóvel teria ido a leilão para pagar dívidas 

de guerra entre o Brasil e Alemanha. Em 1945, a Indústria Brasileira de Embalagens, Ibesa, 

do grupo empresarial Confab, passou a ocupar a instalações e deu continuidade à produção de 

tambores de aço, mantendo o mesmo mercado da antiga indústria. Flieg recebeu encomendas 

da Ibesa a partir de 1950, quando a empresa começou a produzir também refrigeradores sob a 

marca Gelomatic. 

Na primeira encomenda da Cristais Prado, em 1947, Flieg produziu registros para o 

lançamento da linha de cristais destinados à produção de catálogos. Nas encomendas 

seguintes, fez fotos tanto da fábrica quanto da loja de cristais. As fotos feitas para o 

lançamento da linha de cristais circularam em uma reportagem publicada na revista Rio.
54

 

Além dos cristais e do processo de produção da indústria, segundo Flieg, as imagens 

publicadas na revista mostravam o painel na fachada da loja da cristaleria, criado pelo artista 

plástico Oswaldo Biel, que atuava como designer gráfico da Publicidade Prado. 

 

Os Prado tinham a intenção de fazer catálogos ou álbuns com cópias fotográficas 

para vendedores. Fiz uma certa tiragem de cópias de cada foto para vendedores. Os 

vendedores andavam com malas de couro, colocavam os álbuns com as cópias das 

fotos e algumas peças para mostrar aos clientes, às lojas, que faziam encomendas e, 

às vezes, tinham que ver alguns copos, vasos, inclusive para ouvir o som do cristal. 

A qualidade do cristal tanto visualmente, o peso e também o som... Quando se toca 

dois copos de cristal levemente tem que sair um som próprio do cristal. Se fizer a 

mesma coisa com o vidro de fabricação prensada, o vidro não tem a mesma 

transparência e o mesmo som.
55

  

 

Foi por intermédio da agência dos Prado que se fez a contratação do fotógrafo para a 

cobertura do lançamento da linha de cristais, com base na indicação de Fred Jordan, então 

diretor de arte. A referência sugerida pelos contratantes foram os catálogos da marca de 

cristais sueca Orrefors. Flieg foi chamado depois que outros fotógrafos haviam tentado 

realizar o trabalho e não tinham obtido bom resultado, entre eles profissionais renomados 
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 Não encontramos referências sobre essa publicação. Segundo depoimento de Hans Günter Flieg a esta 

pesquisa, em 5 de agosto de 2019, a revista Rio não era uma publicação técnica mas sim voltada para o público 

da alta sociedade. O fotógrafo não soube precisar a data exata da reportagem sobre os produtos da Cristais Prado, 

mas calculou que tenha sido entre 1947 e 1948.  
55

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 19 de agosto de 2019. 
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como o fotógrafo Henrique Becherini, já naquela época reconhecido pela produção de 

fotografia técnica para a publicidade, e o arquiteto moderno, fotógrafo amador e colecionador 

de máquinas fotográficas Gregori Warchavchik (1896-1972). De acordo com depoimento de 

Flieg a esta pesquisa,56 Warchavchik era amigo de Marjorie Prado. Apesar de seu ensaio para 

a cristaleria não ter sido aceito, segundo Flieg por ele ser um fotógrafo amador, que não tinha 

domínio da produção de fotos comerciais, o arquiteto acertou ao usar iluminação indireta 

nessas fotografias, solução que foi mantida no ensaio aprovado pela agência. 

Flieg teve contato com cristais desde a infância pelo fato de Chemnitz se situar nos 

arredores da Boêmia e da Silésia, regiões que têm tradição na produção de vidros (PALMA, 

2003). “Cristal para mim tem uma propriedade, a gente não pode mentir, o negócio é 

transparente, tem que ser limpo, é luz”, relatou o fotógrafo em depoimento ao MIS/SP 

([ENTREVISTA...], 1981a).  

Conforme relatou em depoimento à nossa pesquisa, nas fotografias para a Prado, Flieg 

optou manter a iluminação indireta, solução que já havia sido usada por Warchavchik, mas 

inovou ao colocar as peças de cristal em cima de um vidro transparente, uma técnica que 

aprendera com Jordan, que fizera o experimento no curto período em que frequentara a Escola 

de Belas-Artes de São Paulo.  

 

O vidro evita sombras e dá a impressão de os objetos estarem flutuando, além de 

mostrar o contorno completo dos objetos, que ganham mais uma dimensão, uma 

plasticidade enorme! Precisa tomar cuidado com a iluminação para reproduzir bem o 

material. A primeira foto nem foi em cima do vidro, me baseei no catálogo da 

Orrefors. Aprendi a não iluminar a própria peça, porque dá reflexo e acaba com a 

forma, se for um objeto liso, se houver lapidação. É melhor com a luz indireta do 

que direta.
57

 

 

Um dos principais problemas técnicos dessa encomenda foi a quantidade de poeira de 

vidro da fábrica dos Prado, que acabou entrando na câmera fotográfica e atingindo os 

negativos, que ficaram com manchas brancas. Perfeccionista, Flieg retocou cada negativo, 

principalmente os com fundo chapado cinza, onde as manchas de poeira estavam mais 

visíveis, com um pincel inglês Windsor & Newton e com tinta para retoque. Com isso, o 

prazo para a entrega das fotografias acabou se estendendo, mesmo sob pressão da agência.58 

O apuro no trabalho com os negativos decorrentes das encomendas que recebia era 

uma das marcas do trabalho de Flieg e, ao longo de sua carreira, toda ela desenvolvida antes 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa em 18 de setembro de 2019. 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 5 de agosto de 2019. 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 20 de setembro de 2019.  
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da informatização e dos recursos de tratamento da imagem, o fotógrafo sempre se ocupou em 

pesquisar e adquirir materiais e acessórios que ampliassem a qualidade do produto final que 

entregava. A limpeza de negativos com pincéis foi uma prática que acompanhou sua 

trajetória, conforme relatou à nossa pesquisa: 

 

Em 53, meus pais foram pros Estados Unidos e eu fiz um pedido [a eles] de papéis 

fotográficos da Kodak e de um pincel antiestático [...], e a gente passava esse pincel 

sobre o negativo uma vez, se passasse duas vezes podia acontecer de aumentar a 

poeira. Passando uma vez tirava a atração elétrica da poeira. A partir de 53 até o fim 

eu sempre trabalhei com esses pincéis e mantive meus negativos bastante limpos, 

isso evitou um trabalho enorme. Os negativos tinham que ser tratados com muito 

cuidado. Eram pendurados à noite, quando a gente saía do estúdio e na manhã 

seguinte estavam secos e prontos para trabalhar. Meu primeiro ampliador [foi] para 

9 x 12, 4 x 5, com condensador para este tamanho. [Depois] comprei outro 

ampliador para 35 mm com um condensador simples. As ampliações para a Pirelli 

[calendário da Pirelli de 1949, que abordaremos adiante nesta seção] foram feitas 

nesse ampliador, eram ampliações 24 x 30 cm.
59

 

 

O fotógrafo conseguiu atender de forma tão exitosa a encomenda da Cristais Prado 

que seu trabalho nessa indústria tornou-se referência para outras empresas do setor, também 

situadas nos bairros operários da Mooca, Belenzinho e da Vila Maria, na zona leste 

paulistana. Flieg fez ensaios para a Cristaleria Luzitana (que detinha a marca Cristais 

Reynoso, para quem fotografou até o começo dos anos 1980) ([ENTREVISTA...], 1981a)60 e 

a Multividros (empresa do grupo Nadir Figueiredo). Também foi contratado por encomenda 

direta pelo lapidador de cristais de origem italiana Mario Seguso na década de 1960,61 

tornando-se assim um especialista no registro fotográfico desse tipo de produto. 

Selecionamos algumas das fotografias de cristais feitas para a Prado, integrantes do 

primeiro ensaio encomendado ao fotógrafo, em 1947, e de encomendas posteriores (Fotos 16 

a 19). Também apresentamos uma fotografia da loja de cristais dessa empresa, que, como 

mencionamos anteriormente, é considerada por Flieg uma das primeiras lojas modernas do 

país (Foto 20).  
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 20 de setembro de 2019. 
60

 Sobre a produção artesanal de utensílios de cristal e de vidros, é importante ressaltar que, na década de 1990, 

em razão da abertura do mercado brasileiro e do aumento da carga tributária, grande parte das indústrias desse 

setor acabou encerrando as atividades, abrindo espaço aos produtos importados. É o caso das paulistanas 

Luzitana e Multividros e da catarinense Cristais Hering (FERNANDES, 1997). 
61

 A família Seguso é composta de mestres em vidraçaria que habitavam a Ilha de Murano, em Veneza, Itália, 

desde o século XV. Um de seus integrantes, o lapidador italiano Mario Seguso (1929) chegou ao Brasil em 1954, 

convidado por Marjorie da Silva Prado para criar peças especiais para a Cristais Prado em comemoração ao IV 

Centenário de São Paulo. Decidiu se instalar definitivamente no país, criando a indústria familiar Cristais Cá 

d‟Oro, em Poços de Caldas (MG), em 1965. ([ENTREVISTA...], 1981a); (FAMÍLIA..., 2019). 
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Foto 16 – Produtos Cristais Prado, São Paulo, Hans Günter Flieg, c1947. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

 

Foto 17 – Produtos Cristais Prado, São Paulo, Hans Günter Flieg, c1947. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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Foto 18 – Produtos Cristais Prado, São Paulo, Hans Günter Flieg, c1962. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Foto 19 – Produtos Cristais Prado, São Paulo, Hans Günter Flieg, [19--]. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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Foto 20 – Loja Cristais Prado, São Paulo, Hans Günter Flieg, c1947. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

A primeira encomenda que Flieg recebeu de uma grande indústria ocorreu em 1948, 

quando a Pirelli o contratou, por intermédio da agência Standard, para criar imagens da planta 

industrial situada em Santo André, no ABC paulista, para a publicação de um calendário para 

o ano de 1949. Com escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Standard, fundada em 

1933 pelo publicitário brasileiro Cícero Lauenroth (1907-1972), era detentora no Brasil da 

conta publicitária da multinacional italiana, fabricante de pneus automotivos e condutores 

elétricos, presente no país desde 1929.  

De acordo com Ricardo Mendes (2015), pesquisador da obra de Flieg, embora os 

calendários, também conhecidos como folhinhas, sejam objetos de uso corrente em relações 

comerciais desde o século XIX, como brindes a clientes e materiais de comunicação 

corporativa, o calendário da Pirelli de 1949 se destaca por ser uma das primeiras experiências 

no país de criação de material promocional neste formato específico pelo segmento das 

indústrias. Segundo o autor, a consolidação do produto calendário como suporte publicitário 

no Brasil ocorreria somente a partir dos anos 1960, com investimentos no padrão gráfico 

dessas peças, participação de designers, fotógrafos e artistas visuais de destaque na produção 
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e a adoção de estratégias de divulgação ao grande público.62 Neste sentido, o calendário da 

Pirelli é precursor de um modelo que se desenvolveria cerca de uma década depois. O 

pesquisador apresenta as características formais desse produto: 

 

De formato médio, campo vertical, com 64 por 31 cm, sem folha de abertura, doze 

lâminas estão articuladas na parte superior, montadas sobre papel-cartão ao final, 

com singelo laço que permite pendurar o conjunto. Essa edição está mais próxima ao 

calendário como produto de uso cotidiano do que às formas sofisticadas de objeto de 

prestígio que o veículo calendário adquirirá entre nós na década de 1960, com 

acabamento gráfico mais complexo, alcunhado então como „calendário de arte‟ 

(MENDES, 2015, p. 55). 
 

Antes de Flieg, a encomenda havia sido feita a Chico Albuquerque,63 fotógrafo 

publicitário que também realizava reportagens industriais, mas o resultado não foi 

satisfatório.64 Consideramos a revelação de Flieg de que Albuquerque foi o fotógrafo que, 

antes dele, havia sido contratado para o calendário Pirelli uma contribuição inédita de nossa 

pesquisa. Em todas as outras fontes que consultamos, o fotógrafo omitiu a informação ao se 

referir ao assunto, provavelmente por ética profissional e pela longa relação de coleguismo 

que cultivaram. 

Como referência para o trabalho, o diretor de arte da agência, o alemão Fritz Lessin 

(1916-1970),65 apresentou a Flieg, então com 25 anos, o livro Arbeit! (Trabalho!), de Paul 

Wolff, autor com quem o fotógrafo já tinha certa familiaridade, como detalhamos 

                                                           
62

 Um exemplo do investimento na produção gráfica e no padrão visual de calendários são os calendários da 

Indústria Elétrica Brown Boveri, para os quais Flieg fotografou entre 1965 e 1971 (calendários de 1966 a 1972), 

conforme relatamos na Introdução. 
63

 Um dos pioneiros da fotografia publicitária brasileira, o cearense Francisco Albuquerque iniciou sua trajetória 

no cinema como auxiliar de seu pai, o cinegrafista amador Adhemar Albuquerque, em 1932. As primeiras 

experiências profissionais com fotografia ocorreram no estúdio da família, em Fortaleza, onde realizou retratos, 

técnica que posteriormente o tornaria reconhecido como fotógrafo de personalidades das artes, da cultura e da 

alta sociedade paulistana. Ainda no cinema, colaborou como fotógrafo de cena em sequências realizadas na praia 

de Mucuripe, no Ceará, em 1942, para o documentário inacabado It’s all true, de Orson Welles. A experiência 

com o diretor norte-americano fez com que o jovem fotógrafo compreendesse a importância da composição 

estética da cena e do controle da iluminação em estúdio e ao ar livre. Instalou-se em São Paulo em 1947 e passou 

a integrar o Foto Cine Clube Bandeirante. Montou um dos estúdios fotográficos mais bem equipados da capital 

e, entre os anos 1950 e 1970, atuou intensamente no segmento publicitário, em campanhas para clientes do setor 

industrial, de moda, alimentos e arquitetura. No final dos anos 1960, criou o departamento de fotografia da 

Editora Abril, do qual foi coordenador. A atividade no fotojornalismo se estendeu ao diário cearense O Povo, 

nos anos 1980. Paralelamente, Albuquerque desenvolveu ensaios autorais sobre a paisagem e os personagens 

típicos de sua terra, como os jangadeiros. (SOBRE..., [2017a]). 
64

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa em 5 de agosto de 2019. 
65

 Alemão de Manheim, o desenhista Fritz Lessin é um dos primeiros profissionais a atuar em departamentos de 

arte de agências publicitárias brasileiras, ainda quando a ocupação de designer gráfico ou diretor de arte era 

chamada de layout man, em razão da influência do mercado publicitário americano sobre o brasileiro. Sua 

atuação na Standard remonta ao início dos anos 1940 e, durante essa década, desenvolveu para a agência 

importantes marcos comerciais, como a criação do Dia das Mães, em 1948, e do Dia dos Namorados, em 1949. 

Participou ainda da criação da Escola de Propaganda do Masp, em 1951, iniciativa de Pietro Maria Bardi, ao 

lado de outros profissionais, como Rodolfo Lima Martensen (MENDES, 2015). 
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anteriormente nesta seção. A agência, porém, não fez um roteiro para orientar a produção, 

com a indicação de locações ou qualquer outra orientação prévia, o que deu ao fotógrafo 

liberdade para escolher os temas da reportagem, pautando-se apenas nas orientações técnicas 

de empregados da multinacional (MENDES, 2015). Em depoimento ao MIS/SP 

([ENTREVISTA...], 1981a), Flieg rememorou a criação de imagens para o calendário da 

Pirelli: 

 

Talvez o primeiro trabalho industrial grande que eu fiz [...] Fritz me chamou e me 

mostrou um livro que até hoje lembro, que era de um autor que eu queria muito, o 

homem que divulgou a Leica na Alemanha, Paul Wolff, doutor Paul Wolff, acho que 

era médico inicialmente, se apaixonou pela máquina de 35 milímetros e fez 

trabalhos muito importantes, inclusive publicou um livro com o nome de Arbeit! 

[Trabalho!] com fotos industriais. Foi o Fritz quem me mostrou esse livro e queria 

fotos industriais como até então não se tinha feito aqui, fotos de uma certa dinâmica, 

possivelmente à luz existente, o que uma máquina de 35 milímetros permitia, ou 

então com o uso modesto de luz artificial. Esse trabalho foi feito [...] com um 

auxiliar, [...] um grande técnico, [...] Gert [Kornblum]. ([ENTREVISTA...], 1981a). 

 

Publicado em 1937, Arbeit! é um ensaio fotográfico sobre o trabalho na Alemanha, 

dividido em dez segmentos, que perpassam a produção artesanal, a indústria têxtil, a 

construção civil, a metalurgia, a indústria automobilística, a mineração de ferro, a produção de 

aço e a exploração de carvão. O livro é representativo da Nova Objetividade Alemã, que 

detalhamos no início desta seção, sendo, portanto, uma das referências da constituição da 

visualidade moderna europeia através da fotografia no início do século XX, ao conjugar 

elementos como a exploração das características formais das máquinas e a iluminação e o 

enquadramento planejados para conferir monumentalidade às instalações industriais, a seus 

equipamentos e ao trabalho nesse setor.  

Fotógrafo oficial do III Reich a partir de 1933, Wolff incluiu no posfácio do livro 

trecho de discurso de Hitler ao Parlamento em 1937 sobre a necessidade de a Alemanha obter 

autonomia no setor da indústria pesada e na produção de carvão e aço (MENDES, 2015; 

PALMA, 2003). A obra, portanto, se alinhava à necessidade do ditador de afirmação às outras 

nações da prosperidade econômica da Alemanha e da modernidade de suas indústrias sob o 

regime nazista. 

Segundo Mendes (2015), a indicação do livro de Wolff para a produção dessa 

reportagem fotográfica adquire importância para os estudos da cultura visual e da cultura 

material pelo fato de o calendário da Pirelli de 1949 ser um dos primeiros exemplos de 

aplicação no país da linguagem visual moderna de padrão europeu em um objeto acessível a 
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todas as classes sociais, o que o torna um vetor para a constituição de um olhar moderno 

brasileiro. 

As 12 páginas do calendário apresentam imagens das etapas de produção de pneus e 

fios de cobre, como o encordoamento, a preparação da borracha, a vulcanização, o controle de 

qualidade, selecionadas de um conjunto maior, que incluía inclusive tomadas horizontais, 

mesmo o fotógrafo tendo ciência de que o formato da peça gráfica era vertical. Em algumas 

das imagens foram aplicados retoques para corrigir falhas de iluminação e, em uma 

intervenção mais extrema, na lâmina de fevereiro (Foto 21) foi inserida a logomarca da 

empresa em um rolo de cabos de grande proporção.  

Apenas a imagem do mês de agosto (Foto 22) não foi realizada em 35 mm, com a 

Leica, mas sim na câmera para formato médio, 9 x 12 cm.66
 Palma (2003) avalia que esta é a 

foto que mais se diferencia do conjunto, pela perspectiva mais tradicional e pela fidelidade à 

proporção dos objetos da cena. 

 

As outras fotos trabalham com contrastes maiores, superfícies lisas e contornos 

definidos. São explorados ângulos, escalas, grandes profundidades, perspectivas 

variadas e materiais. Há vidros, com brilhos, [...] transparências, incandescência etc. 

As composições são muito variadas, a foto do mês de dezembro, por exemplo, quase 

chega à abstração. É um espetáculo de formas, texturas e efeitos. Cada imagem 

mostra seções e etapas de trabalhos diferentes, o que lhe garante um caráter 

“documental”, de reportagem. É fotografia de nova visão no sentido mais puro da 

expressão. (PALMA, 2003, p. 210). 

 

Não há uma ordenação sequencial nas imagens publicadas que demonstre as diferentes 

etapas do processo fabril (MENDES, 2015). No entanto, apesar de não haver um fio condutor 

entre as imagens, sua disposição acaba por criar uma narrativa, o que aproxima o calendário 

de um produto editorial. Assim, o impacto visual das imagens vai aumentando a cada mês, até 

que se chega à lâmina final e mais importante, a de dezembro (Foto 23), para a qual é 

reservada a imagem de maior representatividade da reportagem, já que este mês é marcado 

pela simbologia da festa cristã e pela ideia de renovação que sempre é evocada no 

encerramento do ano.67  

                                                           
66

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 22 de agosto de 2019. 
67

 A observação sobre a narrativa visual criada pela disposição das fotografias do calendário da Pirelli de 1949 é 

decorrência de nosso contato com um exemplar da peça gráfica, em pesquisa ao acervo físico de Hans Günter 

Flieg depositado no IMS, no Rio de Janeiro, realizada em 13 de setembro de 2019. 
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Fotos 21 e 23 – Calendário Pirelli 1949, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1948. 

             
Fonte (Fotos 21 e 23): Acervo IMS [reprodução fotográfica do pesquisador].

68
 

Fonte (Foto 22): Palma (2003). 

 

Sobre as fotografias foram aplicadas legendas explicativas que ora oferecem 

informações técnicas, ora utilizam uma linguagem mais publicitária, como nas lâminas dos 

meses de janeiro (“Nasce um pneu de qualidade”) (Foto 24); maio (“O cobre que está sendo 

laminado tem 99,9% de pureza”) (Foto 25); e outubro (“Vulcanização de um gigante Pirelli”) 

(Foto 26).  

 

Fotos 24 a 26 – Calendário Pirelli 1949, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1948.

             
Fonte: Acervo IMS [reprodução fotográfica do pesquisador].  

                                                           
68

 As reproduções das páginas do Calendário da Pirelli de 1949 foram realizadas pelo pesquisador apenas com a 

finalidade ilustrativa, em visita ao acervo físico do fotógrafo no IMS. A instituição não disponibiliza em seu 

banco de imagens as páginas do calendário digitalizadas, apenas as fotografias que o compuseram, de maneira 

isolada e descontextualizada do produto de origem. Os descritores dessas fotos nos informam de sua pertença ao 

grupo de imagens impresso no calendário. 
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Interessante notar que não há crédito fotográfico no calendário (não era prática da 

época, segundo o fotógrafo69
), porém há a menção à gráfica que realizou impressão, a 

Grafiscar (Lanzara), considerada uma das mais modernas instaladas no país naquele período, 

o que evidencia o grande investimento e expectativa da empresa ao realizar esse trabalho, que 

inclusive contou com uma estratégia de marketing comandada pela Standard, com a inserção 

paga de matérias sobre o calendário em periódicos como Jornal de Notícias, de São Paulo, e 

Diário Carioca¸ do Rio de Janeiro (MENDES, 2015). 

O desafio de produzir as imagens do calendário pautadas pelo referencial da obra de 

Wolff, mas gozando de liberdade de criação em decorrência da não interferência da agência e 

da indústria contratante, constituiu-se num momento modificador na obra de Flieg, segundo 

Mendes (2015).  

 

Na década seguinte, o fotógrafo enfrentará comissionamentos que o colocarão em 

situações mais complexas, como as grandes usinas de energia. As possibilidades 

introduzidas pelo pequeno formato permitirão uma aproximação mais aberta à 

experimentação. Esses vetores parecem claros e merecem novos estudos sobre a 

perspectiva autoral no campo da foto industrial e publicitária (MENDES, 2015, p. 

68). 

 

Antes de concluirmos esta seção do desenvolvimento do conteúdo, pensamos ser 

importante evidenciar, da narrativa apresentada até aqui, a inserção de profissionais 

estrangeiros no ambiente cultural brasileiro entre os anos 1930 e 1940, para problematizar 

esse momento de nossa cultura como um índice de modernidade, questão que permeia nosso 

estudo. O acaso histórico da guerra contribuiu para a chegada ao Brasil, ao longo do conflito e 

imediatamente depois de seu término, de inúmeros profissionais emigrados, que deram 

continuidade, na medida do possível, às atividades que desenvolviam em seus países de 

origem. 

Nomes citados nesta e nas próximas seções por terem estabelecido relações 

profissionais com Flieg ou por atuarem em atividades próximas às do fotógrafo, como 

Gerhald Wilda, Fritz Lessin, Kurt Eppenstein, Fred Jordan, Bramante Buffoni, Peter Scheier, 

Curt Schulze, Hildegard Rosenthal, Walter Lewy, Charlotte Adlerova, Dorothea Caspary 

(Dorca), Geza Kauffmann, Georg Rado, Leopold e Zygmunt Haar, Alice Brill, Heinrich 

Joseph (Hejo), Jean Manzon, Marcel Gautherot, Pietro Maria Bardi, Lina Bo Bardi, Giancarlo 

Palanti, Lucjan Korngold, são alguns dos que aqui aportaram.70 Inseridos no cenário criativo 

                                                           
69

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 5 de agosto de 2019. 
70

 Nesta listagem nos baseamos nas fontes Arquivo... (2015); Enciclopédia... (2020); Entrevista (1981b, 1981c); 

e no depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa em 19 de outubro de 2019. 
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local, nos campos das artes plásticas, ilustração, arquitetura, cenografia, design gráfico e de 

mobiliário, publicidade, fotografia, produção gráfica, comunicação visual, eles contribuíram 

para a emergência de uma produção verdadeiramente inovadora, fortemente referenciada na 

cultura e na arte moderna europeias, que se expressou nos meios que compunham o mercado 

local, como as agências de publicidade, os jornais e as revistas ilustradas, carentes tanto de 

recursos técnicos quanto de quadros qualificados.  

Outras áreas, como a docência e pesquisa acadêmica, a música, a literatura, a 

dramaturgia, também se viram impactadas pela presença e atuação dos estrangeiros. Com o 

fim da guerra, a necessidade financeira de retomar o trabalho e o desejo de superar os traumas 

gerados pelo conflito foram os elementos que arregimentaram a reinserção dessa força 

produtiva no mercado. Por serem altamente qualificados, ao somar-se aos brasileiros que já 

ocupavam espaços nesses setores, sua atuação elevou o nível de profissionalização das 

atividades em que se envolveram, o que representou um acréscimo substancial de qualidade e 

de renovação da pauta da produção cultural, artística e intelectual nos anos que se seguiram. 

Isso não significa que, antes de os estrangeiros se inserirem, a cultura brasileira não 

apresentasse um nível elevado de qualidade e profissionalismo, nem que as trocas culturais 

entre o Brasil e outros países não ocorressem. O próprio modernismo da década de 1920 se 

pautava pela metáfora da antropofagia, a assimilação de traços e expressões de outras culturas 

na formulação de nossas criações. Mas, de fato, uma amostra da materialização em produtos 

culturais da hibridização idealizada por Oswald de Andrade em seu Manifesto antropófago, 

de 1928, se deu pela atuação desses profissionais, que promoveram a conexão entre as 

condições locais de produção e as referências de vanguarda de seus países. Na década de 

1950, esse trânsito daria frutos, com o reconhecimento mundial da arquitetura brasileira e, na 

música, com a bossa nova, expressões de modernidade produzidas a partir de nossa tradição 

cultural, mas em diálogo com a produção internacional, o que contribuiu para que o país 

perdesse um pouco, ao menos no que diz respeito à criação de bens simbólicos, sua condição 

de país periférico.71 

É nesse espaço privilegiado, em que a cidade de São Paulo passa a ser um dos 

principais polos de convergência do capital intelectual vindo de fora do país, que Flieg, ele 

também um emigrado, se inseriu, não pela almejada porta da publicidade, já naqueles anos um 

nicho de forte concorrência, apesar de certo amadorismo e da dependência do modelo criativo 

                                                           
71

 Nesta reflexão, nos baseamos na análise do período feita pelo professor Pedro Duarte, no curso livre A cultura 

moderna brasileira através de fotografias, realizado pelo IMS, Rio de Janeiro, em maio de 2019 (INSTITUTO 

MOREIRA SALLES, 2019b)  
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norte-americano, mas sim na indústria gráfica, que se mostrou uma escola importante ao 

fotógrafo, ao proporcionar o conhecimento das possibilidades técnicas de tratamento, 

reprodução e aplicação de imagens em diferentes suportes.  

Nesta seção, ao abordar seus primeiros trabalhos em fotografia, mostramos como Flieg 

operou o trânsito entre a cultura visual local e a externa de maneira semelhante aos 

profissionais estrangeiros que, em situações análogas às suas, passaram a trabalhar no Brasil. 

Como mencionamos, para o calendário da Pirelli de 1949, o fotógrafo aplicou nas imagens 

que criou as soluções formais da fotografia alemã do entreguerras, que compunham sua 

formação visual autodidata. Com isso, contribuiu para a circulação social no país de um 

conjunto de fotografias fortemente referenciado na modernidade europeia e fez desse produto 

gráfico de uso rotineiro um biscoito fino para a massa, novamente parafraseando uma 

metáfora oswaldiana. É nesse trabalho que o fotógrafo experimentou, por exemplo, a 

composição de quadros lançando mão da encenação de situações de trabalho, que marcaria 

sua fotografia industrial futura, tema da seção 4 de nossa dissertação. Nos anos seguintes, esse 

mesmo referencial o ajudaria a se diferenciar no mercado da fotografia brasileiro. 
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3 CIDADE E MODERNIDADE NA REPRESENTAÇÃO DE FLIEG 

 

Em 1950, Flieg subiu na cobertura do edifício Altino Arantes, sede do extinto Banco 

do Estado de São Paulo (Banespa), onde há um terraço. Situado na Rua João Brícola, no 

Centro de São Paulo, o prédio era o mais alto da cidade na época, com 35 andares. O 

fotógrafo levava consigo a câmera de segunda mão da Lechner, que comprara na Mesbla, 

adaptada com um anel para fotografar em 360 graus, e um tripé que, guardado por muito 

tempo, criara caruncho. Apoiou tripé e câmera sobre a mureta que delimita o arranha-céu, 

deixando o equipamento suspenso no ar. Ao posicionar a objetiva para baixo, mudando o eixo 

de visão, queria capturar uma vista da cidade sem que o lugar em que estava aparecesse na 

composição. Também se inclinou sob o muro de contenção para bater a foto, colocando parte 

do corpo para fora do prédio, a 161 metros de altura, sendo segurado apenas pelo cinto de sua 

calça por um assistente. Ajustou a câmera com fotômetro manual, colocou um pano escuro 

sobre a cabeça, focalizou no visor de vidro fosco a imagem invertida e de ponta-cabeça e tirou 

a Foto 27, que, colorizada à mão, foi impressa em um calendário de folha única da fábrica de 

colchões e molas Probel.72 

 

Foto 27 – Centro da cidade visto do Edifício Banespa, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1950. 

 
Fonte: Acervo IMS.  

                                                           
72

 O relato sobre a criação desta fotografia baseia-se no depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa em 20 

de setembro de 2019. Também consultamos Palma (2003) a respeito. A Probel era atendida pela Standard 

Propaganda (PERISCINOTTO, 2005), agência para a qual Flieg colaborava com frequência nesse período. O 

escritório paulistano da agência, inclusive, funcionava no 25º andar do Edifício Altino Arantes, segundo o 

fotógrafo. 
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Este registro é uma das vistas panorâmicas mais conhecidas entre as várias que o 

fotógrafo fez de São Paulo a partir dos anos 1950.73 Nela, a lente grande-angular capta uma 

imagem típica de cartão-postal da região do Vale do Anhangabaú, em que aparecem o Teatro 

Municipal, o Viaduto do Chá, a Praça Ramos de Azevedo e os edifícios que materializavam a 

verticalização da capital nesse período. Em primeiro plano, vemos o Martinelli, de 1929, que 

ostenta no topo um painel da Coca-Cola, índice da mudança nos padrões de consumo dos 

brasileiros, com a instalação de companhias multinacionais no país e a crescente oferta de 

seus produtos no mercado local (MELLO; NOVAIS, 1998). O painel é também um exemplo 

do uso intenso da cidade pelas agências como mídia ou veículo para a disseminação de 

mensagens publicitárias.74 No entorno do Martinelli, considerado o primeiro arranha-céu da 

cidade, estão os edifícios CBI-Esplanada, Matarazzo, da Cia. Light e da loja de departamentos 

Mappin. No plano médio da imagem, há uma barreira de prédios, que vai gradativamente 

perdendo densidade e abrindo espaço para as residências térreas, e ao fundo se vê a paisagem 

montanhosa que delineia a área urbana. 

A cidade é um dos grandes temas da fotografia de Flieg, e São Paulo é o cenário 

onipresente de sua produção, seja ela a fotografia industrial, seja a publicitária e de produto ou 

a cobertura do circuito artístico e de eventos comemorativos. O fotógrafo pode ser 

considerado um leitor da transformação urbana da capital, com registros espontâneos ou 

comissionados que revelam de forma direta ou como tema secundário as mudanças na 

paisagem, como as obras públicas e a verticalização das edificações, que imprimiram em 

ritmo acelerado a nova feição da metrópole.  

A primeira vista geral de São Paulo realizada por Flieg (Foto 28) foi tomada no ano 

seguinte à sua chegada ao país. Na imagem, vê-se, a partir do Belvedere do Trianon, a 

Avenida Nove de Julho em construção, com os morros no plano intermediário ainda em 

estado natural. Do lado esquerdo da foto, no alto está o prédio do Hospital da Sociedade 

Beneficente de Senhoras Sírio-Libanesas, que, durante a Segunda Guerra, foi confiscado pelo 

governo para ser a Escola Preparatória de Cadetes de São Paulo.75 Ao fundo, o centro da 

                                                           
73

 A vista é a imagem da capa do catálogo da exposição Hans Günter Flieg – Dokumentarfotografie aus 

Brasilien/Documentary Photography from Brazil (1940-1970), realizada em Bamberg, Stuttgart e na cidade natal 

do fotógrafo, Chemnitz, Alemanha, em 2008. 
74

 Segundo os publicitários Ricardo Ramos e Pyr Marcondes, somente em 1980 o mercado passou a se preocupar 

com o mapeamento dos locais em que os painéis de divulgação publicitária, conhecidos como outdoors, eram 

instalados e com a limitação do uso dessa mídia, criando critérios fixos por área geográfica das cidades. Os 

tamanhos das peças também foram uniformizados nesse período. “Antes, qualquer um colocava seu outdoor no 

terreno baldio que quisesse” (RAMOS; MARCONDES, 1995, p. 107). 
75

 A ocupação do prédio durou até 1959, quando a Sociedade retomou o edifício e iniciou as obras do atual 

Hospital Sírio-Libanês, inaugurado em 1965. (SOCIEDADE..., 2019). 
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cidade, com o Edifício Martinelli, a Estação Ferroviária Júlio Prestes (estação Sorocabana) e a 

sinagoga da Rua Martinho Prado, 128 (atual Museu Judaico de São Paulo).  

 

Foto 28 – Primeira vista geral de São Paulo, Hans Günter Flieg, 1940. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Alguns ensaios sobre a obra fotográfica de Flieg apresentam interpretações simbólicas 

dessa imagem, que, pelo interesse histórico, ao documentar a abertura de uma das principais 

avenidas da cidade, como parte do Plano de Avenidas, de 1938, que abordamos na seção 2, 

sobressai entre os primeiros registros urbanos realizados pelo fotógrafo no Brasil. Tais leituras 

correlacionam essa representação com o processo de metropolização de São Paulo nos anos 

1940. Entre elas, Palma (2006) e Mammì (2013) atribuem à avenida em construção o sentido 

de uma via que separa a cidade antiga, representada pelo belvedere de feição eclética no 

primeiro plano, da moderna, simbolizada pelos prédios que despontam na região central, ao 

fundo da imagem. O canteiro de obras no centro da composição marca, para esses autores, um 

estágio intermediário, ainda não totalmente concluído, na transição da cidade provinciana do 

passado para a urbe cosmopolita do presente. Sem tecer comentários a respeito do conteúdo, 

Oliveira (2014), outro pesquisador que se deteve sobre esse registro, nos oferece uma 

informação extra sobre a Foto 28, feita com um objetivo mais prosaico pelo autor: apresentar 
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um material profissional a um estúdio ao qual Flieg pedira emprego e que se recusara a 

avaliar sua competência pelas fotos realizadas na Alemanha. 

Em uma foto particular recente, concedida pelo fotógrafo à nossa pesquisa, Flieg 

registrou, 78 anos depois da vista tomada em 1940, o prédio construído pela Sociedade 

Beneficente das Senhoras Sírio-Libanesas ao centro dos outros edifícios que compõem o 

complexo do Hospital Sírio Libanês, um deles dotado de heliporto na cobertura. A vista atual 

(Foto 29) mostra a transformação da cidade: onde, em 1940, havia morros verdes (nas 

extremidades direita e esquerda da foto), atualmente há um corredor de prédios que se 

apresentam desordenadamente, causando uma sensação de claustrofobia. A convivência entre 

dois tempos, suscitada na vista de 1940, nesta se resume à permanência discreta na parte 

inferior da foto de antigos bambuzais que integram o jardim de uma residência remanescente 

do conjunto de habitações de alto padrão erguidas no início do século na Rua Barata Ribeiro, 

próximo à Avenida Nove de Julho. 

 

Foto 29 – Vista do Hospital Sírio-Libanês a partir do Hospital Nove de Julho, São Paulo, 

Hans Günter Flieg, 2018. 

 
Fonte: Arquivo do fotógrafo.  
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Nesta seção de nossa dissertação, exploraremos as especificidades da fotografia 

urbana de Flieg, estabelecendo diferenças entre sua representação e a de outros colegas que 

iniciaram suas produções no mesmo período que o fotógrafo e que, como ele, tiveram a 

história marcada pela imigração em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Como 

enfatizamos na seção anterior do trabalho, esses profissionais contribuíram para o 

estabelecimento de uma visualidade moderna de matriz europeia na fotografia e no design 

gráfico brasileiros. 

Não seria exagero afirmar que o crescimento de São Paulo, que a partir dos anos 1950 

passou a ostentar saltos ornamentais no número de habitantes,76 acompanhou a ampliação da 

atuação de Flieg. Assim, essa cidade foi ao mesmo tempo o ambiente e o vetor de sua 

produção, já que o incremento de seu parque industrial e a diversificação dos ramos de 

atividades que nela se concentraram, tornando-a o centro econômico do país, significaram 

também a consolidação de um mercado para o fotógrafo. Desta forma, a representação da 

modernidade e diversidade da indústria por Flieg, que por vezes era amplificada pelos 

recursos fotográficos de que dispunha e por seu olhar criativo, transformando simples 

instalações em grandes estruturas, bem como as diferentes etapas da atividade fabril, a 

complexidade e beleza das máquinas e sua interação com o elemento humano, em dada 

medida também encenada, como veremos na próxima seção da dissertação, se dão a ver com 

maior intensidade nesse locus específico, a capital que se orgulhava de “amanhecer 

trabalhando e não poder adormecer”.77  

Oliveira (2014) expressa em números a relação entre o desenvolvimento da obra de 

Flieg e o da capital: 

 

[...] sua produção se concentra num período de fortes mudanças na paisagem urbana, 

na ocupação das cidades, na industrialização, na publicidade e no consumo. São 

Paulo, no começo de sua carreira, tinha 1.326.261 habitantes e pouco depois do final 

dela, em 1990, um total de 9.532.859 habitantes. (OLIVEIRA, 2014). 

