
 
 

          Revista Litteris –      n. 16 -   Janeiro  de 2016                  

 
 

REVISTA LITTERIS 
N. 16 

ISSN: 19837429 
 

45 

  A narrativa fotojornalística da Revista da Semana e a   

construção do ideário da revolução de 1930 

  Ana Maria de Souza Melech
1
 

 (Universidade Tuiuti do Paraná) 

Resumo 

O presente estudo busca a análise da linguagem fotográfica, especificamente a jornalística, 

no uso da construção conceitos ideológicos relacionados à identidade política. Neste caso a 

pesquisa se debruçará sobre a Revolução de 1930 e como as imagens publicadas na Revista 

da Semana contribuíram para a formação do ideário revolucionário. 
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Abstract 

 

This study aimed to analyze the photographic language, specifically, journalistic, using the 

construction ideological concepts related to identity politics. In this case the research will 

look at the Revolution of 1930 and as the pictures published in the Revista da Semana 

contributed to the formation of the revolutionary ideals. 
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1.0 Introdução  

A utilização da imagem como forma de referendar o poder político antecede o surgimento 

da fotografia. Artistas eram contratados para retratar o poder de nobres, religiosos e 

abastados comerciantes muito antes de serem estabelecidos estudos sobre a influência da 

imagem como elemento auxiliar na construção do discurso político. Os detentores do poder 

religioso e político, já na antiguidade, mandavam esculpir seus corpos e também suas 

façanhas, muitas vezes, em tamanhos colossais, a intenção: a perpetuação da imagem e a 

afirmação do poder. 

A fotografia trouxe outros conceitos em relação à valoração da imagem. A 

reprodutibilidade técnica traz para a produção imagética a possibilidade da produção em 

larga escala, e aquilo que era “único” e servia como um ato de distinção social, passa a ser 

utilizado pela grande massa. O jornalismo rapidamente percebe as vantagens no uso da 

fotografia em seus editoriais e torna a imagem uma parceira ideal da informação. 

No Brasil, é o começo do século XX que marca o início da utilização da fotografia no 

jornalismo. A ilustrada carioca Revista da Semana foi a primeira a utilizar a imagem como 

apoio aos textos informativos. A primeira grande foto reportagem foi realizada no mês 

subsequente à Revolução de 1930, registrando o avanço das tropas revolucionárias e a 

deposição do presidente Washington Luiz. Nestes primórdios do jornalismo brasileiro de 

revista, a fotografia já desempenhava um papel preponderante, mesmo levando em 

consideração a precariedade dos equipamentos gráficos. A preocupação dos veículos de 

comunicação em agregar informação pela imagem deu início ao processo de modernização 

do jornalismo inserindo novos profissionais ao mercado. Os fotógrafos que, embora nem 

sempre eram creditados, passam a fazer parte das redações e a fotografia torna-se 

imprescindível, principalmente no jornalismo de revista.  
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Esta época marca a história do Brasil também pelas mudanças políticas que ditam um novo 

rumo ao país.  As oligarquias agrárias que dominaram nos últimos três séculos, acabam 

cedendo  espaço para uma política com intenções modernizadoras. A ascensão ao poder 

pelos revolucionários, tendo em Getúlio Vargas sua principal representação, traz um novo 

comportamento político, onde o interesse não está mais nas elites, mas agora também nas 

classes trabalhadoras, muda, assim, a relação do fluxo da informação pública. O estado 

passa a produzir informação de interesse para as massas.  

A constituição de um poder tido como populista encontra no jornalismo um forte aliado 

para atingir a classe trabalhadora, ávida por informação. Outro fator que se deve considerar 

é o crescimento das cidades; a urbanidade, ainda uma novidade, passa a concentrar boa 

parte da população em um espaço delimitado – fato que facilita a distribuição da 

informação. 

