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RESUMO 

 

Esta pesquisa investiga a produção artística do fotógrafo curitibano Francisco Kava 
Sobrinho. O objetivo específico é analisar o conjunto de fotografias de nus artísticos 
da exposição Mulher (1977) e a ação de interferência na criação artística de Kava.  
A partir do levantamento de informações encontradas em fotografias, jornais, 
catálogos expositivos e documentos da época, situamos as técnicas e temas dos 
trabalhos fotográficos de Kava e discutimos a questão da censura e a repercussão 
do ato no meio artístico curitibano. Para atingirmos tal objetivo, apontaremos fatos 
relevantes da carreira do fotógrafo e serão interpretadas fotografias, identificando 
algumas características marcantes do trabalho de Kava. Como base para o estudo, 
examinaremos abordagens metodológicas a respeito da análise e interpretação da 
mídia e discutiremos sobre a relação da fotografia e a arte. 

 

Palavras-chaves: Fotografia; Francisco Kava Sobrinho; Exposição Mulher; Curitiba.  
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“A fotografia é, antes de mais nada, uma maneira de ver.  

Não é o ver propriamente dito. ” 

 

 (Susan Sontag) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Através do visor de uma câmera fotográfica  

é comum encontrar um olho, mas na máquina  

de Francisco Kava Sobrinho havia um coração.  

Suas fotografias dos poucos pinheiros que  

sobraram e dos nus sobre as águas da cachoeira 

 não registravam apenas uma questão formal,  

transmitia a tristeza pela devastação das matas  

e o tributo da beleza da mulher e da natureza. ” 

 

(Ivens Fontoura) 
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INTRODUÇÃO 

 

Começamos este trabalho com o exercício de análise e interpretação de uma 

fotografia. Uma imagem em preto e branco, construída a partir da técnica da 

montagem de negativos fotográficos.  

Em plano plongée, a imagem de uma mulher em nu frontal encontra-se ao 

centro da fotografia. Na parte superior da imagem há plantas típicas da vegetação 

praiana com contornos não nítidos, em um jogo de sombras, que se repetem no 

canto esquerdo inferior da imagem.  

Deitada na areia, o corpo feminino e os elementos naturais parecem 

incorporados em uma mesma gênese, propondo uma experiência visual do nu 

artístico com a natureza, em uma linguagem poética que expressa a transparência. 

Os detalhes do corpo da mulher, como os cabelos e os pelos púbicos, 

contrastam com as cores das plantas e das pedras, bem como, a própria pele se 

confunde com a areia do chão, criando a composição harmônica do ambiente e 

transcendendo a pureza da relação entre o nu e o natural. Essa relação de 

consonância também se estabelece com o posicionamento do corpo e a serenidade 

da face, expressando o elo instintivo entre a mulher e a natureza. Mas, quem é o 

autor da obra? Quais os outros elementos que integram sua criação? Quais fatos 

envolvem sua trajetória? 

A fotografia descrita é de autoria de Francisco Kava Sobrinho, fotógrafo e 

ambientalista, nascido em 1935, que começou a desenvolver fotografias artísticas a 

partir da década de 1950, produzindo obras, ao longo de sua carreira, que refletem 

seu interesse nos temas ecológicos e nu artístico, tendo diversos trabalhos nessa 

temática premiados em edições do Salão Paranaense. 

A obra que inicia esse trabalho, cujo título é desconhecido, integrou ao 

conjunto de 25 fotografias de Francisco Kava, que compunham a mostra Mulher 

(1977). Organizada em comemoração aos seus 25 anos de atuação como fotógrafo 

profissional, os trabalhos fotográficos, que tinham como tema nus artísticos feminino 

em meio ao movimento da natureza, foram expostos na galeria do Centro Cultural 

Brasil – Estados Unidos. 
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Após o evento de abertura da mostra fotográfica, a obra que descrevemos, foi 

retirada da exposição Mulher, sem autorização do artista, por ser considerada 

inadequada ao espaço de arte, se configurando como um ato de intervenção na 

produção artística de Francisco Kava. Devido essa censura da obra, o fotógrafo, em 

sinal de protesto, retirou todas as fotografias do evento. 

 

Figura 1 – A obra censurada 

 

 

Fonte: Acervo do MAC 
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  O contato com a obra de Francisco Kava ocorreu pelo meu interesse na 

análise e interpretação acerca da fotografia e pela vontade em aprofundar meus 

estudos no manuseio de fontes fotográficas.  

Com essa curiosidade, iniciei investigando estudos a respeito da mídia em 

Curitiba, com o propósito de encontrar obras que retratasse aspectos técnicos e 

artísticos inovadores dentro dos espaços de arte paranaenses.  

Através da pesquisa, percebi que o estudo sobre fotógrafos curitibanos ainda 

é um assunto que necessita ser amplamente explorado. Nessa compreensão, lancei 

esforços em encontrar um foco de pesquisa que contribuísse para a formação de 

projetos sobre a fotografia em Curitiba e os profissionais locais.  

Ao início da pesquisa, muitos recortes me chamaram a atenção. Contudo, ao 

me deparar com as obras do fotógrafo Francisco Kava, nos catálogos das edições 

do Salão Paranaense de Arte, me identifiquei com a abordagem temática e a 

proposta técnica do artista, além de perceber seu papel fundamental na formação de 

uma nova geração de fotógrafos em Curitiba.  

Assim, ampliando meus estudos sobre o fotógrafo curitibano Francisco Kava 

Sobrinho, com o objetivo de buscar informações iniciais para formar a base de uma 

pesquisa acerca de sua produção fotográfica, me deparei com reportagens sobre 

sua exposição intitulada Mulher (1977) e a atitude de censura. 

Instigada pelo acontecimento, dediquei minha análise sobre as ações que 

englobaram a exposição Mulher, procurando responder algumas perguntas que 

levantei durante o contato com as informações sobre a atitude de intervenção: quais 

as características das obras que compunham a exposição? Como aconteceu o 

processo de censura? O que o ato de censura representou para os artistas locais do 

período? Na busca por essas respostas, decidi por tornar a exposição Mulher o foco 

da atual pesquisa. 

Assim, o presente trabalho desenvolve um estudo exploratório acerca da 

exposição Mulher de Francisco Kava Sobrinho, com o objetivo de figurar os 

elementos que constituíam a exposição, apresentar o processo da ação de 

interferência no conjunto de obras do artista, reconhecendo a intensidade do ato, e 

observar as reações que a ação gerou.  
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Portanto, a partir de nossa problemática, as hipóteses levantadas nesse 

projeto são: a) as características das obras de Francisco Kava, no conjunto Mulher, 

dialogavam com a produção artística fotográfica nacional; b) a proximidade da 

imagem fotográfica com o referente contribuiu para a censura da obra de Francisco 

Kava; c) a intervenção na exposição Mulher representou no cenário artístico 

curitibano um ato expressivo de cerceamento da produção artística.  