 

Em geral tomadas do alto de edifícios, as vistas de Flieg mostram gradativamente a 

evolução do adensamento urbano da capital, como vemos na Foto 30, registrada a partir da 

cobertura do edifício do Banco do Brasil, na Avenida São João. Este registro fez parte de um 

                                                           
76

 Em 1950, a população da cidade de São Paulo era de 2.200.000 habitantes; quatro anos depois, esse número 

passaria para mais de 2.800.000 pessoas (ARAÚJO, 1958 apud ARRUDA, 2001). 
77

 A canção “Grande São Paulo”, de Pery Ribeiro, é um dos temas mais conhecidos sobre a relação dessa cidade 

com o trabalho. Seu refrão alcançou enorme sucesso, tornando-se uma espécie de hino informal dos paulistanos: 

“São Paulo que amanhece trabalhando,/São Paulo que não pode adormecer,/Porque durante a noite,/O Paulista 

vai pensando,/Nas coisas/Que de dia vai fazer!”. 
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álbum criado pelo fotógrafo para presentear seu tio David, irmão de seu pai que vivia na 

Inglaterra, em visita ao Brasil por seis semanas, em 1957.78 Palma (2003) aborda a visita do 

tio e analisa como, em duas vistas do Centro de São Paulo que compõem o álbum que recebeu 

de presente do sobrinho (as Fotos 30 e 32 de nosso trabalho), o fotógrafo operou com a 

intenção de quebrar a visão estereotipada que em geral os estrangeiros têm do país, 

oferecendo ao parente e aos demais que vissem essas imagens quando de seu retorno à Europa 

imagens de uma cidade cosmopolita e desenvolvida. 

Na Foto 30, o cenário é o mesmo da Foto 27, o Vale do Anhangabaú. Embora as duas 

fotos tenham pouca diferença de enquadramento e apontem para a mesma direção, o sudoeste 

(PALMA, 2003), na Foto 30, Flieg trabalhou com ângulo e profundidade menores para 

aproximar seu assunto, restringindo a amplitude do registro (aqui já não se veem mais as 

montanhas no horizonte como na outra foto). Assim, criou uma vista em que os prédios da 

região preenchem todo o espaço causando uma sensação de saturação pela profusão de 

elementos da cena. O intervalo de oito anos entre os dois registros também apresenta 

variações na paisagem: novos edifícios emergiram na região, como o Conde de Prates, situado 

numa das extremidades do Viaduto do Chá, em sentido oposto ao do Teatro Municipal. 

 

Foto 30 – Vale do Anhangabaú a partir do topo do edifício do Banco do Brasil, São Paulo, 

Hans Günter Flieg, 1958. 

 
Fonte: Palma (2003).  

                                                           
78

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 5 de agosto de 2019. 
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Uma das aplicações mais imediatas da fotografia, quando de seu surgimento no século 

XIX, foi a documentação dos “prejuízos do tempo” sobre as cidades, como se referiu o 

cientista inglês William Fox Talbot (1800-1877), criador de técnicas como os desenhos 

fotogênicos (1833) e o calótipo (1836), à fotografia dos espaços urbanos (SONTAG, 1983, p. 

69). Sobre a demanda por registros fotográficos das transformações urbanas, Sontag (1983, p. 

75) observa: “Desde o início, os fotógrafos não apenas estabeleceram como meta o registro de 

um mundo em desaparecimento, como também seus serviços foram solicitados por indivíduos 

ansiosos por agilizar esse mesmo desaparecimento”. Desta forma, vistas de ruas, imagens de 

monumentos, edificações, patrimônios arquitetônicos em risco de desaparecimento passaram 

a ter valor documental ao serem registrados por daguerreotipistas ao redor do mundo. 

Poucos anos depois do advento da fotografia, Paris, considerada a “capital do século 

XIX” (BENJAMIN, 2001), passaria por profundas transformações com a reforma urbanística 

comandada pelo Barão de Haussmann, prefeito da cidade, sob o império de Napoleão III, 

entre 1852 e 1870. O imperador havia decretado uma lei que tornava a documentação 

fotográfica um serviço de utilidade pública. Os registros da cidade que desapareceria em 

breve, seus monumentos, edificações e ruas, eram comprados pela prefeitura. Colecionadores 

de imagens lucraram com o comércio movido pela reforma: adquirindo fotografias, os 

habitantes queriam eternizar a lembrança de algum fragmento da cidade antiga.  

O Rio de Janeiro, capital do Brasil na época, influenciado pela belle époque parisiense, 

também teve ampla reforma urbanística, comandada pelo prefeito Francisco Pereira Passos 

(1836-1913), a partir de 1904. Inspirada nas soluções adotadas por Haussmann, a reforma 

carioca, tal qual a parisiense, tinha claro viés higienista e sanitarista. No Rio, a tarefa de 

registrar imagens da cidade colonial antes de sua transformação coube ao fotógrafo Augusto 

Malta (1864-1957).79 

Lima e Carvalho (2012) observam que, com a ampliação e a especialização do 

mercado fotográfico ao longo do século XX, a prática fotográfica de caráter documentarista 
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 Em 1903, o fotógrafo alagoano Augusto Malta foi contratado como fotógrafo oficial pelo departamento de 

obras da Prefeitura do Rio de Janeiro com a missão de documentar os logradouros que sofreriam transformações 

em razão da reforma urbanística de Pereira Passos, que se iniciaria no ano seguinte. Pioneiro na documentação 

visual urbana, Malta registrou todo o processo remodelador, constituindo assim uma forte referência imagética 

da modernização fluminense. Permaneceu no cargo até 1936, ano de sua aposentadoria, produzindo mais de 30 

mil imagens de paisagens, arquitetura, monumentos e do cotidiano da então capital federal. Entre as coberturas 

fotográficas que o credenciam como um dos principais cronistas visuais da vida carioca da primeira metade do 

século XX, estão o desmonte do Morro do Castelo, em 1922, a Exposição do Centenário da Independência, 

ocorrida no mesmo ano, além de imagens do carnaval de rua, da prostituição na zona portuária, de eventos 

históricos como a Revolta da Chibata, em 1910, e de ocorrências que afetaram o cotidiano dos moradores, como 

as fortes ressacas que acometiam a orla. (AUGUSTO..., 2019).  
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tornou-se a marca da produção fotográfica destinada aos meios de comunicação impressa, 

especialmente as revistas ilustradas. 

 

Fotógrafos como Jean Manzon, Pierre Verger, Marcel Gautherot, Eduardo 

Medeiros, Walter Firmo, Thomaz Farkas, Alice Brill, Hans Günter Flieg, Hildegard 

Rosenthal e muitos outros passaram a construir uma história do fotojornalismo e da 

fotografia autoral, eternizando certas imagens em ícones da cultura brasileira e 

paulistana. (LIMA; CARVALHO, 2012, p. 34). 

 

No caso de Flieg, as imagens de cidade, não só as vistas, mas também outras 

linguagens que o fotógrafo desenvolveu e que vamos explorar nesta seção, não foram 

produzidas em razão de o fotógrafo atuar na imprensa. A maior parte delas é decorrência de 

outro tipo de comunicação, a publicidade. De toda forma, essa produção se encaixa no que as 

autoras conceituam como imagens que se tornaram “ícones da cultura brasileira e paulistana”.  

Neste sentido, sua documentação fotográfica do espaço urbano é herdeira do 

procedimento de outros dois fotógrafos que, no final do século XIX e nas primeiras décadas 

do século XX, também registraram em vistas e panoramas as transformações urbanas de São 

Paulo: Militão Augusto de Azevedo e Guilherme Gaensly. 

O carioca Militão Augusto de Azevedo documentou o processo de substituição das 

feições coloniais da cidade de São Paulo nos primeiros anos da República, feito à custa da 

destruição de muitos patrimônios edificados e pela substituição por construções de padrão 

eclético, que tiveram na firma do arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-

1928) o mais importante realizador.  

 

O enfoque nos aspectos topográficos, nas estruturas de circulação, na tipologia das 

construções fez da produção de Militão um dos pontos de partida para o 

conhecimento da cidade antes das transformações que eliminaram suas 

características coloniais. (LIMA; CARVALHO, 2012, p. 34). 

 

A pesquisadora Íris Morais Araújo (2010) apresenta a trajetória do fotógrafo, que, 

entre 1862 e 1887, produziu vistas e tomadas panorâmicas da cidade, além de mais de 10 mil 

retratos de particulares em seu estúdio próprio, o Fotografia Americana (ARAÚJO, 2010). 

Militão também atuou na comercialização de materiais fotográficos para outros fotógrafos, 

constituindo-se assim num dos principais fornecedores do incipiente mercado daquele 

período. Em constante interlocução com comerciantes europeus, como o francês Anatole 

Garraux (1833-1904), importava para o Brasil insumos e acessórios necessários à produção 

fotográfica, contribuindo para a atualização dos profissionais brasileiros em relação aos 
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padrões internacionais. Dessa forma, liderou uma importante rede de relacionamento e troca 

de informações com profissionais de várias partes do país.  

Em 1887, Militão publicou o Álbum comparativo da cidade de São Paulo (1862-

1887), com imagens de vários pontos da capital. Na publicação, o fotógrafo apresentou duplas 

de imagens dos mesmos lugares tomadas sob os mesmos ângulos num intervalo de 25 anos. 

Pela exatidão do registro, é possível comparar as imagens e verificar as transformações 

operadas pelo progresso urbano. A documentação dá a ver mudanças significativas como o 

alargamento de calçadas, a instalação de trilhos para bondes, as trocas de nomes de 

logradouros e as alternâncias no estilo e na forma das edificações (ARAÚJO, 2010). 

A partir do século XX, o fotógrafo de origem suíça Guilherme Gaensly80 se 

notabilizou no registro da cidade, porém com finalidades diversas da de Militão, que fazia da 

documentação uma atividade de exploração fotográfica movida por interesses pessoais. Já a 

produção de Gaensly tem a marca do comissionamento, tendo sido contratado como fotógrafo 

pela Cia. Light entre 1899 a 1925 (SEVCENKO, 2014). Também sob encomenda produziu 

vasta documentação fotográfica para o Governo do Estado de São Paulo. O principal uso 

dessas imagens era a publicação de materiais impressos pelas secretarias estaduais (PALMA, 

2003).  

Suas fotografias mostram uma São Paulo praticamente desprovida dos traços coloniais 

do oitocentismo. A ênfase do fotógrafo eram as novas edificações de padrão eclético que 

marcavam o passo da modernidade dos primeiros anos da República Velha, como os casarões 

construídos pela oligarquia cafeeira na Avenida Paulista. Os álbuns fotográficos de Gaensly 

Lembrança de São Paulo ([19--]) e Álbum de vistas de São Paulo (1914) podem ser 

considerados, segundo Lima e Carvalho (2012), grandes difusores da arquitetura eclética do 

período. 

                                                           
80

 Nascido em Welhausen, na Suíça, Guilherme Gaensly mudou-se com a família para Salvador aos 5 anos de 

idade. Seu aprendizado de fotografia ocorreu no ateliê do retratista Alberto Henschel na capital baiana. Em 1871, 

abriu seu próprio estúdio, onde atuou por mais de três décadas no registro de retratos e paisagens. Em 1882, 

associou-se ao cunhado Rodolpho Lindemann, o que ampliou a atividade de seu estúdio, que passou a se chamar 

Gaensly&Lindemann. O sucesso do negócio fez com que abrissem uma filial em São Paulo, para onde Gaensly 

se transferiu definitivamente. A partir dessa mudança em sua trajetória, passou a registrar a paisagem urbana, 

constituindo um importante arquivo sobre as transformações de São Paulo nas primeiras décadas do século XX. 

Suas fotografias em papel albuminado e colotipias impressas na Suíça eram comercializadas em álbuns. 

Contratado da companhia Light, Gaensly não chegou a ser um fotógrafo oficial da cidade, como Augusto Malta 

foi no Rio de Janeiro, mas registrou as transformações da vida urbana paulistana como a chegada dos imigrantes 

que aportavam em Santos e se dirigiam à capital, a implantação do sistema de bondes elétricos que substituíram 

os veículos de tração animal, a agitação do comércio da região central, com destaque para o entorno da Praça da 

Sé, os jardins afrancesados da cidade, como o Parque da Luz, e a riqueza da burguesia cafeeira e industrial, 

representada pelos palacetes da Avenida Paulista. (GUILHERME..., 2019; SÃO PAULO..., 2017). 
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Os registros urbanos de Flieg também se aproximam dos realizados por outras duas 

fotógrafas contemporâneas a ele: Alice Brill81 e Hildegard Rosenthal. Ambas registraram a 

São Paulo dos anos 1950, porém com vieses mais subjetivos do que o do fotógrafo, 

mostrando o dia a dia de pessoas comuns e sua interação com a cidade.  

Em seus registros de arquitetura para a revista Habitat,82 Brill enfocou a diversidade de 

habitantes e de padrões das residências da cidade: desde os amplos apartamentos dos edifícios 

modernos concebidos por profissionais de projeção nacional e internacional, como Gregori 

Warchavchik, Rino Levi e Vilanova Artigas, que começavam a despontar em bairros como 

Higienópolis para abrigar a população de classe média-alta, até as precárias condições de 

habitação dos cortiços da região central, em que moravam as classes mais baixas, formadas 

em geral por migrantes nordestinos. A esses paulistanos em especial, a fotógrafa reservava um 

olhar de compaixão e os revestia de nobreza em suas imagens (LIMA, 2019). Uma foto sua, 

publicada na Habitat (n. 14, p. 28, jan./fev. 1954), tornou-se bastante conhecida ao abrir a 

matéria “Denúncia – casas, eles também precisam”, cuja autoria é atribuída à arquiteta Lina 

Bo Bardi, sobre a questão do déficit habitacional como responsabilidade social (STUCHI, 

2006). Ao serem despejadas de suas casas, na voragem desenvolvimentista da cidade, em que 

os cortiços eram demolidos para abrir caminho para a exploração imobiliária, os migrantes 

nordestinos acabavam encontrando lugar nas favelas que começavam a povoar a distante 

periferia (LIMA, 2019). 

Rosenthal,83 considerada a primeira mulher a atuar no fotojornalismo no país, fez 

instantâneos que flagram cidadãos comuns em situações prosaicas nas ruas agitadas da 
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 A fotógrafa alemã Alice Brill chegou ao Brasil em 1934, aos 14 anos, por motivo semelhante ao que levou a 

família Flieg a emigrar, o recrudescimento do regime nazista. Da mesma forma que seus conterrâneos, que 

chegariam em 1939, a família de Brill também apostava na fotografia como forma de sustento da jovem na nova 

terra. Alice trazia consigo uma câmera Agfa, para o formato 3x4, presente de seu pai, o artista plástico Erich 

Brill, com a qual fez registros da viagem de imigração. Depois de um período de dois anos, sem conseguir se 

firmar no Brasil, o pai decidiu voltar para a Alemanha e foi morto em um campo de concentração, em 1942. 

Além da fotografia, Alice dedicou-se à gravura, à pintura e à crítica de arte, tendo ingressado em 1940 no Grupo 

Santa Helena, associação que contava, entre outros, com artistas plásticos como Aldo Bonadei, Paulo Rossi Osir 

e Yolanda Mohaly. Depois de uma temporada de estudos artísticos nos Estados Unidos, em 1946, retornou ao 

Brasil e passou a se dedicar à fotografia, documentando para a revista Habitat as áreas de arquitetura e artes 

plásticas. (SOBRE..., [2005?]). 
82

 A Habitat: revista das artes no Brasil circulou por 14 anos, de outubro de 1950 a dezembro de 1965, em que 

foram publicados 84 números. Em sua primeira fase, até 1954, a revista foi editada pelo casal Pietro Maria Bardi 

e Lina Bo Bardi. Nesse período, a Habitat se constituiu em um espaço para a reflexão do projeto moderno 

encampado pela literatura, arquitetura, design, cinema, teatro, dança e fotografia. A coordenação dos Bardi 

aproximava a revista de importantes instituições da cidade, como o Masp e o Instituto de Arte Contemporânea 

(IAC), e circunscrevia o enfoque editorial à produção cultural paulistana (STUCHI, 2006). 
83

 A suíça radicada na Alemanha Hildegard Rosenthal, nascida Hildegard Baum, chegou ao Brasil em 1937 para 

se unir ao companheiro judeu, Walter Rosenthal, que emigrara em decorrência da ascensão nazista. Pedagoga, 

iniciou-se precocemente na fotografia, vencendo aos 17 anos um concurso fotográfico promovido por um jornal 

com uma foto de uma criança. Teve aulas com Paul Wolff, fotógrafo moderno especializado na câmera Leica, e 
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cidade: o engraxate, o jornaleiro, o ambulante. Também trabalhou com modelos, simulando 

cenas do dia a dia, a exemplo do procedimento adotado por Flieg em sua fotografia 

publicitária. Outra semelhança entre os dois fotógrafos é o preenchimento do negativo com o 

máximo de informação visual possível, organizando os elementos da composição de maneira 

equilibrada e clara (HILDEGARD, 2020). 

Já Flieg, em alguns registros da região central da cidade, compunha uma representação 

simbólica do espaço urbano que o aproximava das grandes capitais mundiais, como Nova 

York, que naqueles anos 1950 sintetizava o imaginário de modernidade com o qual a 

metrópole periférica queria se identificar. Assim, os registros que ostentam o Edifício Altino 

Arantes, espécie de Empire State Building paulistano, por exemplo, vão ao encontro da 

imagem cosmopolita que a cidade almejava ter, além de reforçar, pela representação, o ideário 

que naquele momento materializava desenvolvimento econômico, progresso, modernização 

na imagem do arranha-céu. Como alerta Palma (2003), a iconografia moderna sobre Nova 

York circulava em larga escala pelo mundo, principalmente através das revistas ilustradas, 

com imagens que celebravam a cidade norte-americana e seus arranha-céus como a 

encarnação exemplar da cultura moderna. Para a autora, no entanto, as fotografias de arranha-

céus de Flieg não buscam apenas estabelecer um paralelismo entre a modernidade paulistana e 

a nova-iorquina: 

 

[...]. O tratamento majestoso ao edifício nas imagens não remete apenas à idéia de 

“um Empire State tropical”, mas também busca dar toda uma ambientação “nova-

iorquina” à cena. [...] Em segundo lugar, expõe este anseio, ainda hoje comum, de 

reconhecimento na cidade de São Paulo, do “espírito” cosmopolita de Nova York. 

(PALMA, 2003, p. 95). 

 

Nessas fotografias, a sede do Banco do Estado, de dimensões superlativas, é enfocado 

de baixo para cima, com variações de ângulos, porém sempre posicionado como elemento 

central da composição, que deixa pouco espaço para as edificações circundantes. Segundo os 

historiadores Maurício Lissovsky e Beatriz Jaguaribe, a verticalidade – as tomadas de baixo 

para cima, em que o fotógrafo deve se posicionar como se impulsionasse volumes e formas 

                                                                                                                                                                                     
de técnicas laboratoriais. O aprendizado em laboratório ajudou-a a conseguir o primeiro emprego no Brasil, no 

estúdio Kosmos Foto. De 1937 a 1948, atuou em uma pequena agência de notícias, a Press Information, como 

fotojornalista, e teve suas fotografias publicadas nacional e internacionalmente. Em 1948, deixou o 

fotojornalismo e passou a fotografar por prazer, elegendo a infância como seu principal tema. Sua obra começou 

a ser exposta em instituições museológicas a partir de 1974, com mostras individuais no MAC/USP e no 

MIS/SP. Em 1977, ganhou o prêmio de Melhor Fotógrafa na XIV Bienal Internacional de São Paulo. 

(HILDEGARD..., [2019], 2020). Segundo depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa em 19 de outubro 

de 2019, o fotógrafo fez ampliações de negativos para a exposição individual de Rosenthal no MAC/USP, em 

1974, com curadoria do crítico Walter Zanini (1925-2013). 
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em direção ao céu – é um recurso fotogênico que remete à estética moderna da Bauhaus 

(LISSOVSKY; JAGUARIBE, 2006). Assim, na composição desses registros, entendemos que 

o fotógrafo lançou mão do repertório visual adquirido em sua vivência europeia nos anos 

1920 e 1930.  

De acordo com a geógrafa Maria Adélia Aparecida de Souza, o termo verticalização 

passou a ser empregado na metade do século XX como símbolo do desenvolvimento urbano 

(SOUZA, 1994). Para a autora, em São Paulo, a verticalização proporcionou uma relação 

entre os capitais imobiliário, financeiro, fundiário e produtivo. Essa relação criou uma lógica 

de ocupação do espaço urbano na qual o edifício foi ao mesmo tempo objeto da especulação 

imobiliária, uma forma de investimento para as classes alta e média, com o aluguel e a venda, 

uma alternativa para driblar a valorização fundiária de determinadas regiões da cidade e um 

incremento ao desenvolvimento do setor das construtoras e incorporadoras. 

Em razão das reformas e planos urbanos que a cidade vivenciara desde o início do 

século, como o Plano de Avenidas, de 1938, a região central da cidade se tornou o espaço 

dotado de maior infraestrutura e onde se concentravam os bancos, as lojas, os escritórios de 

empresas, o que a tornava o principal espaço de circulação e trabalho. Era, portanto, uma área 

de alto valor fundiário mesmo antes de se verticalizar. A verticalização do Centro, segundo a 

autora, foi uma solução encontrada para diluir o alto preço dos terrenos. Com isso, o mercado 

imobiliário pôde explorar o desejo das classes média e alta de morar na área central, longe da 

periferia, em edificações que tinham como apelo a proximidade entre o local de trabalho e de 

moradia.  

Se por um lado o crescimento vertiginoso, impulsionado pela atividade industrial, 

representava a aquisição de capital econômico, por outro, a cidade precisava ser vista também 

pelo capital cultural que oferecia. Afinal, como aponta a socióloga Maria Arminda Arruda, 

“[ela] perdera o ar acanhado dos anos que viram nascer o Modernismo” (ARRUDA, 2001, p. 

52). Então, as imagens do espaço urbano no período cumpriam o papel de mostrar, inclusive 

internacionalmente, São Paulo como a capital do progresso e a cidade que mais crescia na 

América Latina. Os arranha-céus sintetizavam essa ideia de grandeza, além de ousadia 

estética e arquitetônica. 

A doutora em história da arte pela City University of New York Danielle Stewart, 

estudiosa da obra de Alice Brill, aborda como a fotografia contribuiu para construir uma certa 

imagem da cidade nessa época:   
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[...] os governos municipal e estadual de São Paulo, assim como o governo federal e 

editoras privadas, produziram álbuns fotográficos e revistas ilustradas cheios de 

fotografias de São Paulo. Geralmente, essas publicações promoviam a cidade como 

a terra dos arranha-céus modernos e a maioria das fotografias trazia prédios do 

centro da cidade. Fotos aéreas eram muito populares porque mostravam quão 

dramática a verticalização da cidade tinha se tornado, ao menos no centro. [...] Essas 

fotos pretendiam difundir São Paulo como uma utopia moderna, um polo comercial 

e industrial tão cosmopolita quanto [os da] Europa e mais fervilhante do que Nova 

York. Essas comparações ficavam explícitas nos textos que acompanhavam os 

álbuns, frequentemente publicados em várias línguas para atrair leitores, turistas e 

investidores estrangeiros. (STEWART, 2019 apud LIMA, 2019). 

 

Para abordar algumas características dessas representações, selecionamos três registros 

de Flieg que mostram o Altino Arantes, os quais tiveram diferentes circulações: um deles 

(Foto 31) foi publicado no semanário suíço Schweizer Illustrierte Zeitung, em 1949, em uma 

reportagem de duas páginas cujo tema eram jovens suíços que viviam no Brasil. Na matéria 

foram publicadas oito fotos de sua autoria. A Foto 31 mostra dois desses jovens em frente do 

Altino Arantes.84 Outro registro (Foto 32) integrou o álbum dado de presente pelo fotógrafo ao 

tio que esteve em visita ao Brasil. Por fim, o Altino Arantes fez parte da composição de um 

still85
 para uma propaganda de uma marca de café, publicada na revista Casa e Jardim (Foto 

33).  

                                                           
84

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 5 de agosto de 2019. 
85

 O still-life é a fotografia de produto, um dos gêneros fotográficos mais utilizados pela publicidade. Sua 

terminologia é análoga à natureza-morta, na pintura. A composição traz uma gama de objetos de fácil 

reconhecimento pelos consumidores, como utensílios domésticos, objetos decorativos, flores, plantas, livros, 

que, associados ao produto principal da peça, auxiliam na compreensão da mensagem publicitária ao passar a 

ideia de conforto, tranquilidade, de algo familiar ou mesmo de bom gosto (PALMA, 2003). 
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Foto 31 – Jovens suíços e Edifício Altino Arantes ao fundo, São Paulo, Hans Günter Flieg, 

1949. 

 
Fonte: Palma (2003). 

 

Foto 32 – Tio de Flieg e Edifício Altino Arantes ao fundo, São Paulo, Hans Günter Flieg, 

1958. 

 
Fonte: Palma (2003).  
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Foto 33 – Xícara de café e o Edifício Altino Arantes, publicidade para a revista Casa e 

Jardim, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1956. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Na Foto 31, o arranha-céu é o ponto de fuga para o qual convergem as linhas da 

composição em perspectiva. A volumetria vertical do edifício forma um ângulo de 90 graus 

com o prédio imediatamente à frente, causando a sensação de contiguidade entre eles. No 

primeiro plano, na extremidade inferior direita da imagem, dois rapazes de origem suíça 

vestidos de terno e gravata posicionam-se frontalmente. O traje sóbrio é um índice de que eles 

poderiam ser profissionais atuantes naquela região da cidade, o Largo do Café, coração do 

antigo centro financeiro da capital, onde se localizavam as sedes das principais instituições 

bancárias, como o Banco do Estado e o Banco do Brasil, além da Bolsa de Valores de São 

Paulo.86 A postura dos rapazes sugere a interrupção de uma caminhada, como se eles tivessem 

concedido uma breve pausa no trabalho para que o registro fosse feito. No plano intermediário 

da cena, outros personagens igualmente trajados de terno e gravata se movimentam 

apressadamente em sentidos opostos, conferindo certo dinamismo ao fluxo urbano. O 

elemento que faz a conexão da cena com o frenesi das atividades desenvolvidas naquele 

                                                           
86

 A ocupação dos rapazes suíços é uma hipótese que formulamos. Em depoimento a esta pesquisa, em 5 de 

agosto de 2019, Hans Günter Flieg recordou-se apenas que, entre os fotografados para a reportagem, havia um 

rapaz que trabalhava numa loja que vendia e consertava relógios, outro que trabalhava autonomamente com 

confeitaria e que, posteriormente, abriria uma pequena fábrica de chocolates, a Chocolates Evelyn. Sobre as 

locações escolhidas pelo fotógrafo, além da região próxima ao Altino Arantes, foram realizadas fotografias no 

Esporte Clube Pinheiros, na zona oeste da capital. 
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espaço consagrado ao capitalismo é o relógio que se posiciona atrás dos rapazes suíços, o qual 

estabelece uma relação de verticalidade com o arranha-céu ao fundo. A peça, introduzida à 

cena provavelmente para fazer referência à nacionalidade dos retratados, a Suíça, conhecida 

mundialmente pela precisão de seus relógios, é uma alegoria a reforçar que nas metrópoles ao 

redor do mundo, onde são tomadas decisões financeiras de grande impacto, como São Paulo 

desejava se reconhecer e se afirmar naquele momento, não há tempo a perder, afinal, ele é um 

bem precioso, ou, como diz uma das máximas que compõem o ideário capitalista, “time is 

money”. 

Na outra composição que tem como elemento central do arranha-céu que sediava o 

Banco do Estado de São Paulo, a Foto 32, o fotógrafo constrói o espaço representacional de 

maneira bastante próxima do registro anteriormente analisado: o enorme prédio também se 

configura como elemento central e ponto de fuga da composição em perspectiva. Da mesma 

forma que no registro anterior, neste aparecem personagens trajando terno e gravata, como os 

três homens que conversam enquanto caminham apressadamente, tomando distância do 

Altino Arantes ao fundo. Esta tomada, no entanto, mostra outros edifícios que circundam o 

arranha-céu, dando mais amplitude à cena do que na Foto 31. Outro aspecto que diferencia os 

dois registros é que, na Foto 32, o fotógrafo enfatizou a sombra de um edifício sobre o outro, 

provocada por seu posicionamento em extremidades opostas da imagem. Por fim, a inserção 

do tio de Flieg na cena é o elemento de maior contraste entre os dois registros analisados. 

Embora ele ocupe o mesmo espaço dos dois rapazes suíços da Foto 31, a extremidade inferior 

direita, seu posicionamento é lateral, diferente da pose frontal dos rapazes suíços da outra 

foto, o que sugere uma atitude contemplativa por parte do senhor idoso, provavelmente 

surpreso ao ver a movimentação apressada dos passantes e o burburinho da cidade em pleno 

funcionamento. É uma postura, portanto, diversa da dos jovens estrangeiros, que vivenciam a 

cidade como espaço do trabalho. Segurando o chapéu em uma das mãos, e com a outra dentro 

do bolso da calça, o tio se coloca como um espectador da metrópole. Seu posicionamento 

lateral estabelece uma linha diagonal que vai até um dos rapazes da turma que caminha 

apressadamente enquanto conversa e se prolonga até a parte inferior direita do Altino Arantes.  

Curioso é que, mesmo travando relações tão diversas com a cidade – os suíços que 

imigraram provavelmente por razões profissionais, tornando-se assim agentes do 

desenvolvimento e da modernidade da capital paulista; e o tio alemão, que imigrara para a 

Inglaterra para fugir ao genocídio judeu durante a Segunda Guerra e que, em visita pela 

primeira vez ao Brasil, se admira do dinamismo de São Paulo, mas mantém a atitude alheia do 

turista que não participa ativamente do cenário que observa –, os personagens das duas 
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imagens representam o olhar europeu sobre a metrópole latino-americana. Acrescente-se a 

esses olhares estrangeiros o do próprio fotógrafo ao registar de forma grandiosa e otimista a 

urbe que o acolhera e lhe dera a oportunidade de se desenvolver profissionalmente.  

Ao longo do século XX, outros olhares estrangeiros também se apaixonaram por São 

Paulo e se intrigaram com seu crescimento planejado para atender a interesses de grandes 

corporações ou à especulação imobiliária e com a profusão de estilos de sua arquitetura, que 

lhe dava um “arzinho de exposição internacional”, como sintetizou o escritor modernista 

Antônio de Alcântara Machado (1901-1935) (MACHADO, 1988 apud SEVCENKO, 2014, p. 

119). Dois visitantes ilustres da cidade foram o poeta suíço naturalizado francês Blaise 

Cendrars e o antropólogo belga naturalizado francês Claude Levi-Strauss (1908-2009).  

Cendrars, um dos principais nomes do movimento modernista dos anos 1920, esteve 

na capital pela primeira vez em 1924, quando registrou suas impressões, comparando-a com 

cidades europeias: “Me imagino na estação de Nice/Ou desembarcando em Charing-Cross em 

Londres” (CENDRARS, 1985 apud SEVCENKO, 2014, p. 117). Posteriormente ele 

registraria sua estupefação com São Paulo em versos que integram o livro Au coeur du 

monde: 

 

[...] Nenhuma tradição aqui 

............................................ 

Só contam esse apetite furioso [...]  

essa especulação que faz construir dez casas por hora 

de todos os estilos ridículos grotescos belos grandes 

pequenos norte sul egípcio yankee cubista [...] 

(CENDRARS, 1985, apud SEVCENKO, 2014, p. 20). 

 

Levi-Strauss chegou ao Brasil em 1934 junto de outros intelectuais como integrante da 

missão universitária organizada pela Escola Normal Superior de Paris, para lecionar 

Sociologia na recém-criada Universidade de São Paulo, onde atuou até 1939. Sobre a cidade 

que encontrara naqueles anos 1930 ele escreveria no livro Tristes trópicos, de 1955: “Era uma 

cidade selvagem, como são todas as cidades americanas. [...] São Paulo era, então, indômita” 

(LEVI-STRAUSS, 1955 apud SEVCENKO, 2014, p. 117). 

Seria incorreto, no entanto, atribuir à representação da cidade por Flieg uma adesão 

sem crítica à modernidade. O olhar que captava o agigantamento da capital em vistas e 

tomadas panorâmicas era o mesmo que questionava, em alguns registros, a relação 

desarmônica entre o novo, representado pelos arrojados edifícios que brotavam nos vários 

cantos da metrópole ao sabor da especulação imobiliária, e o antigo, o entorno preexistente. 
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Como observa Palma (2003), Flieg mantinha uma relação ambígua com a 

modernização de São Paulo e a representou em diferentes imagens que mostram canteiros de 

obras: 

 

Elemento que denuncia a dinâmica moderna na cidade e que também se configura 

como objeto de contemplação, pois estampa o sonho de progresso e a ameaça de 

desenraizamento. Para um estrangeiro, formado na modernidade européia, na 

condição de refugiado no país tropical, esta questão adquire proporções ainda 

maiores, uma vez que, há um choque entre seu encantamento pelo novo e a sua 

necessidade de obter referências para fixar raízes. (PALMA, 2003, p. 103). 

 

Essa é a tônica da Foto 34, que mostra o prédio do Banco do Brasil, na Avenida São 

João, sendo construído, em 1949. O registro fez parte da encomenda da Sociedade Técnica de 

Instalações Gerais (STIG) à Standard Propaganda para fotografar alguns prédios em que a 

companhia prestara serviços técnicos na etapa de construção (PALMA, 2003).  

 

Foto 34 – Edifício do Banco do Brasil em construção, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1949. 

 
Fonte: Palma (2003).  
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Na Foto 34, o arranha-céu que está sendo construído (mais um a povoar a região 

central da cidade) ainda está nos primeiros andares. Estruturas de madeira sustentam a 

edificação, que se posiciona levemente deslocada do centro da imagem. Em seu entorno, 

outros edifícios icônicos, como o Altino Arantes e o Martinelli, são mostrados de forma 

fracionada. No entanto, não é o novo prédio nem seus vizinhos famosos que ganham a área 

nobre da imagem. O primeiro plano é preenchido por um tapume de madeira, provavelmente 

parte do canteiro de obras de uma construção que fora demolida para dar lugar a outra ainda 

não iniciada. 

O tapume exibe afixados vários cartazes lambe-lambe rasgados, nos quais é anunciada 

uma atração artística, o Circo da Folia – Carnaval de 1949. Simbolicamente, esse elemento 

pode ser lido como uma barreira que limita o acesso direto do olhar à construção do prédio da 

instituição financeira ao fundo. Ele funciona também como uma advertência de que, para 

contemplarmos a promessa de modernidade do arranha-céu que está sendo erguido, é preciso 

antes vislumbrar a cidade real, que se apresenta atrás da contenção de madeira, no plano 

intermediário da imagem. Nesta, nada remete a uma utopia moderna de eficiência, 

organização, tecnologia, mas sim a um caos de informações visuais em placas que anunciam 

produtos da marca Durex; toldos com letreiros que identificam estabelecimentos comerciais 

como A Feira das Nações; e o outdoor que encima um dos prédios, enquadrado parcialmente 

pelo fotógrafo, deixando visível apenas as letras UVA. Entre as construções do conjunto, 

alguns prédios em estilo eclético convivem com edificações de estilos indefinidos e que 

mostram diferentes estágios de deterioração. Assim, além de ser uma barra de contenção, o 

tapume é também a porta de entrada de um metafórico “Circo da Folia”, como essa 

desorganização urbana poderia ser descrita. 

A imagem da cidade como um enorme canteiro de obras encarnava, naquele momento, 

uma das características das metrópoles modernas: a eterna sanha de construir para destruir e 

reconstruir os elementos que compõem seu espaço urbano. Esse conceito está na base do 

urbanismo moderno. Assim, as cidades seriam construídas para serem destruídas e 

reconstruídas o tempo todo. O filósofo norte-americano Marshall Berman (1986) aponta que a 

obsolescência e a transitoriedade, que subjazem esse pensamento, são marcas da sociedade 

burguesa de perfil consumista e se estendem a todos os campos: das construções às ideias, 

“tudo o que é sólido se desmancha no ar”, como escreveu Marx no Manifesto Comunista 

(MARX, 1848 apud BERMAN, 1986).  
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[...] tudo o que a sociedade burguesa constrói é construído para ser posto abaixo [...] 

das roupas sobre nossos corpos aos teares e fábricas que as tecem, aos homens e 

mulheres que operam as máquinas, às casas e aos bairros onde vivem os 

trabalhadores, às firmas e corporações que os exploram, às vilas e cidades, regiões 

inteiras e até mesmo as nações que as envolvem – tudo isso é feito para ser desfeito 

amanhã, despedaçado ou esfarrapado, pulverizado ou dissolvido, a fim de que possa 

ser reciclado ou substituído na semana seguinte e todo o processo possa seguir 

adiante, sempre adiante, talvez para sempre, sob formas cada vez mais lucrativas 

(BERMAN, 1986, p. 97). 

 

Neste turbilhão, como aponta Palma (2003), o moderno é sobreposto pelo mais 

moderno. “A cidade vive numa eterna transitoriedade, o que quebra qualquer possibilidade de 

vínculo dos habitantes com o espaço, ou melhor, com certas qualidades do espaço, pois, estas 

estão em constante transformação.” (PALMA, 2003, p. 103). 

Nesta representação que comentamos, o fotógrafo mostra um olhar crítico e ao mesmo 

tempo de admiração e espanto com a tão almejada modernidade da metrópole latino-

americana, na qual coexistem vários tempos históricos, como se os ciclos de desenvolvimento 

aos quais a cidade foi submetida desde o começo do século XX, com as sucessivas reformas 

em seu tecido urbano, fossem transitórios, por não se completarem inteiramente e logo serem 

substituídos por outros. Parafraseando a famosa frase de Levi-Strauss em Tristes trópicos, 

“aqui tudo parece que ainda é construção mas já é ruína”. 