Duas situações acabam por confluir em uma só direção: de um lado a modernização gráfica 

dos meios de comunicação, principalmente as revistas ilustradas e, por consequência, o uso 

cada vez maior da fotografia; de outro lado um governo que ascende ao poder após uma 

revolução e que procura, através dos meios de comunicação vigentes, estabelecer laços com 

a população, principalmente com a classe trabalhadora. O momento possibilita uma nova 

estratégia política, criada pelo ineditismo comunicativo que os meios de comunicação 

estavam proporcionando, no caso as revistas ilustradas e o recém surgido rádio. 

A utilização da imagem como dispositivo discursivo de propaganda política atendia a 

finalidades políticas muito claras, que os próprios teóricos do poder não escondiam. A 

intenção era disseminar a carga emotiva que embalou a marcha da revolução de trinta, 

amplamente fotografada e retratada nas páginas da Revista da Semana, objetivando atingir 

a sociedade e conclamá-la a aceitação e participação no novo regime. 
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Estas imagens estampadas nas páginas de um veículo jornalístico tomam outros 

significados inerentes à veracidade dos fatos e a própria credibilidade jornalística. Tal 

credibilidade também é exposta pelo próprio poder intrínseco conferido a fotografia: o de 

retratar a realidade. 

Os primeiros trinta anos do século XX marcaram o Brasil pelas importantes mudanças 

políticas e sociais, dentre elas a Revolução de 30 que eleva ao poder, a partir de um golpe 

político, uma nova estrutura de política, alterando o revezamento conhecido como  “política 

do café com leite”. O que marca este episódio histórico é a conhecida Marcha pela 

Revolução, evento que envolve boa parte do país em simultâneos comícios, passeatas e, em 

alguns momentos, luta armada.  O principal objetivo dos revolucionários era a chegada ao 

palácio do Catete no Rio de Janeiro e a deposição do então presidente Washington Luiz. 

Junto ao objetivo principal dos revoltosos, que era a tomada do poder, os líderes do 

movimento também buscaram a adesão e apoio da população brasileira e, para isso, 

utilizaram a mídia disponível na época, para disseminar sua ideologia e convicções. 

A cobertura fotográfica da revolução de 30 constrói o ideário revolucionário e a Revista da 

Semana é destaque nessa cobertura.  Este pode ser considerado como o primeiro embate 

político que foi amplamente reproduzido imageticamente pela imprensa brasileira. A 

cobertura fotográfica foi feita em boa parte do território nacional e, embora não se tenha 

informações sobre os fotógrafos que produziram as imagens, elas retratam a amplitude que 

o evento político alcançou.  A questão proposta neste artigo é lançar uma reflexão do papel 

da fotografia como parte do processo jornalístico e analisar como a imagem contribui para  

a aceitação do ideário revolucionário de 30, que culminou com a ascensão ao poder de 

Getúlio Vargas.  

É claro que a absorção de meios de comunicação impressos na época não era tão 

abrangente como na atualidade, mas o papel da Revista da Semana destaca-se pela ampla 

cobertura fotográfica do evento, devendo se destacar que a narrativa visual, neste caso, 



 
 

          Revista Litteris –      n. 16 -   Janeiro  de 2016                  

 
 

REVISTA LITTERIS 
N. 16 

ISSN: 19837429 
 

49 

suplanta a textual, uma vez que nas edições analisadas, encontra-se pouca informação sobre 

o evento político, mas em contrapartida uma grande quantidade de fotografias. Cabe 

ressaltar que a forma utilizada na transmissão das informações imagéticas assemelha-se às 

divulgações classificadas como “sociais” ou aquelas pertencentes ao cotidiano da classe 

mais abastada, isto é, as legendas destacam as autoridades presentes e não se percebe 

posicionamento crítico em relação ao acontecimento, o texto apenas relata o que a imagem 

apresenta. Deve-se levar em consideração o fato de haver um acordo entre alguns veículos 

de comunicação e os comandantes rebeldes, mas nesta análise não serão abordadas 

questões relativas as relações de poder, apenas busca-se observar como a primeira grande 

foto reportagem disseminou os aspectos ufanistas e heroicos propostos pela Marcha da 

Revolução. 