Para atingir tal objetivo, a pesquisa que apresento está dividida 

metodologicamente em quatro capítulos, distribuídos conforme as etapas do 

processo. No primeiro capítulo: Investigando a fotografia: construção, 

desmontagem e decifração, me dedico a traçar uma abordagem teórica da 

fotografia como fonte possível de pesquisa, observando o processo de criação e 

recepção da imagem fotográfica, bem como, descrevendo métodos de análise e 

interpretação da mídia. 

No segundo capítulo, Trajetória da Fotografia: pequeno percurso sobre as 

relações entre a fotografia e a arte, busco contextualizar o nosso objeto, 

apontando um panorama histórico dos discursos sobre arte e fotografia, apoiada em 

uma revisão bibliográfica sobre as produções de Philippe Dubois, Annateresa Frabis, 

Helouise Costa e Renato R. Silva.  Neste capítulo, apresento também, o cenário 

artístico paranaense, baseado nos estudos de Arthur Freitas, Patrícia Luz e Lilian 

Gassen, procurando assim, situar nossas fontes neste meio artístico. 

No capítulo O fotógrafo: alguns aspectos sobre vida e obra de Francisco 

Kava Sobrinho me aproximo das fontes de pesquisa, apresentando momentos 

relevantes da carreira de Francisco Kava, como as premiações em eventos locais 

importantes, e identificando alguns aspectos nos trabalhos artísticos do fotógrafo por 

meio da análise de algumas obras significativas de seu acervo, apontando técnicas 

e assuntos que exprimem a abordagem artística de Kava em diferentes períodos de 

sua produção. 

Por fim, no quarto capítulo, A obra censurada: intervenção na exposição 

Mulher de Francisco Kava Sobrinho, o objeto de pesquisa é abordado 

diretamente. Com o levantamento de informações que circundam o conjunto de 

obras que compõem a exposição Mulher, situamos as técnicas e temas das 

fotografias, assim como, discutimos a questão da alteração e censura sobre a 
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criação artística de Francisco Kava, observando as ações e reações que a atitude 

desencadeou.  

Para essa pesquisa, as fontes primárias consultadas foram fotografias de 

autoria de Francisco Kava presentes nos acervos do Museu Paranaense, Museu de 

Arte Contemporânea do Paraná e Museu Municipal de Arte; catálogos e convites de 

exposições do fotógrafo Francisco Kava em acervo no MAC; catálogo do 33º, 34º, 

38º, 40º Salão Paranaense em acervo no Solar do Barão; os jornais Correio de 

Notícias, Gazeta do Povo, Diário do Paraná, O Estado do Paraná, e O Estado de S. 

Paulo em acervo na Biblioteca Pública do Paraná; documentos de abertura da 

exposição Mulher e abaixo-assinado presente no acervo pessoal da família Kava. 

Nosso percurso, portanto, é apontar a trajetória artística do fotógrafo 

Francisco Kava a partir de momentos e obras significativas de sua carreira, 

atentando para aspectos marcantes de sua produção e a participação do fotógrafo 

na cena fotográfica curitibana, para então, direcionarmos o foco para a discussão 

dos elementos artísticos e os fatos que podem ter levado ao ato de censura na 

exposição Mulher. 
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1. INVESTIGANDO A FOTOGRAFIA: CONSTRUÇÃO, DESMONTAGEM E 

DECIFRAÇÃO 

 
 

 Durante todo o percurso deste trabalho, o exercício de análise e interpretação 

da fotografia se mostra constante. Por isso, antes de discutirmos sobre o panorama 

histórico e artístico da mídia e de debruçarmos sobre nossas fontes fotográficas, é 

preciso que entendamos o que é uma fotografia.  

Para isso, é necessário compreender seu processo de criação e recepção, 

para então, conseguir desmontá-la em seus indícios. Com esse objetivo, iniciamos a 

nossa investigação acerca da fotografia, apontando as abordagens teórica dos 

autores Philippe Dubois, Susan Sontag e a proposta metodológica de Boris Kossoy, 

que nos ajudaram no entendimento e análise do material fotográfico. 

Ao cabo deste capítulo, o resultado pretendido é a construção de um quadro 

explicativo do fazer fotográfico, situando o leitor teoricamente sobre o que se 

entende por fotografia neste projeto. 

 

 

1.1 CONSTRUÇÃO DA IMAGEM FOTOGRÁFICA: CRIAÇÃO E RECEPÇÃO 

 

 

Compreender uma fotografia é contemplar a imagem e o ato. É considerá-la 

sempre como constituinte de um processo de criação e recepção, que necessita ser 

observada dentro de suas próprias concepções, em que, cada análise funciona 

como um clic de uma nova fotografia.  

Quando Boris Kossoy coloca que “Toda fotografia tem atrás de si uma 

história; é este o enigma que procuramos desvendar”1, podemos observar o 

contínuo esforço de decifração que a imagem fotografia exige para seu total 

entendimento, exercício esse, que só pode ser realizado, em seu sentido pleno, ao 

compreender a fotografia como elemento intrínseco de um processo criativo. 

Toda fotografia é sempre construída. É resultado de um processo de 

escolhas e intenções. Um jogo de exibir e deixar ocultar, de designar o momento 
                                                 
1
 KOSSOY, Boris. Os Tempos da Fotografia, O Efêmero e o Perpétuo. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 

2007, p. 53. 
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exato para disparar o obturador e permitir que a luz componha à imagem, em um 

determinado instante único no tempo. De optar por materiais e equipamentos 

específicos. Ações decisivas, que são conduzidas por um agente que não é neutro, 

que carregado por um repertório pessoal, influencia no registro. Ou, como nos 

mostra Phillipe Dubois, ao tratar que não é possível pensar a fotografia fora dos 

elementos que à constituem: 

 

Se quisermos compreender o que constitui a originalidade da imagem 
fotográfica, devemos obrigatoriamente ver o processo bem mais do que o 
produto e isso num sentido extensivo: devemos encarregar-nos não apenas, 
no nível mais elementar, das modalidades técnicas de constituição da 
imagem (a impressão luminosa), mas igualmente, por uma extensão 
progressista, do conjunto dos dados que definem, em todos os níveis, a 
relação desta com sua situação referencial, tanto no momento da produção 
(relação com o referente, tanto com o sujeito-operador: o gesto do olhar 
sobre o objeto: momento da “tomada”) quanto no da recepção (relação com 
o sujeito-espectador: o gesto do olhar sobre o signo: momento da retomada 
– da surpresa ou do equívoco).2 

 
 
 

Susan Sontag em Sobre Fotografia entende o ato de fotografar como uma 

apropriação do real pelo fotógrafo, colocando que a fotografia, como produto final, 

não é somente o resultado de um encontro entre o fotógrafo e um evento, mas, a 

ação de fotografar se configura como um evento em si mesmo, sendo dotado de 

operações intencionais, ou seja, permite “interferir, invadir ou ignorar”3: 

 