De acordo com Palma (2003), para a STIG, Flieg também registrou a construção do 

edifício CBI-Esplanada, no Vale do Anhangabaú, no mesmo ano. Neste prédio, a empresa 

implantou os serviços hidráulicos e elétricos. 

A história do CBI-Esplanada, um espigão de 33 andares e 50 mil metros quadrados de 

área, localizado na Praça Ramos de Azevedo, esquina com a Rua Formosa, é ilustrativa das 

barreiras que a arquitetura moderna teve que superar para se impor na capital paulista. A 

construção de um edifício que ampliasse a capacidade do Hotel Esplanada no terreno contíguo 

a esse estabelecimento, na esplanada do Vale do Anhangabaú, e também tivesse uso 

residencial foi encomendada em 1938 pela Cia. Grandes Hotéis de São Paulo, grupo 

empresarial da família Crespi, integrante da burguesia industrial da cidade, à Sociedade 

Comercial Construtora Ltda (CBI-ESPLANADA, [2019]).  

O arquiteto carioca Elisiário Bahiana (1891-1980) projetou um prédio de 28 andares 

em estilo eclético que dialogava com o conjunto de edificações do entorno. Depois de 

algumas modificações, como a introdução de uma sala de cinema e duto de ventilação, o 

projeto foi rapidamente aprovado pela prefeitura, graças à influência política e econômica dos 

Crespi, e a ampliação do hotel foi saudada por seu potencial de incremento ao turismo. 
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Iniciadas em 1941, as obras foram interrompidas em 1946 por razões desconhecidas. 

Um novo grupo, a Companhia Brasileira de Investimentos (CBI), controlada pelo empresário 

polonês do ramo do petróleo Henryk Spitzman Jordan, que imigrara para o Brasil em 1940 em 

decorrência da ocupação nazista em seu país, e do qual também faziam parte as famílias 

Guinle e Mendes Caldeira, assumiu o comando financeiro da obra. O escritório do arquiteto 

polonês Lucjan Korngold (1897-1963), que também imigrara para o Brasil em 1940 devido à 

ocupação nazista, foi contratado pela CBI para dar continuidade ao prédio, e um novo projeto 

arquitetônico moderno foi criado, o qual, da construção inicial, só aproveitou as fundações. 

Korngold previu um edifício multiuso dividido em três blocos, dois para escritórios e 

outro para um hotel. No entanto, a falta de conhecimento do vocabulário moderno e a defesa 

intransigente do estilo eclético pela equipe técnica da prefeitura geraram restrições à 

implantação do CBI-Esplanada em área dominada por edificações de estilos consagrados. A 

defesa de seu projeto e da própria arquitetura moderna levou Korngold a travar uma série de 

debates acalorados com a municipalidade.  

Finalmente, depois de dois anos de impasse e à custa de modificações na fachada para 

tornar mais clássico o projeto moderno, a construção foi aprovada em 1948. Mesmo antes de 

seu término, o prédio obteve repercussão internacional, sendo publicado em importantes 

revistas de arquitetura, como a francesa L’Architecture D’Aujourd’hui, que ressaltou os 

aspectos funcionais e tecnológicos de sua arquitetura. Inaugurado em 1951, o CBI-Esplanada 

só foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 

Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) em 1992, garantindo assim a preservação de 

suas características originais (CBI-ESPLANADA, [2019]). 

Selecionamos dois registros dessa reportagem realizada por Flieg, que apresentam 

visões diferentes do edifício e também do processo de modernização da capital. A Foto 35 

tem uma linguagem mais comercial, provavelmente para cumprir a demanda do contratante de 

produzir imagens que ressaltassem a grandiosidade dos empreendimentos em que a STIG 

estava envolvida. Tomada a certa distância do objeto, do alto do Viaduto do Chá (PALMA, 

2003), do lado oposto da Avenida Prestes Maia (corredor que cruza a cidade no sentido norte-

sul criado no final da década de 1930 com Plano de Avenidas), ela apresenta as fachadas 

frontal e lateral do CBI-Esplanada, cujo encontro marca exatamente o centro da imagem.  

O prédio ocupa a maior área da foto, para mostrar sua escala em relação às edificações 

circundantes, de menor porte. Flieg enquadra uma fração da Praça Ramos de Azevedo que 

deixa ver atrás das palmeiras o fundo do Teatro Municipal e a fachada clássica do Hotel 

Esplanada, que deu origem à construção do prédio moderno. O primeiro plano, no entanto, 
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não é ocupado pelo edifício, mas sim pela avenida e pela profusão de automóveis e ônibus 

que cruzam seus dois sentidos ou que estão parados na área reservada para estacionamento.  

Ao apresentar nesta fotografia dois índices muito potentes da modernidade, o arranha-

céu e o automóvel, Flieg criou uma representação que traz uma visão positiva do crescimento 

paulista. Pela lente do fotógrafo, os embates entre estilos arquitetônicos são apaziguados e a 

convivência entre o patrimônio existente e o prédio que se ergue é harmônica. Essa harmonia 

não é quebrada nem mesmo pelo fluxo viário, que, em vez de sugerir caos e trânsito pesado, 

passa a ideia de ordenamento e racionalidade. 

 

Foto 35 – Edifício CBI-Esplanada em construção, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1949. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Já a tônica da Foto 36, que apresenta em primeiro plano o canteiro de obras do CBI-

Esplanada, é diversa da anterior. A proximidade do objeto e o sentido da tomada, de baixo 

para cima, reforçam a volumetria do prédio e sua desproporcionalidade em relação aos 

imóveis do lado direito da imagem, que parecem estar sendo empurrados para abrir espaço ao 

gigante que vai ganhando altura. Uma das construções inclusive é parcialmente cortada da 

imagem, o que reforça essa leitura. Novamente, o canteiro de obras sintetiza, nessa 
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representação de caráter mais pessoal, o incômodo da presença do novo prédio na paisagem 

existente e, como mencionamos, uma relação não tão positiva do fotógrafo com o processo de 

modernização de São Paulo, feito à custa da substituição da cidade velha pela nova. 

 

Foto 36 – Edifício CBI-Esplanada em construção, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1949. 

 
Fonte: Palma (2003). 

 

Depois dessa introdução, em que analisamos alguns aspectos formais, entre os vários 

possíveis, da fotografia urbana de Flieg e exploramos como ele representou o imaginário 

moderno da maior metrópole latino-americana, com seus consensos e contradições, passamos 

a abordar diferentes gêneros da obra do fotógrafo, todos eles desenvolvidos no espaço da 

cidade. Assim, a urbe permanece como o eixo narrativo da seção, porém a abordagem 

privilegiará o contexto de produção dessas imagens e de sua circulação social no período em 

que foram realizadas. 

Iniciamos com uma subseção que aborda o surgimento de um novo padrão de moradia, 

os apartamentos para a classe média, os quais contribuíram para a verticalização da cidade e 

também para sua remodelação, com a oferta de novos serviços e espaços de sociabilidade fora 

do lar. Nesse ponto, selecionamos para análise as fotomontagens criadas por Flieg sob 

encomenda de construtoras para promover o lançamento de edifícios residenciais, e registros 

do espaço interno de apartamentos que mostram novas formas de morar a partir dos anos 

1950.  
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Na medida em que o espaço da cidade se remodelou com o surgimento de edificações 

cujos padrões eram segmentados pela faixa de renda dos habitantes, a domesticidade também 

vivenciou uma transformação ao passar a contar com uma gama de produtos industrializados 

que ofereciam praticidade e economia de tempo especialmente à mulher moderna, que já se 

inserira no mercado de trabalho.  

Como fotógrafo de publicidade, Flieg registrou vários desses produtos. Em uma 

pequena galeria de imagens, mostramos a diversidade dos bens de consumo que, passando 

pela lente do fotógrafo, nos ajudam a compreender sua inserção nos espaços domésticos, 

especialmente os da classe média, o que nos remete à reflexão sob a formatação da cultura 

material contemporânea no país nesse período. Como exemplo mais aprofundado desse 

processo, mostramos a reportagem de Flieg para o lançamento do mobiliário da Fábrica de 

Móveis Artísticos Z, por sua importância na reconfiguração do design dos espaços domésticos 

de acordo com a estética moderna do período. 

A subseção seguinte é dedicada às edificações modernas. Contemplamos imagens de 

espaços expositivos e museológicos criadas pelo fotógrafo, como o Pavilhão da I Bienal de 

Artes do MAM/SP (1951) e a atual sede do Masp (1968), e registros de estandes de feiras 

como os da Exposição do IV Centenário de São Paulo, que inaugurou o conjunto 

arquitetônico do Parque Ibirapuera (1954), e da Exposição Internacional de Indústria e 

Comércio, no Rio de Janeiro, em 1960. Selecionamos também registros de edificações fabris 

modernas como a sede da indústria de pneus automotivos e condutores elétricos Pirelli (1959) 

e a indústria alimentícia Duchen-Peixe (1954c.), os quais mostram a consolidação dessa 

linguagem arquitetônica. 

 

3.1 Cidade e moradia: novos espaços de sociabilidade 

 

Na década de 1950, de acordo com Arruda (2001), a ampliação e a diversificação do 

setor industrial paulistano, que passou a incluir não só a produção de bens de consumo, mas 

também as indústrias de base, tiveram impacto direto na economia da metrópole. O setor 

terciário, que engloba o comércio e as atividades financeiras, veio a reboque desse 

crescimento, ampliando a rede de serviços de educação, hospitalidade (hotéis, restaurantes), 

zeladoria (serviços domésticos), entre outros, que passaram a empregar 60% da força de 

trabalho.  

A boa condição da economia proporcionada pela atividade industrial impulsionou 

também o fluxo migratório para a capital. A imigração, que tivera seu auge entre as décadas 
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de 1880 e 1930, resultando em 18% da população do estado de origem estrangeira, entrara em 

declínio desde as medidas restritivas da Constituição de 1934, que abordamos na seção 2. Em 

contrapeso, a cidade passou a receber um contingente expressivo de pessoas de outras regiões 

(entre 1941 e 1949 já se contavam mais de 400 mil brasileiros de outros estados vivendo em 

São Paulo). Essa massa era formada por parte da população que abandonara o campo em 

busca de melhores condições de vida e trabalho nas cidades (ARRUDA, 2001). 

Segundo Mello e Novais (1998), o êxodo rural no decorrer dos anos 1950 atingiu a 

marca de 8 milhões de pessoas, e a região Sudeste, a mais desenvolvida economicamente, 

concentrou a maior parcela dos migrantes internos. Assim, de acordo com Arruda (2001), a 

cidade de São Paulo experimentou nesse período uma troca bastante acentuada em seu perfil 

demográfico. Ao passo que os provenientes de outros estados ocuparam as camadas média e 

baixa da população, parte dos descendentes dos imigrantes do início do século, que já haviam 

se estabelecido como proprietários de indústrias e comércios, ascenderam socialmente. Sobre 

esse aspecto, ressaltam Mello e Novais (1998), poucos desses descendentes de imigrantes 

eram de fato empresários. Em geral, se tratava de proprietários de pequenos negócios ou 

profissionais autônomos. De toda forma, se distinguiam socialmente da massa que 

abandonava as condições paupérrimas do campo para aventurar-se nas cidades. 

A grande oferta de empregos – a taxa de desocupação era considerada baixa, cerca de 

10% entre os homens e 5% entre as mulheres, segundo Arruda (2001) – e as faixas salariais 

que superavam as de outras capitais do país elevaram o poder de compra dos paulistanos e seu 

padrão de consumo. Essa situação teve impacto direto sob o setor de engenharia e o mercado 

imobiliário, que viveram um verdadeiro boom a partir de 1950, com a ampliação da oferta de 

apartamentos. De acordo com a arquiteta Joana Mello de Carvalho e Silva, a ampliação do 

mercado imobiliário nesse período foi uma consequência do investimento dos lucros dos 

setores industrial, terciário e agrícola na produção do espaço urbano (SILVA, 2013). 

A diversificação social provocada pela migração interna se refletiu espacialmente. 

Assim, novas soluções habitacionais, segmentadas de acordo com a renda da população, 

passaram a dar uma feição moderna à cidade.  

 

A modernização fez da cidade um espaço não só de trabalho, mas também de lazer, 

de serviço e de consumo, que animava a sociabilidade fora do espaço residencial 

com cinemas, teatros, museus, livrarias, bibliotecas, restaurantes, confeitarias, cafés, 

bares e casas noturnas. É nesse momento que um novo modo de vida mais 

despojado e menos hierarquizado se afirma. (SILVA, 2013, p. 149).  



111 
 

De um lado, moradias que conjugavam racionalidade de espaço, praticidade, economia 

no tempo dedicado ao asseio do lar, em razão da extensa jornada de trabalho e da distância 

entre os espaços de habitar e trabalhar, foram projetadas para os setores médios em regiões 

que, apesar de próximas à área central, tinham valor fundiário menor, como Santa Cecília e 

Liberdade.  

 

Dado o seu menor poder aquisitivo e o desejo de permanecer nas áreas centrais da 

cidade, seja pela inserção social e simbólica que ela possibilitava, seja pela 

proximidade dos espaços de trabalho, serviço, comércio e lazer e daqueles providos 

de infraestrutura urbana, essa camada da sociedade passou a morar em apartamentos 

com áreas cada vez mais reduzidas. Daí a preponderância entre os investimentos dos 

anos 1940 em diante dos apartamentos quitinetes, espaços multifuncionais com 

áreas que variavam de 25 a 40 m
2
. (SILVA, 2013, p. 149). 

 

Sobre esse modelo de habitação, a arquiteta Sabrina Studart Fontenele Costa (2018) 

observa que a racionalização dos espaços se relacionava, naquele período, com a 

possibilidade de liberar do desempenho das atividades domésticas a mulher moderna – 

“aquela que usufruía de oportunidades de crescimento educacional e profissional, além da 

liberdade de atuar no campo dos esportes, da vida social e no mercado de trabalho” (COSTA, 

2018, p. 34). Como exemplo, a autora cita a nova configuração das cozinhas em diversos 

empreendimentos, as quais diminuíram de tamanho ou simplesmente foram eliminadas. Para 

Silva (2013), a industrialização liberou a casa das atividades de preparação dos alimentos e do 

cuidado com o vestuário. Nesse cenário, a miniaturização dos espaços domésticos, como 

cozinha e lavanderia, possibilitou o aumento do número de apartamentos por edifício, 

favorecendo o mercado imobiliário. 

Por sua vez, para a classe mais alta, que prezava a segurança e não queria abrir mão do 

conforto que desfrutava na casa térrea, foram projetados espaçosos apartamentos assinados 

por arquitetos modernos de renome, como Rino Levi e Vilanova Artigas, nos bairros mais 

valorizados por sua infraestrutura, como o Centro e Higienópolis. Esses projetos procuravam 

transmitir uma imagem de progresso e avanço tecnológico, com o uso de técnicas construtivas 

que empregavam materiais como aço, concreto armado e vidro para garantir boa iluminação, 

insolação e ventilação nos cômodos e a integração entre os espaços, de acordo com Costa 

(2018).  

Com a vaga favorável à venda de imóveis, construtoras de porte médio passaram a 

obter enorme sucesso comercial ao lançar vários empreendimentos simultaneamente na 

capital. Em um anúncio institucional publicado no jornal O Estado de S. Paulo no final dos 

anos 1950, a Cia. Esmeralda de Imóveis e Investimentos, do empresário Nestor da Rocha 
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Bressane Filho, uma das construtoras que experimentaram crescimento no período, elencou 

11 empreendimentos em fase de construção e vendas (GAVAZZI, 2017).  

As construtoras investiam na publicidade de seus produtos, com anúncios na mídia 

impressa, outdoors, cartazes e outros materiais promocionais. De acordo com Silva (2013), 

entre os anos 1940 e 1960, as revistas de costumes, variedades, cinema, fotonovelas e de 

decoração, parte delas dedicada ao público feminino, como O Cruzeiro, Manchete, A Cigarra, 

Cinelândia, Cena Muda, Filmelândia, Cine Revista, Cine-fan, Grande Hotel, Capricho, 

Momento Feminino, A Casa, Vida Doméstica, Jornal das Moças, Querida, Casa e Jardim, 

tiveram um papel de destaque na disseminação e aceitação por parte de seus leitores de novos 

modos de vida e domesticidade que tinham como modelo o American way of life veiculado 

pelo cinema. 

No depoimento de Flieg ao MIS/SP ([ENTREVISTA...], 1981b), o publicitário Paulo 

Arthur Nascimento, proprietário da agência P.A. Nascimento-Acar, que funcionou entre 1954 

e 1980, afirmou que o crescimento do mercado imobiliário nos anos 1950 ajudou a 

impulsionar a atividade fotográfica, em razão da demanda por imagens dos lançamentos, que 

eram publicadas nos jornais em encartes bastante elaborados, frequentemente recorrendo à 

técnica da fotomontagem:  

 

Tinha-se que vender uma ilusão, algo que não existia. Se mentia muito na venda de 

imóveis. As quitinetes eram tudo enorme, imenso, mas na verdade eram uns 

apartamentos new look. [...] As imobiliárias com sua euforia, explosão e 

megalomania... Anúncios de lançamentos imobiliários eram de quatro páginas de 

jornal. Na primeira se fazia uma espiral e se dizia “atenção”, depois virava, tinha 

uma página dupla que aí era a foto da maquete, mas tinha que fazer a fotomontagem 

benfeita, e na última página se dava a mensagem de vendas. Tinha-se que transmitir 

qualidade. [...] Usava-se muito a fotografia, faziam coisas audaciosas, tentativas de 

ângulos inusitados e uma dramaticidade diferente. ([ENTREVISTA...], 1981b). 

 

Nascimento foi gerente de propaganda da Cia. Esmeralda, cuja conta passou a atender 

quando fundou sua agência, em 1954 (DE PAULA, 2007). Foi por intermédio do publicitário 

que Flieg começou a colaborar autonomamente, criando imagens para a comunicação da 

construtora. Nos trabalhos para a Cia. Esmeralda, Flieg praticou a fotomontagem, em parte 

resgatando o aprendizado com a técnica da colagem de imagens sobrepostas que tivera na 

infância ao criar álbuns para presentear a família, como relatamos na seção 2. Sobre as 

fotomontagens, o fotógrafo relembra que a maquete do edifício tinha que ser fotografada na 
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mesma perspectiva e da mesma forma que a foto que estava por baixo e, tanto quanto 

possível, com a mesma iluminação.87  

Para o lançamento do Condomínio Vicente Amato Sobrinho, na Praça da Liberdade, 

123, na região central, em 1954, ele fez uma foto a partir do telhado de uma residência do 

entorno, em que aparecem originalmente a praça em frente ao futuro condomínio, além de 

casas antigas e a vista da cidade (Foto 37). Essa imagem foi a base para a fotomontagem em 

que a imagem da maquete foi inserida no lugar exato onde o prédio seria construído. Outra 

manipulação feita pelo fotógrafo foi a substituição do vistoso painel da Coca-Cola pela 

logomarca da construtora (Foto 38).88 

 

Foto 37 – Vista da cidade, São Paulo, Hans Günter Flieg, c1954.  

Foto 38 – Fotomontagem com a maquete do condomínio Comendador Vicente Amato 

Sobrinho, São Paulo, Hans Günter Flieg, c1954. 

       
                              Fonte: Burgi (2014b).                                                          Fonte: Burgi (2014b). 

 

Flieg fez ainda uma foto da publicidade desse empreendimento (Foto 39), aplicada ao 

tapume que isolava o canteiro de obras da rua em frente e que também servia de porta de 

entrada ao plantão de vendas. Pode-se vislumbrar o cuidado na elaboração das peças de 

publicidade de imóveis nesse período de efervescência do mercado pelo apuro da linguagem 

visual aplicada nessa peça, que mescla letreiros em diferentes tipologias, ilustrações da 

fachada e dos possíveis futuros moradores, um corte da planta de um apartamento, além do 

apelo à linguagem mercadológica, ao ressaltar os diferenciais do imóvel (unidades de um a 

três dormitórios, garagens individuais, terraço etc.) e criar uma expectativa pelo lançamento 

próximo.  

                                                           
87

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 22 de agosto de 2019. 
88

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 22 de agosto de 2019. 
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Foto 39 – Publicidade do lançamento do condomínio Comendador Vicente Amato Sobrinho 

em tapume da obra, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1954. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Para a Cia. Esmeralda, Flieg também registrou as obras na cobertura do edifício 

Vitória Régia, na Rua Marquês de Itu, na Vila Buarque, em 1956. Nessa encomenda, fez 36 

fotografias, um rolo de filme completo, no 16º andar do edifício, para o encarte de divulgação 

do empreendimento. Entre essas imagens, há algumas que captam os operários da obra em 

ação. Esse tipo de registro fugia à expectativa comercial do anunciante, que preferia veicular 

em suas peças gráficas detalhes do edifício, para ressaltar seus aspectos estruturais e assim 

passar a ideia de qualidade e solidez do empreendimento. 

Mas, sempre que possível, Flieg procurava fazer registros mais pessoais, de acordo 

com seu repertório estético. Vale lembrar que, nesse período, o fotógrafo também recebia 

encomendas de indústrias, para fotografar os ambientes, o maquinário, a produção e as 

diferentes ocupações do trabalho fabril. Portanto, as cenas de trabalhadores em ação já eram 

um padrão recorrente em sua fotografia industrial, que analisaremos na próxima seção.  

Para registrar o trabalho na cobertura do Vitória Régia, segundo uma das 

pesquisadoras da obra de Flieg, a alemã Martina Merklinger (2008), o fotógrafo observou os 

homens através de sua câmera e, sempre que eles estavam em uma posição marcante, pedia 

para que parassem de se movimentar e fazia as imagens (MERKLINGER, 2008). Esse é um 

procedimento que Flieg também adotava nos registros de atividade laboral nas indústrias.  
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Foto 40 – Cobertura do Edifício Vitória Régia, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1956. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Uma das fotos dos operários do Vitória Régia (Foto 40) apresenta uma composição 

bastante expressiva, que enobrece o trabalho que está sendo realizado. Flieg registrou-a por 

“não ter resistido à cena”, que lhe remeteu à exaltação ao trabalho pela fotografia russa 

(PALMA, 2003, p. 106). A Foto 40 é tomada a partir de um nível mais baixo do que o da 

cena. Três operários estão no centro da imagem. Dois deles em posição vertical, um de costas 

e outro de perfil, caminham sobre um tablado horizontal de madeira. Um terceiro, agachado, 

aparece diminuto ao fundo. A tomada de baixo para cima amplia a dimensão dos personagens 

e dá uma ideia da força empreendida na ação que estão executando: empurram carriolas, 

numa movimentação que sugere uma coreografia.  

De acordo com Merklinger (2008), as linhas diagonais formadas pelos corpos dos dois 

trabalhadores e os carrinhos compõem uma composição triangular clássica. A forma 

geométrica é evocada ainda pelos aros das carriolas e por dois cabos estendidos na 

extremidade inferior esquerda da foto, acima de outra carriola que compõe o cenário. A 

composição ganha dramaticidade pela sensação de proximidade dos operários com o céu e as 

nuvens que predominam em toda a área e dão grandeza e elevação aos trabalhadores. A 

dimensão que adquirem na representação contrasta com a do Altino Arantes ao fundo: o 
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arranha-céu aparece reduzido pela distância. Curiosamente não esta, mas outra foto similar, 

no formato vertical, foi escolhida para ser a capa do encarte da construtora. 

Outra companhia do setor para a qual Flieg produziu imagens foi a paulistana 

Construtora e Imobiliária Monções S.A., em que colaborou sendo intermediado por uma das 

agências que a atendia, de propriedade do publicitário Fábio Teixeira de Carvalho (SÃO 

PAULO, [1981]).89 Um dos donos da Monções era o renomado arquiteto João Artacho Jurado 

(1907-1987), que atuava no ramo imobiliário desde 1944. A empresa fazia grande 

investimento na promoção de seus edifícios, produzindo catálogos bem elaborados, eventos 

com artistas e sorteios de prêmios. Seus anúncios ocupavam página dupla em O Estado de S. 

Paulo, e a Monções mirava também o público carioca, patrocinando a coluna Arquitetura e 

Urbanismo no jornal Diário da Noite. A estratégia publicitária englobava ainda a televisão, 

com o Teatro Monções, exibido na TV Tupi. No entanto, a construtora teve vida curta (entre 

1951 e 1967) e final conturbado, com problemas financeiros e processos de clientes que se 

sentiram lesados. 

Arquiteto controverso, considerado por uns herdeiro da genialidade do catalão Antonì 

Gaudi (1852-1926) e por outros, especialmente seus colegas modernos, de mau gosto em 

razão do aspecto cênico e pouco ortodoxo de sua arquitetura, Jurado assimilou alguns 

elementos da arquitetura moderna em seus edifícios, como pilotis em V, abóbadas e 

marquises sinuosas, porém essas obras não podem ser consideradas modernas em estrito 

senso, mas sim ecléticas. Em seus projetos, procurava criar um ideal de morar bem, 

enfatizando o conforto para atrair clientes que hesitavam em trocar a casa térrea pelo 

apartamento. Assim, os prédios eram dotados de várias comodidades, como salões de festas, 

salas para leitura, música, jogos, playgrounds, restaurantes e bares, jardins de inverno, 

terraços panorâmicos, lojas e garagem (JOÃO..., 2017). 

Entre os edifícios residenciais fotografados por Flieg para as campanhas da Monções 

está o Viadutos, situado na confluência entre os Viadutos Nove de Julho e Jacareí, no bairro 

da Bela Vista, em São Paulo. Construído entre 1951 e 1958, o prédio, com 368 apartamentos 

de diferentes tamanhos distribuídos em 27 andares, tinha como principal alvo a classe média. 

Selecionamos um registro do Viadutos (Foto 41) que nos pareceu uma imagem menos 

publicitária e provavelmente não tenha sido usada nas peças promocionais do 

empreendimento.  

                                                           
89

 Segundo a Enciclopédia Itaú Cultural, a Monções contava com uma empresa de propaganda especialmente 

dedicada à divulgação de seus empreendimentos, a Hegui, do publicitário Hélio Guimarães (JOÃO..., 2017). 
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Foto 41 – Edifício Viadutos em construção, São Paulo, Hans Günter Flieg, c1956. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

A Foto 41 é uma composição que apresenta alguns signos que evocam a ideia de 

metrópole: além das obras do edifício, o fotógrafo dá destaque, à esquerda, a outra edificação 

que está sendo construída, atestando o crescimento vertical da região; ônibus e carros 

trafegam nos dois sentidos do Viaduto Jacareí, defronte ao prédio, numa sugestão de tráfico 

intenso, porém organizado. O toque poético, que quebra a rigidez dos elementos da imagem, 

vem da presença de um rapaz vestido com farda e quepe (talvez um policial), que “posa” para 

a foto segurando uma bicicleta. Esse personagem parece representar uma convivência pacífica 

(ou a necessidade de) entre dois tempos na cidade: o velho, em que era possível se locomover 

de bicicleta pelas vias públicas, e o novo, dominado pelos veículos motorizados e pelos 

edifícios. 

Outro prédio residencial da Monções, com a assinatura de Jurado, fotografado por 

Flieg foi o Edifício Parque Verde Mar, lançado em 1958, no bairro do Boqueirão, em Santos, 

do qual mostramos a fotomontagem criada pelo fotógrafo para o material de venda (Foto 42). 

Segundo Palma (2003), o fotógrafo criou o efeito de sombra incidindo sobre o Verde Mar e o 

prédio à sua direita na imagem.   
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Foto 42 – Fotomontagem com o Edifício Parque Verde Mar ao centro, Santos, Hans Günter 

Flieg. 1954. 

 
Fonte: Palma (2003). 

 

O jornalista Raul Juste Lores (2020) relata que a estratégia da Monções para o 

lançamento do Verde Mar, em 1958, incluiu anúncios de página inteira nos principais jornais, 

os quais ressaltavam a beleza e o bom acabamento do edifício (LORES, 2020). Empresas que 

prestaram serviços nas etapas de construção e acabamento também publicaram peças nos 

jornais ressaltando sua participação no prédio, descrito nessas propagandas como “um 

gigante”. Outra estratégia foi fretar um ônibus de São Paulo a Santos para levar colunistas 

sociais, artistas e personalidades da alta sociedade para conhecer o primeiro empreendimento 

do arquiteto fora da capital. Ao projetar uma imagem de glamour, Jurado mirava com essa 

ação o público da classe alta paulistana que, graças à boa maré da economia naqueles anos, já 

pensava em comprar um segundo apartamento, de preferência em cidades litorâneas como 

Santos e Guarujá. 

Selecionamos também duas imagens ambientadas em apartamentos do Verde Mar 

mobiliados, em que um estilo de vida doméstica mais livre e despojado, provavelmente pelo 

fato de o edifício se situar num balneário, fica bastante visível na representação de Flieg. Nas 

Fotos 43 e 44, o fotógrafo trabalhou com modelos cuja expressão corporal demonstra um 

clima de intimidade, relaxamento e um certo joie de vivre. As imagens encenadas procuravam 

passar a ideia de conforto das unidades, embora elas tenham apenas 48 metros quadrados 

(LORES, 2020). A decoração, com poltronas, espreguiçadeiras, luminárias, cinzeiros, 

reforçava o conceito da comunicação publicitária, ao sintetizar o bem-estar como a principal 

vantagem da nova forma de morar nos anos 1950.  
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Foto 43 – Apartamento do Edifício Parque Verde Mar, Santos, Hans Günter Flieg, 1958. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Foto 44 – Apartamento do Edifício Parque Verde Mar, Santos, Hans Günter Flieg, 1958. 

 
Fonte: Acervo IMS.  



120 
 

Nessas duas composições, a presença exclusivamente feminina se justifica pelo fato de 

que, como mencionamos anteriormente, a maior parte da publicidade de imóveis circulava em 

revistas para esse público. Porém, não deixa de ser curiosa a associação simbólica que o 

fotógrafo fez do lar como o ambiente reservado às mulheres, mesmo que estas, nas expressões 

corporais encenadas nesses registros, não apresentem uma postura mais contida, que poderia 

ser associada à imagem tradicional da mulher como mãe e dona de casa. Deve-se levar em 

conta que, nesse momento, a publicidade brasileira era fortemente influenciada pela norte-

americana e que as cenas produzidas pelo cinema hollywoodiano, que teve grande penetração 

no país no período, se incumbiam de disseminar, de maneira didática, os hábitos dessa 

população, em que a mulher ainda era representada como a principal figura do ambiente 

doméstico.  

Por outro lado, nas cenas de rua, quando há personagens (a exemplo das Fotos 31 e 

32), geralmente eles são masculinos, e nas fábricas, que abordaremos na seção 4, também é 

majoritária a presença de homens. Em nossa visão, a segmentação por gênero dos espaços 

representacionais feita pelo autor – às mulheres a casa, aos homens a rua e o ambiente de 

trabalho –, mesmo sendo condicionada ao conceito das campanhas para as quais era 

contratado, reforça uma leitura da sociedade brasileira dos anos 1950 como conservadora e 

ainda fortemente arraigada a valores morais e religiosos transmitidos em casa, no microcosmo 

familiar, como apontam Mello e Novais (1998).  

Nesse momento, a mulher começava a ingressar no mercado de trabalho, mas não de 

maneira tão intensa como se veria nas décadas seguintes. As modelos que encenam as 

situações das Fotos 43 e 44, por sua postura “mais moderna” poderiam ser aquelas que, por 

serem trabalhadoras, se viam menos dependentes do homem como provedor financeiro, que 

não por acaso está ausente das representações. Mas de toda forma o lar, que nesse momento 

foi aparelhado com os produtos que a indústria oferecia, tornando-se “mais moderno”, 

continuava a ser o espaço da mulher.  

Ao retratar cenas domésticas, a atuação de Flieg nos remete à noção elaborada por 

Kossoy (2014), do fotógrafo como um filtro cultural. Para o autor, o registro de qualquer 

assunto tem a mediação criativa do fotógrafo e as marcas de sua sensibilidade, imaginação, 

conhecimento do tema e olhar aguçado para os detalhes significativos. Assim, o registro do 

fato carrega sua visão de mundo, o que o torna um duplo testemunho, tanto da realidade 

quanto da criação. Como um filtro cultural de seu tempo, Flieg retratou e expressou esse 

momento em que a sociedade brasileira ensaiava certa modernização, porém ainda mantinha 

sua estrutura conservadora e o reforço dos papéis sociais tradicionais. Mas não podemos nos 
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esquecer de que o fotógrafo viveu sua infância e adolescência na República de Weimar, nos 

anos 1920, cuja modernidade se estendia das artes e do pensamento para a atitude dos 

alemães. Dessa forma, não soa estranho que tenha retratado a mulher brasileira dos anos 1950 

em seu espaço tradicional, a casa, porém o tenha feito de acordo com sua visão de mundo, 

acrescentando a essas fotografias a atitude moderna que fez parte de sua formação, 

representada no gestual mais livre das modelos. 

De acordo com Mello e Novais (1998), de 1945 a 1964 o Brasil viveu momentos 

decisivos de seu processo de industrialização, com a instalação de setores de tecnologia mais 

avançada, que exigiram grandes investimentos. Petroquímica, engenharia, alumínio, cimento, 

vidro, papel, alimentos, têxteis, confecções, calçados, bebidas, móveis são alguns dos ramos 

industriais que tiveram um extraordinário salto no período. Em decorrência, o país passou a 

fabricar uma gama extensa de produtos, desde automóveis, ônibus, caminhões e tratores até 

navios de carga e aviões. Hidrelétricas equipadas com turbinas e geradores nacionais e 

centrais telefônicas capazes de interligar com razoável eficiência as regiões mais remotas 

deram mostras de que o avanço da indústria se revertia na melhoria substancial de nossa 

infraestrutura. A rede e o sistema de comercialização de produtos também se ampliaram, com 

o surgimento de amplos pontos de venda, como as lojas de departamentos, os super e 

hipermercados e os shopping centers.  

A diversificação dos produtos brasileiros também se voltava para os espaços de 

domesticidade, que passaram a ser equipados com eletrodomésticos como o aspirador de pó, o 

refrigerador dúplex, com freezer acoplado, a máquina de lavar roupas, o fogão de quatro e 

seis bocas, o aparelho de TV, que marcaria a partir dos anos 1950 a consolidação das 

emissoras de teledifusão como o principal meio de comunicação do país. Esses objetos 

proporcionaram a uma parcela da população, especialmente as classes médias, cuja renda 

permitia acesso aos bens duráveis, experimentar padrões de consumo semelhantes aos dos 

países ditos desenvolvidos. A grande oferta de produtos no mercado gerou necessidades que 

se incorporaram à vida das pessoas, além de substituir hábitos considerados ultrapassados por 

outros rotulados de modernos. 

Em decorrência de sua atuação na publicidade, Flieg fotografou inúmeros produtos da 

indústria brasileira, que compuseram campanhas veiculadas principalmente na mídia 

impressa. Um dos veículos que frequentemente requisitavam os serviços do fotógrafo era a 

revista Casa e Jardim, para a qual, entre 1955 e 1956, criou stills publicados em uma coluna 
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fixa assinada por Susanne de Manet.90 A coluna era na verdade um publieditorial, modelo de 

peça publicitária para veículos impressos ainda hoje bastante usado pelas agências, em que os 

produtos são apresentados por meio de notícias. A estratégia de travestir a mensagem 

comercial da publicidade com a linguagem referencial do jornalismo tem o objetivo de 

conferir maior credibilidade ao que se deseja vender.  

Flieg também registrou o surgimento das grandes lojas de departamentos, como a 

Eletro-Radiobraz, situada na Avenida Celso Garcia, no bairro do Brás, zona leste, em 1956 

(Foto 45). Exemplo de aplicação da arquitetura moderna em prédios comerciais, o projeto do 

arquiteto polonês Majer Botkowski (1925-2014) destacava-se pela fachada envidraçada, que 

permitia a visualização do interior da loja, composto de sete pavimentos interligados por 

passarelas de concreto. 

 

Foto 45 – Loja Eletro-Radiobraz, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1956. 

 
Fonte: Palma (2003). 

 

Esse portfólio de imagens criado pelo fotógrafo é uma fonte para o entendimento das 

transformações ocorridas no cotidiano do brasileiro a partir do chamado “surto industrial” dos 

anos 1950 e também para o estudo da dinamização e modernização de nosso patrimônio 
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 Procuramos referências a respeito dessa jornalista, mas não encontramos. Supomos que Susanne de Manet, 

uma alusão à amante do pintor Edouard Manet (1832-1883), a pianista Suzanne Leenhoff, tenha sido um 

pseudônimo adotado pela redação da revista para a assinatura da coluna, prática bastante comum no jornalismo. 
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cultural material, que passou a incorporar não só os objetos da indústria, mas também toda 

uma estética e uma lógica de produção marcadamente influenciadas pelo consumo de massa. 

Como salienta Burgi (2014a), as imagens de Flieg contribuem para a compreensão das 

estruturas que constituem a base da sociedade contemporânea que vivemos, seja por meio da 

documentação da cultura material, seja pela representação simbólica e criativa dessas 

estruturas. 

Apresentamos a seguir uma seleção de fotos de produtos feitas por Flieg. Dispostas em 

uma pequena galeria que criamos, as Fotos 46 a 57 conformam uma narrativa visual dos 

objetos incorporados à cultura material brasileira e de seu impacto em diferentes esferas da 

sociabilidade. São exemplos as bebidas espirituosas, como o gim e o vermute, que passaram a 

ser degustadas em casa, nas festinhas embaladas pelo som do aparelho “3 em 1” (toca-discos, 

toca-fitas e rádio); os alimentos industrializados, que modificaram a dieta da população 

acrescentando ofertas ricas em sódio, gorduras e açúcares; os perfumes, cremes hidratantes e 

protetores solares, que, mais acessíveis ao orçamento, permitiram a aquisição de novos 

hábitos de higiene; e até os itens de segurança pessoal, uma preocupação remota naqueles 

anos 1950 em que a violência nas grandes cidades ainda não havia ganhado a proporção atual, 

mas que já despertava na população o desejo de guardar com cadeado seus bens preciosos. 