Assim como a Revista da Semana, a revista O Cruzeiro, Noite Ilustrada, O Malho e outras, 

também produziram imagens sobre a revolução de 30, mas o diferencial envolvendo a 

Revista da Semana está na relação da amplitude da cobertura fotográfica, que aconteceu 

nos estados do Rio Grande Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas e 

Paraíba. Correntemente, quando se fala sobre fotojornalismo em revista no Brasil a 

primeira revista lembrada é O Cruzeiro, mas, especificamente, neste caso, o destaque está 

para Revista da Semana, pois ela é considerada a primeira a realizar uma cobertura foto 

jornalística.  

  

2.0  Fotografia e verdade uma questão de interpretação? 

Apesar das discussões que cercam a fotografia, em relação à sua veracidade e aos aspectos 

constitutivos de seu processo de produção, há uma busca por imagens históricas com o 

objetivo de desvendar o passado. Um dos autores que fundamenta a importância da imagem 

fotográfica no estudo historiográfico é Boris Kossoy. Segundo ele “Quaisquer que sejam os 
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conteúdos das imagens devemos considerá-las sempre como fontes históricas de 

abrangência multidisciplinar” (p.21,2000). A pesquisa a partir das imagens fotográficas 

pessoais, trazem a atualidade aspectos do cotidiano de muitas famílias, mas as imagens 

contidas nos jornais e revistas retratam aspectos de ultrapassam as relações intimas e expõe 

o indivíduo em um contexto social e político.  

“As imagens fotográficas entretanto, não se esgotam em si 

mesmas, pelo contrário, elas são apenas o ponto de partida a 

pista para que tenhamos desvendar o passado. Elas mostram um 

fragmento selecionado da aparência das coisas, das pessoas, das 

fotos, tal como foram (estética/ideologicamente) congelados num 

dado momento de sua existência” (p.22,2000) 

Mas é necessário uma atenção redobrada no entendimento e na decifração de significados 

dessas fotografias históricas. É preciso que o pesquisador esteja atento ao contexto em que 

estas imagens foram produzidas e em que sentido foram utilizadas, principalmente quando 

analisa-se os meios de comunicação jornalísticos, conforme alerta Kossoy: 

“Assim como os demais documentos elas são plenas de 

ambiguidades, portadoras de significados não explícitos e de 

omissão pensadas, calculadas, que aguardam pela competente 

decifração. Seu potencial informativo poderá ser alcançado na 

medida em que seus fragmentos forem contextualizados na trama 

histórica em seus múltiplos desdobramentos (sociais políticos, 

econômicos, religiosos, artísticos e culturais) que circunscreveu 

no tempo e no espaço o ata da tomada do registro.” ( p.22,2000) 
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Ainda sobre os aspectos relativos a representação, Boris Kossoy diz que a imagem 

fotográfica produz uma segunda realidade construída, codificada e sedutora em sua 

montagem, em sua forma estética e de forma nenhuma ingênua e inocente (p. 35,2000). 

Já André Rouillé afirma que a fotografia surge a partir de um contexto de profunda crise 

pela verdade, que atingiu os modos de representação em vigor. Assim, ela vem para 

renovar a crença na imitação e na representação, legitimando-se com possíveis funções 

documentais. Este é um dos motivos que levaram à perpetuação, durante o século XX, da 

prática e das características do que conceitua-se como fotografia-documento.(p.62,2009) 

Os aspectos estéticos da composição fotográfica contribuem para a construção de 

significados que são intrínsecos a obra fotográfica, isto é a lógica da produção técnica que 

confere aspectos determinantes a esta imagem.  Assim as questões filosóficas entre o ser e o 

existir (representação) são construídos a partir das formas possíveis de produzir imagens 

fotográficas. Dubois define a fotografia como um “dispositivo fotográfico (semelhante a 

todos os outros dispositivos tecnológicos do olhar – cinema e vídeo por exemplo) é uma 

tentativa teórica e técnica de realizar essa articulação dos dois grandes princípios 

metafísicos: a fotografia seria a conciliação do pensar e do ser visto como definidor (pela 

negativa) da categoria do sujeito” (p.45,2000)  .Para o autor a imagem fotográfica forma na 

memória um arquivo visual de referência insubstituível para o conhecimento do mundo e 

que, por outro lado, uma vez que faz parte de nossa memória tornam-se dinâmicas e 

mesclam-se ao quer somos, pensamos e fazemos. O autor ainda acrescenta um terceiro 

elemento, o de acreditar e fazer acreditar, onde a crença liga-se a questão do ver. “É preciso 

ver para crer”, “ Só acredito no que vejo” enfim, todas as maneiras de intuir a visibilidade 

como fundamento da credibilidade (p. 223,2000) 