Fotografar é apropriar-se da coisa fotografada. É envolver-se em uma certa 
relação com o mundo que se assemelha com o conhecimento – e por 
conseguinte com o poder. (...) A fotografia brinca com a escala do mundo, 
pode ser reduzida, ampliada, cortada, recortada, consertada e distorcida. 
Envelhece ao ser infestada pelas doenças comuns aos objetos feitos de 
papel; desaparece; valoriza-se, é comprada e vendida, é reproduzida.4 

 

Assim, a fotografia carrega consigo uma sequência de fatos que constituem 

sua gênese, ela não pode ser entendida desconectada do contexto em que foi criada 

e de todos os elementos que são parte integrantes de seu processo de construção, 

formando uma espécie de equação, em que a fotografia é o resultado. Como coloca 
                                                 
2 DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico: pragmática do índice e efeitos de ausência. In: O ato 
fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1993, p. 66. 
3 SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 21. 
4 Idem, p. 04. 
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Boris Kossoy, ao tratar dos componentes estruturais da fotografia, apresentando os 

integrantes desse processo, que são os chamados elementos constitutivos e as 

coordenadas de situação.5 Para o autor os elementos constitutivos englobam o 

assunto, o fotógrafo e a tecnologia, e as coordenadas de situação correspondem ao 

espaço e o tempo, presentes na imagem. 

 

 

Diagrama 1: Processo de criação da fotografia 

 

                    Assunto + Fotógrafo + Tecnologia    =     Fotografia 

                          (Elementos Constitutivos)                (produto final) 

                                                              

Fonte: KOSSOY,1999, p. 26 

 

 

O assunto contido no documento fotográfico é o objeto de registro, seleção 

que implica em um recorte de tema em cada tomada fotográfica. Seja com intenção 

pessoal, artística ou profissional, planejada ou espontânea, sempre ocorre uma 

motivação em selecionar um determinado assunto em detrimento de outros por parte 

do fotógrafo.  

Este, o fotógrafo, assume o papel de autor decisivo de uma sucessão de 

escolhas, que são influenciadas por sua formação pessoal, de acordo com sua 

percepção de mundo, e que, portanto, são carregadas de intencionalidade, que 

acabam por modular ações como: a opção de enquadramentos, temas, cortes, 

edições e recursos estéticos. Bem como, o fotógrafo também se apropria e opta por 

recursos tecnológicos disponíveis para a elaboração e materialização da imagem.  

Ainda na descrição do processo de criação, Kossoy classifica os recursos 

técnicos, ópticos, químicos ou eletrônicos, utilizados para a materialização da 

fotografia, como os componentes de ordem material. Os elementos mentais e 

culturais, que também estruturam o processo de construção, Kossoy categoriza 

                                                 
5 KOSSOY, Boris. Realidades e Ficções na Trama Fotográfica. São Paulo:  Ateliê Editorial, 1999, p. 
26. 
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como componentes de ordem imaterial. Conceitos que se apresentam fundamentais 

para o entendimento do registro fotográfico. 

 

Diagrama 2: Etapas da Produção da fotografia 

 

 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Dessa maneira, em toda fotografia existe o assunto selecionado aparente, 

concebido em um instante preciso no real. Essa captura ocorre no momento exato 

do registro, em que a realidade tridimensional passa para a imagem bidimensional, 

pela articulação do fotógrafo, que com suas interferências, cria uma representação a 

partir do real. A materialização dessa ação constituí o documento fotográfico. Sua 

análise não pode ser realizada afastada desse processo, reconhecendo cada 

elemento participante como fundamental para a desmontagem das informações que 

o documento fotográfico propicia.  

Para o entendimento da desmontagem da imagem fotográfica, Boris Kossoy 

propõe conceitos para a compreensão da mídia enquanto documento, por meio de 

um exercício que consiste no reconhecimento das realidades da fotografia.  

O primeiro conceito presente, que Kossoy denomina de primeira realidade, é 

o próprio passado. O breve instante de tempo que passou e que não temos alcance, 

que se perde no tempo e no espaço e se torna inatingível, ou seja, é a realidade 
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interior, a história oculta que contém em cada fotografia, “invisível fotograficamente e 

inacessível fisicamente”6. 

Executado o ato, a imagem já se transforma em segunda realidade, que 

corresponde ao assunto representado na fotografia, independentemente do suporte 

utilizado. Tudo que vemos na fotografia corresponde a segunda realidade, ou, em 

outras palavras, a realidades que nos é acessível. O assunto aparente, e que temos 

acesso quando estamos em contato com a imagem, é a sua realidade exterior, que 

deve ser observada reconhecendo a intencionalidade do momento de criação, e que 

não equivale a verdade própria do instante do ato, que ficou inacessível no tempo, 

ou seja, “o fato é efêmero, sua memória, contudo, permanece - pela fotografia”7, 

tornando o documento um referencial aparente do passado. 

 

Diagrama 3: Tabela de dados sobre as realidades da fotografia 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Materializada a imagem, inicia-se um novo processo, o da interpretação da 

obra fotográfica pelo receptor, pois, como nos mostra Dubois, a fotografia “não se 

                                                 
6 KOSSOY, Boris. Realidades e Ficções na Trama Fotográfica. São Paulo:  Ateliê Editorial, 1999, p.36 
7 Idem, p. 42. 
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limita trivialmente apenas ao gesto da produção propriamente dita da imagem (o 

gesto da “tomada”), mas inclui também o ato da recepção e de sua contemplação”.8 

 O processo de recepção da mídia fotográfica ocorre de maneira diferente 

em cada contato interpretativo. O repertório de ideias individual de cada receptor 

influencia na sua maneira de entender o documento fotográfico. Esse repertório 

todos temos e, por isso, na relação com a fotografia ocorrem reações e estímulos 

emocionais diversos, como por exemplo, proporcionando aceitação ou rejeição, 

emoção ou indiferença e identificação ou negação: 

 

As imagens fotográficas, por sua natureza polissêmica, permitem sempre 
uma leitura plural, dependendo de quem as apreciam. Estes, já trazem 
embutidos no espírito, suas próprias imagens mentais preconcebidas 
acerca de determinados assuntos (os referentes). Estas imagens mentais 
funcionam como filtros: ideológicos, culturais, morais, éticos etc.9 

 

Na recepção, diversos aspectos podem influenciar, diretamente ou 

indiretamente, na criação imaginada de cada receptor. O lugar social, a cultural, a 

ideologia, a percepção do mundo e da sua própria história e o estado emocional, são 

exemplos de componentes que fazem com que cada interpretação seja diferente 

para cada receptor, proporcionando desse modo, diversas leituras de uma mesma 

imagem.  

Por isso, é indispensável para o estudo do documento fotográfico, o 

reconhecimento da soma de elementos que resultam em sua produção. Das 

interferências e escolhas que se constituem decisivas para o resultado final. Tal 

como, acolher que a interpretação também se apresenta como fator importante 

dentro desse processo, em que, a realidade fotográfica assegura inúmeras leituras 

de um mesmo documento. O que torna o campo de pesquisa com fontes 

fotográficas vasto, curioso e multidisciplinar. 