 

Pequena galeria da cultura material (esq. p/ dir.): 1ª linha: Foto 46 – Açúcar União, 1956; 

Foto 47 – Leite Hidratante Anti-solar Tropic Tan, [19--]; Foto 48 – Seagers Cocktail, 1956; 

Próxima página, 1ª linha: Foto 49 – Luminária Pelotas, 1955; Foto 50 – Bebida Cinzano, 

1957; Foto 51 – Aparelho de TV, [19--]; 2ª linha: Foto 52 – Aspirador de pó, [19--]; Foto 53 – 

Produtos de perfumaria Gucci, [19--]; Foto 54 – Móveis residenciais, 1957; 3ª linha: Foto 55 

– Lavadoras Bendix, 1948; Foto 56 – Óleo Delícia, [19--]; Foto 57 – Cadeado Arteb, 1956, 

São Paulo, Hans Günter Flieg. 
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Fonte: Acervo IMS – exceto Fotos 50, 56 e 57 – Fonte: Palma (2003). 

 

Os espaços de moradia foram um dos temas em que Flieg mais produziu registros, em 

decorrência de atender tanto companhias imobiliárias e construtoras quanto indústrias de 

móveis como Probel, CIMO, Paraná, Mobília Contemporânea, Fortlit e Casa Pekelman. Os 

ambientes com mobiliário de escritório também foram registrados pelo fotógrafo, para 

empresas como a RUF (PALMA, 2003).  
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Entre as reportagens fotográficas para movelarias que realizou, uma em especial se 

destaca, a produzida para a Fábrica de Móveis Artísticos Z, de São José dos Campos, pela 

importância que essa empresa, que atuou entre 1948 e 1961, teve na criação, produção e 

comercialização de móveis residenciais para a classe média, principal público consumidor dos 

bens industrializados que passaram a fazer parte da vida do brasileiro. 

A contratação de Flieg para produzir imagens para o catálogo de lançamento da linha 

de móveis da Z ocorreu em 1950, por intermédio do artista plástico Oswaldo Biel, que fora 

desenhista na Publicidade Prado ([ENTREVISTAS...], 1981a). De acordo com o arquiteto e 

pesquisador do móvel moderno Alexandre Penedo Barbosa de Melo (2001), autor de uma 

dissertação sobre a história da empresa, Flieg produziu 87 imagens, entre fotos de 

ambientações, maquetes, protótipos e peças isoladas (MELO, 2001). Fotografou também os 

proprietários da fábrica, o desenhista, arquiteto, paisagista e artista plástico José Zanine 

Caldas (1919-2001) e os empresários Sebastião Pontes e Paulo Mello. Depois do 

desligamento de Zanine Caldas do negócio, entre 1952 e 1953, a Móveis Z teve uma nova 

organização societária, com a participação majoritária da família de moveleiros Pekelman. 

Flieg continuou colaborando esporadicamente para a empresa, sendo intermediado pela 

agência publicitária Fidel, que detinha a conta.91 

Zanine Caldas era o projetista da companhia e sua atuação contribuiu para a 

consolidação da profissão de designer de móveis no Brasil. Foi um dos pioneiros na utilização 

em escala industrial do compensado de madeira, inovação tecnológica que marcou uma nova 

fase na movelaria brasileira, por favorecer a aplicação de diferentes técnicas de manuseio, 

como o recorte, a laminação, a moldagem e o envergamento, e por aceitar revestimentos como 

a fórmica e os estofados. Essas características permitiram a criação de modelos que podiam 

ser produzidos em série, mudando o padrão da produção artesanal do móvel de madeira 

maciça, que predominava desde o século XIX.  

Aclamado como o pioneiro da maquetaria de arquitetura no Brasil, Zanine Caldas 

criou um conjunto de móveis de design sinuoso e sem ornamentos. Entre os itens que projetou 

estão poltronas com estruturas nos formatos das letras “Z” e “S”, mesas com tampos 

“bumerangues”, cadeiras e sofás em formato “de rim” ou de “ameba”,92 armários com portas 

furadas e lixeiras feitas com finas folhas de compensado coladas. Muitas formas que 

desenvolveu na movelaria, que se tornaram conhecidas como ameboides, também se viam nos 

projetos de arquitetura moderna do período.  
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 1 de agosto de 2019. 
92

 Descrição dos formatos pelo publicitário Paulo Arthur Nascimento, em ([ENTREVISTA...], 1981a). 
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Esses objetos davam uma identidade brasileira ao móvel, mais desprendida e alegre, 

em razão do uso de uma extensa paleta de cores e de motivos de arte aplicada nos 

estofamentos de plástico, lona e lonita. Por serem mais baratos e pela funcionalidade, ao se 

adaptar à circulação reduzida das pessoas que viviam em apartamentos, os móveis da Z foram 

rapidamente assimilados pela classe média e sua presença no ambiente do lar passou a ser um 

sinal de status, um índice de atualização com a modernidade do período, segundo Melo 

(2001). 

O designer tinha uma visão mercadológica do móvel e acreditava que o que importava 

era o seu valor de imagem, mesmo que o produto tivesse uma durabilidade limitada. Sua 

preocupação em produzir peças que contribuíssem para um estilo de vida mais 

contemporâneo e correspondessem às transformações na forma de morar eram compartilhadas 

por outros arquitetos que se dedicaram ao design de mobiliário nos anos 1950, como Lina Bo 

Bardi e Giancarlo Palanti (1906-1977), que montaram uma estrutura industrial para a 

produção de móveis, com o Studio de Arte Palma, onde as peças eram projetadas, e a Fábrica 

de Móveis Pau-Brasil Ltda., que as produzia. Essas experiências, que uniram arte, indústria e 

comércio, marcaram o que se pode definir como a introdução do móvel moderno no Brasil. 

 

De maneira intuitiva, ao perceber as transformações do espaço residencial 

sinalizadas pela proliferação de apartamentos, Zanine Caldas apresentou, através da 

Móveis Artísticos Z, uma coleção de móveis até então poucas vezes concebida no 

cenário do mobiliário acessível à classe média brasileira. Tratou de distinguir a 

diferenciação dessa classe, equipando-a com móveis que colocavam o espaço 

interno residencial em um outro patamar, seja através das novas posições 

ergonômicas das poltronas, seja por meio dos “barzinhos” com suas inusitadas 

situações de convívio social dentro da residência brasileira. (MELO, 2001, p. 108). 

 

Ao longo de sua história, a Móveis Z fez grande investimento em publicidade, cerca 

de 5% da receita da venda das peças era destinada aos anúncios em mídia impressa, em 

revistas como O Cruzeiro, Casa e Jardim e Seleções, e contou com outras agências além da já 

citada Fidel, como a Lince. As peças publicitárias eram diagramadas com fotografias de 

ambientações produzidas em estúdio, para sugerir que os móveis se adaptavam a qualquer 

espaço residencial. Essa ideia era reforçada com a ilusão espacial do cenário, montado apenas 

com dois planos de parede, e pela perspectiva angular das fotos: 

 

A janela, indissociável de qualquer espaço contemporâneo, deixava de existir, e sua 

existência era suprida pela cortina, estranhamente transformada em apoio para 

quadros. O tapete ou o próprio tablado de madeira que compunha a noção de 

dimensão do espaço eram, geralmente, superados por poltronas e outros móveis. 

(MELO, 2001, p. 110).  
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Para Palma (2003), a falta de escala dessas ambientações para a Móveis Z, que 

exemplificamos nas Fotos 58 e 59, poderia sugerir que se tratava de uma “casa de bonecas”, 

impressão que ia ao encontro do espírito e da lógica publicitária ao trabalhar com “a ideia de 

espaços ideais e não propriamente reais” (PALMA, 2003, p. 239).  

 

Fotos 58 e 59 – Ambientações em estúdio para a Móveis Artísticos Z, São José dos Campos, 

Hans Günter Flieg, 1950. 

 
 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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Em outra ambientação que selecionamos, a Foto 60, de acordo com Palma (2003), os 

elementos da cena levam a concluir que se trata de uma imagem criada com a intenção de 

atingir o público masculino. Os sapatos e o jornal sobre o chão e a mesa com o uísque passam 

a ideia de um ambiente aconchegante onde o homem, ausente da representação, poderia 

descansar depois de um dia de trabalho. O bicho de pelúcia representa um cachorro de 

verdade e reforça a presença de elementos que evocam o universo afetivo desse consumidor. 

Ele é também um índice da funcionalidade dos novos espaços residenciais, mais compactos, o 

que dificultaria a criação de animais de estimação. Na sua ausência, o fotógrafo optou pela 

representação inanimada. 

 

Foto 60 – Ambientação em estúdio para a Móveis Artísticos Z, São José dos Campos, Hans 

Günter Flieg, 1950. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

3.2 Edifícios modernos 

 

Embora não possa ser considerado um fotógrafo especializado em arquitetura, pelas 

circunstâncias das encomendas que recebeu Flieg registrou, entre os anos 1950 e 1960, 

importantes edifícios modernos em São Paulo. Nesta subseção, analisaremos as 

representações de prédios públicos de instituições culturais e museológicas, criados para 

atender à necessidade da capital de demonstrar-se tão pujante culturalmente quanto o era 

economicamente, e construções de uso privado, como empresas e indústrias. Essas 
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edificações marcaram a consagração do moderno na arquitetura da cidade, superando antigos 

embates entre os arquitetos do movimento e os defensores de estilos que predominavam, 

como o eclético. 

De acordo com a curadora do IMS Heloisa Espada (2014), a fotografia foi um dos 

principais meios para a difusão de ideias e obras modernas no pós-guerra, exercendo o duplo 

papel de publicidade e fonte de informação (ESPADA, 2014). Publicações especializadas, 

entre revistas e livros com projetos gráficos sofisticados, deram grande destaque às imagens, 

que contribuíam para o julgamento da crítica, a legitimação das obras e para a percepção do 

público sobre a arquitetura de caráter funcionalista. Ao criar visões icônicas dos projetos 

modernos, que assimilavam as experimentações formais de vanguardas do início do século 

XX, como o construtivismo e a Nova Visão (as quais apresentamos na seção 2), os fotógrafos 

passaram a explorar as qualidades abstratas de edificações. Nessas imagens, muitas vezes um 

detalhe representava todo o edifício.  

Conscientes do poder de persuasão da fotografia, os arquitetos modernos ao redor do 

mundo estabeleceram profícuas relações de trabalho com fotógrafos para a documentação de 

seus projetos. Assim, as fotografias de arquitetura se tornaram indissociáveis da interpretação 

da obra arquitetônica e mesmo da forma como ela deveria ser vista. No Brasil, uma das 

parcerias entre arquiteto e fotógrafo mais notórias se deu entre Oscar Niemeyer e Marcel 

Gautherot (1910-1996), 93 iniciada na década de 1940, quando fotografou as obras do conjunto 

arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte. Entre 1955 e 1960, comissionado por 

Niemeyer e pela Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital), além de empresas 

particulares, Gautherot produziu extensa documentação fotográfica da construção de Brasília, 

o que resultou em 4 mil imagens, que foram amplamente divulgadas em revistas e exposições 

no Brasil e no exterior. As fotografias também integraram edições da Módulo: Revista de 
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 O fotógrafo e arquiteto francês Marcel Gautherot mudou-se para o Brasil no fim de 1940 influenciado pela 

leitura do romance Jubiabá, de Jorge Amado, e para fugir do ambiente sombrio da França sob ocupação nazista. 

Antes da vinda definitiva, estivera anteriormente no país em 1939, em viagem pelo Nordeste, na qual contraíra 

malária. Em seu país, atuara como fotógrafo do Museu do Homem, que ajudara a fundar, em Paris, e para o qual 

realizara uma expedição fotográfica de caráter etnográfico ao México, em 1936. Suas imagens eram também 

publicadas em revistas de renome como Photographie e Cahiers d’Art. Ao passar a viver no Brasil, documentou 

vários aspectos da cultura, como o folclore, a arquitetura, a natureza e o elemento humano. Fez imagens para o 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, o 

Itamaraty e os Correios e foi fotojornalista autônomo da revista O Cruzeiro. Além de Niemeyer, atendeu 

encomendas de vários arquitetos e paisagistas, como Roberto Burle Marx (1909-1994), Affonso Eduardo Reidy 

(1909-1964), Lúcio Costa, Alcides da Rocha Miranda (1909-2001), Paulo Antunes Ribeiro (1904-1973) e os 

irmãos Marcelo (1908-1964), Milton (1914-1953) e Maurício Roberto (1921-1996), o que o tornou o principal 

fotógrafo de arquitetura moderna brasileira, com imagens que contribuíram para documentar o desenvolvimento 

dessa expressão, publicadas em revistas de todo o mundo entre 1950 e 1960. Em 1995 realizou, na Casa França-

Brasil, no Rio de Janeiro, sua primeira exposição individual, acompanhada do livro Bahia: rio São Francisco, 

Recôncavo e Salvador. O acervo fotográfico de Marcel Gautherot, composto de cerca de 25 mil imagens, entre 

negativos, positivos e folhas de contato, foi adquirido pelo IMS em 1999. (SOBRE..., [2019]). 
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Arquitetura e Artes Plásticas, dirigida por Niemeyer e voltada para a divulgação de seus 

projetos. 

A colaboração de Flieg com o circuito artístico paulistano, que resultou no registro de 

obras modernas que estavam sendo implantadas na cidade, se iniciou em 1951, quando foi 

convidado pelo jornalista italiano Arturo Profili, diretor do período Fanfulla, direcionado à 

sua comunidade de origem, para ser fotógrafo oficial da I Bienal de Artes do MAM/SP. 

Profili, que colecionava arte e, em 1959, fundaria uma galeria, a Sistina, era o secretário-geral 

do MAM e secretário particular do empresário Ciccillo Matarazzo, fundador do museu e 

presidente da fundação organizadora do evento internacional.  

De acordo com ([ENTREVISTA...], 1981a) e depoimento de Flieg a nossa pesquisa, 94 

o fotógrafo conheceu Profili por meio das encomendas fotográficas que recebia da Produtos 

de Beleza Sevy, da qual o jornalista era o “homem de propaganda”. Sob as circunstâncias do 

convite de Profili a Flieg, para que fotografasse oficialmente a Bienal, o fotógrafo narrou um 

episódio que nos ajuda a compreender a dinâmica por vezes informal das relações de trabalho 

no setor cultural nesse período: depois de cinco anos trabalhando ininterruptamente, Flieg 

resolveu fazer uma viagem de férias ao Rio de Janeiro, em 1950. Encontrou-se na Avenida 

Nossa Senhora de Copacabana por acaso com Profili, que estava deixando a Sevy para 

assumir o cargo de secretário-geral do evento. Na rápida conversa decorrente do encontro, 

acertou-se a contratação. 

Antes da Bienal, Flieg participara, em 1950, a convite de Gerhald Wilda, na época 

diretor de arte da McCann-Erickson, do I Salão Nacional de Propaganda, promovido pelo 

Masp, em sua sede, na Rua Sete de Abril, no Centro da cidade, por iniciativa do diretor da 

instituição, Pietro Maria Bardi. Conforme relatamos na seção 2, nesse evento nasceu a ideia 

de criação da Escola Superior de Propaganda, o que se concretizaria em 1951 (ABREU, 

2007). Além de Flieg, a mostra contava com apenas mais um fotógrafo, o polonês Zygmunt 

Haar, que emigrara para o Brasil em 1946 e se estabelecera com estúdio fotográfico em 

Curitiba. No Salão, Flieg apresentou um painel fotográfico, montado com a colaboração de 

Fred Jordan, que exibia uma seleção de fotografias que criara para campanhas publicitárias – 

imagens de produtos alimentícios, vestuário infantil e das fotorreportagens para Cristais 

Prado, Pirelli (que abordamos na seção 2) e Móveis Artísticos Z (que abordamos nesta seção). 

Participaram do evento profissionais do campo da criação visual, que, como relatamos na 

seção 2, atuavam na publicidade: Leopold Haar, artista gráfico, irmão de Zygmunt; Wilda; 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 5 de agosto de 2019. 
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Fritz Lessin, diretor de arte da Standard; Sigismundo Valpeteris, quadrinista que trabalhava na 

McCann; Geza Kauffmann, artista plástica; e Hermelindo Fiaminghi, pintor e artista gráfico.95
 

De acordo com o arquiteto Helio Herbst (2002), a montagem de uma bienal em São 

Paulo, em 1951, foi um ato ousado de Matarazzo, que, por ter sido bem-sucedido, representou 

a consagração internacional do mecenas (HERBST, 2002). A proposição do evento, que 

remonta à abertura do MAM/SP, em 1948, ocorreu em meio a um clima de disputa com o 

empresário Assis Chateaubriand, criador do Masp, em 1947, pelo protagonismo dos museus 

recém-inaugurados na cena cultural paulistana. O setor artístico também se posicionou 

reticente com a iniciativa, em críticas que miravam a vinculação do MAM com instituições 

culturais norte-americanas. Já a imprensa posicionou-se favoravelmente à realização e 

trabalhou para sensibilizar a opinião popular e a maior participação do governo, que 

contribuiu cedendo um espaço público, o Belvedere do Trianon, na Avenida Paulista, para a 

construção do pavilhão que sediou o evento. O projeto dos arquitetos Eduardo Kneese de 

Mello (1906-1994) e Luís Saia (1911-1975) de um pavilhão expositivo provisório, que seria 

desmontado depois do término da Bienal, no entanto, resultou numa construção austera e 

neutra, um cubo branco que virou alvo de chacotas até mesmo de Matarazzo, que o apelidou 

de “barracão” (HERBST, 2002, p. 75). (Foto 61) 

 

Foto 61 – Pavilhão da I Bienal do MAM/SP, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1951. 

 
Fonte: Acervo IMS.  

                                                           
95

 A descrição do I Salão Nacional de Propaganda baseia-se em depoimento de Hans Günter Flieg a esta 

pesquisa, em 19 de outubro de 2019, e em ([ENTREVISTA...], 1981b). 
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Flieg iniciou sua cobertura como fotógrafo da Bienal registrando a derrubada do 

belvedere, em imagens que mostram o processo de preparação da obra do pavilhão, a exemplo 

da Foto 62, que novamente trabalha com a temática da superação do velho pelo novo como 

um dos principais sintomas da modernidade. Nesta imagem, o fotógrafo faz uma interessante 

analogia entre o bonde e o automóvel, o belvedere e o futuro prédio que tomará o seu lugar. O 

automóvel passa rapidamente pela avenida, tanto que sua velocidade é registrada pela 

deformação da imagem em movimento. Já o bonde segue atrás na via, como se estivesse em 

desvantagem em relação ao outro veículo. Sua lentidão é representada pelo enquadramento 

parcial na cena. Da mesma forma, a desaparição do belvedere vai se consumando lentamente, 

com a vista do monumento sendo impedida pelo tapume de madeira. Ambos são patrimônios 

fadados a desaparecer, enquanto a modernização da cidade se encarregará de substituí-los por 

novas construções sem o mesmo peso histórico das precedentes e por novas formas de 

mobilidade, igualmente sem o mesmo lastro temporal das anteriores. 

 

Foto 62 – Demolição do Belvedere do Trianon, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1951. 

 
Fonte: Palma (2003). 

 

O fotógrafo registrou ainda as obras que compuseram a mostra, como a escultura 

Unidade Tripartida, 1948/49, do arquiteto, artista plástico e designer suíço Max Bill, 

vencedora do prêmio concedido pela organização do evento na categoria Escultura (Foto 63). 

Sobre seu trabalho na Bienal, Flieg relembra:  
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Qual era o meu trabalho? [...] esse arquivo não tem outra coisa senão reprodução de 

quadros e fotos de esculturas. Era verdadeiramente isso que o museu precisava. [...] 

havia naquela época uma necessidade muito grande de boas reproduções de quadros 

em preto e branco [...] e fotos de escultura que tivessem um pouco de senso de 

compreensão pelo trabalho. Isto de certa forma foi fascinante, pelo retorno. Me 

lembro de uma conversa posterior com Max Bill sobre uma foto da Unidade 

Tripartida. [...] Perguntei a esse homem muito grande e muito seco o que ele achava 

daquela foto. Ele disse: “boa, mas podia ter sido um pouquinho mais assim...”. Mas 

Max Bill dizendo isso era praticamente um elogio. [...] As fotos foram reproduzidas 

em revistas e jornais estrangeiros. Eu fotografava durante uma parte do dia e passava 

noites seguidas na câmera escura revelando negativos, tirando cópias para a 

imprensa. ([ENTREVISTA...], 1981b). 

 

Foto 63 – Escultura Unidade Tripartida, 1948/49, Max Bill, reprodução Hans Günter Flieg, 

São Paulo, 1951. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Sobre a reprodução fotográfica de Unidade Tripartida, a historiadora da arte e 

curadora do MAC/USP Helouise Costa escreveu, na versão online do texto de apresentação 

da mostra Flieg fotógrafo: Indústria, design, publicidade, arquitetura e arte na obra de Hans 

Gunter Flieg, disponível no site do museu:  
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O mesmo rigor com que fotografava peças e maquinários industriais foi aplicado por 

Hans Günter Flieg ao registro da Unidade Tripartida, obra de Max Bill, premiada na 

primeira Bienal de São Paulo. A escolha precisa do ponto de vista, os contrastes de 

luz e sombra, as alternâncias entre reflexos e opacidades, permitem ao observador 

ter uma percepção quase tátil da escultura, em que pese o caráter bidimensional da 

cópia fotográfica. Não estamos diante de um simples registro, mas de uma 

interpretação da obra por meio da fotografia. Flieg nos ensina a deslizar os olhos 

pela superfície contínua da peça e enfatiza as conexões entre arte e tecnologia 

propostas por Bill, sem nos deixar esquecer da ligação indissociável que se 

estabelecera naquele momento no Brasil entre o capital industrial e o capital 

simbólico representado pelas artes. (COSTA, 2014). 

 

Foi no contato com alguns participantes da mostra que o fotógrafo sedimentou 

relações de trabalho duradouras, a exemplo da colaboração com o escultor Bruno Giorgi 

(1905-1993), para quem fotografou na sequência da atuação na Bienal obras no ateliê do 

artista (Foto 64).  

 

Foto 64 – Escultor Bruno Giorgi em seu ateliê, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1953. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

O ensaísta Eduardo Augusto Costa (2015) aborda duas fotografias de um busto de 

autoria de Giorgi, feitas por Flieg em 1953, as quais, do conjunto de imagens desse trabalho, 

foram as que mais agradaram ao artista (COSTA, 2015). Sobre uma delas (Foto 65), o autor 

escreveu:  
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[...] Esta segunda fotografia apresentada em maiores dimensões, como que 

indicando uma possível escolha do fotógrafo, revela um registro frontal, como se o 

busto olhasse diretamente à lente da câmera fotográfica. Ainda com a manutenção 

de elaborados recursos fotográficos, ressalta-se neste registro escolhas mais 

próximas ao científico, já que parece ter como objetivo a produção de um 

documento onde, por exemplo, as proporções entre os lados esquerdo e direito da 

face do busto sejam apresentadas em iguais dimensões, além do fato de que a face 

ocupa, perfeitamente, o centro do quadro. [...] Ao registrar o busto levemente 

enviesado, Flieg parece ter produzido uma fotografia capaz de organizar uma 

narrativa compatível à desejada por Giorgi. (COSTA, 2015, p. 132). 

 

Foto 65 – Escultura de Bruno Giorgi, [19--], reprodução Hans Günter Flieg, São Paulo, 1953. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

A reprodução de obras de arte é um gênero fotográfico bastante específico, que requer 

domínio elevado das técnicas de iluminação e enquadramento, além de equipamentos 

adequados ao registro desses itens em diferentes situações espaciais, formatos, dimensões, 

materiais e suportes. Além disso, é necessário um bom conhecimento sobre arte e o artista que 

criou o que se está registrando e sensibilidade para captar as especificidades de cada trabalho. 

O fotógrafo de obras de arte é atualmente um profissional bastante valorizado no circuito das 

instituições culturais e museológicas, produzindo registros para a documentação de 

exposições e acervos, a produção de catálogos impressos e produtos digitais. A essa atividade 

se dedica atualmente um grupo seleto de fotógrafos brasileiros, como Romulo Fialdini (1947), 

Antonio Saggese (1950), João Luiz Musa (1951), Sérgio Guerini (1961), Jaime Acioli (1966).  

Podemos afirmar que, por ter iniciado o atendimento ao circuito artístico no começo 

dos anos 1950, Flieg foi um pioneiro no Brasil em reprodução fotográfica de obras de arte e 

projetos arquitetônicos, ao lado de contemporâneos como Peter Scheier, fotógrafo oficial do 
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Masp nesse período. A partir do trabalho para a I Bienal de Artes do MAM/SP, em 1951, 

Flieg passou a atender com frequência artistas como o já citado Bruno Giorgi, Victor 

Brecheret (1894-1955), Tarsila do Amaral, Alfredo Volpi (1896-1988), Felícia Leirner (1904-

1996), Nelson Leirner (1932-2020), Djanira da Motta e Silva (1914-1979), Gershon Knispel 

(1932-2018), Diana Dorothea Danon (1929) e Manuel Gimenez (1903-1974), além de 

registrar projetos de arquitetos como Lina Bo Bardi, Rino Levi, Roger Zmekhol (1928-1976), 

Benedito Calixto de Jesus Neto (1904-1972), Henri Maluf, o italiano Marco Zanuso (1916-

2001) e o polonês Majer Botkowski. Também fotografou obras em coleções particulares, 

como a do empresário Oscar Paul Landmann, que abordamos na seção 2, e de Pietro Maria 

Bardi, diretor do Masp. Esta atuação fez com que registrasse trabalhos artísticos importantes, 

como o conjunto escultórico barroco presente nas cidades históricas de Minas Gerais e 

ilustrações que integram diários de Hercules Florence (1804-1879). 

Segundo depoimento de Flieg a esta pesquisa, 96 ele reproduziu, por encomenda de dois 

netos de Florence, as ilustrações a bico de pena que integram dois diários desse fotógrafo, um 

realizado em viagens e outro na cidade em que viveu, Campinas (SP). Neste trabalho, Flieg 

reproduziu um diploma que havia sido reproduzido anteriormente por Florence. O original 

desse diploma parecia ter sido impresso em meio-tom. É preciso lembrar que o uso do meio-

tom só se tornou corrente a partir de 1880, portanto se o diploma foi impresso com essa 

técnica, Florence, que faleceu em 1879, teve um contato precedente com ela. Depois de fazer 

a reprodução, Flieg ficou em dúvida se o desenho na borda do diploma era uma ornamentação 

de estilo grego. Para se certificar, fez uma segunda reprodução, com material de alto-

contraste, e constatou que o ornamento da moldura continha um texto em que Florence 

explicava como tinha feito a reprodução do diploma. Flieg considera que esta descoberta é 

uma contribuição sua para o estudo dos experimentos científicos que Florence realizou no 

campo da fotografia. No livro Hercules Florence: a descoberta isolada da fotografia no 

Brasil, de 1977, Boris Kossoy baseou-se em reproduções de Flieg para analisar a produção do 

fotógrafo. 

Flieg tinha muito prazer em fotografar arte, pois estava muito ligado a este universo 

desde sua infância na Alemanha, graças ao incentivo paterno para que desenvolvesse 

habilidades artísticas. Com os artistas, ele “mantinha uma prática comercial muito comum, o 

escambo de trabalhos – fotos por desenhos ou esculturas – já que, nestes casos, muitas vezes 

quem encomendava não teria como pagar o serviço” (PALMA, 2003, p. 63). Em 1971, o 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 18 de setembro de 2019. 
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fotógrafo recebeu uma encomenda fotográfica do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(Unicef). Entre as imagens que produziu, estão reproduções de obras de arte e artesanato, 

aplicadas na folheteria interna da instituição e em publicações de circulação nacional e 

internacional (SÃO PAULO, [1981]). 

A consagração do moderno na cidade viria três anos depois da I Bienal, com os 

eventos comemorativos do IV Centenário de São Paulo, em 1954. De acordo com Herbst 

(2002), as festividades do IV Centenário começaram a ser planejadas em 1951. Graças ao 

prestígio que ganhara com a Bienal, Ciccillo Matarazzo também foi escolhido para presidir a 

comissão encarregada da celebração. Empenhados em realizar um evento que representasse o 

desenvolvimento cultural e material da capital, os poderes estadual e municipal investiram na 

construção de um conjunto urbanístico monumental para abrigar a programação, em uma área 

de quase 2 milhões de metros quadrados, situada entre a Avenida Paulista e o Aeroporto de 

Congonhas, que deu origem ao Parque Ibirapuera. Na porção do parque destinada às obras do 

IV Centenário, que ocupou 5% do total do terreno, foram projetados por Oscar Niemeyer e 

sua equipe três pavilhões expositivos, denominados de Palácios dos Estados, das Nações e das 

Indústrias, ligados por uma marquise de 600 metros, além de auditório, planetário, restaurante 

e áreas de lazer, em meio ao projeto paisagístico iniciado por Roberto Burle Marx e finalizado 

pelo paisagista Octavio Augusto Teixeira Mendes (1907-1988). Destes, o restaurante e o 

auditório acabaram não sendo construídos na época.  

Para a historiadora da arte Maria Cecília França Lourenço (1995), a escolha de 

arquitetos e paisagistas modernos, que naquele momento já gozavam de projeção nacional e 

internacional, confirmava a grandiosidade da iniciativa, que contou também com a 

participação de artistas modernos, como Victor Brecheret, autor do Monumento às Bandeiras, 

instalado às portas do parque, em 1953 (LOURENÇO, 1995). Entre os eventos do IV 

Centenário foram realizadas a 2ª Bienal do MAM/SP, que ocupou o espaço dos três palácios, 

entre 1953 e 1954; e a exposição do IV Centenário, instalada no Palácio das Indústrias, no 

qual indústrias sediadas no estado montaram estandes para exibir seus produtos. A mostra 

industrial se estendia ainda ao Palácio dos Estados, com representantes de outras regiões do 

país, e ao Palácio das Nações, que abrigou a participação de 27 países. Foram apresentadas 

ainda exposições sobre história de São Paulo, pintura italiana, numismática, artesanato dos 

Estados Unidos, fotografia artística, história da arquitetura, além da realização de 65 

congressos, entre eles o IV Congresso Brasileiro de Arquitetura, que trouxe para a cidade os 

arquitetos Walter Gropius, Alvar Aalto (1898-1976) e Le Corbusier (1887-1965), entre 



138 
 

outros. O Ballet do IV Centenário, publicações, concursos de cartazes e selos completaram as 

atividades. (HERBST, 2002; LOURENÇO, 1995) 

Nesse evento, Flieg não produziu um registro sistemático das edificações construídas 

no Parque Ibirapuera, com exceção de uma imagem muito bem executada da obra do Ginásio 

do Ibirapuera, projeto de Ícaro de Castro Mello (1913-1986) (Foto 66). A foto, que fora 

encomendada pela Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), empresa do grupo Votorantim 

responsável pela execução da cúpula do ginásio, mostra a instalação da estrutura de metal, 

uma das maiores já construídas até então com esse material. A encomenda da CBA veio por 

intermédio da agência Promotion (SÃO PAULO, [1981]). 

 

Foto 66 – Ginásio do Ibirapuera em construção, São Paulo, Hans Günter Flieg, c1955. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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No registro do Ginásio do Ibirapuera a luminosidade externa invade a área circular no 

centro da composição e cria áreas de luz e sombra que formam desenhos geométricos. Mais 

formas geométricas aparecem ao contemplarmos a cúpula através dos andaimes que compõem 

a cena. Os operários no chão aparecem diminutos em relação à grande cobertura. No ponto 

mais alto da estrutura, um deles, na contraluz, é apenas uma mancha escura. 

A Standard foi a responsável pela campanha publicitária do IV Centenário 

(CARNEIRO, 2007), e a participação do fotógrafo nesse evento muito provavelmente foi uma 

decorrência de sua frequente colaboração com essa agência. Flieg fotografou estandes de 

companhias que se apresentaram na Exposição do IV Centenário, no Palácio das Indústrias, 

entre elas Duchen-Peixe (Foto 67), Calçados Clark (Foto 68), Rhodia e Villares.97 Apesar de 

não serem registros das edificações recém-inauguradas para o evento, essas imagens revelam 

outra forma de inserção do moderno naquele período, a cenografia de espaços expositivos. 

Comungando da mesma proposta que entrelaçava todos os eventos do IV Centenário 

numa síntese das artes, os estandes fotografados por Flieg tinham projetos modernos 

assinados por Henri Maluf, arquiteto para quem o fotógrafo registraria posteriormente outras 

obras, criando imagens que tiveram grande circulação, reproduzidas em publicações 

impressas e eletrônicas sobre sua obra, como o estande da Mercedes-Benz na Exposição 

Internacional de Indústria e Comércio, no Pavilhão de São Cristóvão, Rio de Janeiro, em 1960 

(Foto 69).  

                                                           
97

 Em nosso levantamento, constatamos que a Duchen era atendida pela Standard, mas não obtivemos resultado 

sobre a agência que atendia a Clark. Outras marcas com as quais Flieg trabalhou também estavam representadas 

na exposição, como a Nadir Figueiredo e a Móveis Artísticos Z, mas destas não encontramos registros dos 

estantes realizados pelo fotógrafo. 
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Foto 67 – Estande da Duchen-Peixe na Exposição do IV Centenário, São Paulo, Hans Günter 

Flieg, 1954. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Foto 68 – Estande da Calçados Clark na Exposição do IV Centenário, São Paulo, Hans Günter 

Flieg, 1954. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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Foto 69 – Estande da Mercedes-Benz na Exposição Internacional de Indústria e Comércio, 

Rio de Janeiro, Hans Günter Flieg, 1960. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Sobre a Foto 69, Mammì (2013) escreveu:  

 

[...] a atmosfera um tanto irreal, com o logotipo flutuando no ar e a luz vazando por 

debaixo do chão, é certamente algo previsto pela própria arquitetura. As duas figuras 

humanas [...] estão aí para proporcionar a noção de escala. No entanto seu 

posicionamento no espaço é suficiente para sugerir uma narrativa e acentuar a 

dimensão de mistério [...] (MAMMÌ, 2013, p. 37). 
 

Com o conjunto arquitetônico do Ibirapuera já inserido no cotidiano da cidade como 

espaço privilegiado de lazer, arte e cultura dos paulistanos, a publicidade fez uso da 

monumentalidade das instalações do parque, que serviram de cenário em fotografias 

realizadas para campanhas. Um exemplo é a Foto 70, em que Flieg enquadrou um fragmento 

de uma das edificações de Niemeyer num registro que integra um trabalho desenvolvido para 

a montadora Willys-Overland, que o fotógrafo atendia por intermédio da agência publicitária 

P.A. Nascimento-Acar.  
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Foto 70 – Campanha para o lançamento do Dauphine, da Willys-Overland do Brasil, São 

Paulo, Hans Günter Flieg, 1959. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Outro projeto de Niemeyer fotografado por Flieg foi a fábrica da Duchen-Peixe, 

situada na Via Dutra, na região do Parque Novo Mundo. Por ter sido demolida em meados da 

década de 1990, os registros da fábrica pelo fotógrafo adquiriram, na atualidade, valor como 

fonte documental da história. Desse conjunto, selecionamos uma das imagens mais 

conhecidas (Foto 71), por ter sido reproduzida em publicações impressas e eletrônicas sobre a 

obra do fotógrafo. Nela, o destaque no primeiro plano é dado à grande marquise em formato 

curvo, que conduz nosso olhar até um fragmento da fábrica, que está sob intensa iluminação 

natural à esquerda da foto. A sombra projetada pela passarela cria uma divisão entre as áreas 

iluminadas e reforça a importância desse elemento da construção em relação à própria fábrica, 

destarte o fato de esse projeto de Niemeyer ter ganhado notoriedade justamente pela 

proposição de uma unidade industrial que fugia do formato “caixote”, habitual a esse tipo de 

edificação, segundo Martins (2011).  
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Foto 71 – Fábrica da Duchen-Peixe, São Paulo, Hans Günter Flieg, c1954. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Flieg também experimentou a partir das formas modernas na reportagem sobre a sede 

da Pirelli, construída na Alameda Barão de Piracicaba, no bairro de Campos Elíseos, no final 

dos anos 1950. As obras do edifício, cujo projeto veio da Itália, país de origem da fabricante 

de pneus, foram tocadas no Brasil pela Warchavchik & Neumann Ltda., pequena construtora 

fundada em 1952 pelo arquiteto Gregori Warchavchik e pelo engenheiro Walter Neumann 

(PRÓSPERO, 2011). O fotógrafo registrou imagens do edifício em construção em que o 

destaque é a estrutura de metal que encobre toda a obra (Foto 72). Nesta imagem, novamente 

Flieg trabalhou com a antítese entre o patrimônio construído e as edificações que 

despontavam nesse período, conferindo uma feição moderna à cidade. De maneira bastante 

poética, o antigo é representado pelo pórtico entreaberto de uma construção provavelmente 

eclética, que é apenas sugerida na imagem. A partir dele, dois rapazes observam a vistosa 

estrutura de metal que sustenta os pavimentos do edifício moderno que está sendo construído.  
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Foto 72 – Edifício-sede da Pirelli em construção, São Paulo, Hans Günter Flieg, c1959. 

 
Fonte: Oliveira (2014). 

 

Flieg também registrou fragmentos do prédio finalizado, que dão a ideia de seu todo 

(Foto 73), seguindo o receituário da fotografia de arquitetura influenciada pela Nova Visão, 

como vimos no começo desta subseção. Fotografou ainda a fachada do prédio de cima para 

baixo (Foto 74). Essa composição em específico valoriza os elementos geométricos da 

fachada e da calçada e causa a sensação de achatamento da perspectiva, como se essas duas 

partes da construção fossem um elemento único. Fazem parte da reportagem ainda os 

registros dos ambientes internos, que se integravam à linguagem arquitetônica moderna do 

edifício.   
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Foto 73 – Edifício-sede da Pirelli, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1959. 

 
Fonte: Palma (2003). 

 

 

Foto 74 – Fachada do edifício-sede da Pirelli, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1959. 

 
Fonte: Palma (2003).  
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O último edifício moderno fotografado por Flieg que selecionamos é a sede atual do 

Masp, inaugurada na Avenida Paulista, em 1968. O fotógrafo foi contratado para cobrir a 

construção do museu pela própria autora do projeto, a arquiteta Lina Bo Bardi. De acordo 

com depoimentos de Flieg a esta pesquisa,98 antes do Masp, ele já realizara outros trabalhos 

para a arquiteta, em geral registros de seus projetos de arquitetura. Um exemplo é a 

fotomontagem com a maquete de um museu projetado por Lina que seria instalado à beira-

mar, em São Vicente, mas que acabou não se concretizando. Segundo Flieg, esse projeto 

prenunciava algumas soluções arquitetônicas que a autora empregou no Masp, como o vão 

livre sustentado por colunas. O fotógrafo e ex-curador do Masp Luiz Hossaka (1928-2009) 

também realizou uma fotomontagem do museu de São Vicente com conceito semelhante ao 

de Flieg, a maquete sob as areias de uma praia.  