Nas questões que envolvem a análise da fotografia, Philippe Dubois propõem três posições 

epistemológicas que cabem nesta análise: 
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1- A primeira dessas posições vê na foto uma reprodução 

mimética do real verossimilhança: as noções de similaridade e 

de realidade, de verdade e de autenticidade recobrem-se bem 

exatamente segundo essa perspectiva; a foto é concebida 

como espelho do mundo, é um ícone no sentido de Pierce. 

2- A segunda atitude consiste em denunciar essa faculdade da 

imagem de se fazer cópia exata do real. Qualquer imagem é 

analisada como uma interpretação-transformação do real, 

como uma formação arbitrária, cultural, ideológica e 

perceptualmente codificada. Segundo essa concepção, a 

imagem não pode representar o real empírico (cuja existência 

é, aliás recolocada em questão pelo pressuposto sustentado 

por tal concepção: não haveria realidade fora dos discursos 

que falam dela), mas apenas uma espécie de realidade interna 

transcendente. A foto é aqui um conjunto de códigos, um 

símbolo nos termos peircianos. 

3- Finalmente, a terceira maneira de se abordar a questão do 

realismo em foto marca um certo retorno ao referente, mas 

livre da obsessão do ilusionismo mimético. Essa 

referencialização da fotografia inscreve o meio no campo de 

uma pragmática irredutível: a imagem foto torna-se 

inseparável de sua experiência referencial, do ato que a funda. 

Sua realidade primordial nada diz além de uma afirmação de 

existência. A foto é em primeiro lugar índice. Só depois ela 

pode tornar-se parecida (ícone) e adquirir sentido (símbolo).  ( 

p. 53,2000) 
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O dispositivo em que a imagem irá circular é, nesta pesquisa, ponto principal, pois será 

tomado como objeto de análise uma revista ilustrada da primeira metade do século 20.  

Levando em conta este suporte estudado, busca-se na pesquisa de Jacques Aumont quando 

o autor deixa claro a relação do espectador com as imagens figuram, em especial, os meios 

e técnicas de produção, seu modo de circulação e eventualmente de reprodução, os lugares 

onde elas estão acessíveis e os suportes que servem para difundi-las. (p.35,1993) O suporte 

onde a imagem está inserida irá, de certa forma, atuar também como um definidor do seu 

papel social. 

Peter Burke questiona as questões relativas à utilização da imagem no ponto de vista 

histórico: 

(...)imagens eram uma forma de “doutrinação” 

no sentido original do termo, a comunicação de 

doutrinas religiosas. As observações do Papa 

Gregório, o Grande, sobre o assunto (c.540-

604) foram repetidamente citadas ao longo dos 

séculos. “Pinturas são colocadas nas igrejas 

para que os que não leem possam ler olhando 

as paredes” 

Quanto ao uso da imagem e sua relação de poder, Burke alerta que o uso político não deve 

ser reduzido a tentativas de manipulação da opinião pública. “Entre a invenção do jornal e a 

invenção da televisão, por exemplo, caricaturas e desenhos oferecem uma contribuição 

fundamental ao debate político, desmistificando o poder e incentivando o envolvimento de 

pessoas comuns nos assuntos do Estado. (2004, pg.98) 
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O Brasil de 1930 passava por uma grande transformação política. Os revolucionários, que 

depuseram o presidente Washington Luiz, vinham como uma proposta modernizadora para 

um Estado que tinha em seu arcabouço uma oligarquia agrária formada nos primórdios da 

colonização. Para conseguir apoio junto à sociedade o meio político lança mão de 

estratégias comunicacionais utilizando os meios de comunicação disponíveis na época. 