 

                                                 
8 DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico: pragmática do índice e efeitos de ausência. In: O ato 
fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1993, p. 15. 
9 KOSSOY, Boris. Realidades e Ficções na Trama Fotográfica. São Paulo:  Ateliê Editorial, 1999, p. 
44. 
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1.2. DESMONTAGEM DA FOTOGRAFIA: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO 

DOCUMENTO FOTOGRÁFICO  

 

“Não existe documento inocente”10. No caso do documento fotográfico sua 

ambiguidade reside nas intenções, escolhas, usos e finalidades. Assim, a fotografia 

se apresenta como um instrumento abundante de conhecimento, pesquisa e 

reflexão, seja por sua essência indiciária, enquanto documento histórico e social, ou 

como, expressão artística, mas que, necessita ser compreendia como construção 

intencional, que se presta a diferentes usos e interpretações em seu percurso, como 

vimos no subcapítulo anterior. 
 

 

As imagens fotográficas se veem codificadas desde o momento em que 
passam a existir, seja de forma avulsa ou guardadas em uma gaveta, 
expostas nas paredes de uma instituição, dispostas em álbuns, estampadas 
em alguma publicação, disponíveis em determinado site da Internet.11 

 
 

Em grande período de sua trajetória, a fotografia foi encarada como 

testemunha fiel do real, devido a sua aproximação com o referente e a concepção 

de neutralidade da máquina fotográfica, sendo encarregada de “prestar conta do 

mundo com fidelidade” enquanto documento de credibilidade irredutível.12  

Entretanto, essa proximidade com o objeto retratado que a mídia pode 

proporcionar, trata-se do que Boris Kossoy chamou de conhecimento de 

aparências13, pois, o registro fotográfico é fragmentado e é produto de um processo 

de criação, assim, “as imagens guardam em si apenas indícios, a face externa de 

histórias que não se mostram, e que pretendemos desvendar”.14 

                                                 
10 KOSSOY, Boris. Os Tempos da Fotografia: o efêmero e o perpétuo. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 
2007, p. 46. 
11 Idem, p. 51. 
12 DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico: pragmática do índice e efeitos de ausência. In: O ato 
fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1993, p. 25. 
13 Boris Kossoy coloca que a aparência é a base da evidência fotográfica, contudo, descreve que por 
mais que o objeto se encontre na imagem fotográfica registrado tal como em sua forma concreta, 
trata-se sempre de uma representação do real, e por isso, não corresponde a verdade, o que o autor 
chama de encenação, pois, o acesso ao real, através da imagem, é sempre à sua segunda realidade, 
construída e cheia de códigos. Por isso, Boris Kossoy afirma que toda a evidência deve ser 
questionada. 
14 Idem, p. 31. 
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É nessa essência indiciária que a fotografia se constitui como recurso de 

intenso potencial de investigação, propiciando pistas para a interpretação de 

informações que o documento carrega em si, mas que não correspondem 

categoricamente a verdade do instante do ato: 

 

A fotografia tem uma realidade própria que não corresponde 
necessariamente à realidade que envolve o assunto, objeto do registro, no 
contexto da vida passada. Trata-se da realidade do documento, da 
representação: uma segunda realidade, construída, codificada, sedutora em 
sua montagem, em sua estética, de forma alguma ingênua, inocente, mas 
que é, todavia, o elo material do tempo e espaço representado, pista 
decisiva para desvendarmos o passado.15 

 

Sontag também comenta a ideia de olho inocente da fotografia, colocando 

que a aparente objetividade da imagem técnica é ilusória e não pode ser analisada 

em termos absolutos, pois, “mesmo quando os fotógrafos estão preocupados em 

espelhar a realidade, ainda são assediados por imperativos de gosto e de 

consciência”.16 

Nesse sentido, as imagens têm um grande poderio para informar aspectos 

do passado, entretanto, podem ser objetos de diferentes usos e manipulações. 

Dessa forma, a partir do exame crítico, os documentos fotográficos, devem ser 

observados desmontados em seus elementos que constituem sua criação, 

considerando o momento histórico que foi criado, as condições em que seu 

processo de criação foi concebido e a incorporação do registro com usos e 

finalidades específicas. Uma fotografia cotidiana pode se transformar em um grande 

evento histórico, devido ao seu uso e aplicação, como também, eventos impactantes 

podem ser amenizados de acordo com o ângulo e enquadramento escolhido pelo 

fotógrafo, ou, seu vínculo com textos, legendas ou usos em propagandas que 

articulam de maneira contraditória a realidade do evento, ou seja, a imagem 

fotográfica representa, seleciona e encena a realidade. 

Para Bourdieu uma fotografia não é apenas o conteúdo que ela traz visível, 

mas também, a representação de uma classe, de um período determinado, de um 

                                                 
15 KOSSOY, Boris. Realidades e Ficções na Trama Fotográfica. São Paulo: Ateliê Editorial, 1999, p 
.22. 
16

 SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 17. 
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grupo de arte e de um percurso. Assim, dependendo de seus usos, uma mesma 

imagem pode assumir discursos distintos, acarretando em uma nova carga 

ideológica para a fotografia, que nem sempre se aproxima da concepção original do 

fotógrafo.17 

O que nos mostra que a fotografia não pode ser considerada como 

documento isolado e neutro. Mas, deve ser submetida a um exercício de decifração, 

de análise e interpretação, de maneira a estabelecer a imagem no espaço e tempo, 

considerando sempre o contexto em que foi criada. Para essa investigação, Boris 

Kossoy propõem abordagens metodológicas18 que contemplam a desmontagem 

desses indícios presentes na fotografia, enfatizando a necessidade do exame crítico 

nas considerações acerca de seu entendimento, visando a construção e 

interpretação do documento fotográfico: 

As fontes fotográficas são uma possibilidade de investigação e descoberta 
que promete frutos na medida em que se tenta sistematizar suas 
informações, estabelecer metodologias adequadas de pesquisa e análise 
para a decifração de seus conteúdos e, por consequência, da realidade que 
os originou.19 

 

Para essa investigação de informações a partir da mídia, Kossoy indica o 

exercício da decifração das imagens fotográficas por meio da análise iconográfica e 

da interpretação iconológica, de forma a situá-la como representação com espaço e 

tempo específico. 20 

A análise iconográfica consiste na busca em restaurar o processo de criação 

da imagem fotográfica, visando detectar os elementos participantes desse processo, 

o que me referi acima como os elementos constituinte (fotógrafo, assunto e 

tecnologia), e as coordenadas de situação (tempo e o espaço), reconstituindo assim, 

os elementos que corresponderam a criação da mídia, ou seja, os elementos 

apontados no plano da imagem. 