Outra colaboração entre Flieg e Lina se deu na década de 1980, quando os edifícios 

que compunham a fábrica de tambores de aço e refrigeradores Ibesa, na Rua Clélia, estavam 

em processo de restauração para a instalação da unidade Pompeia do Serviço Social do 

Comércio (Sesc) – iniciada em 1977 e concluída em 1986. O fotógrafo cedeu à arquiteta, 

autora do projeto, cópias das fotografias 13 x 18 cm das reportagens realizadas para essa 

indústria na década de 1950. As fotografias de Flieg para a Ibesa são frequentemente 

publicadas em livros e trabalhos acadêmicos sobre o restauro realizado por Lina nesse espaço, 

a exemplo de Bechara (2017) e Ferraz; Vainer (1999). 

A área do antigo Belvedere do Trianon foi a escolhida para a implantação da nova 

sede do Masp, construída para aumentar o espaço físico limitado da instituição em seu 

endereço original, na Rua Sete de Abril, no Centro, em que funcionava desde a fundação, em 

1947. Assim, Flieg voltou a fotografar no mesmo espaço em que, havia 17 anos, registrara as 

obras do pavilhão provisório da I Bienal. O projeto do novo Masp preservou o mirante que 

integrava o antigo belvedere, espaço de contemplação da vista da cidade que, como vimos no 

início da seção 3, foi o ponto em que Flieg registrou a Foto 28. Assim, a arquiteta devolvia à 

população a área de lazer fechada desde a construção do pavilhão. Um dos aspectos mais 

arrojados do projeto é o vão livre de 74 metros, que se tornou uma espécie de praça cívica ao 

concentrar a população em eventos de toda natureza, de manifestações políticas e de 

reivindicação de direitos civis a atrações artísticas. A escolha do local prenunciava o 

deslocamento do eixo cultural e financeiro da cidade do Centro para a Paulista, que ocorreria 

nos anos seguintes. 
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A reportagem para o Masp é bastante extensa. Cobre desde os preparativos para a 

obra, com várias imagens do canteiro e da estrutura do novo edifício sendo erguida, a 

exemplo da Foto 75. Segue com a edificação já pronta, registrando seus ambientes internos, 

como o teatro ainda em estágio de finalização, sem as poltronas (Foto 76), e salas destinadas a 

cursos. Também há imagens que mostram a presença do edifício na paisagem e sua relação 

com as edificações do entorno (Foto 77). Flieg registrou ainda esculturas no vão livre e 

quadros nos famosos cavaletes de concreto e vidro que se tornaram uma das marcas do espaço 

expositivo do museu.  

 

Foto 75 – Masp em construção, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1968. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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Foto 76 – Teatro do Masp em finalização, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1968. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Foto 77 – Masp em construção, vista do mirante para a Avenida Nove de Julho, São Paulo, 

Hans Günter Flieg, 1968. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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Evidentemente que a fotografia urbana de Flieg é mais abrangente do que a 

circunscrita a São Paulo. Prova disso são as fotografias para calendários da empresa Brown 

Boveri, que além da capital paulista são ambientadas em Paraty, Rio de Janeiro, Ouro Preto, 

Sabará e Congonhas. O fotógrafo também fez registros pessoais em viagens a Ilhabela (SP), 

em 1955 e 1957 (SÃO PAULO, [1981]), e a Brasília, em 1960, por exemplo.99 Mas, mesmo 

ao enfocar a cidade de São Paulo, nos vimos forçados a fazer um recorte. Assim, não 

abordamos nesta seção as fotografias da capital que integraram os calendários da Brown 

Boveri Aspectos Pitorescos e Culturais de São Paulo (1964) e Monumento do Ipiranga 

(1972), tampouco outros registros de inegável relevância, como a vista que compôs a 

fotomontagem para o anúncio de divulgação do início das obras da primeira linha do metrô, 

realizada em 1972. 

O conjunto fotográfico que apresentamos nesta seção se orientou pelo itinerário do 

fotógrafo pelos vários campos sociais afetados pela modernização e ampliação da estrutura 

produtiva brasileira, experimentadas na metade do século XX. Ao receber encomendas de 

agências de publicidade, empresas de serviços especializados, indústrias, construtoras, 

museus, lojas ou mesmo de profissionais autônomos da arte e da arquitetura, Flieg registrou 

as transformações da sociedade urbana e industrial do país tendo como espaço de 

representação a cidade de São Paulo. Também participou dessas transformações, ele mesmo 

um sujeito da modernidade, desenvolvendo sua prática ao mesmo tempo em que seu local de 

produção iniciava um processo intenso de metropolização. 

Em geral, a expansão da capacidade produtiva de uma sociedade é acompanhada da 

demanda por uma maior produção de imagens, requisitadas por vários agentes sociais para 

documentar e representar esse processo. Na seção 2, mostramos como, na Alemanha dos anos 

1920, a pintura e a fotografia se desenvolveram sob o signo da industrialização crescente. Nos 

anos 1930, as revistas ilustradas norte-americanas apoiaram-se num farto referencial 

imagético para mostrar a retomada econômica, também de base industrial, posterior à Grande 

Depressão ocasionada pela Quebra da Bolsa de Valores, em 1929.  

Nesta seção, evidenciamos o papel assumido pela fotografia, no Brasil dos anos 1950, 

como o principal suporte para a visualização e representação da sociedade industrial e de seus 

bens materiais e simbólicos, já que a televisão ainda estava em formação e, em sua maioria, os 
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 De acordo com depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa em 18 de outubro de 2019, os negativos em 

p&b e em cor, feitos com a Leica e a câmera 4 x 5 polegadas, resultantes de sua viagem a Brasília, em que 

fotografou cenas do cotidiano da cidade recém-inaugurada, além dos palácios projetados por Niemeyer e 

monumentos como o Memorial JK, permanecem em seu poder, não integrando o acervo do IMS. Segundo o 

fotógrafo, os registros tiveram uma “revelação fraca” à época, sem contraste suficiente, o que impossibilitou a 

feitura de ampliações de boa qualidade. Em suas palavras, “fotograficamente, Brasília foi um desastre”. 
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meios de comunicação de grande alcance, excetuando-se o rádio, eram as revistas e os jornais. 

A publicidade necessitava de imagens para comercializar e circular os produtos que anunciava 

na mídia – automóveis, eletrodomésticos, alimentos, apartamentos. O circuito artístico as 

produzia para a documentação dos espaços museológicos, obras de arte, eventos. A 

arquitetura, para o estudo de materiais, escalas, volumetria e configuração espacial de 

projetos.  

Assim, o mercado da fotografia do período tornou-se um filão aberto a profissionais 

com propostas variadas, alguns mais próximos de uma produção artística, outros mais 

comerciais, e ainda outros que, como Flieg, souberam conciliar os dois lados dessa equação e 

produziram imagens que atenderam a demandas econômicas sem prescindir do apuro formal e 

técnico e do diálogo com referenciais fotográficos modernos. 
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4 INDÚSTRIA E MODERNIDADE NA REPRESENTAÇÃO DE FLIEG 

 

Na última seção de nosso trabalho, abordamos outra forma de representação da 

modernidade na fotografia de Flieg. Não mais o espaço urbano, as vistas da cidade em 

transformação, com seus arranha-céus, automóveis e canteiros de obras, mas sim o ambiente 

interno das instalações fabris. Nesse cenário, o fotógrafo documentou, de maneira bastante 

inventiva, porém com rigor e atenção aos diferentes aspectos que envolviam seu assunto, a 

atividade laboral, as relações hierárquicas, as etapas de transformação da matéria-prima em 

bens de consumo, os diversos tipos de maquinário, que, com a beleza e a plasticidade de suas 

formas, transmitiam ao mesmo tempo estranhamento e curiosidade. Ao cobrir esse setor com 

maior ênfase entre os anos 1950 e 1960, em decorrência de encomendas de indústrias sediadas 

na região metropolitana de São Paulo, para a produção de ensaios fotográficos destinados a 

finalidades corporativas como publicações e anúncios publicitários, Flieg criou documentos 

visuais de inegável importância como fontes de pesquisa sobre o desenvolvimento e a 

diversificação da indústria brasileira nesse período. 

Nesta seção, ao contrário do que fizemos nas duas anteriores, em vez de apresentar 

algumas das principais reportagens fotográficas de Flieg nos pautando por uma sequência 

cronológica ou temática, adotaremos outra metodologia: partiremos das análises formais e 

leituras simbólicas presentes em três catálogos sobre a obra do fotógrafo para abordar sua 

representação de indústria e relacioná-la com o projeto de modernidade vivido no Brasil entre 

os anos 1950 e 1960.100 A incorporação dessas publicações nesta seção se deve ao fato de 

nossa investigação sobre o projeto de modernidade brasileira da metade do século XX ter-se 

iniciado com a leitura de seu conteúdo. Foi por meio delas que averiguamos o papel da 

fotografia na representação simbólica do período e elegemos nosso objeto de estudo, a obra 

fotográfica de Hans Günter Flieg. Da leitura dos catálogos nasceram as interrogações que 

conformaram nosso projeto de pesquisa e a dissertação que ora se apresenta, e até mesmo o 

recorte temporal de nossa pesquisa é decorrência do contato com essas obras. Também por 

meio delas descobrimos as especificidades formais desse conjunto fotográfico, as referências 

do fotógrafo, sua formação vinculada à visualidade moderna europeia e a natureza dual de sua 
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 São eles: Modernidades fotográficas 1940-1964 (DERENTHAL; TITAN JÚNIOR, 2013), com ensaios de 

Samuel Titan Júnior e Lorenzo Mammì; e Flieg (BURGI, 2014b), com ensaios de Sérgio Burgi, Ludger 

Derenthal, Lorenzo Mammì (reprodução do ensaio publicado em 2013) e Eucanaã Ferraz. Esses dois catálogos 

contribuíram na conformação de nosso projeto de pesquisa. Posteriormente, no decorrer da escrita da dissertação, 

incorporamos o catálogo Hans Günter Flieg: Dokumentarfotografie aus Brasilien/Documentary Photography 

from Brazil (1940-1970) (MÖSSINGER; METZ, 2008), com ensaios de Michael Nungesser, Martina 

Merklinger, Gabriele Stiller-Kern, Helfried Strauss e Sérgio Burgi, que trouxe informações complementares e o 

olhar de críticos estrangeiros sobre a produção de Flieg.  
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obra, situada entre as demandas do mercado publicitário e a fotografia artística. Portanto, na 

medida do possível, procuramos trazer para a dissertação trechos dos ensaios que mais dizem 

respeito à nossa investigação, sem transcrever as ideias com nossas próprias palavras 

justamente para preservar a íntegra das interpretações e do discurso crítico. Nossa intenção 

com essa metodologia é apresentar os sentidos que essas análises, vinculadas ao campo da 

arte e da cultura, dão à produção de Flieg, muitos deles relacionados à história. 

 

Foto 78 – Indústria Elétrica Brown Boveri, Osasco, Hans Günter Flieg, c1961. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

A Foto 78, que escolhemos para abrir esta seção, documenta a construção de uma 

central elétrica na cidade de Osasco pela Indústria Elétrica Brown Boveri. A companhia de 

origem suíça, fundada em 1891, instalou uma planta industrial na cidade de Guarulhos em 

1954, destinada à produção de dispositivos e sistemas de energia para concessionárias e 

indústrias. Três anos depois, montou outra unidade, na cidade de Osasco, para a produção de 

robôs, sistemas e soluções de automação (ABB, 2020). Flieg recebeu encomendas da empesa 
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por 17 anos, entre 1956 e 1973. De acordo com depoimento do fotógrafo a esta pesquisa,101 

sua colaboração com a Brown Boveri iniciou-se quando a indústria ainda não fabricava 

equipamentos no Brasil e tinha apenas um escritório de representação no Rio de Janeiro, 

encarregado de importar transformadores e quadros elétricos produzidos na matriz. A 

contratação para a realização de fotografias técnicas da Brown Boveri foi uma decorrência da 

cobertura fotográfica que ele havia realizado da instalação da Companhia Brasileira de 

Alumínio (CBA), do Grupo Votorantim, em 1955. 

Nesta imagem, tomada de cima e em ambiente externo, vemos duas grandes estruturas 

circulares, provavelmente dínamos, sendo montadas por funcionários da empresa. No interior 

da estrutura que se situa na parte inferior da fotografia, dois homens conferem o diâmetro de 

uma das bordas da circunferência até o centro, onde se encontra uma peça metálica 

semelhante a um totem. Um terceiro personagem, mãos na cintura, observa o procedimento. 

Na parte superior da imagem, dois funcionários instalam, na outra estrutura circular, uma 

chapa metálica, o que denota que essa grande peça ainda está em montagem. 

De seu ponto de vista, o homem que observa a medição da circunferência interna de 

uma das peças circulares tem controle também sobre a ação dos outros dois funcionários que 

instalam a chapa metálica na outra peça circular. Sua posição, perpendicular aos dois grupos 

de funcionários e quase no extracampo da imagem, leva a crer que se trata de um funcionário 

que ocupa uma posição superior em relação aos demais. Por só observar o trabalho, ele bem 

pode ser caracterizado como um supervisor, função frequente no organograma de empresas. 

Segundo Mammì (2013), esse personagem seria um prolongamento do olhar do fotógrafo e, 

por extensão, do olhar do espectador da fotografia. 

A composição apresenta um aspecto importante das fotografias industriais de Flieg: 

essas imagens são pródigas em revelar potentes componentes simbólicos das relações de 

trabalho, entre eles a hierarquia funcional – obviamente dentro do contexto de seu tempo de 

produção, os anos 1950 e 1960, em que a organização do trabalho não era tão complexa como 

na atualidade e não havia muitos papéis a desempenhar numa empresa além dos de chefe e 

subordinado. 

Ao retratar o cotidiano fabril, o fotógrafo tornou as distinções entre as funções 

exercidas pelos empregados um dos elementos recorrentes em suas representações, como 

veremos no conjunto selecionado para compor esta seção. De acordo com Lima e Carvalho 

(2012), as recorrências temáticas e de composição em uma série de documentos conformam 
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padrões visuais que podem ser entendidos como construções de sentido bem-sucedidas e 

vinculadas às práticas sociais. 

Para Mello e Novais (1998), são as formas de organização capitalista que determinam 

a hierarquia do trabalho: 

 

Às posições objetivamente superiores e inferiores, corresponde uma estrutura de 

remunerações, as quais, por sua vez, dão acesso à posse da riqueza e à aquisição de 

bens e serviços de consumo. [...] A carreira desabalada pela ascensão social é, antes 

de tudo, uma corrida de miseráveis, pobres, remediados e ricos pela “atualização” 

dos padrões de consumo em permanente transformação. (MELLO; NOVAIS, 1998, 

p. 604). 

 

Na Foto 78, vemos representada em dois níveis a hierarquia do grupo de funcionários: 

o primeiro grupo, posicionado no interior da estrutura circular, é formado pelo supervisor e 

outros dois funcionários. Eles encenam a realização de uma atividade que exige maior 

precisão e domínio técnico. Seriam, portanto, funcionários especializados, representantes de 

profissões como a de engenheiro. Estão situados numa escala mais elevada da hierarquia 

funcional, dado o interesse e a proximidade com que o chefe acompanha sua atividade. O 

segundo grupo, formado pelos dois funcionários que instalam a chapa metálica no exterior da 

estrutura da parte superior da imagem, desempenha uma atividade de menor complexidade, 

que envolveria mais a destreza e a habilidade manual do que o cálculo preciso da área de uma 

peça industrial. Eles se situariam assim numa escala inferior da hierarquia funcional, porém, 

da mesma forma que o primeiro grupo, também são subordinados ao supervisor, que os 

acompanha a distância. 

No entanto, o aspecto pungente desta representação, o punctum, se assim podemos 

identificar, se encontra num outro personagem da composição, posicionado na extremidade 

superior direita da imagem, portanto numa área menos nobre do retângulo fotográfico. Trata-

se de um homem portando um chapéu de palha, que bate o martelo sobre um tijolo. Ao seu 

lado, elementos cênicos como sacos de pedras e vergalhões se colocam na borda da imagem. 

Em sua análise semiológica da fotografia, concebida nos anos 1960, o semiólogo 

francês Roland Barthes (1984) considera a imagem fotográfica decorrência de três práticas – 

fazer, suportar e olhar (BARTHES, 1984). Nelas estão inseridos o fotógrafo (operator, na 

designação do autor), o espectador (spectator) da imagem em seus mais diversos formatos e 

suportes, e o referente, a pessoa, objeto ou alvo da atenção do operator, a que o semiólogo dá 

o nome de spectrum¸ numa analogia com o termo espetáculo. O autor cria duas categorias 

para descrever a ação do olhar sobre a fotografia. A primeira delas é o studium, um nível de 

interesse mais geral e de elaboração subjetiva sobre a fotografia, em que o observador toma 
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contato com a imagem, reconhece nela determinados elementos e compreende as intenções do 

fotógrafo naquele registro, estabelecendo sobre ele juízos de valor de acordo com sua cultura. 

A outra categoria criada por Barthes para descrever a ação do olhar sobre a fotografia é uma 

quebra ou escandimento do studium, a que o autor dá o nome de punctum. Aqui já não se trata 

mais de um interesse subjetivo pela fotografia, como no primeiro caso, mas sim da ação de 

um elemento presente na representação que provoca uma ruptura do interesse mais generalista 

do espectador. “O punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas também me 

mortifica, me fere).” (BARTHES, 1984, p. 46). 

Ao nosso ver, o homem de chapéu de palha é o punctum da Foto 78, pois, numa 

composição que se destina a representar a modernidade dos sistemas elétricos, é inquietante a 

presença de um personagem que porta esse tipo de vestimenta e tem como seu principal 

dispositivo de trabalho um martelo, ou seja, uma ferramenta pré-histórica. 

Vejamos o que diz Mammì (2013) a respeito desse personagem:  

 

Apesar da roupa impecável, o chapéu denuncia, nesta última figura, o homem que 

trabalha ao ar livre, descendente direto do lavrador. Recém-saído da condição rural, 

dono de um artesanato ainda pré-industrial (o martelo, o tijolo), ele representa o 

degrau mais baixo de uma escala ascendente: os jovens operários em formação, os 

funcionários já especializados, o supervisor que coordena e, implicitamente, nós, 

que contemplamos a imagem do alto. Mas a hierarquia não comporta exclusão: o 

artesanato pré-industrial é incorporado, aparentemente sem conflito, na 

complexidade das novas técnicas construtivas. (MAMMÌ, 2013, p. 36). 

 

 

O personagem é, portanto, originário do campo. O êxodo rural é uma das marcas da 

realidade brasileira do período. Como mencionamos na seção anterior, ao longo da década de 

1950, 8 milhões de trabalhadores deixaram o campo em direção à cidade. Outros 14 milhões 

fizeram esse movimento nos anos 1960 e, nos anos 1970, mais 17 milhões, totalizando 39 

milhões de pessoas. O fluxo migratório mais forte se deu entre a região Nordeste e a região 

Sudeste. A migração para os maiores centros urbanos do país, como São Paulo e Rio de 

Janeiro, se fez sem planejamento por parte do governo, o que contribuiu para o adensamento 

dessas regiões, o aumento do déficit de moradias e a consequente expansão das favelas, além 

da ampliação da oferta de mão de obra não qualificada, que levou ao achatamento dos salários 

de base e à diminuição do poder de consumo dessa classe trabalhadora, entre outros 

problemas sociais (MELLO; NOVAIS, 1998).  

É essa massa, sem estudo ou habilidade para atuar na indústria, que, em grande parte, 

se tornou a mão de obra operária nesse período. Na outra ponta do espectro do trabalho, a 

industrialização ampliou a demanda por profissionais com alto grau de especialização. A 
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exigência de qualificação fundada na educação superior – a começar pelo concurso público 

exigido pelos governos – impôs-se de modo crescente, relatam Mello e Novais (1998, p. 595). 

Assim, ganharam prestígio as carreiras de administrador de empresas, economista, atuário, 

necessárias à gestão das companhias, inspirada no modelo norte-americano e marcada pela 

racionalidade.  

A Foto 78, portanto, representa, por meio de seus personagens organizados 

hierarquicamente, essas duas realidades do universo do trabalho no período do “salto 

industrial” do governo Juscelino Kubitschek, a partir de 1956 – os profissionais 

especializados e o migrante sem qualificação. A camada de trabalhadores especializados 

ampliou-se com as indústrias automobilística, petrolífera, química, elétrica, eletrônica, 

siderúrgica, farmacêutica, ao passo que o migrante rural adentrou o mercado de trabalho 

urbano atuando na construção civil, no caso dos homens, e nos serviços domésticos, para as 

mulheres, ocupações que não exigem qualificação, são pesadas, braçais e de baixa 

remuneração. Nas indústrias, assumiram os postos de base, como vigias, ajudantes de serviços 

gerais, limpeza, carregadores das cargas transportadas em veículos utilitários. No entanto, 

para essas pessoas vindas do campo, grande parte descendente de escravos, o emprego com 

carteira assinada, portanto, com os direitos trabalhistas estabelecidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho, como salário mínimo, jornada de oito horas, férias remuneradas, proteção a 

acidentes de trabalho e outros benefícios, já foi um enorme avanço (MELLO; NOVAIS, 

1998). 

Na Foto 78, o chapéu de palha do trabalhador recém-emigrado do campo é o elemento 

que nos tira do interesse de studium, menos engajado com a imagem, para uma dimensão mais 

aprofundada de entendimento de seus sentidos. É ele quem nos faz pensar que a modernidade 

engloba a simultaneidade de tempos, o arcaico e o moderno, o atrasado e o avançado, mas que 

também se configura como um processo de seleção. Contrariamente a Mammì (2013), 

pensamos que o homem de chapéu de palha nem se configura como elemento da hierarquia 

funcional. Sua posição, estrategicamente na área periférica da imagem, o coloca apartado do 

olhar e da atenção do supervisor, como se estivesse excluído dessa relação de subordinação 

(e, por extensão, distanciado do processo modernizador, já que sua atuação e seu saber seriam 

da ordem do natural, não decorrentes de um processo formal de aprendizagem). 

Na concorrência pelos melhores postos na hierarquia funcional, que nada mais é do 

que a luta por ascensão social e ampliação da capacidade de consumo, como relatam Mello e 

Novais (1998), esse migrante do campo estaria numa posição ainda mais inferior do que a dos 

personagens que assentam a chapa metálica, que Mammì (2013) identifica como “em 
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formação”,102 ou seja, aqueles que teriam oportunidade de se adequar ao progresso 

tecnológico do sistema produtivo industrial via aquisição de habilidades relacionadas ao 

trabalho, o que também ocasionaria a melhoria em sua condição de vida. Já o homem de 

chapéu de palha e martelo na mão provavelmente não encontrará um lugar de relevo nessa 

concertação moderna, pela impossibilidade de se enquadrar aos novos tempos. 

Ao representar a hierarquia funcional no trabalho fabril com a composição de cenas 

em que grupos sociais se distinguem por meio de elementos cênicos como vestimentas e 

gestuais, Flieg conferiu à sua representação um caráter dramático. Mesmo que não 

intencionalmente, essas fotografias aludem à realidade social, a estratificação de classes e à 

distribuição desigual de recursos e oportunidades. Porém, a forma de abordagem dada pelo 

fotógrafo excluiu das relações sociais o conflito de classes, provavelmente por esse não ser 

um viés de interesse do contratante. A representação dos trabalhadores entre os que 

comandam e os que se subordinam é feita de forma pacífica, como um dado inerente da 

organização fabril. Todos ali assumem ordeiramente seu papel na construção simbólica de 

uma indústria brasileira que se moderniza. 

A leitura simbólica da cena da Foto 78 pelo crítico de arte Lorenzo Mammì é uma das 

análises presentes em ensaios de especialistas em fotografia, artes visuais, história da arte e 

história da fotografia publicados a partir dos anos 1980 em catálogos sobre a obra de Flieg 
.
103 

É nesse período, quando o fotógrafo já se aproximava do encerramento de suas atividades 

profissionais, em 1988, com quarenta anos de atuação,104 que sua obra foi gradativamente 
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 Na década de 1940, o governo Getúlio Vargas incentivou a inserção da mão de obra jovem na atividade 

industrial, por meio da criação das Escolas Industriais e Técnicas, embrião dos atuais Centros Federais de 

Educação Tecnológica (Cefet) e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF). Além disso, 

criou os mecanismos para que a iniciativa privada tomasse parte na formação dos trabalhadores, por meio de 

instituições paraestatais como os serviços autônomos de aprendizagem, entre eles o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai), de 1942, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), de 1946. 

Sob o tema, recomendamos a leitura de Cordão e Moraes (2017).  
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 Catálogos são publicações impressas ou digitais. Em grande parte, são editados por instituições como 

museus, galerias, centros e institutos de cultura para documentar exposições realizadas periodicamente, sejam 

elas coletivas ou individuais. Além de registrar exposições, os catálogos dão visibilidade à produção de 

personagens de vários campos do pensamento, da arte e da cultura, muitas vezes abordando temas que 

perpassam as obras de um acervo. Publicações de referência, os catálogos possuem características formais que 

os aproximam dos campos da documentação, da catalogação, da pesquisa histórica e dos estudos ligados à 

memória artística e ao patrimônio histórico. São ainda peças-chave na comunicação de instituições culturais e 

museológicas, ao difundir informações qualificadas sobre sua produção e atuação. Os elementos mais 

facilmente verificáveis em um catálogo, se este se refere a uma mostra de artes ou fotografia, são um longo 

ensaio, geralmente assinado pelo curador ou por críticos e outros profissionais especializados, e reproduções 

fotográficas das obras que compõem a seleção, com suas respectivas fichas técnicas.  
104

 Em depoimento a esta pesquisa em 12 de outubro de 2019, Hans Günter Flieg conta, de maneira bem-

humorada, os motivos que o fizeram encerrar suas atividades aos 65 anos: “O trabalho de subir escadas para 

entrar em pontes volantes [andaimes] e fotografar fábricas de cima necessita de menos barriga e de menos 

canseira. [...] O tripé da Linhof era muito pesado”. Depois de se aposentar, Flieg manteve seu estúdio e passou a 

se dedicar a trabalhos de restauro de fotografias, encomendados por particulares. 
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deixando de circular no circuito ligado à comunicação empresarial, em razão das mudanças 

no próprio mercado publicitário, que agenciava essa produção, como o aumento da 

concorrência e a diminuição dos cachês (OLIVEIRA, 2014), e passou a circular com maior 

ênfase no circuito da arte institucionalizada. A apropriação por esse circuito consolidou a 

fotografia de Flieg como artística e, com isso, esse conjunto passou a ter uma nova circulação 

social, diversa finalidade comercial da publicidade. 

Desde então, os eventos e produtos realizados por instituições culturais brasileiras e 

internacionais contribuem para a difusão da obra do fotógrafo. Nessas inserções, as 

fotografias industriais de Flieg são inegavelmente as que obtêm destaque, em detrimento de 

outros gêneros em que o fotógrafo produziu imagens. Elas protagonizam grande parte da 

análise crítica da obra do fotógrafo e ocupam o maior número de páginas destinadas a 

reproduções fotográficas nos projetos editoriais, além do maior espaço na expografia das 

mostras de que participa. 

A recorrência da hierarquia funcional, que conformaria um padrão visual de 

representação na obra de Flieg, por exemplo, é apontada nos catálogos que consultamos, tanto 

no ensaio crítico de Mammì (2013), já citado, quanto no de Strauss (2008), fotógrafo alemão. 

Ambos os autores comentam sobre a figura do “observador” ou do “homem de jaleco”, que 

supervisiona o trabalho que está sendo desenvolvido por outros. A vestimenta é o elemento de 

distinção na relação social entre esse profissional e os demais, quase sempre trajados de 

macacões que, em alguns registros, deixam aparentes as marcas do trabalho desenvolvido, 

como manchas de graxa e poeira. Para reforçar a distinção, a cor do jaleco é quase sempre 

branca e os homens que os portam por vezes têm o olhar compenetrado em uma prancheta, o 

que denota que seu trabalho não é manual, mas sim intelectual. Em alguns registros, os 

“homens de jaleco” têm o braço levantado e o dedo indicador apontando para determinada 

direção, numa clara encenação de que estão dando uma ordem ou orientação aos 

subordinados.  

Em outras fotografias, a relação de subordinação encenada se dá entre o homem e a 

máquina. Nestas imagens, destarte o tamanho superlativo dos equipamentos fabris, é o olhar 

atento do operário, posicionado quase sempre ao lado dos objetos para demarcar a escala, e 

sua postura na cena, contemplativa e analítica, que controlam e dão sentido à operação fabril, 

numa alusão de que o homem tem o domínio sobre a máquina. Na maioria das vezes, os 

personagens são registrados em posições estáticas. Sobre a movimentação dos personagens 

nas cenas que registrava nesses ambientes, Flieg declarou a nossa pesquisa: “Uma coisa que 
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acho detestável é a pessoa em movimento, fora de foco. Queria mostrar as pessoas em 

situação de trabalho, mostrar a função, a operação da máquina”.105 

O cuidado na composição das cenas fazia com que o fotógrafo fosse além do registro 

factual. Frequentemente, se concentrava em escritórios e nos grandes salões das indústrias 

mostrando as pessoas trabalhando. Nessas fotografias, cuidadosamente compostas, os 

operários estabelecem uma relação de cumplicidade com o maquinário com o qual lidam com 

aparente confiança. As composições em indústrias revelam o aspecto teatral nas 

representações de Flieg, que muitas vezes lançou mão do artifício de situações encenadas, em 

que os gestos e a posição dos personagens evocavam uma coreografia. No entanto, o fato de 

serem encenadas não faz com que as imagens percam a naturalidade. Para o curador do IMS 

Samuel Titan Júnior (2013), Flieg encenava a modernidade através de ângulos de captura e 

linhas de composição que produziam “um imaginário industrial cheio de reminiscências 

fotográficas e cinematográficas” (TITAN JÚNIOR, 2013, p. 17).  

Mammì (2013) nos alerta para o sentido histórico das imagens de documentação 

industrial do fotógrafo: 

 

Na época em que Flieg realizou essas imagens, a modernização já não era um 

processo heroico [...] e sim a oportunidade de uma vida mais confortável e 

racionalmente organizada. [...] Pontos fracos se tornavam [...] pontos de força: à 

falta histórica de estruturas produtivas e institucionais estabelecidas corresponderia 

uma grande inventividade e adaptabilidade e, consequentemente, a capacidade de 

suprir as deficiências sistêmicas pela iniciativa e pela disposição individual. [...] A 

integração entre homem e máquina [...] não era tanto resultado de esforço titânico de 

superação [...] mas um processo educativo em que cultura e economia modernas se 

constituiriam juntas, por um desenvolvimento solidário que estabeleceria ao mesmo 

tempo homens novos e novos meios de produção. Em suas imagens, os homens de 

jaleco branco, nova classe dirigente, são chamados a supervisionar justamente essa 

utopia. Eles são, se não o motor principal, certamente os garantes do bom êxito do 

processo. (MAMMÌ, 2013, p. 35). 

 

Selecionamos um extrato das imagens do fotógrafo que trabalham com padrões visuais 

para demonstrar a hierarquia funcional, a relação entre homem e máquina e o trabalho 

especializado (representado pelos homens de jaleco) (Fotos 79 a 93). Sabemos que, para 

configurar um padrão, é necessária uma amostragem maior do que esta, e a fotografia 

industrial de Flieg permite isso. No entanto, os limites desta dissertação e também da cessão 

de imagens para fins acadêmicos pela instituição de guarda inviabilizam a apresentação de 

mais imagens.  

                                                           
105

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa em 22 de agosto de 2019. 
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Padrões visuais – homens de jaleco (esq. p/ dir.): 1ª linha: Foto 79 – Fábrica de Calçados Clark, 1953; Foto 80 

– Indústria Elétrica Brown Boveri, 1962; Foto 81 – Linha de montagem da Willys-Overland do Brasil, 1958; 2ª 

linha: Foto 82 – Oficina Volkswagen – Marcas Famosas S/A, 1963; Foto 83 – Linha de montagem da Willys-

Overland do Brasil, 1957; Foto 84 – Escritório da Peterco Comércio e Indústria de Eletricidade, c1960; 3ª linha: 

Foto 85 – Mercedes-Benz do Brasil, 1956; Foto 86 – Construção de motor marítimo, 1961; Foto 87 – Mercedes-

Benz do Brasil, 1956; 4ª linha: Foto 88 – Linha de montagem da Willys-Overland do Brasil, 1957; Foto 89 – 

Mercedes-Benz do Brasil, 1956; Foto 90 – Mercedes-Benz do Brasil, 1960; 5ª linha: Foto 91 – Instalações 

Industriais Aços Villares, c1959; Foto 92 – Instalações Industriais Aços Villares, 1958; Foto 93 – Provador de 

café da Cia. Café Jardim, 1953, São Paulo e região metropolitana, Hans Günter Flieg. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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Na próxima subseção, abrimos espaço para uma abordagem do período histórico em 

que a produção das fotografias industriais de Flieg se desenvolveu. Para tanto, nos baseamos 

em fontes da história social para contextualizar o governo de Juscelino Kubitschek e seu 

plano desenvolvimentista calcado na ampliação da estrutura produtiva brasileira. Mostramos o 

papel do nacionalismo na formulação dessa política e sua reverberação nos vários setores da 

sociedade. Retratamos também o impacto do projeto de modernização de JK na arte, na 

produção intelectual e na cultura do país. 

 

4.1 O governo JK: nacionalismo e desenvolvimentismo 

 

Juscelino Kubitschek, do Partido Social Democrata (PSD), assumiu o governo em 

janeiro de 1956 com o país em estado de sítio. A sigla perdedora das eleições de outubro de 

1955, a União Democrática Nacional (UDN), que vinha de um histórico de derrotas, 

contestava a vitória de JK sob o casuísmo de que a chapa composta com o vice João Goulart 

(1919-1976), do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), não havia obtido maioria absoluta; 

porém, a real intenção era impedir a continuidade do trabalhismo de Vargas, representado 

pelos vencedores, no poder. Liderada pelo udenista Carlos Lacerda (1914-1977), a tentativa 

de golpe pretendia impugnar as eleições e instituir um governo de emergência, se possível 

parlamentarista. O pleito da UDN tinha a simpatia de Café Filho (1899-1970), que assumira a 

presidência em 1954 depois do suicídio de Vargas, dos ministros da ala militar e da Justiça de 

seu governo e de parte do Exército. Afastado por doença, Café Filho fora substituído pelo 

presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz (1894-1961), que contribuiu para o 

movimento golpista ao tentar demitir o general Henrique Teixeira Lott (1894-1984), ministro 

da Guerra do governo, contrário à quebra da institucionalidade. A presidência de Luz, que 

durou apenas três dias, foi interrompida por uma manobra militar de Lott que culminou com a 

deposição do presidente e a decretação do estado de sítio. Café Filho tentou retornar à 

presidência, mas foi barrado pelo Congresso, e a cadeira presidencial foi ocupada 

interinamente por Nereu Ramos (1888-1958), presidente do Senado, até a posse de JK, 

garantindo a legalidade das eleições.  

O novo presidente manteve os militares sob controle com benesses como a ocupação 

de postos em órgãos estratégicos, como a Petrobrás, o que garantiu certa estabilidade ao 

governo. No entanto, conspirações militares e tentativas de deposição se repetiram durante o 

mandato, sendo as mais famosas as revoltas de Jacareacanga, no Pará, ocorrida um mês 

depois da posse, em fevereiro de 1956, que durou cerca de 20 dias, e de Aragarças, em Goiás, 
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debelada em dois dias, em dezembro de 1959. As duas tentativas de golpe militar são uma 

demonstração do grau de politização e das divergências ideológicas das várias correntes do 

Exército. Uma parte dos oficiais havia sido, graças ao espírito conciliador de JK, cooptada e 

estava atrelada ao trabalhismo. Mas havia tendências contrárias, que proporcionaram as 

insurgências durante o mandato. De toda forma, a interferência das Forças Armadas na 

política se tornaria cada vez mais intensa a partir desse período, o que constituiria as bases 

para o golpe militar de 1964, de acordo com as historiadoras Lilia Schwarcz e Heloisa 

Starling (2015). 

Beneficiando-se da estrutura montada pelo governo Vargas, que detalhamos na seção 

2 deste trabalho, JK implantou o Plano de Metas, uma agenda de crescimento econômico 

acelerado sintetizada pelo slogan “50 anos em 5”, que significava “50 anos de progresso em 5 

anos de realizações, com pleno respeito às instituições democráticas”. Sua proposta era 

efetuar uma mudança estrutural na capacidade produtiva nacional, por meio da ampliação e 

modernização do parque industrial, em especial o setor de bens de consumo duráveis, e da 

instalação de companhias multinacionais no país.  

Dividido em 30 objetivos, o Plano de Metas tinha cinco pontos principais: 

investimento no setor de transportes, especialmente o rodoviário, com o incentivo à indústria 

automobilística; e nos setores de energia, indústria pesada – que receberam mais de 90% dos 

recursos destinados –, alimentos e educação (SCHWARCZ; STARLING, 2015). Um último 

objetivo, chamado de meta-síntese e que não integrava nenhum desses setores, foi incluído 

antes de o Plano vir a público: a construção de Brasília e a transferência da capital federal, de 

acordo com a historiadora Suely Silva (2017). 

Para conceber o Plano de Metas, JK baseou-se em estudos e diagnósticos sobre setores 

críticos que travavam o crescimento econômico no país, realizados desde os anos 1940 por 

comissões mistas ou por órgãos como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e a 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). A intenção de JK era a 

superação de obstáculos estruturais com a concentração de investimento em áreas que, ao 

serem incentivadas, promoveriam o crescimento em cadeia de outras. “A meta de 

mecanização da agricultura, por exemplo, indicava a necessidade de fabricação de tratores, 

prevista na meta da indústria automobilística” (SILVA, 2017).  