Alcir Lenharo diz que o  

“ O Estado muniu-se de uma política de burocratização intensiva da 

intelectualidade – os funcionários escritores e os escritores funcionários, (...) 

com o fim de efetivar a centralização do poder simbólico, um esforço 

conjunto de homogenização dos rituais do poder, particularmente o 

ideológico. O Estado abriu ditatorialmente espaço para esta camada 

burocrática nos meios de comunicação, bem como criou novos canais para 

facilitar-lhes seu desempenho.” (p.53, 1986) 

O autor também enfatiza o uso das imagens, que, segundo ele, são ricamente elaboradas e 

pensadas como operadores simbólicos e constituíram recursos largamente utilizados pelos 

intelectuais do Estado Novo. Esse recurso atendia a finalidade imediata: por meio de 

imagens veiculava-se com rapidez e precisão o recado que se visava transmitir. (p.54, 1986) 

A getulização do regime está implícita nos atos dos meios de comunicação. Alcir Lenharo 

destaca que Getúlio Vargas pairava entre palavras e imagens. “Em um dos quadros, 

sorridente, ladeado de escolares também sorridentes, Getúlio toca o rosto de uma menina; 

ao seu lado, um menino empunha a bandeira nacional” (p.49,1986) 

Os aspectos psicanalíticos da propaganda política eram traduzidos pela onipresença da 

pessoa física e simbólica, assegurada pelos meios de comunicação quando a imagem do 
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chefe ganha contornos morais e se reproduzem infindavelmente em situações de 

identificação entre os subalternos e a autoridade do chefe de Estado. (p. 48,1986) 

As facilidades de utilização da imagem no meio político se destacam pelo aspecto 

fragmentário da construção da realidade, onde é possível produzir conceitos que 

estabelecem uma verdade coroada a partir das informações contidas na imagem. Marilena 

Chauí diz que 

“As imagens são espelhamento ampliado e 

iluminado da experiência imediata, dotadas da 

capacidade de unificar aquilo que nesta última aparece 

fragmentariamente. Usando o disperso, a imagem, o 

espelho dos dados imediatos, exclui a reflexão e, 

simultaneamente, cria a ilusão de conhecimento, 

graças ao seu aspecto ordenador (p.46,1979) 

O Brasil da década de 30 e 40 passa por um período de transição, onde as oligarquias 

agrárias começam a perder o poder em função de pressões para a modernização política e 

econômica do país. Uma economia baseada em monocultura não dá respaldo suficiente 

para a demanda populacional do país e também reduz as relações comerciais com outros 

países. Por outro lado, esta mudança econômica pede uma mudança de comportamento 

político. É essa base que oferece possibilidade para a marcha que culminará com a 

revolução de 1930 e consequente deposição do presidente Washington Luiz.  Ribeiro 

aborda os desafios que seriam enfrentados pelo novo governo: 

“A revolução vencera militarmente e derrubara a república velha, 

mas tinha pela frente um desafio sem precedentes – reorganizar 

politicamente e democratizar a república. Se convocasse eleições 
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imediatamente, as velhas oligarquias venceriam e voltariam e a 

revolução teria sido feita para nada”. (2001, p. 133) 

 

O governo provisório revolucionário presidido por Getúlio Vargas estava em um impasse. 

“Getúlio precisava avançar (...) os projetos econômicos que previam o desenvolvimento 

industrial e o projeto social das leis trabalhistas e do desenvolvimento da educação”. (p 

133,2001) 

Por outro lado, forças que não aceitavam o atual regime articulavam-se no sentido de 

derrubar o novo governo. Isso aconteceu em 1932 com a eclosão da revolução 

constitucionalista que expressava a insatisfação das elites paulistas com os rumos da 

política revolucionária. Segundo Ribeiro, a “Revolução constitucionalista nem era 

constitucionalista nem era revolução, mas uma reação armada à Revolução vitoriosa de 

1930 e, portanto, uma contra revolução, seria libertar os paulistas da opressão exercida 

sobre eles pelo governo central e, em particular, pelo tenentismo.” (2001, pg. 141) 

O Estado Novo representou o desejo de Getúlio Vargas e de seus apoiadores em manter a 

continuação de sua política desenvolvimentista. Como não poderia concorrer para as 

eleições em 38, pois fora eleito em 34 pela Assembleia Nacional Constituinte, Vargas 

articula, a partir de 36, um golpe de estado que o manteria no poder até 1945. Com o 

Congresso Nacional fechado, o presidente anuncia à nação, pelo rádio, o início de uma 

nova era que seria orientada por uma nova Constituição elaborada por Francisco Campos. 