                                                 
17 BOURDIEU, Pierre, Un Arte Medio: ensayo sobre los usos sociales de la fotografia. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2003, p. 46. 
18 Em “Proposições Metodológica de Análise e Interpretação das Fontes Fotográficas: A 
Desmontagem do Signo Fotográfico”, presente em Realidades e Ficções na Trama Fotográfica, Boris 
Kossoy apresenta os conceitos de análise iconográfica e interpretação iconológica, como proposição 
metodológica para a desmontagem da fotografia, p. 57. 
19 KOSSOY, Boris. História & Fotografia. 2ª ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001, p. 32. 
20 KOSSOY, Boris. Realidades e Ficções na Trama Fotográfica. São Paulo: Ateliê Editorial, 1999, p. 
58. 
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A esfera das ideias ou mentalidades busca-se pela interpretação 

iconológica. Que corresponde na análise da realidade interior que é “invisível ao 

sistema óptico da câmera”21, que conforme o possível, procura-se resgatar a história 

do assunto e a desmontagem das condições que o processo da criação estava 

inserido, contextualizando a imagem no tempo e espaço. 

Aqui, podemos resumidamente apontar, a partir das considerações de 

Kossoy, que na análise iconográfica, a fotografia (material) em si se torna objeto de 

pesquisa, enquanto, na interpretação iconológica, o assunto que a fotografia carrega 

é o foco da observação. 

 

Diagrama 4: Esquema para desmontagem da imagem fotográfica 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Assim, vimos que a fotografia tem sua gênese no imaginário de seu autor, 

que à materializa movido por sua vontade de fixar em imagem um aspecto único do 

real. Momento singular, que se perde no passado, e que agora se apresenta como 

documento fotográfico, que nos guiam, na medida em que desmontamos e 

deciframos seus indícios. 

                                                 
21 Idem, p. 52. 
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2. TRAJETÓRIA DA FOTOGRAFIA: PEQUENO PERCURSO ENTRE AS 

RELAÇÕES DA FOTOGRAFIA E A ARTE E O CONTEXTO NACIONAL 

 

2.1.BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE FOTOGRAFIA E ARTE 

 

 Na primeira metade do século XIX, a fotografia surgiu como uma das maiores 

invenções do período. Transformações sociais, avanços industriais e o interesse de 

uma burguesia empreendedora proporcionaram a expansão e o desenvolvimento da 

técnica fotográfica. 

Os primeiros discursos produzidos sobre a fotografia, ainda no século XIX, 

sejam eles interessados na técnica ou ainda receosos com a inovação, 

consideravam basicamente a imagem fotográfica como imitação exata da natureza. 

Associada ao fazer científico, a fotografia era sinônimo de neutralidade, 

principalmente pela utilização da máquina como recurso de captação da imagem, 

dando-lhe alto grau de veracidade e isentando a fotografia de propriedades 

estéticas: 

 

Trata-se aqui do primeiro discurso (e primário) sobra a fotografia. Esse 
discurso já está colocado por inteiro desde o início do século XIX (...). 
Embora comportasse declarações muitas vezes contraditórias e até 
polêmicas – ora de um pessimismo obscuro, ora francamente entusiastas -, 
o conjunto de todas essas discussões, de toda essa metalinguagem nem 
por isso deixavam de compartilhar uma concepção geral bastante comum: 
quer se seja contra, quer a favor, a fotografia nelas é considerada como a 
imitação mais perfeita da realidade.22 

 

Com os primeiros discursos a respeito da mídia pautados na 

argumentação de uma produção neutra e mecanizada, como coloca Dubois, a 

fotografia não se adaptava à concepção de arte do século XIX. Sua aproximação 

com o referente e a democratização de seu uso, foram fatores fundamentais para a 

distinção entre fotografia e arte. 

                                                 
22

 DUBOIS, Philippe. Arte é (tornou-se) fotográfica? Pequeno percurso das relações entre a arte 
contemporânea e a fotografia no século XX. In: O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: 
Papirus, 1993, p. 27. 
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A fotografia então, se encarregou das funções sociais que antes eram 

exercidas pelos pintores, acerca da reprodução mimética, consolidando a imagem 

fotográfica no seu aspecto documental. Nessa compreensão, reforçava-se a ideia 

contida da fotografia como aparelho mecânico e a arte, com a pintura, de expressão 

carregada da sensibilidade e subjetividade de um artista. 

Porém, no final do século XIX, alguns apreciadores da técnica fotográfica 

se posicionaram contra essa concepção tradicionalista de arte, esforçando-se para 

colocar a fotografia no cenário artístico. O movimento conhecido como pictorialismo 

buscou o fim da estética do documento fidedigno, ressaltando a imagem como 

construção e expressão do artista. 

Com intervenções na cópia fotográfica, os pictorialistas distanciavam a 

imagem de seu referente, mostrando a atuação do autor e ressaltando a fotografia 

como resultado de uma produção estética, passível de constituir uma obra de arte. 

 

Os fotógrafos pictorialistas utilizam uma linguagem peculiar; caracterizada 
por tons sombrios, texturas granuladas, efeitos decorativos e a falta de 
perspectiva. (...) raspavam os negativos para que suas fotografias se 
assemelhassem a pontas secas.23 

 

Mesmo com o pictorialismo proporcionando à fotografia o status de obra 

de arte, sua linguagem ainda estava bastante vinculada com a expressão artística 

da pintura. Foi no começo do século XX, por meio das mudanças no campo cultural, 

com o figurativismo e a abstração, que a fotografia artística se caracterizou em 

bases estéticas particulares, devido a sua aproximação com os movimentos 

modernistas, como colocam Helouise Costa e Renato Rodrigues da Silva: 

 

Tratava-se, simultaneamente, de pôr abaixo o esteticismo pictorialista e 
dotar a fotografia de um projeto inteligente, atuante e contemporâneo às 
aspirações revolucionárias da arte moderna.24 

 

                                                 
23

 FABRIS Annateresa. Na encruzilhada: arte e fotografia no começo do século XX. In: O desafio do 
olhar: fotografia e artes visuais no período das vanguardas históricas. São Paulo: Editora WNF 
Martins Fontes, 2011, p. 33. 
24

 COSTA, Helouise; SILVA, Renato Rodrigues da. A fotografia moderna no Brasil. São Paulo: Cosac 
Naify, 2004, p. 28. 
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“A fotografia se libertou”25. Com os protestos do movimento conhecido por 

Photo-Secession26, questionavam o pictorialismo em sua comparação com a pintura, 

buscando a própria identidade da fotografia artística e defendendo sua particular 

linguagem. 

A construção dessa linguagem artística para a fotografia, trouxe nova 

sensibilidade para a produção por meio do experimentalismo. Colagens, 

fotomontagens, a modificação do uso da perspectiva com linhas que compõem uma 

expressão própria, nova percepção do objeto e a experimentação no uso do 

aparelho fotográfico, chegando a nega-lo, foram características que marcaram esse 

período de mudança. 