Uma das principais metas de JK, a consolidação da indústria automotiva no país, teve 

suas primeiras iniciativas no governo Vargas, para reduzir de forma planejada e gradativa a 

importação de veículos. A política de priorização do automóvel marcou o início da 
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predominância desse modal como a principal alternativa de mobilidade urbana no país, o que 

influenciará o planejamento das cidades brasileiras nas décadas posteriores.  

Em decorrência do incentivo à indústria automobilística, entre 1956 e 1960, foram 

pavimentados 6 mil quilômetros de novas rodovias, o que facilitou a circulação nacional de 

mercadorias e favoreceu a emergência de novos mercados regionais (SCHWARCZ; 

STARLING, 2015). A ampliação da malha rodoviária veio acompanhada do aumento da 

infraestrutura nas cidades do interior do Brasil, o que favoreceu o deslocamento do homem do 

campo em busca de serviços como eletricidade, escola, postos de saúde, justiça (MELLO; 

NOVAIS, 1998). 

O Plano de Metas previa avançar na industrialização com indústrias de grande porte 

como a elétrica, química, farmacêutica, máquinas e equipamentos sofisticados, naval. 

Também ampliava a atuação das siderúrgicas implantadas na era Vargas (CSN, Cosipa, 

Usiminas, Acesita). Para tanto, foi necessário um grande investimento, tanto na infraestrutura 

industrial quanto na aquisição de uma tecnologia extremamente complexa. A essas demandas 

só podiam naquele momento responder o Estado e a iniciativa privada de origem 

multinacional. 

 
Houve, por certo, uma política ativa de desenvolvimento econômico posta em 

prática pelo Estado brasileiro saído da revolução de 30. Mas esta “vontade nacional” 

de industrialização, para se completar, exigia transformações econômicas e sociais 

de uma profundidade extraordinária. [...] Como não pudemos, “optamos” por 

avançar pela linha de menor resistência e recorrer à intervenção milagrosa da 

empresa multinacional, que vem para o Brasil, na segunda metade dos anos 50, 

trazida por incentivos generosos e pela concorrência no âmbito mundial, entre 

empresas norte-americanas e europeias. (MELLO; NOVAIS, 1998, p. 647). 

 

O projeto desenvolvimentista de JK, calcado na crença da transformação do país, 

despertou o espírito nacionalista da população, que se beneficiou do aumento da renda 

decorrente do aquecimento da economia e da infinidade de produtos que o mercado passou a 

oferecer com o chamado “surto industrial”. De modo geral, havia um sentimento que 

unificava os brasileiros naquele período, fossem eles pessoas do povo, trabalhadores ou 

intelectuais que estavam pensando o país: todos estavam imbuídos no projeto de construção 

de uma nova nação e da civilização brasileira.  

 

Nos anos 50 o país vivia sob a égide de uma ideologia prometeica, de crença no 

desenvolvimento, no progresso e na mudança. Este era um legado deixado por 

Vargas, do qual JK se apropriou com maestria. Juscelino adicionava ao 

desenvolvimentismo a ótica do otimismo e da tolerância política. E contava, na 

retaguarda, com um corpo institucional já formalizado e uma estrutura burocrática e 
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estatal razoavelmente consolidada, que lhe permitiriam agir e decidir mesmo em 

momentos de crise política ou militar. (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2017a). 

 

De acordo com a historiadora Alzira Alves de Abreu (2017), embora não tenha sido 

dominante na política de JK, o nacionalismo desempenhou, como ideologia, uma função 

importante como instrumento de mobilização política em seu governo (ABREU, 2017). Num 

período de grande politização, instituições como a União Nacional dos Estudantes (UNE), 

sindicatos e partidos políticos progressistas se tornaram atores relevantes na defesa de um 

nacionalismo que assegurasse ao país a soberania de suas riquezas, como o petróleo, frente 

aos interesses estrangeiros. 

Reforçada pelos formadores da opinião pública, a tônica nacionalista também estava 

presente na produção cultural, que valorizava as expressões populares como as mais genuínas, 

por seu caráter de representação do brasileiro e da brasilidade. Segundo a cientista social 

Maria Beatriz Coelho (2012), artistas e intelectuais se viam imbuídos da missão histórica de 

transformar e modernizar a sociedade (COELHO, 2012). Num ambiente de grande 

efervescência cultural, eram frequentes discussões sobre vanguarda, modernização, 

imperialismo e a relação entre arte e política, que eram encampadas pela imprensa, em 

especial pelos suplementos literários. 

No teatro, a criação da companhia do Teatro Brasileiro de Comédia por Franco 

Zampari (1898-1966), diretor das empresas Matarazzo, em 1948, marcou a atualização das 

artes cênicas brasileiras por meio de um repertório de espetáculos modernos em que atuaram 

nomes como Cacilda Becker (1921-1969), Paulo Autran (1922-2007) e Sérgio Cardoso 

(1925-1972). Iniciativas como o Teatro de Arena, surgido em 1953, em São Paulo, 

propunham uma dramaturgia moderna, brasileira e realista, com peças como Eles não usam 

black-tie (1958), do dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006), que encenava o 

cotidiano dos operários de indústrias e sua reivindicação por melhores condições de trabalho e 

remuneração. A desigualdade social também era levada às telas do cinema, com filmes como 

Rio, 40 graus (1955), de Nelson Pereira dos Santos, ambientado no subúrbio carioca.  

O desejo de modernização das estruturas de produção cinematográfica rendia 

iniciativas como a da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, criada por Franco Zampari em 

parceria com Ciccillo Matarazzo e atuante de 1949 a 1954. Com sua produção de chanchadas 

de grande apelo popular, a Vera Cruz foi uma das primeiras experiências de constituição de 

uma indústria cinematográfica nacional moldada em parâmetros de produção internacionais. 

Em seu estúdio, com mais de 100.000 metros quadrados, instalado em São Bernardo do 

Campo, a companhia produziu cerca de 50 longas-metragens que obtiveram grande êxito, 
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como O cangaceiro (1953), escrito e dirigido pelo cineasta Lima Barreto (1906-1982), 

premiado no Festival de Cannes. No entanto, os altos custos de produção e divergências na 

gestão da companhia levaram ao encerramento de sua trajetória. 

A renovação musical da bossa nova, que incorporava elementos do jazz e de suas 

variantes como o be-bop, inseriu o país no panorama da música internacional. Porém, esse 

diálogo com o estrangeiro se fazia com a revitalização do samba, um dos ritmos musicais 

mais próximos da ideia de nacionalismo, por ser identificado como a música originalmente 

brasileira, de acordo com a historiadora Monica Kornis (2017). O termo “bossa nova” passou 

a ser um adjetivo a designar produtos, acessórios da moda ou qualquer atitude ou 

manifestação considerada nova ou inovadora. Até mesmo JK passou a ser reconhecido pelo 

epíteto de “presidente bossa nova” (KORNIS, 2017; SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

Tanto quanto a bossa nova, a arquitetura moderna, que abordaremos adiante, ao 

comentar sobre Brasília, foi uma das expressões que mais se aproximaram da ideia de 

modernidade embutida no projeto desenvolvimentista de JK. Espada (2014) apresenta trecho 

de entrevista concedida pelo presidente à revista Módulo, em que ele esboça sua expectativa 

em relação à construção de Brasília e ao papel da arquitetura moderna na política nacional-

desenvolvimentista:  

 

Desde cedo compreendi que a arquitetura moderna era para o Brasil mais do que 

uma tendência estética, e sobretudo mais do que a projeção de um movimento 

universal no seio de nossa cultura. [...] Ela se projeta como vigorosa força de 

afirmação cultural, talvez a que mais se tenha adiantado em originalidade e precisão, 

entre as manifestações da inteligência criadora dos brasileiros de nossa época.  
[...] A futura capital será, no meu entender, a grande realização coletiva da 

arquitetura, da técnica e das artes plásticas brasileiras, que dará testemunho do 

espírito e da capacidade da presente geração de técnicos e de artistas. 

(KUBITSCHEK, 1956, p. 7 apud ESPADA, 2014, p. 92). 

 

No entanto, as medidas do governo não eram unanimidade: sindicalistas, estudantes, 

intelectuais e militantes de esquerda faziam a contraposição ao contestar esse modelo de 

crescimento econômico e de superação da deficiente estrutura produtiva, por não vê-lo como 

um processo gerado pela nossa própria economia. A alternativa ao capital externo reforçava a 

ideia de governo entreguista, para esse grupo. Ao conceder benefícios fiscais e econômicos 

para que indústrias estrangeiras se instalassem no país, JK aceitou o financiamento 

internacional para acelerar o crescimento industrial. Como consequência, as multinacionais 

passarem a ter controle de setores da economia brasileira, reforçando nossa dependência. 

O economista Celso Furtado (1920-2004) era um dos intelectuais que acreditavam ser 

possível criar uma economia que não fosse tão dependente do modelo norte-americano. Ele 
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contribuiu com a base ideológica do governo ao apresentar as formulações da Cepal, da qual 

foi integrante entre 1949 e 1957, e o conceito de subdesenvolvimento, que passou a pautar a 

análise da economia brasileira. Segundo Furtado (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 

2017b), o subdesenvolvimento era uma condição de economias como a brasileira, marcada 

pela herança do sistema colonial, com sua estrutura agrária arcaica, baseada na monocultura 

exportadora. Esse perfil econômico persistia apesar do avanço da industrialização, afetando a 

estrutura produtiva e ocasionando profundas desigualdades nas relações de trabalho. Para o 

economista, somente um conjunto de reformas estruturais nos setores agrário, fiscal, bancário, 

urbano, tributário, administrativo e universitário poderia prover as condições para a superação 

da dependência ao capital internacional. Suas ideias só se consubstanciariam em política no 

governo de João Goulart (1961-1964), quando, em 1962, como ministro do Planejamento, 

elaborou o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, calcado nas Reformas de 

Base, não implantado em decorrência de deposição de Goulart pelo golpe civil-militar de 

1964 (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2017b; SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

É importante ressaltar também o apoio ao projeto desenvolvimentista de JK pelo grupo 

de intelectuais reunido no Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb), situado no Rio de 

Janeiro, entre eles Hélio Jaguaribe (1923-2018), Alberto Guerreiro Ramos (1915-1982), 

Cândido Mendes de Almeida (1928), Álvaro Vieira Pinto (1909-1987) e Nelson Werneck 

Sodré (1911-1999). Ligado ao Ministério da Educação e Cultura, o Iseb contribuía, com sua 

pauta voltada para a compreensão e análise crítica dos problemas brasileiros de acordo com 

dados e categorias das ciências sociais, para a defesa do nacionalismo e do fortalecimento de 

nossa indústria como forma de superação da realidade social brasileira (ABREU, 2017). 

A retórica desenvolvimentista dos “isebianos” era calcada na ideia de que a sociedade 

brasileira se dividia em duas realidades: uma parte atrasada e tradicional e outra moderna e 

em desenvolvimento. A chave para a conciliação desses dois Brasis e a superação das 

desigualdades sociais históricas estava na participação ativa do povo na construção de uma 

nova sociedade e no papel do Estado de, ancorado na industrialização e na urbanização, 

promover as condições materiais para essa transformação (SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

Das propostas nacionalistas, JK encampou a intervenção do Estado na situação de 

miséria crônica do ambiente rural do Nordeste, apontada como uma das principais causas de 

nosso subdesenvolvimento. Em 1958, a região passou por uma seca rigorosa, que aumentou o 

desemprego no campo e o fluxo migratório em direção à cidade – muitos camponeses se 

dirigiram ao Planalto Central, onde já se iniciavam as obras de Brasília. Além disso, 

denúncias de uma “indústria da seca”, ou seja, a malversação, pelos latifundiários, dos 
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recursos federais centralizados desde 1945 no Departamento Nacional de Obras contra as 

Secas (DNOCS), tornaram imperativa a criação de um órgão que controlasse o uso dessas 

verbas e planejasse o desenvolvimento socioeconômico da região para diminuir as diferenças 

em relação ao Centro-Sul industrializado. Assim foi criada a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), a partir de projeto de Furtado, que se tornou seu 

superintendente, em 1959. A criação da agência contou com o apoio de empresários, políticos, 

representantes da igreja e de forças populares como as Ligas Camponesas.  

Apesar dos esforços na diminuição das diferenças entre os “dois Brasis”, o órgão não 

conseguiu reverter os problemas estruturais da região, em decorrência da forte oposição dos 

latifundiários que se beneficiavam dos recursos do DNOCS. Representados no Congresso 

Nacional, eles tentaram inviabilizar a implantação do Plano Diretor da agência, que previa, 

entre outros pontos, investimentos em transportes, energia elétrica, combate emergencial à 

fome e reestruturação da economia, o qual só foi aprovado em 1961 (FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS, 2017a; OLIVEIRA, 2017). 

A transferência da sede administrativa do país do Rio de Janeiro para Brasília, 

inaugurada em 21 de abril de 1960, ao cabo de três anos e dez meses de construção, é o 

principal feito da gestão JK. A possiblidade de transferência da capital já constava da 

Constituição de 1891 e foi resgatada pela campanha de JK, em 1955, para demarcar sua 

plataforma de renovação do Estado por meio da adoção da política nacional-

desenvolvimentista. Primeira cidade do mundo a se estruturar pelos princípios da arquitetura 

moderna expressos na Carta de Atenas,106 Brasília resultou em um misto do conceito de 

cidade-jardim, do urbanista inglês Ebenezer Howard (1850-1928), e da racionalidade do 

arquiteto e urbanista franco-suíço Le Corbusier (1887-1965). Mais do que um projeto de 

cidade, o Plano Piloto, de autoria do urbanista Lúcio Costa, representava um novo projeto de 

sociedade, por meio da utopia da convivência, em bases igualitárias, entre indivíduos de todos 

os espectros sociais, cujas trocas seriam favorecidas e incentivadas pelo traçado urbano 

moderno.  

Em consonância com a Carta de Atenas, Costa organizou a concepção urbana de 

Brasília em quatro escalas distintas, cada uma cumprindo uma função – habitar, trabalhar e se 

divertir. Assim, as escalas foram denominadas pelo autor de monumental, residencial, 

                                                           
106

 A Carta de Atenas é o documento-síntese do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), 

ocorrido em 1933. De acordo com a Carta, as cidades não poderiam ser pensadas isoladamente, como um ponto 

no território. Portanto, seu planejamento deveria prever a integração do meio físico e social. Os projetos 

urbanísticos, segundo o documento, deveriam atender às funções fundamentais de habitar, trabalhar e se divertir. 

Para tanto, era necessário obedecer às regras de ocupação do solo, de organização da circulação e à legislação 

(CAMARGO, 2010). 
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gregária e bucólica. A monumentalidade do projeto corresponde à grandiosidade da iniciativa 

da construção de uma nova capital no centro do país, e está presente também no conjunto de 

edifícios públicos projetado por Oscar Niemeyer, formado pela Praça dos Três Poderes, em 

que se dispõem, em cada ângulo de um triângulo equilátero – forma simbólica encontrada 

para representar a equidade dos poderes –, os palácios do Congresso (no vértice), da Justiça e 

do Planalto (gabinete do presidente, na base); os edifícios dos ministérios, dispostos em 

sequência contínua na Esplanada dos Ministérios; e a Catedral Metropolitana. 

Para a implantação do projeto urbanístico de Lúcio Costa e do conjunto arquitetônico 

desenhado por Oscar Niemeyer, foi criada a empresa estatal Companhia Urbanizadora da 

Nova Capital (Novacap), responsável tanto pelas obras quanto pela urbanização, fornecimento 

de energia, abastecimento de água, tratamento de esgoto e administração das terras públicas 

do Distrito Federal. A Novacap encarregou-se da contratação da mão de obra para a 

construção de Brasília. Assim, ela absorveu em seu quadro milhares de migrantes de várias 

partes do país, com predominância de nordestinos, que acorreram à região antes mesmo de 

iniciadas as obras. Esse contingente populacional, pejorativamente chamado de candangos, 

representa simbolicamente o primeiro habitante da cidade. 

Atraídos pelo sonho do progresso representado pela nova capital, vista como um 

eldorado, uma terra prometida, e fugindo das condições adversas de seus sítios de origem, 

esses trabalhadores, grande parte sem experiência na construção civil, se submeteram a 

condições de trabalho abusivas impostas pelas construtoras no intento de entregar a obra no 

prazo recorde determinado. A moradia foi outro drama vivido pelos candangos durante a 

construção de Brasília. A questão da posse da terra, que se inicia nesse período com a 

ausência de moradias suficientes para os migrantes recém-chegados à cidade, seja para 

trabalhar na obra da capital ou para tentar a vida no núcleo urbano em formação, se tornará 

um problema crônico do Distrito Federal nas décadas seguintes à inauguração. 

O projeto do Plano Piloto também contribuiu para um distanciamento das pessoas do 

centro do poder nacional, em razão da dificuldade de acesso aos prédios públicos, separados 

por longas distâncias e vias expressas destinadas à alta velocidade dos automóveis. Assim, as 

ações do poder constituído passaram a ocorrer quase invariavelmente apartadas das grandes 

concentrações, passeatas e mobilizações, configurando um déficit de cidadania da população 

local. Essa situação foi bastante proveitosa para o estabelecimento e a permanência, sem 

maiores constrangimentos, do governo ditatorial militar entre os anos de 1964 e 1985. 

Ao empreender sua política de crescimento econômico acelerado e de modernização 

da indústria, JK fez uma aposta sem lastrear corretamente os custos de seu programa. A 
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economia tornou-se mais dependente do financiamento externo, os gastos públicos 

aumentaram e a inflação, também em escalada, chegou a 39,4% em 1959 (SCHWARCZ; 

STARLING, 2015). Os efeitos se fizeram sentir no endividamento externo e na eclosão de 

uma crise financeira que seria legada aos governos seguintes, do populista Jânio Quadros 

(1917-1992), que duraria apenas sete meses, e do trabalhista João Goulart, prematuramente 

interrompido pelo golpe civil-militar de 1964. 

O desenvolvimentismo também não se reverteu em melhoria dos padrões de 

desenvolvimento humano nem confrontou os agudos problemas sociais brasileiros. Questões 

importantes como a educação básica e a modernização da estrutura agrária e das relações de 

trabalho no campo, por exemplo, ficaram na retórica do Plano de Metas, em parte pelo fato de 

o partido de JK, o PSD, ter apoio no Congresso de políticos que representavam os interesses 

dos latifundiários (SCHWARCZ; STARLING, 2015). A modernização da era JK não alterou, 

mas sim reforçou a tão acentuada divisão de classes da sociedade brasileira. O status quo se 

manteve, permitindo a ampliação da concentração de renda nas mãos das classes dominantes 

(industriais, banqueiros, latifundiários). As camadas médias, imersas no consumo de bens e 

nas aspirações de ascensão social, mantiveram-se alertas a qualquer tentativa de avanço que 

colocasse em risco seus privilégios de classe. Às classes baixas, apesar da evidente melhoria 

de vida ocasionada pela industrialização, faltaria ainda um longo caminho a percorrer na 

conquista de uma cidadania plena. 

Apesar desses condicionantes, o processo de industrialização no período JK logrou 

resultados positivos. No setor de indústrias de base, o crescimento foi de quase 100% 

(SILVA, 2017). No setor automobilístico, no final da década de 1950, havia 11 montadoras 

em operação no país, que empregavam 35 mil pessoas e tinham capacidade de produção de 30 

mil automóveis e 65 mil caminhões. A indústria automobilística carreara a abertura de 1.200 

empresas de autopeças, que empregavam cerca de 100 mil pessoas. O aumento da renda 

proporcionou a abertura de vários negócios, nos setores de alimentação, vestuário, mobiliário, 

farmacêutico, vendas a varejo, transportes. Mesmo com a abertura à indústria internacional, 

JK não deixou de investir na indústria nacional, calcada nos setores tradicionais de alimentos, 

têxtil, cimento, e de incentivar o empresariado brasileiro, que teve grande lucro e expansão 

nos negócios mesmo com a chegada das multinacionais. O Brasil acabou por constituir uma 

economia moderna, que incorporava padrões de produção e consumo semelhantes aos dos 

países desenvolvidos. Setores como comércio, transportes, sistema financeiro, comunicações, 

construção civil, indústrias de bens de consumo, serviços de saúde, educação se viram 

impactados pelo progresso industrial (MELLO; NOVAIS, 1998).  
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4.2 A estetização da indústria 

 

Foto 94 – Linha de montagem do Jeep, Willys-Overland do Brasil, São Bernardo do Campo, 

Hans Günter Flieg, 1954. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Na Foto 94, Flieg capta o momento da instalação da indústria automobilística 

estrangeira no país, ao mostrar a operação da norte-americana Willys-Overland. A 

companhia, cuja origem data do início do século XX, chegou ao Brasil em 1952, instalando 

uma linha de montagem do Jeep Willys em São Bernardo do Campo. O Jeep era um veículo 

mundialmente conhecido por ter sido utilizado pelos Estados Unidos no campo de batalha 

durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Inicialmente, a produção da fábrica no 

Brasil se restringia à montagem dos veículos, que tinham tração em duas ou quatro rodas e 

câmbio de três marchas, com todas as peças e componentes vindos da matriz. A projeção da 

empresa era montar 40 unidades por mês, mas a estrutura bastante acanhada, com apenas 14 

funcionários, e as dificuldades de importação tornaram possível a execução de no máximo 

quatro ou cinco unidades, de acordo com o publicitário Paulo Arthur Nascimento, cuja 

agência detinha a conta da distribuidora dos veículos, a Agromotor ([ENTREVISTA...], 

1981b). Como relatamos na seção anterior, Flieg também colaborava com essa agência 

fotografando lançamentos imobiliários. 
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A estratégia de nacionalização da produção dos veículos da Willys começava pela 

confecção de peças e componentes, que deixariam de ser importados. É essa situação que 

Flieg documenta nas imagens produzidas para a fotorreportagem da companhia, atendendo à 

encomenda publicitária de Nascimento, em 1954. A partir de 1956, incentivada pelos 

benefícios fiscais concedidos pelo governo JK e pela ampliação da malha rodoviária, a Willys 

decidiu montar uma estrutura maior no país e lançou dois modelos, o utilitário Rural Willys, 

que teve boa aceitação no mercado nacional por ser apropriado ao ambiente rural, e, na 

categoria esporte, o Aero Willys, que se tornou um sucesso de venda e sinônimo de status e 

distinção social. A agência de Nascimento permaneceu atendendo a conta da montadora 

quando de sua instalação definitiva no Brasil, e Flieg realizou outros registros nas novas 

instalações, além de fotografar os veículos para peças publicitárias. 

A cena representada na Foto 94 mostra três funcionários da montadora: o primeiro 

caminha por entre as rodas espalhadas no chão e as fileiras de pneus empilhados à direita. O 

personagem carrega com as mãos dois pneus. Segue em direção à grua que sustenta três 

automóveis em produção, no centro da imagem. Dois outros funcionários ocupam-se da 

montagem de dois veículos, no centro e no lado esquerdo da grua, enquanto um terceiro 

automóvel, na ponta direita da monovia, aparenta estar finalizado.  

Sobre a parede de fundo da oficina, há uma mancha de texto centralizada e dividida 

em três linhas. Na primeira, leem-se o nome e a logomarca da montadora. Abaixo dessa 

identificação, está a frase “Programa progressivo da fabricação de peças nacionais para a 

montagem do Jeep”, que ocupa grande área da parede. Abaixo da linha que identifica o 

programa industrial no qual a representação brasileira da marca norte-americana estava 

envolvida, há três menções que denotam os estágios de desenvolvimento da estratégia de 

substituição das peças importadas da matriz americana por similares nacionais na montagem 

dos jipes: “substituição próxima”, “substituição futura” e “substituição remota”. 

Ao representar uma linha de montagem, inevitavelmente o fotógrafo fez alusão ao 

fordismo, sistema de racionalização do trabalho nas indústrias de automóveis, implantado 

pelo empresário norte-americano Henri Ford (1863-1947) em sua companhia automotiva no 

início do século XX. No fordismo à brasileira representado por Flieg, os funcionários 

executam atividades manuais com uso de pequenas ferramentas, o que denota que a oficina 

automotiva se encontrava num estágio pré-industrial, artesanal de produção – as capotas dos 

jipes, por exemplo, eram costuradas à mão (ENTREVISTA...], 1981b) –, muito aquém do 

imaginário industrial que nutrimos acerca da estrutura de operação de indústrias congêneres, 

como a Volkswagen, que se instalou no país em 1953, ou a Ford, empresa que, na década 
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seguinte à da reportagem fotográfica de Flieg, acabaria por comprar a Willys, encampando 

sua pequena linha de veículos. 

A Foto 94 integra um ensaio com 80 imagens da linha de montagem feitas com a 

câmera para grande formato 4 x 5 polegadas. Esse equipamento seria usado ainda na 

cobertura do fotógrafo em outra indústria automobilística estrangeira instalada no país, a 

alemã Mercedes-Benz, trabalho para o qual também foi contratado por intermédio da P.A. 

Nascimento, em 1956 ([ENTREVISTA...], 1981b). Em depoimento a esta pesquisa107 e em 

([ENTREVISTA...], 1981b), o fotógrafo comentou sobre o ensaio encomendado pela 

Mercedes-Benz. As fotos desse ensaio tiveram circulação internacional, tendo sido publicadas 

em um jornal automobilístico suíço na época. Um fato curioso narrado pelo fotógrafo foi o 

recebimento posterior de um cheque de 10 francos suíços, referente aos direitos autorais pela 

reprodução, nessa publicação, de uma das imagens do ensaio, que mostrava a fachada da 

automotiva. Segundo o fotógrafo, essa era uma prática nada usual no mercado da fotografia 

brasileiro daqueles anos 1950. 

A reportagem fotográfica para a Willys tinha o objetivo de mostrar aos americanos a 

atividade desenvolvida com a marca no país e assim incentivar os investimentos da matriz na 

construção de uma estrutura maior. A companhia já havia começado as negociações para 

instalar uma fábrica de grande porte na região metropolitana de São Paulo, o que, como 

mencionamos, se concretizaria dois anos depois desses primeiros registros fotográficos. 

Nesta imagem, vemos um aspecto distintivo da representação da modernidade 

industrial por Flieg. Diferentemente das imagens de outros fotógrafos modernos do período, 

ambientadas ao ar livre, em cenários abertos, dando ampla visão da natureza e da arquitetura, 

como nas fotografias da construção de Brasília, de Marcel Gautherot; ou nos registros da 

apropriação da nova capital pela população, realizados por Thomas Farkas (1924-2011)108 nos 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 30 de julho de 2019. 
108

 Thomas Farkas nasceu em Budapeste, Hungria, e emigrou com sua família para o Brasil aos 6 anos. No país 

de origem, a família comercializava equipamentos e produtos fotográficos, atividade que continuou a 

desenvolver com a loja Fotoptica, em São Paulo. Graças a essa proximidade com a fotografia, Farkas realizou 

precocemente experimentos fotográficos e cinematográficos, compondo cenas domésticas, registrando fatos do 

cotidiano e eventos especiais, como a passagem do Zeppelin pela cidade e a construção do estádio do Pacaembu. 

Já profissional, ingressou em 1942 no Foto Cine Clube Bandeirante, ambiente de troca entre fotógrafos que 

proporcionou maior contato com a fotografia moderna europeia e norte-americana, e onde pôde exercitar uma 

fotografia mais experimental, que praticou ao registrar com enquadramentos inusitados as transformações 

urbanas de São Paulo. Suas imagens do período transitam entre o abstracionismo geométrico e o surrealismo. 

Paralelamente, seus interesses se voltaram para a realidade social brasileira, e passou a desenvolver uma 

fotografia de caráter humanista, que transitava entre o documental e o fotojornalismo, registrando em séries o 

cotidiano do subúrbio do Rio de Janeiro e a inauguração de Brasília, em 1960. A visão humanista se estendeu à 

série de documentários de curta e média metragem em 16 mm Caravana Farkas, produzida entre os 1960 e 

1970, que apresentava aspectos pouco conhecidos do país, e as séries fotográficas em cores sobre a Amazônia e 

o Nordeste. A partir desse período, o cinema passou a ser sua principal expressão artística. Ao assumir a 
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dias que se seguiram à sua inauguração; ou, ainda, nos fragmentos da vida mundana carioca 

nos anos 1950, registrados pelo fotojornalista José Medeiros (1921-1990)109 para veículos da 

grande imprensa, as fotografias de documentação industrial de Flieg são, em grande parte, 

ambientadas em cenários internos como as plantas de fábricas.110 

Essa situação espacial é determinante para as escolhas feitas pelo fotógrafo na 

concepção de cada registro. Suas imagens de documentação industrial demonstram rígido 

controle das cenas retratadas, do enquadramento, da iluminação, do posicionamento de 

objetos e pessoas, para reforçar o caráter dramático da representação. Como observa Coelho 

(2012), essa é uma prática própria de fotógrafos publicitários e técnicos, que planejam 

minuciosamente uma cena ou pose para então construí-la, determinando o fundo da imagem, 

todos os elementos que aparecerão no quadro, aqueles que serão iluminados e a partir de que 

pontos, o contraste luminoso de determinadas partes da fotografia e o escurecimento de 

outras, as cores e tonalidades, as áreas de cinza e o ângulo das tomadas. Um aspecto distintivo 

nas fotografias industriais de Flieg é a opção pelo preenchimento do quadro com o máximo de 

informações possível: interação entre pessoas, vários tipos de elementos acumulados, 

superpostos, seriação de materiais semelhantes foram recursos utilizados pelo fotógrafo. A 

maneira de enquadrar os elementos de cena, como que os organizando, no entanto, dissipava a 

sensação de confusão ou a fadiga ao olhar. 

Flieg não contava com grandes recursos em suas produções. Para garantir a qualidade 

do material que entregava quando era contratado para fotografar uma indústria, o fotógrafo 

                                                                                                                                                                                     
Fotoptica depois da morte de seu pai, contribuiu para transformar a empresa em um espaço de troca entre 

fotógrafos e um centro de referência para o desenvolvimento da fotografia brasileira (SOBRE..., [2017f]). 
109

 A exemplo de Farkas, com quem cultivou grande amizade, o piauiense José Medeiros também teve um 

contato precoce com a fotografia, em razão de seu pai ser fotógrafo amador. Aos 12 anos, já dominava algumas 

técnicas de revelação em laboratório. Ao mudar-se para o Rio de Janeiro, em 1939, iniciou sua atuação como 

fotojornalista em revistas como Tabu e Rio. Trabalhou entre 1946 e 1962 para O Cruzeiro, sob a chefia de Jean 

Manzon, registrando o estilo glamouroso da então capital da República, com sua vida noturna intensa, povoada 

por festas, boates e uma agitada cena cultural formada por escritores, atores e músicos. Centro dos 

acontecimentos políticos, a cidade concentrava grande parte da indústria do entretenimento e da comunicação. 

Essa situação fazia do Rio um lugar de vanguarda, já que era da cidade que se lançavam as modas, as tendências 

e os costumes que seriam adotados pelo resto do país. Nesse quesito, a modernidade industrial paulistana ainda 

soava provinciana em relação à modernidade carioca. Para O Cruzeiro, Medeiros cobriu a Copa do Mundo de 

1950 e produziu ensaios sobre o candomblé, com imagens de iniciação de filhas de santo e de sacrifício de 

animais, realizadas em 1951 num terreiro em Salvador, e sobre tribos indígenas do Mato Grosso e do Pará. 

Depois de desligar-se da revista, fundou com Flávio Damm a agência fotográfica Image e passou a se dedicar à 

fotografia de cinema, atuando em produções como A falecida, de Leon Hirszman (1965), Xica da Silva, de Cacá 

Diegues (1976), e Memórias do cárcere, de Nelson Pereira dos Santos (1984) (SOBRE..., [2017c]). 
110

 Os fotógrafos citados compuseram, com Flieg, a exposição coletiva Modernidades fotográficas 1940-1964, 

José Medeiros, Thomas Farkas, Marcel Gautherot e Hans Günter Flieg no acervo do Instituto Moreira Salles. 

Iniciada no Museum für Fotografie, Berlim, em 2013, com o título Brasiliens moderne 1940-1964, ao longo de 

cinco anos a mostra percorreu instituições em Lisboa, Paris, Madri, além das sedes da instituição no Rio de 

Janeiro (2016) e em Poços de Caldas (2018). A coletiva foi acompanhada de catálogo homônimo realizado em 

parceria com a referida instituição berlinense, em 2013, o qual, como mencionamos, é uma das principais 

referências desta seção da dissertação. 
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julgava que o mais importante era a necessidade de uma preparação prévia. Para tanto, tinha 

um contato inicial com o proprietário ou os engenheiros responsáveis para compreender a 

atividade que a indústria desenvolvia e fazia o reconhecimento do espaço, transitando por 

todas as dependências com caderno na mão, anotando o que lhe chamasse atenção: o 

nivelamento do piso, para garantir que o tripé ficasse apoiado com firmeza e a foto não 

corresse o risco de sair tremida, a iluminação natural do ambiente e como ela poderia 

funcionar nas fotografias. Também averiguava as divisões dos empregados na linha de 

produção, as etapas de fabricação, as áreas de estoque de peças e materiais. Levava alguns 

dias ainda estudando, em manuais e outras fontes de que dispunha, as características formais 

dos produtos que a indústria desenvolvia e o funcionamento das diferentes máquinas 

empregadas na fabricação. Só assim suas reportagens podiam documentar com rigor cada 

parte da instalação fabril, mostrando, como ressaltou Martins (2011), até as “tripas da 

indústria”. 

Antes de fotografar, Flieg exigia a colaboração do cliente com a limpeza dos espaços, 

para retirar tocos de cigarro e outras sujidades que podiam interferir nas fotos. O chão devia 

estar seco, sem poças d‟água que tirariam a uniformidade da superfície. Esses cuidados eram 

tomados para evitar que se precisasse fazer retoques posteriores, que artificializariam o 

resultado final, em sua opinião. O asseio dos empregados, que na visão do fotógrafo 

representavam a empresa, era outra exigência: eles deviam estar barbeados e com o macacão 

limpo, passado a ferro sem exagero para não tirar a naturalidade da cena, mas o suficiente 

para que não tivessem o aspecto de roupa amarrotada (PALMA, 2003). 

A meticulosidade do fotógrafo criou fama no meio empresarial: no ensaio para a 

Mercedes-Benz, em 1956, por exemplo, o diretor da companhia, de quem Flieg lembra-se 

apenas do sobrenome, Winckler, teria dito, em referência ao preparo que antecedia a tomada 

das fotografias: “Não me mandem mais esse fotógrafo, que, quando chega, a gente tem que 

parar a linha de produção”.111 Outra recordação do fotógrafo é que, quando subia em andaimes 

para fotografar indústrias, para o caso de a altura lhe causar alguma vertigem levava consigo 

pastilhas de café produzidas pela Nasa, consumidas por astronautas no espaço. 

Frequentemente ele as oferecia aos empregados das indústrias que o assistiam a se posicionar 

nessas estruturas para fazer seus registros. Essa gentileza fazia com que contasse com a 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 30 de julho de 2019. 
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simpatia e a colaboração da equipe de apoio, atenuando os efeitos da interrupção das 

atividades em razão de sua presença.112 

A pré-produção servia também para que o fotógrafo tivesse uma ideia do número de 

poses que faria. Cada uma delas era pensada antes para evitar o desperdício de negativos e a 

necessidade de fazer retoques futuros. Decididas as poses, ele fazia o número de registros que 

achasse necessário. 

 
Eu tinha por costume guardar cópias que não estivessem 100% de acordo com o que 

eu queria que o cliente visse. Eram boas cópias [...] há muitas repetições [...] porque 

eu fotografei qualquer objeto, qualquer cena, qualquer prédio no mínimo duas vezes. 

Então existem negativos duplos e triplos.
113

 

 

Outra prática de trabalho era a entrega de cópias fotográficas às indústrias que 

encomendavam reportagens encartadas em álbuns confeccionados pelo próprio fotógrafo. 

Esses álbuns trazem ampliações 18 x 24 cm, coladas com cola de borracha da Goodyear em 

papel preto ou branco single weight, fino e brilhante, para ressaltar os detalhes das fotos. 

Geralmente, o fotógrafo dispunha duas fotos por página do álbum, cuja lombada é em espiral 

de metal. O volume se completa com capa e contracapa em acetato e luva de proteção 

produzida em gráfica. Flieg sempre fazia um álbum para si e quantos mais fossem necessários 

à empresa contratante. 

 

Isso custava, porque tinha que comprar o papel e o acrílico do importador, depois 

tinha que mandar cortar, depois tinha que mandar cortar em bloco as fotos, depois de 

coladas. Tinha que encontrar o encadernador que encadernasse tudo isso e espiralar 

[...]. Era um trabalhão, e fazia parte do ofício. Eu também fiz álbuns de família. 

Estou com uma batelada de álbuns de família que fiz da mesma forma. Ainda para 

esses álbuns de família, eu fiz luvas de um papel imitando madeira para proteger 

esses álbuns.
114

 

 

Em depoimento a esta pesquisa,115 Flieg abordou o tema da fotografia de família. No 

decorrer de sua trajetória profissional, o fotógrafo abriu espaço para registrar 

espontaneamente vários acontecimentos da vida de seu ramo familiar. Esses registros foram 

organizados em álbuns produzidos manualmente, seguindo padrões semelhantes aos 

portfólios que fazia para as indústrias. Também fez restauros de antigas fotografias de seus 

pais, avós e tios, depois que encerrou suas atividades profissionais. Além da Alemanha, país 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 12 de outubro de 2019. 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 13 de setembro de 2019. 
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 Depoimentos de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 19 de agosto de 2019 e 7 de novembro de 2019. 

Tivemos contato com os álbuns que Flieg confeccionou para indústrias em visita ao acervo físico do fotógrafo 

depositado no IMS, no Rio de Janeiro, realizada em 13 de setembro de 2019. 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 12 de outubro de 2019. 
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de origem dos Flieg, essas imagens circularam entre o Brasil, os Estados Unidos e a 

Inglaterra, lugares em que os familiares passaram a habitar em decorrência da Segunda 

Guerra. Nesse relato, Flieg ressaltou os diferentes usos e a circulação das fotografias. As 

imagens recuperadas e enviadas pelo fotógrafo aos parentes distantes tiveram a função de 

preservar a memória e manter a comunicação e a união do grupo. Os álbuns de família se 

encontram em posse do fotógrafo e, por sua determinação, os registros foram digitalizados 

pelo IMS, porém sob a condição de as imagens serem disponibilizadas somente depois de 50 

anos da data do registro. 

