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Discursos estéticos da construção de Brasília através da fotografia 

 

1. RESUMO 

 A imagem de Brasília, desde sua construção até os dias atuais, é exaustivamente 

tema de registros iconográficos, sobretudo as fotografias. A capital brasileira tem um 

apelo visual marcante que foi e ainda é muito explorado. Com a proliferação destas 

imagens a sensação compartilhada pela população é que todos conhecem Brasília sem 

sequer ter pisado lá. 

 Ao longo destes anos, se estabeleceu um padrão de representação de Brasília: os 

ângulos, o enquadramento, o jogo de claro e escuro e os discursos são sempre muito 

parecidos e previsíveis. Marcel Gautherot, com um olhar mais oficial e Thomaz Farkas, 

se preocupando com os contrastes sociais foram pioneiros na representação de Brasília. 

Desde então, seus estilos de fotografar vem sendo imitado por fotógrafos e turistas. 

 A partir destas premissas busca-se aprofundar no olhar dos primeiros fotógrafos 

de Brasília, seus pontos de convergência e divergência e os discursos que cada um 

constrói de um mesmo fato histórico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Em meados da década de 1960 o Brasil tinha aproximadamente de 70 milhões de 

habitantes1, contava com mais de 30 jornais impressos2, e as revistas ilustradas, com 

destaque para Manchete e O Cruzeiro tinham um público fiel. Foi através dos impressos 

que a grande maioria da população teve contato com a construção de Brasília e a opinião 

pública estava muito influenciada pelo que se dizia na imprensa. Ao redor do mundo 

também foi dado destaque para a nova capital Brasileira. Na Itália, por exemplo, o tema 

era debatido até nas conversas de bar.3 

 O acervo iconográfico da construção de Brasília é amplo, Juscelino Kubitschek 

desde o início contratou fotógrafos oficiais que registraram a evolução das obras da 

abertura da primeira rua à inauguração. As primeiras fotos oficiais de Brasília foram feitas 

                                                
1 Censo demográfico do IBGE. 
2 Estatísticas do século XX, IBGE. 
3 Folha de S. Paulo, º 11.040 de 19 de abril de 1960. Disponível em: 
http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1960/04/19/21/ 



 

pelo piauiense Mário Moreira Fontenelle (1919-1986), no entanto, há um predomínio do 

olhar estrangeiro nas primeiras fotografias de Brasília, a grande maioria são europeus 

radicados no Brasil, com destaque para os franceses Marcel Gautherot, Jean Manzon, o 

húngaro Thomaz Farkas e o alemão Peter Scheirer. 

Dentre os fotógrafos escolheu-se o olhar de Marcel Gautherot e Thomaz Farkas 

por sua influência no discurso estético sobre Brasília e no enquadramento, por vezes 

antagônicos, de cada um sobre um mesmo acontecimento histórico. 

Marcel Gautherot (1910-1996) fotógrafo franco-brasileiro, amigo do arquiteto 

Oscar Niemeyer e fotógrafo de praticamente todas as suas obras foi um dos primeiros a 

viajar para a futura capital com o intuito de fotografar para revistas. Considerado 

fotógrafo-arquiteto por formação, seus registros imagéticos são peculiares e privilegiaram 

o aspecto monumental dos edifícios de Brasília. Gautherot atende a um jogo ideológico 

que alça Brasília a uma beleza de formas, deixando de lado, muitas vezes, as mazelas 

sociais. 

Thomaz Farkas (1924-2011), empresário da fotografia e membro do Cine Clube 

Bandeirante4, esteve presente nos anos que antecederam a fundação de Brasília e no 

dia da inauguração. Seus registros demonstram maior liberdade para levar à tona os 

contrastes sociais e os bastidores da construção da nova capital. O fotógrafo, húngaro 

de nascimento, foi por conta própria e produziu um dos registros mais significativos de 

Brasília, em especial povoando a imensidão de concreto por candangos que construíam 

arduamente os prédios públicos. 

A imprensa, no geral, sobretudo os impressos, montaram uma grande estrutura 

de acompanhamento das obras, desde a idealização à inauguração em 1960. 

 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho pretende analisar a construção e a inauguração de Brasília através 

dos registros imagéticos dos estrangeiros Marcel Gautherot e Thomaz Farkas, 

contrapondo os olhares, as angulações e os discursos que permeiam as fotos, além de 

salientar pontos de convergência e divergência na obra destes fotógrafos. 

                                                
4 Criado em 1939 na cidade de São Paulo é um dos mais importantes fotoclubes brasileiros, realiza 
diversas atividades ligadas a fotografia.  



 

4. METODOLOGIA 

 Foi consultado o acervo iconográfico do Instituto Moreira Salles (IMS) sobre a 

construção e inauguração de Brasília, que reúne os acervos de Gautherot desde 1999 e 

de Thomaz Farkas desde 2007. Deste material selecionou-se as fotografias que melhor 

se adequavam à proposta de demonstrar os diferentes pontos de vista dos fotógrafos 

Marcel Gautherot e Thomaz Farkas. Também se fez um criterioso estudo sobre quais 

fotografias foram reproduzidas na imprensa da época. Com o levantamento destes 

materiais optou-se por fazer uma discussão histórica e social através dos registros 

imagéticos da construção de Brasília. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Do acervo do IMS, foi selecionada cinco fotografias de Thomaz Farkas e cinco de 

Marcel Gautherot. Através da análise estética e discursiva traçou-se uma linha dialógica 

entre a produção iconográfica dos dois fotógrafos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Analisando a estética diferenciada entre os dois fotógrafos, percebeu-se que o 

olhar de Thomaz Farkas é mais livre e mais humanizado. A seleção de imagens de Marcel 

Gautherot feitas pelas revistas da época foi mais monumental, embora Gautherot tenha 

feito imagens de cunho social, a ênfase da imprensa foi para a engenharia e a arquitetura. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

 Instituto Moreira Salles; jornal Folha de S. Paulo; revista Manchete e O Cruzeiro; 

portal do Distrito Federal; livro “Brasil: uma biografia”, de Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa 

Starling, “Realidades e Ficções na Trama Fotográfica”, “Fotografia: o efêmero e o 

perpétuo” de Boris Kossoy, “Um olhar sobre o Brasil: a fotografia na construção da 

imagem da nação” de Lilia Moritz Schwarcz e Boris Kossoy e “Estética da fotografia” de 

François Soulages. 