Em resumo, a experiência moderna redefiniu a produção fotográfica. A 

renovação do conceito de arte e a quebra de limites na busca de inovação técnica 

superaram a contradição estética na qual a fotografia se encontrava no século XIX. 

Contudo, isso não significou que a prática fotográfica deixou de dialogar com as 

artes visuais, mas, permitiu discutir a autonomia no campo fotográfico. 

 

 

2.2. A FOTOGRAFIA MODERNA NO BRASIL 

 

Helouise Costa e Renato Rodrigues da Silva, ao elaborarem “A fotografia 

moderna no Brasil”, produziram uma obra sem igual para a História da fotografia 

brasileira, explorando ricamente o cenário artístico nacional através dos fotoclubes. 

Reconhecendo a importância das questões retratadas na obra para a 

contextualização da pesquisa, dedico-me aqui, em apresentar um breve panorama 

do assunto, levantando aspectos que julgo serem essenciais ao longo desse 

processo. 

Com os avanços na industrialização de materiais e equipamentos 

fotográficos que democratizaram a fotografia ao facilitar o acesso à técnica, e com a 

classe média urbana em ascensão, o movimento fotoclubista surgiu como reação de 

                                                 
25 Idem, p. 29. 
26 Idem. 
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uma camada social carente de símbolos que a identificassem, desejando fazer da 

imagem fotográfica uma atividade artística que os representassem. 

No Brasil, o fotoclubismo nasceu influenciado pela estética pictorialista. Sua 

expansão seguia a pulsação urbana, se transformando em uma experiência 

bastante difundida sobre as classes mais altas, destacando-se em um primeiro 

momento, os fotoclubles Photo Club do Rio de Janeiro (1910) e o Photo Club 

Brasileiro (1923)27. Contudo, um dos problemas encontrados no início do movimento 

fotoclubista brasileiro foi o acesso ao material fotográfico, com a falta de recursos 

materiais e o desinteresse da indústria nacional em produzir equipamentos e 

instrumentos fotográficos, o que impossibilitou um maior desenvolvimento da 

fotografia artística no início do século XX. 

A grande mudança no panorama dos fotoclubes ocorreu com a influência 

das ideias modernistas, que já haviam significativamente se expandido em grandes 

centros artísticos europeus e americanos, mas que, só se intensificam no Brasil em 

meados da década de 1940, com o Foto Cine Clube Bandeirantes28 em São Paulo, 

que também ficou conhecido pelo nome de Escola Paulista.  

 

 

No ano de 1939 surgiu um clube que logo se tornaria o centro do 
movimento fotoclubista em São Paulo e mais tarde alcançaria destaque 
nacional como polo agenciador da produção fotográfica moderna brasileira. 
Tratava-se do Foto Clube Bandeirantes, o mais bem-sucedido clube 
fotográfico da capital. A iniciativa de criação do Bandeirantes partiu de um 
grupo de aficionados que costumavam se reunir em uma loja de materiais 
fotográficos no centro de São Paulo, onde trocavam experiências, discutiam 
fotografia inteiravam-se dos novos lançamentos da indústria especializada. 
O Foto Cine Clube Bandeirantes formou alo longo da década de 40 uma 
sólida estrutura material e atingiu um alto nível de organização interna.29 

 
 

 

Assim, com a estabilização da classe média, o crescimento urbano e a 

industrialização, no período da década de 1940, o fotoclubismo, que se chocava em 

problemas de ordem material, ganhou força, principalmente em São Paulo. Nesse 

período a preocupação com a imagem fotográfica passa a ter novo sentido, se 

                                                 
27

 Idem, p. 25. 
28 Para Helouise Costa e Renato R. da Silva, o Foto Cine Clube Bandeirantes representou um dos 
maiores movimentos fotoclubistas do cenário artístico nacional. 
29 Idem, p. 26. 
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preocupando com composições estéticas, valorizando os retângulos áureo e as 

formas de composição de luzes e sombras, buscando a beleza natural do assunto e 

a harmonia da composição.30
 

Com essas mudanças estéticas, surge uma nova sensibilidade entre os 

artistas, reconfigurando o valor do belo. Começa-se a opor a primazia da técnica, 

reaproximando-se da natureza, e com isso, passa-se a olhar com visão renovada ao 

experimentalismo. Assim, esse período ficou caracterizado pelo uso diversificado e 

marcado da iluminação, com a contraluz, a utilização de composições geométricas e 

enquadramentos não convencionais, além da presença de montagens e cortes na 

cópia pronta.31 

Essa experimentação técnica na produção fotográfica do período pode ser 

observado na obra A menina do sapato [figura 2] de Geraldo de Barros. Na obra, 

produzida em uma conjuntura de crescimento da economia associado a uma 

urbanização acelerada das grandes capitais brasileiras, Geraldo Barros por meio da 

experimentação estética das formas, representa o mundo evidenciando uma crítica 

social, mas também, questionando o olhar sobre a mídia como mero documento, 

mostrando assim, em sua arte a realidade social e a sua concepção artística sobre a 

fotografia.  

Em A menina do sapato, Barros interfere no negativo fotográfico com tinta, 

criando traços que dão forma à uma menina, cujo parte do rosto corresponde à 

imagem de um sapato, tendo como fundo da obra o chão de asfalto.  

O formato da obra de Barros também é inovador, com recortes na cópia 

fotográfica diferentes do formato retangular habitual das fotografias, recortando a 

obra de acordo com os contornos do objeto representado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
30 Idem, p. 33. 
31 Idem, p. 41. 
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Figura 2: A menina do sapato (1949) Geraldo de Barros 

 

 

 
 

Fonte: COSTA; SILVA, 2004, p. 176 
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A partir de 1950, houve aumento no desenvolvimento dos fotoclubes 

brasileiros, devido a nova sensibilidade proposta pelos fotógrafos imersos nas ideias 

modernista. Nesse período, novos temas e técnicas conquistam a produção artística. 

A arquitetura, com composições formais rigorosamente geométricas, o uso 

intensificado de claro e escuro, linhas fortes e temas abstratos são exemplos 

significativos dessa nova sensibilidade. 

 

Na década de 1950 surgiram inúmeros clubes fotográficos em todo o Brasil, 
principalmente no estado de São Paulo, nas cidades mais industrializadas. 
O movimento fotoclubista atingiu um alto nível de organização, que pode ser 
aferido pelo grande intercâmbio de ideias e pelos inúmeros salões 
realizados anualmente.32 

 
 

Outra grande mudança, é que o processo de criação passa a ser enfatizado 

não apenas na tomada fotográfica, mas também, se reconhece a atribuição artística 

desempenhada pelo fotógrafo no laboratório, em que, além da habilidade do ato, 

valoriza-se a criatividade no processo de manipulação. Essa mudança foi 

consequência do expressivo uso de interferências nas cópias e negativos, 

quebrando com os padrões tradicionais fotográficos, principalmente a partir da 

fotomontagem. 