Segundo Mammì (2013), a composição dos elementos da cena da Foto 94, tomada na 

oficina da Willys-Overland, em 1954, responde ao problema encontrado pelo autor no 

ambiente retratado. Ao constatar o aspecto rudimentar das instalações da companhia, Flieg 

percebeu a dificuldade imposta pelo briefing de seu cliente: produzir imagens da corporação 

em que os elementos simbólicos denotassem eficiência, produtividade, o que era essencial à 

ideia de progresso, que pautava o desenvolvimento industrial brasileiro naquele momento. 

Some-se a isso a necessidade de construir nas representações uma mensagem de 

convencimento do potencial econômico do país, destinada à matriz da empresa. 

 

Não era o caso, portanto, de disfarçar excessivamente uma situação que os 

destinatários das fotos já conheciam em parte, e na qual eram chamados a intervir; 

nem, obviamente, de transmitir uma impressão de inadequação que poderia 

desmotivá-los. (MAMMÌ, 2013, p. 33).  

 

Para solucionar o problema, Flieg utilizou, segundo o crítico, o recurso empregado na 

fotografia corporativa norte-americana de multiplicar virtualmente os elementos da cena. De 

acordo com o teórico da fotografia, cinema e vídeo Arlindo Machado (1984), a estratégia de 

alterar as condições do referente para aumentar o poder de convicção da imagem é usual na 

publicidade. Um exemplo são as fotografias de alimentos, cujos enquadramentos bastante 

próximos e a saturação das cores naturais contribuem para provocar o sentido da visão e com 

isso despertar o desejo de consumo.  

Para o ensaio da Willys, inúmeras rodas foram espalhadas pelo chão da oficina e 

pneus foram empilhados em dezenas de fileiras, compondo uma sequência de elementos 

bastante plástica. “Apesar da simplicidade do ambiente retratado e do número escasso de 

produtos e funcionários, a progressão do material [...] é construída tão lógica e fluidamente 

que a impressão não é de precariedade, e sim de perfeita eficiência.” (MAMMÌ, 2013, p. 33). 
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Segundo o depoimento do publicitário que encomendou o trabalho, Paulo Arthur 

Nascimento, o fotógrafo levou um mês na criação dos registros, tamanha a meticulosidade de 

seu processo de criação: 

 

Em quatro semanas, ele me entregou o trabalho. [...] O homem viu o que ninguém 

viu! [...] E não era uma mentira, era aquela fábrica. [Parecia que] tinha uma 

produção de 4 mil veículos, e na verdade eram vinte e tantos. [...] Não tinha uma 

ponte rolante, tinha uma monovia feita pelo Villares, uma gruazinha. Mas aquela 

monovia era igualzinha a de uma indústria automobilística de Detroit. [...] A 

qualidade, a precisão, o índice de tolerância não existiam [iguais]. Ele me entregou 

fotos 18 x 24, mas fizemos ampliações. [...] Ele construiu a fábrica para fotografar. 

Não tinha uma [foto] parecida com a outra. Hoje, pra fazer 80 fotos boas, o 

indivíduo tem que tirar pelo menos 800. ([ENTREVISTA...], 1981b). 

 

As fotografias desse ensaio chegaram ao conhecimento do presidente da indústria, 

Hickman Price Jr. Numa visita do ao Rio de Janeiro, em 1956, o trabalho foi apresentado por 

Nascimento. Ao constatar a qualidade do material, o empresário decidiu manter a conta da 

Willys na agência do publicitário quando a estrutura fabril definitiva da Willys estivesse em 

funcionamento. A conquista da conta de um dos maiores anunciantes do país naquele período 

aumentou o porte da pequena agência de Nascimento, e Flieg foi escalado para outros 

trabalhos ([ENTREVISTA...], 1981b; PALMA, 2003). 

O recurso da seriação também seria usado pelo fotógrafo em outra campanha para a 

Willys, em 1957, idealizada pelo diretor de arte da P.A. Nascimento, Fritz Lessin (ex-diretor 

de arte da Standard). Para uma das fotos, Flieg organizou no galpão da fábrica, com a 

colaboração de um assistente, os 3.860 itens que compunham um jipe, desde as peças 

maiores, como a carroceria, até simples parafusos. Cada grupo de elementos foi pintado de 

uma cor diferente para sinalizar a data em que passaria a ser fabricado no Brasil, o que era 

indicado na legenda que acompanhava a imagem ([ENTREVISTA...], 1981b; PALMA, 

2003). 

De acordo com Palma (2003), Flieg fotografou ainda para uma campanha do Jeep 

Willys intitulada “Onde os outros não passam”. As imagens dessa encomenda foram feitas ao 

ar livre, numa área rural em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. O briefing pedia 

registros que evocassem a potência do automóvel com tração dianteira e traseira, que já fora 

usado até na guerra e era capaz de enfrentar com valentia os terrenos mais acidentados. 

Depois de registrar as cenas, era hora de voltar para a cidade, mas o jipe encalhou, 

provavelmente em razão da lama. A solução foi contar com a providencial ajuda de um carro 

de boi para tirar o veículo do atoleiro. Ao presenciar essa situação anedótica, Flieg tratou de 

fazer um registro pessoal, não vinculado à encomenda (Foto 95).  



178 
 

Em nossa visão, a história dessa foto bem caracteriza a dualidade da modernidade da 

era JK, que se calcava num imaginário de aceleração, potência, velocidade, desenvolvimento, 

urbanidade, mas tinha que se confrontar com problemas estruturais históricos do país 

subdesenvolvido. A imagem do carro de boi, a representação do atraso, puxando o automóvel, 

que simbolizava a modernidade, revela o caráter utópico da experiência desse período e nos 

leva a refletir sobre sua artificialidade, já que imposta à sociedade por uma política de 

governo. 

 

Foto 95 – Making of de campanha da Willys-Overland do Brasil, Cotia, Hans Günter Flieg, 

1956. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

4.3 As máquinas, seus produtos e os homens 

 

Flieg explorou de maneira bastante inventiva as potencialidades formais dos elementos 

que integravam os cenários industriais que fotografava. Características específicas das 

máquinas e dos produtos industriais, como tamanho, espessura, volume, os diferentes 

materiais que os compunham, a conformação de sua superfície (plana, ondulada, circular) e 

qualidades como reflexividade, opacidade, transparência eram valorizadas ao registrá-los por 

meio de ângulos e enquadramentos que reforçavam sua participação nas cenas. Nessas 

representações, as grandes estruturas de metal e ferro (Fotos 96 e 97); o fogo e o vapor que 

saíam de soldas e fornos (Fotos 98 a 102); a eletricidade materializada em luz (Foto 103) são 

recorrências visuais que remetem a um imaginário da indústria, de acordo com Palma (2003).  
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Foto 96 – Refinaria da Pirelli, Cubatão, Hans Günter Flieg, 1955. 

Foto 97 – Torre da Willys-Overland, São Bernardo do Campo, Hans Günter Flieg, 1954. 

       
                   Fonte: MAC/USP (divulgação).                                           Fonte: Palma (2003). 

 

Foto 98 – Linha de montagem da Mercedes-Benz, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1960. 

 
Fonte: Acervo IMS. 
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Foto 99 – Linha de montagem da Willys-Overland, São Bernardo do Campo, Hans Günter 

Flieg, 1957. 

Foto 100 – Produção de ventiladores da Zauli – Rio Branco, São Paulo, Hans Günter Flieg, 

[19--]. 

.        

Fonte: Acervo IMS.                                                   Fonte: Acervo IMS. 

 

Foto 101 – Laminação de cobre na fábrica da Pirelli, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1948. 

Foto 102 – Equipamentos e Instalações Elétricas Industriais Brown Boveri, Estrada de Itu, 

Hans Günter Flieg, 1960. 

       
             Fonte: Acervo IMS.                                                                              Fonte: Acervo IMS. 
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Foto 103 – Linha de montagem da Willys-Overland, São Bernardo do Campo, Hans Gunter Flieg, 

1957. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

As opções do fotógrafo no tratamento do maquinário em suas representações 

estabelecem relação com os pressupostos formais da fotografia moderna europeia e norte-

americana a partir dos anos 1920, exemplificados nas fotografias industriais de Germaine 

Krull, Albert Renger-Patzsch, Margaret Bourke-White, que abordamos na seção 2, ao 

comentar a estética da máquina, ou seja, a ênfase nas formas geométricas do aparato industrial 

e nas propriedades do metal, para conferir monumentalidade aos equipamentos e, ao mesmo 

tempo, ressaltar sua funcionalidade e simplicidade.  

Em suas fotografias industriais, como aponta Mammì (2013), Flieg incorporou os 

recursos que caracterizam a fotografia moderna: composição por diagonais, saltos de escala, 

enquadramentos em plongé (de cima para baixo) e contraplongé (de baixo para cima), ponto 

de vista vertical. Burgi (2014a) avalia o uso de duas linguagens fotográficas nas obras de 

Flieg, decorrentes dos equipamentos que ele utilizou: a Linhof, que proporcionava maiores 

possibilidades de enquadramento e de correção da perspectiva com a báscula; e a Leica, 

apropriada ao registro de elementos em série. Com a Linhof, segundo Burgi (2014a), Flieg 

criava as poses ou cenas das fotografias industriais, às quais, graças ao seu direcionamento, 

funcionavam como pequenas narrativas ou, na comparação do crítico de fotografia, a tableaux 
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vivants, expressão francesa para designar a encenação por atores do posicionamento e do 

gestual de personagens de uma pintura clássica, também conhecida como pintura viva.  

Já ao fotografar objetos seriados com a Leica, na visão de Burgi (2014a), Flieg 

também construía narrativas, só que mais próximas da linguagem da reportagem jornalística. 

Em depoimento à nossa pesquisa,116 já citado na seção 2, quando abordamos os equipamentos 

usados pelo fotógrafo ao longo da carreira, Flieg comentou que a Leica foi usada nas 

primeiras reportagens industriais, mas logo ele percebeu que a máquina não era a ideal para 

esse tipo de registro, por questões de enquadramento e de uso de objetivas, então passou a 

usar uma câmera da Lechner, que permitia ampliações maiores do negativo em chapa de vidro 

ou filme rígido. 

Tanto quanto os operários, as máquinas eram personagens nas representações. Sua 

escala muitas vezes superlativa em relação ao elemento humano, sua desconcertante presença 

a tomar quase toda a dimensão da fotografia, sua configuração ora zoomórfica, ora fálica, a 

exemplo dos transformadores e equipamentos elétricos da Brown Boveri (Fotos 104 a 107), 

davam aos registros a dramaticidade que o fotógrafo desejava. A objetividade da fotografia 

técnica de equipamentos, o que seria esperado na encomenda de uma reportagem de indústria, 

era muitas vezes quebrada pela visão autoral do fotógrafo, que levava essas peças e suas 

engrenagens ao limite entre o figurativo e o abstrato – também um claro sinal de 

pertencimento desse conjunto de imagens à linguagem da fotografia moderna do entreguerras. 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 5 de agosto de 2019. 
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Foto 104 – Equipamentos e Instalações Elétricas Industriais Brown Boveri, Estrada de Itu, 

Hans Günter Flieg, c1960. 

 
Fonte: Acervo IMS.  

 

Foto 105 – Equipamentos e Instalações Elétricas Industriais Brown Boveri, Estrada de 

Itu, Hans Günter Flieg, 1961. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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Foto 106 – Equipamentos e Instalações Elétricas Industriais Brown Boveri, Estrada de Itu, 

Hans Günter Flieg, 1964. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Foto 107 – Equipamentos e Instalações Elétricas Industriais Brown Boveri, Estrada de Itu, 

Hans Günter Flieg, 1965. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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Na representação do maquinário industrial, fica clara a influência que a leitura dos 

livros de Paul Wolff teve na conformação do estilo fotográfico de Flieg, conforme narramos 

na seção 2, especialmente quando o fotógrafo alemão, introdutor da câmera Leica, declara ser 

“preferível uma representação de fato „fantasiosa‟ a uma representação tediosa e 

inexpressiva‟” (DERENTHAL, 2014, p. 21). Assim, nas fotos de Flieg supera-se, como 

aponta Burgi (2014a), a dimensão referencial da fotografia, sua função documental, e abre-se 

espaço para leituras formais e poéticas. Ao contemplar as máquinas nas representações do 

fotógrafo, é inevitável a percepção de serem aparatos que a qualquer momento podem 

adquirir vontade própria e roubar a cena. Esse devaneio de ficção científica é possível porque, 

como alerta Mammì (2013):  

 

[...] as fotografias de Flieg têm algo a mais, e mais difícil de definir: é uma espécie 

de exagero da imaginação, um transbordamento que faz com que as coisas pareçam 

ter vida, sejam mais volumosas, mais presentes, até mais inquietantes do que se 

esperaria. (MAMMI, 2013, p. 36). 

 

Flieg não deixava de cumprir as demandas comerciais de suas encomendas, mas 

acrescentava a elas um olhar autoral que muitas vezes se desprendia da objetividade 

documental, claro que dentro dos limites impostos pelo cliente, como observa Derenthal 

(2014): “Afinal, o que importava era o sucesso comercial das fotografias, a possibilidade de 

aproveitá-las como publicidade e documentação.” (DERENTHAL, 2014, p. 23). 

Para Titan Júnior (2013), as fotografias de Flieg funcionam “em dupla chave – 

documental e imaginário”. O crítico vai além ao observar que as superfícies metálicas e as 

estruturas mecânicas assumem conotações orgânicas, por vezes eróticas:  

 

[...] assim o catálogo de produtos de Flieg começa a se povoar de criaturas estranhas. 

As máquinas parecem se multiplicar como em sonho, as torres e reatores ganham ar 

vagamente fálico, as tubulações mais parecem veias ou entranhas, as turbinas 

elétricas se enrodilham como vermes gigantescos [...] (TITAN JÚNIOR., 2013, p. 

18). 

 

A presença cênica arrebatadora das máquinas nas fotografias de indústria se repetia no 

registro dos produtos que elas fabricavam. Os objetos industrializados eram fotografados por 

Flieg de forma direta, clara, com o registro centrado no motivo, e o fotógrafo procurava 

entender o processo industrial das peças para manter a fidedignidade às suas características 

formais. Essa abordagem, que Strauss (2008, p. 32) denomina de “fidelidade ao objeto”, é 

uma característica da fotografia da Bauhaus e da Nova Objetividade, e diz respeito ao modo 
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de fotografar que Renger-Patzsch preconizou em seu livro O mundo é belo (1928), que 

também abordamos na seção 2. (STRAUSS, 2008) 

De acordo com a historiadora da arte Annateresa Fabris (2015), baseada na leitura do 

teórico da publicidade Raúl Éguizabal, a percepção do objeto para alguns fotógrafos 

modernos europeus e norte-americanos apresentava características comuns:  

 

[...] imagens nítidas e bem definidas; concentração em formas, geometria e 

contrastes tonais; poesia do cotidiano, do detalhe mínimo e fugaz; descoberta de 

uma beleza insólita nas coisas mais anódinas e nos objetos industriais. (FABRIS, 

2015, p. 26). 

 

Para a autora, a publicidade e, particularmente a fotografia publicitária, conferem um 

papel preponderante ao objeto.  

Segundo Palma (2003), a renovação da fotografia da década de 1920 instaurou um 

padrão que respondeu às necessidades da publicidade em relação à representação de objetos: 

 

Fotógrafos [...] trabalharam a fotogenia dos objetos cotidianos da sociedade 

industrial, em fotografias extremamente bem cuidadas do ponto de vista técnico e de 

composição. [...] Iluminação cuidada para cada tipo de objeto, fundos em geral 

neutros, pesquisa de materiais e muitas técnicas e expedientes eram preocupações 

essenciais desses fotógrafos. Assim, esta fotografia dos anos 20 voltou-se ao 

cuidado artesanal na produção que visava primordialmente obter a beleza a partir da 

precisão e nitidez das imagens. São fotos dotadas de um despojamento retórico que 

jogam todo o peso nos aspectos sensoriais da representação. (PALMA, 2003, p. 

232). 

 

A esse respeito, Burgi (2014a, p. 12) faz alusão a “um universo imagético voltado para 

o êxtase das coisas”, no qual a fotografia, a partir dos anos 1950, no Brasil, se tornou a 

ferramenta por excelência para o registro e a visualização dos objetos da sociedade industrial 

e para sua comercialização e circulação pela publicidade. O autor filia a produção de Flieg a 

esse “universo”, especialmente a fotografia de produto, em que o objeto é fotografado para 

atender à criação de campanhas publicitárias. 

Ao analisar as fotografias de produtos de Flieg, especialmente cristais (Foto 108), 

Martins (2011) evoca a noção de “objetos puros” para ressaltar a ausência da dimensão social, 

que estaria na base da relação entre fotografia e história, de acordo com a bibliografia que 

consultamos, referenciada na Introdução da dissertação. Aqui cabe uma distinção: o autor se 

refere à documentação dos objetos como parte das reportagens industriais, em que estes 

aparecem como o resultado do processo fabril. Mas, como vimos na seção 3, no contexto de 

campanhas publicitárias, Flieg criou stills em que os produtos eram apresentados em situações 

que remetiam à sua usabilidade, seu contexto social. Já os objetos retratados na documentação 
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de indústria estão no centro da representação e não há nada além de sua presença na cena e 

suas características determinando as escolhas que o fotografo fará ao registrá-los. Flieg não 

lança mão de nenhum elemento que os explique ou justifique, nenhuma relação os vincula à 

condição de mercadoria, ao consumo, à massificação. E isso se dá no momento em que a 

mercadoria assume um papel central na vida do país, em razão da política industrial 

desenvolvimentista de JK.  

 

[...] é tentar criar um imaginário da mercadoria em que a mercadoria não tem a sua 

tensão teórica, histórica [...] entre forma e conteúdo, uso e forma [...]. É um milagre 

que o Flieg tenha conseguido entrar nesse jogo e nesse imaginário, que é o 

imaginário da produção inteiramente determinada pelo valor de troca e pelo 

comércio, pelo negócio. [...] Você não pode pensar um copo sem o contexto do 

copo, um cálice, um vaso. Tem que ter o contexto [...] o valor de uso da coisa. E não 

tem nada! Uma garrafa de vinho, de água, um vaso de flores, uma toalha. [...] Os 

objetos flutuam sobre o abismo do vazio. [...] Você tem a impressão de que está 

lendo o livro do Gênesis, como se o mundo não estive constituído ainda e vai ser 

constituído em função de um objeto-mercadoria, é ele que faz o mundo e não o 

mundo que o faz. (MARTINS, 2011). 

 

Foto 108 – Cristais lapidados por Mario Seguso, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1964.117 

 
Fonte: Palma (2003).  

                                                           
117

 Comentamos sobre a encomenda fotográfica do lapidador italiano Mario Seguso a Flieg na seção 2. 
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Se por um lado essa forma de representar não privilegia a função social dos objetos, 

por outro investe em sua função estética, já que trabalha com certa exacerbação de sua beleza, 

ou, como define Mammì (2013, p. 37), com sua intensidade ou “excesso de presença”. A 

iluminação é elemento-chave nesse caso. O fotógrafo dirigia a iluminação, que, como 

detalhou em depoimento ao MIS/SP ([ENTREVISTA...], 1981b), era pensada ao mesmo 

tempo que decidia as poses que gerariam os registros que faria. Para os objetos, Flieg escolhia 

a iluminação indireta – conforme detalhamos na seção 2 ao apresentar a série de fotografias 

da Cristais Prado e o uso do suporte de vidro para as peças, uma técnica distintiva de seu 

trabalho, que causava a sensação de que estas estavam flutuando. A iluminação também 

permitia uma melhor visualização do contorno dos objetos, realçado pelo contraste entre as 

áreas claras e escuras da composição.  

Em alguns enquadramentos, a proximidade do ângulo de captura dos objetos permitia 

uma composição mais abstrata. Ao explorar as características dos materiais que compunham 

os objetos, por sua vez, o fotógrafo provocava uma percepção tátil desses componentes. 

Assim, por exemplo, um feixe de lã de vidro (Foto 109), isolado de seu contexto de ser um 

componente industrial e enquadrado meticulosamente para o registro, nos leva à imediata 

associação com as formas de uma escultura – semelhante à Unidade tripartida, de Max Bill, 

de acordo com Titan Júnior (2013) – ou ainda com cabelos cuidadosamente penteados. A 

disposição do rolo de papel que sai de uma máquina de calcular, em outro registro de grande 

plasticidade, igualmente nos sugere formas esculturais (Foto 110). No registro do jogo de 

ferramentas Heinz (Foto 111), também realizado com a técnica aplicada aos cristais – 

iluminação indireta sobre as peças depositadas em suporte de vidro –, o contorno dos 

utensílios é realçado, bem como as áreas brilhantes e opacas do metal que os compõe. O 

registro é tão limpo que ressalta a textura de cada uma das ferramentas, com suas áreas 

rugosas ou lisas. 

 

Ao capturar as ferramentas Heinz ou a fibra de vidro Vidrosa para fins de 

publicidade, por exemplo, o fotógrafo aborda esses objetos de tal modo que eles 

deixam de figurar como amostras de mercadorias produzidas em série. Flutuando 

num espaço indefinido, sob uma luz artificial que os descontextualiza ainda mais, 

eles se apresentam como pura forma plástica, despida de finalidade aparente, que só 

volta a se evidenciar quando a imagem é recontextualizada como parte de um 

anúncio comercial ou outro material de divulgação. Nesse estado de pura 

plasticidade, os objetos de Flieg são, ao mesmo tempo, perfeitamente visíveis e 

enigmáticos, evidentes e insólitos [...]. (TITAN JÚNIOR, 2013, p. 17-18). 
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Foto 109 – Lã de vidro Vidrosa, São Paulo, Hans Günter Flieg, c1957. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Foto 110 – Calculadora Logos 270 Olivetti, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1974. 

 
Fonte: MAC/USP (divulgação). 
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Foto 111 – Ferramentas Heinz, São Paulo, Hans Günter Flieg, c1965. 

 
Fonte: Oliveira (2014). 

 

Em ensaio crítico, o poeta Eucanaã Ferraz (2014) analisa a fotografia da calculadora, 

questionando o sentido da disposição da máquina e do rolo de papel na composição: 

 

Considerando que nossa apreensão dos planos (como um quadro ou uma fotografia) 

inicia-se pelo lado esquerdo, a escolha foi arriscada, já que o objeto protagonista foi 

deslocado para a direita. Os olhos do espectador, assim, encontram primeiro a 

sinuosidade do papel para só depois se defrontarem com a calculadora. (FERRAZ, 

2014, p. 33).  

 

A respeito desse comentário, em depoimento a esta pesquisa,118 o fotógrafo esclareceu 

que o arranjo dos elementos foi proposto pelo artista plástico e diretor de arte da Olivetti, o 

italiano Bramante Buffoni (1912-1989), para o projeto gráfico de uma publicação, em que a 

calculadora ocupava a capa e o rolo de papel a contracapa, sendo que a visualização da 

imagem era fragmentada entre a frente e o verso do livro. 

Sobre as ferramentas Heinz (Foto 111), em depoimento a esta pesquisa119 e em 

depoimento ao MIS/SP ([ENTREVISTA...], 1981b), o fotógrafo comentou que, ao receber a 

encomenda de seu amigo Heinz Kamnitzer, proprietário da fábrica Ferramentas para 

                                                           
118

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 22 de agosto de 2019. 
119

 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 5 de agosto de 2019. 
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Indústrias Heinz, para fotografar as peças produzidas pela empresa, enviou seu orçamento, 

mas o empresário achou o valor muito alto. Havia o orçamento de outro fotógrafo, de menor 

valor, porém esse profissional teria custos extras para fazer retoque americano nas imagens 

(técnica que abordamos na seção 2). Flieg convenceu o amigo a aceitar seu orçamento 

mostrando que o valor era semelhante ao do colega se considerado o custo do retoque, com a 

diferença de ele faria o trabalho sem usar desse artifício, que preteria por achar que tirava a 

naturalidade dos registros. Para tanto, exigiu um jogo de peças novo, sem qualquer marca de 

uso, para realizar o trabalho. Flieg considera essa passagem um marco de sua carreira, pois foi 

a primeira vez que conseguiu convencer um cliente a desistir de usar o retoque. A foto foi 

impressa no folheto de propaganda da empresa. Para maior correção da informação, também 

consultamos Palma (2003). 

Se abordamos a representação por Flieg da máquina e de seus produtos, os objetos, 

cabe ainda mencionar um terceiro elemento interagente na configuração do espaço industrial: 

o operário. No início desta seção, mostramos como o fotógrafo representou as relações 

profissionais nesses ambientes, com a abordagem temática da hierarquia funcional, que pela 

recorrência e pelo uso de elementos comuns, como a vestimenta, acabaram por criar um 

padrão visual. Cabe agora nos determos na relação entre o homem e a máquina, que também 

se configura como um tema nas narrativas que o fotógrafo criava nos registros de suas 

reportagens.  

Como mencionamos anteriormente, naqueles anos 1950, a estrutura fabril brasileira 

ainda estava longe dos padrões dos países considerados desenvolvidos, como Inglaterra, 

Alemanha, França e Estados Unidos, que já haviam superado a Segunda Revolução Industrial 

(1850 a 1945) e tinham sua indústria consolidada, e a aposta de JK com seu Plano de Metas 

era na modernização de nosso parque industrial, levando-o a um patamar de eficiência e 

produtividade semelhante ao internacional. O exemplo da automotiva Willys-Overland, que 

abordamos, é elucidativo nesse sentido. A “fábrica” não passava de um barracão com uma 

dezena de operários e produção mensal ínfima. Mesmo a Fábrica de Calçados Clark, que 

Flieg fotografou em 1953, era uma estrutura do século XIX, com máquinas movidas a 

vapor.120  

Ao tomar contato com algumas estruturas industriais rudimentares que fotografava e 

verificar seu déficit tecnológico, em vez de reforçar esse aspecto, Flieg optava pelo caminho 

                                                           
120

 Em relação à permanência na metade do século XX de estruturas fabris remanescentes do século XIX, 

recomendamos o documentário Chapeleiros (Adrian Cooper, 1983), sobre o cotidiano dos operários de uma 

fábrica de chapéus na região de Campinas, cujo maquinário, a exemplo da Clark, também era movido a vapor. 
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inverso, o de redimensionar o espaço, alterar as condições do referente na representação, 

ampliando-o para atender à expectativa de grandeza que provavelmente seu cliente desejava 

transmitir. Para tanto, dispunha de seus equipamentos, sua compreensão da técnica fotográfica 

e das possibilidades formais e estéticas de representação, além de uma boa dose de 

inventividade.  

Na representação da interação entre homem e máquina, o fotógrafo recorria 

frequentemente à utilização do elemento humano como escala, para demonstrar a grandeza 

das máquinas, um padrão visual bastante comum na fotografia industrial do pós-guerra, 

segundo Derenthal (2014). E a tônica dessa interação era a de reforçar o trabalho, a operação 

que estava sendo feita, de maneira encenada ou não. Dessa forma, ao homem cabia 

representar atributos como força, destreza, domínio técnico ou mesmo habilidade manual em 

fazeres artesanais. São raras as expressões corporais que denotam subjetividade, o olhar é 

sempre compenetrado na máquina, o homem está para ela, é sua extensão, de certa maneira 

compartilha de seu automatismo. 

Semelhante ao que Martins (2011) observa na fotografia de objeto, entendemos que 

nas cenas de interação homem-máquina, o fotógrafo diluía a dimensão do homem como 

sujeito social e do trabalho como função social, restando apenas sua característica alienante, 

como observa Palma (2003). E isso nos tempos em que as demandas do trabalhismo, que 

estava no poder no Brasil desde Getúlio e nele permaneceria até o golpe civil-militar de 1964, 

bem como a atuação sindical e as reivindicações da classe operária em greves estavam na 

ordem do dia. 

De toda forma, também fazendo um paralelo com a fotografia de objeto, em que 

mencionamos uma exacerbação da plasticidade, que Mammì (2013) denomina como “excesso 

de presença”, o que transparece, em nossa visão, das cenas de interação homem-máquina é a 

estetização do trabalho, a beleza do ato produtivo, do funcionamento dos mecanismos 

acionados pelo homem (Fotos 112 a 117).  

  



193 
 

Foto 112 – Operário da Mercedes-Benz do Brasil, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1956. 

Foto 113 – Operário da IBESA – Indústria de Embalagens S/A, São Paulo, Hans Günter 

Flieg, 1950. 

       
Fonte: Acervo IMS.                                                       Fonte: Acervo IMS. 

 

Foto 114 – Soprador de vidro da Nadir Figueiredo, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1953. 

Foto 115 – Fabricação manual na Calçados Clark, São Paulo, Hans Günter Flieg, 1953. 

       
Fonte: Acervo IMS.                                                       Fonte: Acervo IMS. 
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Foto 116 – Costureiras de capotas do Jeep, Willys-Overland do Brasil, São Bernardo do 

Campo, Hans Günter Flieg, 1954. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Foto 117 – Funcionários da Cristais Prado, São Paulo, Hans Günter Flieg, c1947. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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Em nossa pesquisa, constatamos que a Foto 117 é um dos poucos registros criados 

pelo fotógrafo em que se observam características subjetivas dos operários. Em depoimento a 

esta pesquisa,121 a respeito desta representação, o fotógrafo comentou que, sempre que 

solicitado, registrava os empregados de determinada indústria reunidos. Esses pedidos às 

vezes vinham dos próprios funcionários, que se sentiam valorizados ao ser retratados. Com 

alguns clientes inclusive, como a Zauli – Rio Branco, Flieg tinha o trato de, a cada 100 

registros, criar uma foto com toda a equipe. 

 

4.4 Nas grandes obras, o natural e o industrial 

 

Outra temática da documentação fotográfica de Flieg são as reportagens ambientadas 

em hidrelétricas e termelétricas, realizadas entre as décadas de 1950 e 1970.122 

Cronologicamente, essas coberturas começaram em 1956, quando o fotógrafo registrou para a 

Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), do Grupo Votorantim, a construção da Usina 

Hidrelétrica de Cachoeira do França, no vale do rio Juquiá, no município de Juquiá, São 

Paulo. Nesse mesmo ano, Flieg documentou a Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes 

(antiga Usina Hidrelétrica de Peixoto), entre os municípios de Ibiraci e Delfinópolis, Minas 

Gerais, para a Brown Boveri.  

Entre 1972 e 1975, por encomenda do consórcio italiano Grupo Industrial Elettro 

Meccaniche Per Impianti All‟Estero (GIE), fotografou a construção das usinas hidrelétricas do 

Complexo Urubupungá-Jupiá-Ilha Solteira, na bacia do rio Paraná: Usina Hidrelétrica 

Engenheiro Souza Dias (Jupiá), na interseção dos rios Paraná e Sucuriú, entre as cidades de 

Três Lagoas (MS) e Castilho (SP); e Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, na divisa dos estados 

de São Paulo e Mato Grosso (SÃO PAULO, [1981]). De acordo com Palma (2003), os registros 

anuais da evolução da obra de Ilha Solteira constituem-se numa das documentações mais 

sistemáticas feitas pelo fotógrafo. 

O consórcio de indústrias italianas de equipamentos elétricos GIE foi autorizado a 

funcionar no Brasil por JK, em 1958. Flieg foi indicado pela diretoria da Brown Boveri para 

realizar coberturas fotográficas para essa companhia (SÃO PAULO, [1981]). Em 1962, o GIE 

foi contratado pela estatal Centrais Elétricas de Urubupungá (Celusa) para integrar o 

consórcio de empresas participantes da construção das hidrelétricas da bacia do Rio Paraná, 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 1 de agosto de 2019. 
122

As coberturas fotográficas de hidrelétricas e termelétricas realizadas por Flieg estendem o recorte temporal de 

nossa pesquisa (décadas de 1940 a 1960), mas optamos por acrescentar esses trabalhos por entendermos que são 

uma extensão do tema da fotografia industrial. 
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projetadas para aumentar a capacidade energética dos estados do Sudeste, em especial São 

Paulo, a região mais industrializada do país (SILVA; ROTTA; COSTA, [2006]). Para o GIE, 

Flieg fotografou também o Complexo Termelétrico Governador Jorge Lacerda, em Capivari 

de Baixo, localidade próxima ao município de Tubarão, em Santa Catarina, e a Usina 

Termelétrica Presidente Médici, na cidade de Candiota, Rio Grande do Sul, em 1977. 

Em decorrência da implantação da CBA, em 1955, a Votorantim iniciou a construção 

de usinas hidrelétricas próprias para sustentar a demanda de energia necessária à operação da 

fábrica de alumínio, tornando-se, assim, menos dependente da energia gerada pelo Estado 

(VOTORANTIM, [2019a]). Entre 1975 e 1976, Flieg voltou a registrar as usinas hidrelétricas 

do Complexo Juquiá, dessa empresa (Cachoeira do França, Serraria, Cachoeira de Alecrim, 

Barra, Cachoeira do Fumaça, Salto do Iporanga e Itupararanga), construídas nos rios Juquiá e 

Sorocaba, que compõem a bacia hidrográfica do rio Ribeira do Iguape, no estado de São 

Paulo.  

Além de Flieg, outro profissional que se dedicou ao registro de hidrelétricas foi 

Thomaz Farkas, o que demonstra que esse era um filão de mercado, dentro da fotografia 

industrial, para alguns fotógrafos modernos. No caso de Farkas, os registros fizeram parte da 

formação do fotógrafo como engenheiro, por meio da exploração dessas grandes estruturas de 

concreto a partir das possibilidades formais oferecidas pela linguagem moderna.  

Em nossa visão, ao criar imagens de grandes obras de usinas hidrelétricas e 

termelétricas, Flieg se colocou mais próximo do que, em estrito senso, se conceitua como um 

fotógrafo documental: “[...] profissional que produz uma grande reportagem fotográfica 

resultante de um envolvimento de anos de trabalho sobre um determinado aspecto da vida 

[...]” (COELHO, 2012, p. 22). Nossa percepção se respalda na intensidade dos trabalhos 

realizados e no conjunto de imagens resultante da cobertura sistemática do fotógrafo, capaz de 

construir uma narrativa visual potente para esse tema.  

A série documenta o desenvolvimento da engenharia e o aumento da infraestrutura 

energética do país, através da exploração de fontes hidráulicas (no caso das hidrelétricas) e 

minerais (com a combustão do carvão, as termelétricas fornecem uma fonte alternativa de 

geração de energia), em decorrência da crise mundial do petróleo a partir de 1973. É 

importante frisar que, nas coberturas de hidrelétricas e termelétricas, o fotógrafo foi 

contratado pela iniciativa privada, como em todos os trabalhos que realizou ao longo da 

carreira, não tendo, portanto, nenhuma relação direta com o governo militar e com as 

companhias estaduais de energia envolvidas nessas empreitadas. No entanto, suas imagens 
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acabam por se constituir em registros documentais do investimento nesse setor no período da 

ditadura. 

Da mesma forma que procedeu nas coberturas de plantas industriais desde os anos 

1950, Flieg fez o registro pormenorizado de cada uma dessas grandes obras. Nas hidrelétricas, 

fotografou as barragens com suas comportas; os vertedouros de água; os ambientes internos, 

como salas de comando operacional e casas de força, onde se instalam turbinas e geradores; 

os equipamentos elétricos e mecânicos; os transformadores de energia; as estruturas para a 

tomada de água e para o controle de sua vazão, entre outras partes. Nas termelétricas, 

caldeiras, turbinas, geradores, transformadores, condensadores.  

As imagens dos grandes espaços abertos em que essas obras foram instaladas, no 

entanto, são as que inegavelmente possuem maior apuro formal e técnico. Nessas imagens, 

sobressai, não se sabe se de acordo com a expectativa dos clientes ou se por uma leitura 

poética do tema pelo fotógrafo, o duelo entre a natureza e a engenharia. Flieg registrou, em 

diferentes ângulos e enquadramentos, a densidade de cenários até então intocados, para 

mostrar a transformação das condições naturais do ambiente com a implantação dessas 

grandes estruturas industriais.  

Para criar registros de grande plasticidade das hidrelétricas e termelétricas em meio à 

natureza, o fotógrafo teve que adaptar sua técnica e escolhas formais para uma nova situação, 

mais complexa do que o registro das fábricas, muitas delas, como mencionamos, instalações 

rudimentares que ele redimensionava, com os recursos técnicos de que dispunha e com seu 

olhar fotográfico, para que representassem uma indústria brasileira idealizada, desenvolvida e 

pujante.  

No caso das grandes obras, muitas vezes o aspecto rudimentar persistia, cobrando do 

fotógrafo ajustes em sua prática para driblar problemas operacionais. No entanto, Flieg, que a 

essa altura já tinha um processo de trabalho formatado, pôde adaptar-se sem perder a 

inventividade e o caráter autoral de suas representações. Um exemplo das especificidades da 

cobertura de grandes obras e de seu esforço para entregar registros que não precisassem ser 

retocados foi dado pelo fotógrafo quando comentou, em depoimento para o MIS/SP, a 

reportagem da usina termelétrica de Candiota (RS), para o GIE, em 1977: 

 

Havia uma falha técnica nos filtros de cinzas, nas chaminés [...] saía fumaça 

poluente [...] era uma falha grave. [A cobertura fotográfica era] para um catálogo de 

vendas em cores [...] distribuído em todo o mundo. Essa firma instala usinas na 

China, na África, na Europa e muitas na América do Sul. O engenheiro disse: “Não 

pode haver fumaça! Vê lá o que você faz: mistura fumaça com as nuvens e depois 

retoca”. Durma-se com um barulho desses! Cheguei à noite [à cidade] e vi uma linda 

fumaça a 5 quilômetros. Fui ao hotel dos engenheiros com o barulho da usina nos 
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ouvidos. Às 5 horas da madrugada acordo, não há mais barulho. Quando veio o dia, 

vejo a usina parada. [...] Havia uma tal ineficiência do pessoal que volta e meia essa 

usina estava parada. Meu problema estava resolvido, tirei lindas fotos sem fumaça. 

Quando chegou o catálogo impresso da Itália, isso é um absurdo, na capa eles 

tinham retocado o fotolito de quatro cores com um pouquinho de branco, porque ao 

menos um pingo de vapor deveria sair [das chaminés] ([ENTREVISTA...], 1981c). 