Ribeiro afirma que a “Constituição do Estado Novo, autoritária em suas disposições 

políticas, era nacionalista na ordem econômica(...) A Constituição do Estado novo 

acentuaria o perfil nacionalista da  Constituição de 1934.” (2001, pg.167) 
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2.1 A Revista da Semana  



 
 

          Revista Litteris –      n. 16 -   Janeiro  de 2016                  

 
 

REVISTA LITTERIS 
N. 16 

ISSN: 19837429 
 

58 

                               

Imagem 01-  Revista da Semana, edição nº 48, novembro de 1930, fotografada pela autora em janeiro de 

2013, no acervo da Biblioteca Pública Paranaense. 

A Revista da Semana é um marco no jornalismo de revista no Brasil, embora ela ainda 

carregasse um modelo do final do século XIX, a introdução da ilustração e da fotografia 

foram atitudes decisivas para colocar a Revista da Semana como modelo para aquelas que 

viriam a seguir.  

A proposta editorial da revista está calcada no texto de autores 

ilustres da época com uma grande quantidade de recursos 
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ilustrativos. E assim, é possível encontrar em suas páginas uma 

combinação de fotorreportagem, material literário, (crônica, contos 

e poesia), crítica cultural, notícias curtas sobre acontecimentos da 

semana, texto de conhecimento geral, crônica social, conselhos 

práticos (especialmente para mulheres) e, muito secundariamente 

um trabalho de reportagem. (Casadei, 2013, p. 172) 

A Revista criada e dirigida por Álvaro Tefé surgiu no ano de 1900, até o ano de 1915 era 

encartada no Jornal do Brasil (Sodré,1999), ano em que foi adquirida pela companhia 

Editora Americana. Nesta época foram comprados novos equipamentos gráficos, vindos 

dos Estados Unidos, que possibilitaram a produção das ilustrações coloridas na capa como 

o uso da fotografia. Do ponto de vista da técnica, as revistas ilustradas assinalam a fase da 

fotografia como liberdade para  a ilustração, agora livres das limitações da litografia e da 

xilogravura(...) A Revista da Semana teria papel pioneiro, ocupando-se, depois de 

desvincular-se do Jornal do Brasil, de editorias com as atualidades sociais, políticas, 

tornando-se leve, alegre, elegante com as ilustrações de Raul, Bambino, Amaro do Amaral 

e Luis Peixoto; sob a direção de Carlos Malheiros Dias ( Sodré, 1999 p. 300). 

Segundo o livro A Revista no Brasil, o fotojornalismo se fixaria em definitivo no início do 

século XX, nas páginas da Revista da Semana. “O uso de fotografias, ao lado de caricaturas 

e de textos leves com sabor de crônica, assinados por autores consagrados, fez dela um 

enorme sucesso que perdurou por mais de meio século” (p. 92, 2000) 

No período da Marcha pela Revolução a Revista da Semana, já contava com 30 anos de 

existência, era um veículo de comunicação consolidado.  A primeira edição é de 20 de maio 

de 1900 e traz inovação para época, a utilização da fotografia, na capa uma imagem dos 

festejos do 4º Centenário do descobrimento do Brasil. O sucesso foi tanto que a revista tem 

que ser reeditada. O formato já era bem próximo das revistas semanais atuais e abordava, 

em oito páginas, os principais acontecimentos da semana. Mas a primeira fotorreportagem 
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do magazine aconteceu com a cobertura da Marcha pela Revolução. Nas edições 47 e 48 de 