Assim, contraste, recortes, texturas, distorção, solarização, movimento do 

aparelho no instante do ato, exposição do fotograma à luz direta, foram processos 

recorrentes na produção fotográfica artística, que chegou ao seu age nos anos de 

1950.33 

A obra Alta Velocidade de João Bizarro Nave Filho [figura 3] é um exemplo da 

nova estética moderna buscada pela fotografia. Na imagem o artista traz uma nova 

maneira de olhar a vida cotidiana a partir das distorções das formas produzidas pelo 

movimento do aparelhos fotográfico no instante da tomada da fotografia. Com o uso 

dessa técnica o artista transforma os contornos da paisagem urbana em formas que 

contrastam o preto e o branco, criando um efeito “embaçado” na imagem final. 

 

 

                                                 
32 Idem, p. 48. 
33 Idem, p. 59.  
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Figura 3: Alta Velocidade (1966) João Bizarro Nave Filho 

 

 

 
 

Fonte: (COSTA; SILVA, 2004. Pp 182) 
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Na década de 1960, uma nova expressão fotográfica se forma. Com a 

grande utilização da prática nos meios de comunicação, a fotojornalismo destaca-se 

no campo fotográfico. Com a influência da imprensa, a técnica aproxima-se da 

espontaneidade do ato, “a fotografia é definida no próprio ato fotográfico”34, 

passando a retratar em seus temas a crítica às questões rotineiras da sociedade, 

apresentadas com grandes preocupações estéticas, constituindo uma relação 

diferente entre o homem e a máquina35. 

Segundo Helouise Costa e Renato R. da Silva, essa mudança do papel 

social do fotógrafo, agora com a expansão do mercado e a necessidade de 

profissionalização, além da repressão da Ditatura Militar, resultaram no declínio do 

movimento fotoclubistico, ao final dos anos de 1960. O que representou, em geral, 

na própria dissolução do modernismo, sendo substituído por uma fotografia 

esteticamente mais direta e de grande aproximação social. 

 

 

 

2.3. O CENÁRIO ARTISTICO PARANAENSE  

 

Vimos até agora um panorama teórico, histórico e artístico do 

desenvolvimento da fotografia. Situando a mídia em suas múltiplas expressões 

visuais e representações técnicas, apresentando metodologias para a análise e 

interpretação das imagens fotográficas e mostrando a construção da fotografia como 

meio artístico. 

Antes de abordarmos diretamente o objeto de pesquisa proposto aqui, 

considero fundamental tratarmos algumas considerações em relação ao cenário 

artístico paranaense, apontando para momentos enfáticos da história da arte no 

Paraná e situando a fotografia neste meio artístico. 

Entendendo que a História da arte no Paraná é complexa e extensa, opto em 

tratar nesse subcapítulo alguns aspectos, entre as décadas de 1950 e 1970, que se 

                                                 
34 Idem, p. 65. 
35 Idem. 
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mostram indispensáveis para a compreensão do nosso objeto, visto que, as 

produções de Francisco Kava Sobrinho foram constituídas dentro desse campo 

artístico e que o fotógrafo foi ativo nas discussões sobre arte e fotografia em 

Curitiba. 

Até o início da década de 1950, o ambiente cultural do Paraná era precário no 

que se refere a informações sobre arte. O espaço artístico contava com o 

predomínio de uma arte academizada por artistas que ficaram conhecidos como 

“discípulos de Andersen”36. Essa situação tornou-se um obstáculo aos jovens 

artistas locais da década de 50, que buscavam interagir com os ideários modernos 

que já se configuravam em outros lugares como São Paulo e Rio de Janeiro.  

Instituições com a Escola de Belas Artes contribuíam na propagação de uma 

arte academizada, reproduzindo métodos de ensino de arte baseados em modelos 

conservadores, que se distanciavam das propostas modernistas. 

Dessa maneira, em meados e início dos anos 50, o Paraná estava distante 

das discussões sobre arte moderna que ocorriam em grandes núcleos artísticos e 

que impulsionavam produções com tendências inovadoras.  

O desenvolver da década de 1950 e os anos 60 marcam a mudança desse 

contexto. É nesse período que as ideias modernas entram mais fortes na cena 

artística local. Arthur Freitas coloca como marco fundamental para essa mudança, a 

publicação da revista de literatura e arte Joaquim37, editada por Dalton Trevisan, 

Erasmo Pilotto e Antonio Walger. A revista tinha como característica debater sobre 

os problemas sociais da época e apresentava discussões sobre o papel da arte e 

literatura nessa conjuntura.38 

                                                 
36 FREITAS, Artur. A consolidação do moderno na história da arte do Paraná. Revista de História 
Regional. Ponta Grossa, n.8, inverno de 2003, p. 89. 
37 A revista Joaquim foi editada entre o período de 1946 e 1948, tendo no total 21 edições. Seus 
idealizadores, reivindicavam a participação maior da arte nas questões sociais, negando a concepção 
de arte pela arte. O periódico, caracterizou-se por inspirar renovação em jovens interessados em arte 
e que não se identificavam com a proposta artística vigente no Paraná, influenciando assim, quem 
buscava novas informações sobre tendências artísticas e construindo um caminho rumo à 
modernidade. A revista também tomou dimensão nacional, recebendo comentários como do escritor 
Carlos Drummond de Andrade e o sociólogo e literato Antonio Candido. Mais detalhes ver em: O 
Papel da revista Joaquim no Cenário Literário Nacional – Década de 1940, Schwingel (2014). 
38 FREITAS, Artur. A consolidação do moderno na história da arte do Paraná. Revista de História 
Regional. Ponta Grossa, n.8, inverno de 2003, p. 91. 
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Segundo Freitas, discordando da tendência conservadora, artistas como 

Dalton Trevisan e Guido Viaro, buscavam uma “arte universal e moderna”39, mais 

ligada com as questões sociais presentes no Paraná. 

 

Figura 4 – Capa da Revista Joaquim 

 

Dados: Revista Joaquim, capa por Di Cavalcanti, 1947.40 

 

Assim, os anos 50 foram marcados pela iniciativa de artistas que se 

esforçavam na renovação do espaço cultural. Alguns atuavam como professores do 

ideário modernista, formando pequenos grupos de jovens artistas, descontentes com 

a arte conservadora paranaense, que procuravam por informações sobre a arte 

moderna e queriam contestar problemas acerca das questões sociais locais: 

 

                                                 
39 Idem. Pp 93. 
40 Disponível em: Jornal Cândido da Biblioteca Pública do Paraná  
< http://www.candido.bpp.pr.gov.br/ http://www.candido.bpp.pr.gov.br/ > Acesso em: 23 de julho de 
2015. 
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Isolados em pequenos grupos e com pouco apoio oficial, os artistas mais 
abertos as tendências modernistas, precisam engendrar seus próprios 

espaços sociais de encontros e discussões.41 

 

Freitas traz como exemplo, espaços importantes que contribuíram para 

disseminar as ideias modernistas no Paraná, como o Centro de Gravura, a 

Garaginha e a galeria Cocaco.  