 

Outro exemplo vem da colaboração de Flieg para a CBA, do grupo Votorantim, que se 

iniciou com a cobertura fotográfica que precedeu a inauguração da fábrica, situada ao longo 

da estrada de ferro Sorocabana, próximo à antiga estação Rodovalho, na atual cidade de 

Alumínio, região de Sorocaba, em 1955. Sobre essa cobertura, Flieg se lembra de que ao se 

deparar com uma estrutura industrial de 1,2 quilômetro de extensão, ao longo da ferrovia 

(Foto 118), entrou em “pânico”, indeciso sobre o que fazer e a quantidade de fotos que tiraria, 

pois a fábrica era bastante complexa: 

 

[...] andei pela fábrica, conheci [...] e fui anotando o que precisava. Uma vez feita a 

visita à fábrica, eu sabia o que queria fazer. Ao andar, já pedia para tratar as poças 

d‟água. O engenheiro me disse que num determinado lugar havia uma falha, não 

estava em ordem. [O fotógrafo pediu para corrigir o problema] É preciso ser muito 

duro [com os clientes]. [...] não posso fotografar hoje um lugar que não está em 

ordem e amanhã as fotos serem publicadas. ([ENTREVISTA...], 1981c). 

 

Foto 118 – Instalações da Companhia Brasileira de Alumínio, Antiga Estação do Rodovalho, 

Hans Günter Flieg, 1976. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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Em depoimento a esta pesquisa,123 o fotógrafo comentou sobre a inauguração da CBA, 

considerada a maior fábrica brasileira à época, de acordo com Votorantim ([2019a]). No 

início da cobertura, o vice-presidente da companhia, Miguel Carvalho Dias, solicitou as fotos 

produzidas para apresentá-las a Café Filho, a fim de convencer o presidente, que estava 

reticente, a ir à inauguração. Flieg montou um álbum com cópias contato 9 x 12 cm e 

entregou ao empresário. Ao ver o álbum, Café Filho se convenceu da importância da obra e 

confirmou presença. Num dos registros da abertura, segundo Flieg publicado em O Cruzeiro, 

aparecem Café Filho, Jânio Quadros (governador de São Paulo), o senador José Ermírio de 

Moraes e seu filho Antonio Ermírio de Moraes em frente a uma mesa folheando o álbum 

montado pelo fotógrafo. Uma foto similar a esta se encontra em Votorantim ([2019b]), além 

de um registro de Flieg da companhia datado de 1960. 

Em nossa visão, os trechos do depoimento do fotógrafo que selecionamos demonstram 

não só o rigor com que Flieg tratava seu ofício, exigindo as melhores condições ambientais 

para fotografar, mas também dois aspectos bastante importantes e distintivos de sua produção: 

o primeiro deles, que comentamos anteriormente, é que Flieg era consciente de que suas 

fotografias não eram apenas técnicas, mas também artísticas. Em razão disso, havia no 

processo de trabalho do fotógrafo uma preocupação com cada registro produzido que se 

assemelha com a concepção de obras de arte. Comentamos nesta seção que Flieg decidia cada 

pose em uma cobertura e, a partir delas, fazia o número de registros necessário. Essa 

metodologia adotada pelo fotógrafo é próxima do fazer artístico. As poses do fotógrafo 

equivalem a quadros; e os inúmeros registros a partir das cenas criadas ressoam à ideia de 

matriz e cópia, presente, por exemplo, na gravura. Ou seja, havia uma intenção artística em 

sua atuação, se não declarada pelo menos idealizada.  

O segundo aspecto distintivo é a preocupação com a perenidade dos registros (daí a 

procura por uma instituição de guarda para seu arquivo, que relatamos na Introdução da 

dissertação) e seus usos ao longo do tempo, ao circular socialmente, exemplificados na frase: 

“[...] não posso fotografar hoje um lugar que não está em ordem e amanhã as fotos serem 

publicadas” ([ENTREVISTA...], 1981c). Em nossa visão, a atenção com a trajetória futura de 

suas imagens é decorrente do fato de que Flieg também sabia que sua documentação 

fotográfica tinha interesse histórico. Ou seja, mesmo que não fosse o ponto de partida de seus 

registros, já que a fotografia de Flieg em sua origem não é histórica (conforme a conceituação 

que também apresentamos na Introdução), havia no fotógrafo a compreensão de que o 
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 19 de agosto de 2019. 
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conteúdo que estava fotografando se constituía em uma fonte visual para o trabalho do 

historiador. 

O envolvimento de Flieg com o tema das grandes obras, o que em nossa visão o 

aproxima do trabalho do fotógrafo documental, transparece no apuro formal, técnico e 

estético das representações. O fotógrafo registrou as hidrelétricas do alto de andaimes para 

criar vistas aéreas e panorâmicas que demonstram a monumentalidade dessas estruturas. Fez 

tomadas de baixo para cima e no sentido inverso com o uso da lente grande-angular. Também 

registrou isoladamente barragens, redes de fiação, estruturas de ferro, turbinas, maquinário, 

explorando prolongamentos de linhas diagonais, a horizontalidade e a verticalidade dos 

elementos das cenas. Utilizou recursos formais como a seriação de elementos em 

composições em perspectiva, para reforçar a noção de profundidade dos ambientes internos, e 

a fragmentação dos equipamentos de metal para ressaltar as formas curvas e retas (PALMA, 

2003). 

A poesia das imagens fica explícita, por exemplo, na criação de narrativas visuais 

como nos registros sequenciais da Usina Hidrelétrica de Itupararanga (Fotos 119 a 121). 

 

Foto 119 – Usina Hidrelétrica de Itupararanga, Rio Sorocaba, Hans Günter Flieg, 1975. 

 
Fonte: Acervo IMS. 
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Foto 120 – Usina Hidrelétrica de Itupararanga, Rio Sorocaba, Hans Günter Flieg, 1975. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Foto 121 – Usina Hidrelétrica de Itupararanga, Rio Sorocaba, Hans Günter Flieg, SP, 1975. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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No primeiro registro (Foto 119), Flieg criou uma vista panorâmica do terreno, cujo 

ponto de tomada são os rochedos no primeiro plano. A composição vertical conduz o olhar 

para a exploração da imensa cobertura verde do vale do rio em que a hidrelétrica está 

implantada, até que se chega ao plano médio, em que, centralizado, está um fragmento da 

parte superior da barragem. O percurso do olhar continua até o fundo da imagem, em que se 

visualiza a continuidade do vale até a linha do horizonte, onde se funde com o céu e algumas 

nuvens, dando a ideia da dimensão do espaço. Nessa imagem, o fotógrafo trabalhou com as 

proporções entre a natureza, que ganha o maior espaço e é mostrada de forma exuberante, e a 

barragem, que, apesar de ser uma grande estrutura, aparece apenas como um elemento 

diminuto e cujo tamanho real é apenas sugerido.  

Na foto seguinte da sequência (Foto 120), a natureza vai cedendo espaço para a 

barragem e o rio. O enquadramento reserva à cobertura verde o primeiro plano na parte 

inferior da imagem, em que ganha destaque um tronco de árvore que é cortado na 

extremidade direita. O ângulo aproxima mais a barragem, que, centralizada, ainda não é 

apresentada totalmente, mas apenas sua parte superior. Nessa imagem, o fotógrafo trabalhou 

com a expectativa do observador, ao lançar mão de certo suspense ao não revelar a barragem 

por completo. O elemento que ganha destaque, também no centro da composição, é o leito 

sinuoso do rio antes de chegar à estrutura de concreto. Nele, se refletem as nuvens do céu, 

num detalhe bastante plástico. A imagem também se prolonga ao horizonte.  

Por fim, a terceira parte da sequência (Foto 121) desfaz o mistério e revela em sua 

plenitude a grande barragem, com seus incontáveis vertedouros. Flieg fez o registro a partir de 

um ponto de tomada que possibilitou a visualização lateral e frontal da estrutura. Um poste do 

lado esquerdo, na parte lateral da barragem, quebra a horizontalidade da construção. O 

enquadramento dá destaque à linha diagonal do topo da parte frontal da estrutura, que conduz 

o olhar da extremidade esquerda para a direita da imagem, onde há o encontro da barragem 

com a vegetação montanhosa. Nessa fotografia, há bastantes contrastes entre áreas claras e 

escuras: a vegetação é mostrada no primeiro plano sob a forte luminosidade solar e ao fundo 

as montanhas conformam uma área mais escura da imagem. A presença do céu e das nuvens 

mais carregados, em contraste luminoso com os tons brancos e escuros da obra, confere uma 

intensidade dramática à cena. 

Nas imagens de hidrelétricas, a referência incontornável é novamente a fotografia 

industrial europeia e norte-americana do entreguerras. Tanto que é possível encontrar pontos 

de similaridade entre o registro da Barragem de Cachoeira de Alecrim, da Votorantim, por 

Flieg (Foto 122), e o da Barragem de Fort Peck, no rio Missouri, pela fotógrafa norte-
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americana Margaret Bourke-White, publicada na capa da edição da Life de novembro de 

1936.124 É importante lembrar que Flieg era leitor da Life e relacionou a linguagem fotográfica 

da revista como uma de suas principais referências, conforme relatamos na seção 2.  

 

Foto 122 – Barragem de Cachoeira de Alecrim, Vale do Rio Juquiá, Hans Günter Flieg, 1975. 

Foto 123 –Life, nov. 1936. ©Margaret Bourke-White/The Life Premim Collection/Getty 

Images. 

       
Fonte (Foto 122): Acervo IMS. 

Fonte (Foto 123): https://www.msn.com/pt-br/noticias/fotos/36-capas-memoraveis-da-revista-life/ss-BBPCQRd 

 

Ambas as fotografias partem da mesma situação: trazem um fragmento das barragens 

das hidrelétricas, ressaltando os vertedouros, filamentos verticais da estrutura de concreto 

armado, sem a presença da água. Os dois registros são tomadas muito próximas, 

provavelmente em decorrência do uso de uma objetiva de grande alcance. O ponto de registro 

é o chão, e o sentido, de baixo para cima, embora o ângulo do enquadramento escolhido pelos 

fotógrafos seja oposto: Flieg captou a imagem da lateral direita para a esquerda, e Bourke-

White, da esquerda para a direita. As duas composições trabalham com as formas geométricas 

sugeridas pelas barragens e por seu entorno.  

Flieg ressaltou a linha diagonal que vai da parte superior direita até a extremidade 

esquerda, ao fundo, quando se encontra com um fragmento de um morro. A linearidade da 
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 A primeira edição da Life sob direção de Henri Luce, em 1936, trazia na capa uma imagem da Barragem de 

Fort Peck registrada por Bourke-White, para demonstrar a retomada do crescimento americano com o New Deal 

(política de desenvolvimento econômico implantada por Franklin D. Roosevelt entre 1933 e 1937). Comentamos 

a respeito da revista na seção 2. 
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composição é quebrada pela parte inferior de cada vertedouro da barragem, com a curva de 

concreto armado necessária para a queda d‟água. A presença do céu e de algumas nuvens 

conforma um triângulo invertido com o topo da barragem.  

Bourke-White também explora a linha diagonal do topo da barragem, porém em seu 

registro a retilinidade é quebrada pelas curvas e reentrâncias do formato de cada comporta. 

Nessa imagem, o céu e as nuvens funcionam, tanto quanto na de Flieg, para o reforço da 

proporção da grande estrutura de concreto. Nas duas fotografias, a iluminação solar direta cria 

os contrastes entre áreas mais claras e mais escuras. 

Outra aproximação formal e estética entre as fotografias de hidrelétricas e as 

referências visuais do fotógrafo é feita por Mammì (2013) ao comparar a imagem da Usina 

Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes (antiga Usina de Peixoto) (Foto 124) com uma 

xilogravura do Monte Fuji, do artista japonês Katsushika Hokusai (1760-1849), que integra 

um livro sobre a obra do artista, dado de presente a Flieg por sua mestra Grete Karplus, na 

Alemanha, em 1939, e que o fotógrafo conserva até hoje. 

 

Foto 124 – Barragem da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes (antiga Usina de 

Peixoto), Ibiraci, Hans Günter Flieg, 1956. 

Foto 125 – Hokusai, Katsushika – Monte Fuji, 1830-1833, xilogravura em cores, 25 x 37 cm, 

Moscou, Museu Estatal Pushkin de Belas-Artes, © Superstock Fineart/Other Images. 

       
Fonte (Foto 124): Acervo IMS. 

Fonte (Foto 125): http://compila.blogspot.com/2012/09/trinta-e-seis-vistas-do-monte-fuji.html/ 
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Levando-se em consideração a importância que teve a gravura japonesa para a 

formação da concepção moderna de enquadramento, o fato [o presente de Karplus a 

Flieg] não deixa de ser significativo. Quem sabe não haja uma lembrança de 

Hokusai na foto da central elétrica de Peixoto [...]: a mesma composição em zigue-

zague, partindo do canto inferior esquerdo para concluir na montanha ao fundo; até 

os cabos que atravessam a fotografia de uma parte a outra lembram as linhas (fios de 

redes, encrespamentos da corrente) que Hokusai costumava traçar perto da borda 

inferior da gravura, para sugerir sutilmente uma sensação de profundidade; e há, 

naturalmente, a violência da água. Mas tudo aquilo que em Hokusai é elegância 

linear, evocação idílica da natureza, na imagem de Flieg se torna potência plástica, 

volume, articulação poderosa. Os dutos no primeiro plano reproduzem o movimento 

do jorro de água a meia distância e lembram que ele também, canalizado e regulado 

daquele modo, é parte de uma máquina. A forma angulosa da montanha parece uma 

continuação da estrutura em concreto – uma superposição escandida de triângulos 

invertidos que diminuem gradativamente até o topo do último morro. Contribui para 

a tensão quase muscular da foto o uso cuidadoso dos contrastes luminosos, que 

encontra na queda d‟água seu ápice de claridade. A luz bate na espuma e reverbera 

nos dutos, acentuando a analogia entre os dois elementos. (MAMMI, 2013, p. 32-

33). 

 

Em depoimento à nossa pesquisa,125 o fotógrafo comentou sobre a análise de Mammì: 

mais do que o resultado de escolhas formais e estéticas, o enquadramento da fotografia da 

Usina de Peixoto é decorrente do lugar ideal para a tomada, o único possível naquele sítio 

para registrar a barragem e a natureza circundante. “A posição foi dada pela situação que 

encontrei. Dificilmente se escapa disso”, afirmou o fotógrafo. 

No registro de grandes obras, Flieg construiu um discurso visual repleto de símbolos 

de modernidade e indústria, representados pela tecnologia dos equipamentos eletromecânicos 

(Foto 126), pelos cabos e antenas de transmissão de eletricidade (Foto 127) e pela potência 

energética de eclusas, barragens e comportas. A sinuosidade do metal de tubulações, a 

monumentalidade das estruturas de concreto armado, com sua retilinidade ou curvatura, 

estabelecem diálogos formais com o elemento orgânico, presente no recorte das montanhas, 

no céu, nas nuvens, no fluxo intenso da água em queda ou na contenção de seu represamento 

(Foto 128). 

Nesse jogo de similaridades e contrastes entre o natural e o industrial, o elemento 

humano se insere como um coadjuvante, para demonstrar a escala grandiosa das estruturas e o 

quão desafiante era enfrentar a insalubridade desses sítios (Fotos 129 e 130). O trabalho de 

engenheiros e operários, ao projetar e construir as hidrelétricas e termelétricas, permanece, 

tanto quanto nos registros de plantas industriais, como um índice do processo produtivo, sem 

ênfase na subjetividade, mas sim na execução das ações.  
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 Depoimento de Hans Günter Flieg a esta pesquisa, em 22 de agosto de 2019. 
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Foto 126 – Complexo Termelétrico Governador Jorge Lacerda, Capivari de Baixo, Hans 

Günter Flieg, 1977. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Foto 127 – Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias (Jupiá), bacia do Rio Paraná, Hans 

Günter Flieg, 1972. 

 
Fonte: Acervo IMS.  
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Foto 128 – Usina Hidrelétrica de Cachoeira do França, Vale do Rio Juquiá, Hans Günter 

Flieg, 1975. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Foto 129 – Operário na construção da barragem da Usina Hidrelétrica de Cachoeira do 

França, Rio Juquiá, Hans Günter Flieg, 1956. 

 
Fonte: Acervo IMS.  



208 
 

Foto 130 – Operários na construção da Usina Hidrelétrica de Serraria, Vale do Rio Juquiá, 

Hans Günter Flieg, 1975. 

 
Fonte: Acervo IMS. 

 

Entendemos que Flieg adotou nas hidrelétricas e termelétricas a mesma concepção 

empregada em sua fotografia de indústria. Ao estetizar os registros documentais dessas 

grandes obras, por meio dos recursos técnicos de que dispunha e das opções formais que 

adotou, o fotógrafo se apoiou nos fartos referenciais que seu assunto oferecia, em razão da 

junção de natureza e tecnologia no mesmo ambiente, para evidenciar ao máximo a forma 

plástica dos elementos, o seu “excesso de presença”, na denominação de Mammì (2013). 

Nessa concepção, a dimensão social da experiência da implantação de grandes obras 

de engenharia é escamoteada. O trabalho é, nesse conjunto fotográfico, como fora no das 

fotografias nas áreas internas das fábricas, retratado em sua feição mais alienante, o da 

execução da tarefa. Outra dimensão ausente da representação é a função social dos projetos 

energéticos com os quais o Brasil procurou se tornar autossuficiente para enfrentar a crise 

internacional do petróleo na década de 1970 e dar continuidade, sob o regime militar, ao 

crescimento de seu parque industrial, experimentado desde a década de 1950, na política 

desenvolvimentista do governo democrático de JK.  
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Flieg não problematizou em sua fotografia de hidrelétricas, por exemplo, os impactos 

positivos e negativos da inserção dessas estruturas nas regiões afetadas, como a conformação 

de novas cidades habitadas pelos funcionários das obras, o que ocorreu com a implantação da 

Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, a qual deu origem a uma vila de operários que 

posteriormente se transformou no município paulista de Ilha Solteira (SILVA; ROTTA; 

COSTA, [2006]). As demandas econômicas decorrentes dessas implantações e os conflitos 

entre o avanço da engenharia e a exploração e transformação do meio ambiente preexistente 

não são abordados nas coberturas dessas obras.  

Há que se levar em conta que, nestes trabalhos, como em todos os que desenvolveu ao 

longo da carreira, havia a imposição da demanda dos clientes e, provavelmente, essas eram 

questões sensíveis que não interessavam às corporações contratantes enfocar. Mas, mesmo 

não fazendo uma fotografia que abordasse os aspectos sociais ou políticos dos assuntos que 

cobria, em várias encomendas Flieg abria espaço para registros mais pessoais, que 

procuramos apresentar nesta dissertação.  

Essas fotografias, que por certo não integraram os materiais promocionais das 

empresas para as quais trabalhou, mas que se inscreveram como grandes imagens dentro de 

sua produção, revelavam de maneira mais explícita seu olhar crítico para questões como o 

processo de modernização brasileiro, ao representar o convívio nem sempre harmônico entre 

o novo e o antigo ou as contradições da superação de um pelo outro – que, nesta seção, estão 

exemplificados na Foto 95. Assim, em nossa visão, fazendo um paralelo com o trabalho dos 

fotojornalistas, essas imagens funcionam como instantâneos, um gênero e uma prática 

fotográfica a que Flieg se dedicou apenas em breves experiências. 

De toda forma, é inegável que as imagens de Flieg decorrentes das encomendas 

fotográficas para indústrias carregam em si as marcas de seu tempo de produção, 

especialmente no decorrer do governo JK, um período, como vimos, bastante ideologizado, 

em que o debate sobre a construção de um novo país, ou, até mesmo, guardadas as 

proporções, da civilização brasileira, arregimentava intelectuais, trabalhadores, artistas e 

instituições públicas e da sociedade civil. Flieg integrou esse debate pelo viés privilegiado do 

capital industrial, ao expressar em imagens o protagonismo do setor como o garante do 

desenvolvimento que levaria à transformação do Brasil.  

Ao redimensionar espacialmente as indústrias, encenar o trabalho metódico, ordeiro e 

compenetrado de operários e suas relações hierárquicas e mostrar os produtos industriais com 

um padrão de beleza plástica que os remete a um imaginário de celebração, de “êxtase das 

coisas” – na conceituação de Burgi (2014a) –, Flieg reforçou de maneira bastante inventiva os 
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ideais de grandeza, poder econômico, capacidade produtiva com que a indústria brasileira do 

período, em especial a paulista, gostaria de se ver representada e que, para tanto, 

encomendava o trabalho comissionado do fotógrafo. Profissional a serviço de seu cliente, suas 

fotografias industriais foram concebidas para atender ao interesse do capital industrial e, 

portanto, carregam em si a dimensão política desse agente social. 

As estratégias do fotógrafo em seu processo criativo, no entanto, não inviabilizam o 

valor documental desses registros, cuja finalidade, a que respondeu com rigor, era retratar os 

vários aspectos que compreendem a atividade industrial. A ênfase desse conjunto fotográfico, 

portanto, é a documentação minuciosa das etapas do processo industrial, da transformação da 

matéria-prima em produto, e das diferentes habilidades técnicas implicadas no ramo fabril, 

para que fosse possível compreender, com a demonstração de cada parte, o todo da produção.  

Na época de sua produção, as fotografias de Flieg contribuíram ao reforço da 

construção social do projeto de modernidade industrial. No decorrer de sua biografia, a 

circulação social dessas imagens em catálogos e livros sobre a produção do artista, livros de 

história do Brasil, livros de história da fotografia, exposições fotográficas continuou a 

oferecer uma leitura simbólica positiva e sem conflitos da política do desenvolvimentismo, da 

industrialização tardia brasileira e da conformação de nossa sociedade de consumo 

contemporânea. Assim, entendemos que as imagens industriais de Flieg se constituem em 

documentos-monumentos do tempo histórico em que foram produzidas. Nesta dissertação, 

portanto, nosso trabalho foi o de desmontar os processos de produção dessas fotografias para 

entender seus contextos e as relações de poder nelas inscritas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta última seção do conteúdo de nossa dissertação, farei algumas considerações 

sobre a pesquisa realizada. Ao iniciar a investigação sobre a representação fotográfica do 

projeto de modernização industrial brasileira dos anos 1940 a 1960, tendo como objeto de 

estudo a obra fotográfica de Hans Günter Flieg, constatei que esse autor já contava com um 

corpus considerável, formado por trabalhos acadêmicos, ensaios críticos e conteúdos de 

referência e de difusão disponíveis em meio impresso, sonoro e digital. Minha primeira ação, 

portanto, foi tomar contato com esse conteúdo para aprofundar o conhecimento prévio do 

objeto.  

Paralelamente, fiz leituras nos campos da fotografia, história social brasileira das 

décadas de 1930 a 1950, história da fotografia, fotografia e história, história nova e cultura 

visual, que subsidiaram o material entregue ao exame de qualificação. Novas fontes foram 

incorporadas à pesquisa em decorrência da participação no Laboratório de Estudos da Cultura 

Visual do CPDOC e nos dois cursos livres oferecidos pelo IMS, já referenciados, que, sob 

perspectivas diferentes, abordaram a relação entre fotografia e história e entre fotografia e 

modernidade. Parte do conteúdo das obras que consultei foi incorporada às seções da 

dissertação, e o que não consta como referência na redação final está indicado como 

bibliografia complementar, atestando a importância desse aporte teórico ao desenvolvimento 

da pesquisa. 

No desenho do que seria de fato a dissertação, a primeira ação foi estabelecer o recorte 

que a distinguiria dos demais trabalhos sobre o autor, sem prescindir deles como fonte de 

minha abordagem. De modo geral, a produção bibliográfica sobre a obra de Flieg aborda os 

vários temas, linguagens e séries desenvolvidas ao longo de mais de 40 anos de atuação, 

destacando sua biografia e o desenvolvimento de sua trajetória, as referências e os diálogos de 

sua obra com a linguagem fotográfica moderna e com fotógrafos brasileiros, norte-americanos 

e europeus que o precederam ou são seus contemporâneos, além do conteúdo de suas 

representações e de questões formais e técnicas, decorrentes do apurado conhecimento, pelo 

fotógrafo, de sua prática. Dentre os materiais que acessei, havia ainda pesquisas em que a 

obra de Flieg é subsidiária ao desenvolvimento de temas relacionados a cultura material, 

arquitetura, artes plásticas, design e publicidade. No entanto, a produção centrada 

exclusivamente nesse autor, seja acadêmica, seja de referência ou difusão, é majoritariamente 

vinculada à história da fotografia.  
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Parti do pressuposto de que minha pesquisa se vincula à história e investiga a 

modernidade e sua expressão pela fotografia. Portanto, meu recorte da obra do fotógrafo 

deveria ser concernente a essa questão específica, descartando abordagens que não dissessem 

respeito ao enquadramento. Assim, além de apresentar a biografia do autor, numa abordagem 

que incorpora várias questões relacionadas à modernidade, elegi dois temas dentro de seu 

conjunto fotográfico: a representação da cidade e a representação da indústria no contexto do 

projeto de modernidade industrial experimentado pelo Brasil depois do término da Segunda 

Guerra. Essa escolha resultou na pesquisa de inúmeros assuntos correlatos, necessários ao 

desenvolvimento e aprofundamento dos conteúdos. Também não posso me esquecer dos 

depoimentos do fotógrafo à pesquisa, que levaram a consultas a outras fontes para, num 

procedimento muito próximo ao da história oral, cotejar as informações dadas pelo 

entrevistado com a literatura disponível sobre os assuntos tratados. 

Parte essencial da pesquisa foram as consultas ao banco de imagens do IMS. 

Disponibilizado ao acesso público pela reserva técnica de fotografia da sede carioca da 

instituição, o repositório apresenta cópias fotográficas digitalizadas, em baixa resolução e 

tamanho reduzido, a partir dos negativos originais, que, por questões de segurança e 

preservação, não são acessíveis. As imagens que integram essa base são acompanhadas de 

descritores que informam suas características formais e técnicas, bem como o contexto de 

produção. Também consultei peças que integram um pequeno acervo físico do fotógrafo 

depositado na reserva técnica da instituição, composto de exemplares dos calendários em que 

suas fotografias foram publicadas, cadernos de trabalho, recortes de anúncios publicados em 

veículos de imprensa e exemplares dos álbuns fotográficos que produziu para seus clientes 

(Foto 133).  

Estabelecidos o recorte e as frentes de investigação, me empenhei em aproximar o 

trabalho da pesquisa histórica. Assim, investi na busca de referências sobre a circulação social 

das fotografias em seu contexto de origem. É por isso que dedico bom espaço aos contextos 

de produção das imagens, aos personagens, instituições e empresas envolvidos em cada 

encomenda ao fotógrafo e aos diferentes usos das imagens. 

Em parte, o levantamento da circulação social das fotografias no tempo de sua criação 

pôde ser verificado nas fontes que consultei. Mas tomei a decisão de identificar, a cada 

trabalho do autor que selecionei, o maior número possível de informações, o que nem sempre 

essas fontes traziam. Em alguns casos, como o do levantamento das agências de publicidade 

que intermediaram a relação de Flieg com as indústrias, tive de consultar documentos 

diversos e fazer cruzamentos de dados até localizar as informações que desejava.  
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Algumas informações que não constam de outras pesquisas foram dadas pelo próprio 

Flieg, na série de depoimentos que coletei. Entre estas estão a revelação, na seção 2, de que o 

fotógrafo Chico Albuquerque o precedeu sem sucesso na criação das fotos do calendário da 

Pirelli de 1949, que Flieg sempre omitiu quando o colega estava vivo, provavelmente por 

ética profissional; a declaração de que ele ainda guarda negativos inéditos, como os da viagem 

que fez a Brasília, em 1960, que relatei na seção 3; e mesmo o registro pessoal que me 

concedeu, relativamente recente, incorporado na seção 3. Todas são contribuições que me 

permitem afirmar que acrescentei dados à historiografia do autor, o que para mim soa como 

uma pequena vitória. 

Com relação à circulação social das fotografias de Flieg na atualidade, procurei, tanto 

quanto possível, verificar circuitos em que essas imagens estejam presentes. A pesquisa em 

sites de empresas para as quais Flieg colaborou revelou que, majoritariamente, a circulação 

social das fotografias do autor está condicionada à guarda do IMS e, portanto, ao circuito 

artístico. Grandes corporações para as quais o fotógrafo produziu um volume considerável de 

registros, como Brown Boveri, Pirelli e Mercedes-Benz, não apresentam, nas áreas destinadas 

à memória ou à descrição da atividade que desempenham, fotografias do autor ou menções ao 

seu trabalho. Sites de empresas de menor porte, como a Bayerevento (antiga Zauli – Rio 

Branco), trazem fotografias que, pelo estilo, provavelmente seriam de Flieg. Mas a ausência 

de menção de autoria inviabiliza essa conclusão. 

Exceção é o site Memória Votorantim, que apresenta um pequeno texto sobre Flieg, 

no qual é descrito como o “poeta do aço e do concreto” (VOTORANTIM, [2019c]), uma 

única imagem de sua autoria, da Companhia Brasileira de Alumínio, que não condiz com o 

material de grande apuro visual que o fotógrafo produziu para essa indústria, e a remissão 

para a pesquisa sobre o autor no site do IMS (VOTORANTIM, [2019b]). Em meu 

entendimento, a quase ausência de fotografias de Flieg no site da Votorantim se deve ao fato 

de que o trabalho de guarda e preservação do arquivo do fotógrafo, realizado pelo IMS, prevê 

a cessão onerosa de direitos de imagem para fins comerciais. A gratuidade é reservada a 

trabalhos acadêmicos. Portanto, cabe a uma decisão institucional das empresas investir em 

suas áreas de memória adquirindo um material fotográfico mais representativo. 

Sobre a feitura da dissertação, a busca pela contribuição textual inédita e criativa guiou 

minha escrita. Assim, mesmo ao descrever fatos que constam de outras fontes dedicadas à 

obra do autor ou analisar obras cujas leituras já estão estabelecidas, procurei me diferenciar, 

trabalhando com o que essas fontes ofereciam, mas sempre adicionando meu recorte sobre o 

que seria narrado, meu entendimento formal e técnico das fotografias que selecionei, minha 
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forma de correlacionar os fatos que pesquisei com as fotografias e a sensibilidade para extrair 

dos depoimentos do fotógrafo os trechos que traziam informações relevantes sobre sua 

biografia ou apresentavam aspectos não explorados por outras fontes sobre seu amplo 

conhecimento da prática fotográfica, seu pensamento e a forma como interpreta sua obra. 

Também adotei alguns padrões editoriais em decorrência de minha própria prática. 

Um cuidado que tive foi o de incorporar, nas notas, sínteses biográficas de fotógrafos citados 

no corpo principal do texto, o que, além de oferecer uma informação referencial que ampliou 

minha abordagem da fotografia para além do objeto de pesquisa, contribuiu para o 

aprofundamento da compreensão da obra de Flieg, sua situação temporal e o ambiente 

criativo em que ela se desenvolveu. Assim, julgo que as notas são essenciais ao 

desenvolvimento do conteúdo, constituindo um conjunto abrangente de informações 

históricas, culturais, artísticas.  

Os padrões editoriais dizem respeito também à escolha das imagens e ao seu 

posicionamento no decorrer da narrativa. Essa forma de tratamento respeita uma decisão que 

tomei no início da pesquisa, o de que a abordagem das questões históricas, sociais, culturais e 

outras correlatas se daria pelo filtro da fotografia; ou seja, eu não analisaria a modernidade 

brasileira da primeira metade do século XX, mas sim como a fotografia de Flieg representou a 

modernidade brasileira da primeira metade do século XX. A sequência de imagens que 

montei se constitui, em minha visão, como uma narrativa visual que pode ser lida de forma 

independente do conteúdo escrito, já que, eu acredito, é possível criar um entendimento da 

obra do autor seguindo esse roteiro. Um exemplo de minha intenção de criar uma narrativa 

visual são as duas galerias de imagens, apresentadas na seção 3 (sobre os produtos da cultura 

material fotografados por Flieg) e na seção 4 (sobre os padrões visuais de representação da 

hierarquia funcional nas indústrias). Nessas galerias, as imagens estão em tamanho reduzido e 

posicionadas lado a lado horizontalmente, em sequências de até linhas, para mostrar a 

diversidade dos objetos e das situações de trabalho fotografadas pelo autor. 

Ainda sobre o levantamento de imagens junto da instituição de guarda, esse 

procedimento me fez refletir sobre a materialidade da fotografia e as modalidades de pesquisa 

oferecidas por instituições que preservam acervos.126 Como relatei anteriormente, ao passar a 

integrar o acervo fotográfico do IMS, o conjunto de imagens produzido por Flieg, antes 

restrito ao arquivo particular do fotógrafo, ganhou uma dimensão pública, em razão de a 

instituição franquear o livre acesso à pesquisa. Apesar do ganho que representa o acesso 

                                                           
126

 Esta reflexão se apoia no conteúdo da disciplina Memória, Acervo e Imagem, oferecida pelo MBA em Bens 

Culturais: Cultura, Economia e Gestão, do CPDOC/FGV, do qual fomos aluno entre 2012 e 2014. 
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público a esse conjunto, há que se pensar em como a pesquisa em bancos de imagem afeta a 

abordagem histórica da fotografia.  

A consulta ao banco de imagens digitalizadas e aos dados apresentados em descritores 

certamente é uma forma eficaz de pesquisa. Sei que mesmo arquivos históricos restringem o 

acesso a documentos originais em razão da necessidade de preservação, e o que é 

frequentemente apresentado são cópias microfilmadas ou outras soluções de visualização. 

Mas ao pesquisador de história a impossibilidade do confronto das informações dessas bases 

com o exame das fotografias físicas suprime da investigação a dimensão material própria do 

dispositivo fotográfico.  

Penso que a limitação de acesso aos artefatos de certa forma direciona a análise 

histórica da fotografia ao que é visível, ou seja, o conteúdo das representações e os aspectos 

formais de composição das cenas. Mesmo as informações técnicas fornecidas nos descritores 

soam abstratas se não se tem a possibilidade de examinar o objeto. Um reflexo dessa situação, 

que ocorre em minha pesquisa, mas que também pode ser verificado nos ensaios críticos que 

referenciei no decorrer da dissertação, é a ênfase na dimensão simbólica das imagens, 

facilitada pela própria porosidade de interpretações que a fotografia oferece, em detrimento de 

outras abordagens que partissem da materialidade da fotografia, caracterizando assim uma 

pesquisa histórica em estrito senso.  

Pesquisadores que me precederam, como Daniela Palma, Ricardo Mendes e Alexandre 

Penedo Barbosa de Melo, tiveram a oportunidade de verificar os negativos do fotógrafo em 

seu estúdio, antes da migração para a instituição de guarda. Certamente, a percepção da 

fotografia como objeto determinou as especificidades de suas análises. Melo (2019), 

inclusive, relata de maneira bastante poética as oportunidades que teve de manipular os 

negativos de Flieg em sua pesquisa: 

 

Era uma emoção enorme quando “Seu Ney”, assistente de Flieg, trazia do acervo 

localizado em outro endereço as chapas de vidro produzidas pelas câmaras 

fotográficas Linhof. Entrávamos em êxtase quando alinhávamos a superfície da 

chapa de vidro ou da gelatina com a luz incipiente da pequena luminária para ver o 

brilho da prata contido na emulsão fotográfica. Manipular esses negativos sob a luz 

contrastante, devidamente registrados pela velha lupa de escala, era o ápice dos 

nossos encontros. (MELO, 2019). 

 

No meu caso, embora ainda não seja exatamente o contato direto com as fotografias 

físicas, os catálogos sobre a obra de Flieg cumpriram esse papel. Daí a importância da 

publicação desses livros de referência, pois de fato são neles que, dado o tratamento editorial 
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e gráfico e a disposição das fotografias em tamanho suficientemente grande, se pode fazer um 

exame mais detalhado das representações. 

Por fim, gostaria de voltar ao projeto de pesquisa para, numa espécie de síntese, 

verificar o que, ao final da dissertação, permanece como aprendizado desse processo. Iniciei 

minha investigação com a proposição de algumas indagações que esperava responder ao 

longo do estudo. Não cabe reproduzi-las todas aqui, mas de modo geral, essas questões eram 

referentes ao conteúdo das representações de Flieg, seus significados simbólicos e sua relação 

com o projeto de modernidade industrial brasileiro da metade do século XX. Ou seja, 

tomando a fotografia de Flieg como objeto de estudo, eu procurava, com essas perguntas que 

me fiz, entender o que foi a modernidade brasileira do período. Indo um pouco além, eu 

queria dotar de sentidos, pelo menos para mim, a modernidade, esse conceito que, ao meu ver, 

vem se esvaziando na atualidade, pelo seu uso banal, muitas vezes empregado de forma 

adjetivada para descrever tudo que é novo, inovador, inusual. Assim, uma das primeiras 

pesquisas que fiz foi consultar o que era modernidade para alguns autores, e me deparei com 

uma definição elaborada pelo antropólogo britânico Jonathan Spencer (2005), que me pareceu 

muito próxima do meu objeto: 

 

At its most general, modernity may serve as a broad synonym for capitalism, or 

industrialization, or whatever institutional and ideological features are held to mark 

off the modern West from other, traditional societies. (SPENCER, 2005, p. 571). 

 

Penso que o projeto de modernização industrial brasileiro do pós-guerra, tão 

fartamente representado pela fotografia de Flieg, é exatamente o que esta definição apresenta: 

uma configuração, um momento em que houve uma mudança expressiva não só na estrutura 

produtiva, mas também na sociedade. A esse processo, convenciona-se chamar de capitalismo 

tardio (MELLO; NOVAIS, 1998). Procurei concentrar minha pesquisa, portanto, nesses dois 

focos: a representação da cidade por Flieg como índice da transformação da sociedade 

brasileira de arcaica e agrária para moderna e urbana; e a representação da indústria por Flieg 

como índice da ampliação e diversificação da estrutura produtiva do país.  



217 
 

Foto 131 –Hans Günter Flieg e a câmera Linhof, São Paulo, Otakar Svoboda, 1953. 

Foto 132 – Etiqueta de identificação do estúdio Flieg, 19[--]. 

       
                           Fonte: Acervo IMS.                                             Fonte: Acervo IMS [reprodução fotográfica do 

                                                                                                         pesquisador]. 

 

 

Foto 133 – Álbum fotográfico para a Peterco Comércio e Indústria de Eletricidade Ltda., 

Hans Günter Flieg, c1960. 

 
Fonte: Acervo IMS [reprodução fotográfica do pesquisador]. 
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