outubro e novembro de 1930, foram 104 fotografias publicadas, sobre aspectos da 

revolução nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, 

Bahia e Rio de Janeiro. Uma ampla cobertura fotográfica que retratou o movimento das 

tropas, os encontros com a população das cidades pelas quais os revolucionários passavam, 

imagens que mostravam o apoio da população. Os encontros com autoridades simpáticas  

ao movimento, algumas batalhas, o apoio feminino, a chegada ao Rio de Janeiro, capital do 

país naquela época e a tomada do poder com a saída do presidente Washington Luiz do 

palácio do Catete, sede do governo. 

Imagem 2. Edição nº 48 Revista da Semana, fotografada pela autora no acervo da Biblioteca Pública do 

Paraná em janeiro de 2013.                                                                                                                                                                                                                  
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As imagens em preto e branco, estavam ajustadas a técnica disponível na época. Outra 

observação é que as fotografias não são creditadas, em nenhum momento aparece o nome 

do fotógrafo. As informações sobre o evento são essencialmente imagéticas, isto é, o texto 

resume-se a textos legendas e titulação. 



 
 

          Revista Litteris –      n. 16 -   Janeiro  de 2016                  

 
 

REVISTA LITTERIS 
N. 16 

ISSN: 19837429 
 

62 

 Sem pesquisas mais apuradas a classe política da época se faz valer de uma intuição no 

momento de construir suas estratégias comunicativas na construção de valores positivos a 

favor de sua ideologia. Assim a fotografia agiu, neste momento político, como fonte de 

informação para a população brasileira, pelo menos para aquela que tinha acesso às revistas 

ilustradas, mostrando o andamento e o engajamento da população à Marcha pela 

Revolução. (Imagem 2) 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

3.0 Considerações 

Imagem 3. Expediente Revista da Semana - Edição nº 49, fotografada pela autora no 

acervo da Biblioteca Pública do Paraná em janeiro de 2013 
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É, a partir, do século XX que a imagem passa a mesclar e a permear-se ao discurso 

jornalístico, estes primeiros momentos iniciais demonstram como a imagem, que já 

consolidava-se como uma linguagem junto a sociedade, empodera-se como um dispositivo 

comunicacional no processo da informação e passa a representar as condutas e normas 

sociais. 

 Considerando-se os aspectos relacionados à visibilidade, é neste momento que a fotografia 

torna-se a porta-voz visual do comportamento social. As imagens estampadas na Revista da 

Semana sobre a Marcha para a Revolução, compõem um acervo documental, pois retrata o 

comportamento da população da época em relação a revolução e aos revolucionários. 

É claro, que embora, as imagens mostrem um grande número de simpatizantes que saíram 

às ruas, como na foto da passagem por Curitiba, deve-se considerar que os não apoiadores 

do regime não se viram documentados. 

Mas, sem abandonar discussão sobre o foco desta reflexão, não se pode deixar de 

considerar que a fotografia, nos anos 30, era uma relativa inovação, se compararmos sua 

aplicação em veículos jornalísticos e, que embora, de certo modo manipuladas, a imagens 

divulgadas na Revista da Semana demonstram a adesão da população ao movimento. 

Também não se deve deixar de observar que a Curitiba de outubro de 1930 era bem 

diferente, em termos populacionais, que a cidade atual. No entanto observa-se que a 

fotografia dentro do contexto jornalístico, isto é, publicadas na Revista da Semana, 

alcançam índices maiores de credibilidade, o que, de certa forma, acaba por creditar o 

movimento junto a população. 

Estas imagens legitimam os ideais da Revolução de 30, pois sinalizam para a sociedade 

brasileira o engajamento e adesão dos moradores por onde passa o cortejo dos 

revolucionários. A partir deste estudo preliminar foi possível estabelecer parâmetros para 

uma reflexão que buscará situar o início da sistematização da produção fotográfica no 
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jornalismo brasileiro, e também mostra as imagens produzidas sobre o movimento 

revolucionário de 30, como um elemento formador da figura de estadista atribuída a 

Getúlio Vargas.  
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