Destaco aqui, a galeria Cocaco, onde considerável parcela de artistas locais 

participavam de discussões sobre as ideias modernistas, contribuindo para a 

formação de uma nova tendência de arte no Paraná: 

 

Disposta inicialmente como uma modesta fábrica de moldura, a loja torna-se 
galeria de arte em 1957, sob a propriedade de Ennio Marques Ferreira, e é 
exatamente à sua volta que se cria um autêntico ponto de encontros onde 
discute-se e vê-se arte, sobretudo aquela arte à época, e dentro das 

possibilidades do momento, soava como “moderna”.42 

 

Com o aumento do interesse a respeito de uma arte moderna pelos jovens 

artistas locais, que buscavam informações nesses pequenos espaços de arte, visto 

que, em locais digamos “oficiais” a arte era tida como academizada, logo, surgiram 

grupos de artistas e intelectuais que publicamente criticavam essa “arte oficial” em 

detrimento ao ideário moderno. 

Exemplo dessa polarização entre acadêmicos e modernos pode ser 

observado no XIV Salão Paranaense (1957), como coloca Luz, em que, os artistas 

“anti-acadêmicos”, por não concordarem com a escolha da comissão julgadora e 

descontentes com à localização de suas obras no evento, retiram suas obras do 

Salão, e expõem em uma sala da Biblioteca Pública, em um evento que foi intitulado 

de “Salão dos Pré-julgados”.43 

                                                 
41 FREITAS, Artur. A consolidação do moderno na história da arte do Paraná. Revista de História 
Regional. Ponta Grossa, n.8, inverno de 2003, p. 96. 
42 Idem, p. 100. 
43 LUZ, Patrícia C. V. A Trajetória da fotografia no Salão Paranaense: Uma visão a partir da 
construção social da tecnologia fotográfica. Dissertação de Mestrado em Tecnologia. UTFPR, 
Curitiba, 2006, p. 184. 
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Arthur Freitas também comenta o episódio, mostrando o clima polêmico da 

situação:  

Dessa profusão de nomes, em geral atrelados a interesses – digamos – 
“antiacadêmicos” (daí o objetivo de “reformar o Salão Paranaense”), surgiu 
uma certa frente de combate formada àquela altura por artistas e 
intelectuais dispostos a divulgar e defender publicamente seu próprio ideário 
“moderno”, mesmo que para tanto fosse preciso assumir os riscos de um 
conflito aberto com determinadas mentalidades e práticas rançosas que 
ainda dominavam o meio artístico local. Não demora muito e o embate, 
enfim, acontece, em dezembro de 1957, durante o maior evento artístico do 
estado – o Salão Paranaense -, alguns jovens artistas, inconformados com 
certas premiações, arrancam suas próprias obras das paredes da mostra e 
montam, com o apoio do diretor da Biblioteca Pública Ubaldo Puppi, uma 
exposição paralela que ganhou a história sob a denominação de “Salão dos 
pré-julgados”. Com boa repercussão na imprensa, o incidente se torna 
referência para compreender o quanto determinados problemas da cultura 
artística paranaense estavam distantes do leque de problemas culturais de 

Rio ou São Paulo.44 

 

 

Em meados da década de 1960, a cena artística paranaense ainda estava 

dividida entre acadêmicos e modernos. Contudo, no começo da década de 60, logo 

outra tendência estética ganha força no meio de arte do Paraná, a abstração.  Essa 

nova proposta artística, influenciou artistas em âmbito nacional, transformando as 

concepções sobre arte.  

Em Curitiba, a abstração trouxe nova discussão para o meio cultural, dividindo 

a cena cultural em figurativos e abstracionistas.  Nesse quadro, alguns artistas tanto 

modernos quanto acadêmicos criticavam a produção abstrata, “justificando que tal 

forma de expressão era alienante por ser uma simples cópia da produção feita por 

artistas estrangeiros e por não se relacionar a realidade social”.45 

Segundo Gassen, a conquista de espaço pelos artistas abstratos foi um 

processo lento e trabalhoso, no ponto de vista da inserção de obras e artistas não 

figurativos em instituições como o Salão Paranaense e Escola de Música e Belas 

Artes do Paraná. Esse processo provocou uma mudança de pensamento e de 

                                                 
44 FREITAS, Artur. A consolidação do moderno na história da arte do Paraná. Revista de História 
Regional. Ponta Grossa, n.8, inverno de 2003, p. 101. 
45 LUZ, Patrícia C. V. A Trajetória da fotografia no Salão Paranaense: Uma visão a partir da 
construção social da tecnologia fotográfica. Dissertação de Mestrado em Tecnologia. UTFPR, 
Curitiba, 2006, p. 183. 
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atitude dos abstracionistas, com a união de jovens artistas em benefício da 

atualização do cenário artístico curitibano.46 

Reflexos desse processo de atualização e implantação de novas tendências, 

podem ser vistos com a ocupação de cargos relacionados às artes plásticas no 

estado do Paraná por jovens artistas ligados à abstração, aumentando a influência 

exercida pela tendência artística em espaço como o Salão Paranaense. O que 

trouxe resultado logo, tendo em vista, o número de premiações do SPBA para 

artistas adeptos à arte abstrata. 

Na década de 1970, o meio artístico curitibano ganha novas instituições de 

ensino e espaços de arte, com a inauguração do Museu de Arte Contemporânea 

(1971), o Centro de Criatividade de Curitiba (1973), o Departamento de Artes da 

Universidade Federal do Paraná (1975), e o curso de Educação Artística da 

Faculdade de Arte do Paraná (1976). Além dessas novas instituições, a mudança no 

mercado de arte local também contribuiu para as transformações, Gassen aponta 

que foi durante a década de 70, que o ocorreu mais intensamente a 

profissionalização do mercado de arte paranaense, através de galerias 

especializadas na compra e venda de obras.47 

Assim, com a abertura no ambiente artístico, a divisão entre figurativos e 

abstratos, da década anterior, em espaços como o EMBAP e o SPBA, foram sendo 

superadas. 

O experimentalismo também traz nova identidade para a arte paranaense, 

com conceitos e técnicas diferentes e bastante inovadoras, como a performance e a 

utilização de novas mídias. Os temas abordados pelos artistas assumem caráter 

altamente críticos, principalmente com a valorização da narrativa pela figuração, 

referindo-se a situações sociais como a repressão política, as minorias sociais, a 

mulher, a ecologia e o homossexualismo.48  

O panorama artístico paranaense que se formou a partir da década de 70, 

modificou as relações de convivência nos espaços e instituições de arte, 

arquitetando a inserção de novas categorias estéticas no meio artístico, como o 
                                                 
46 GASSEN, Lílian H. Mudanças culturais no meio artístico de Curitiba entre as décadas de 1960 e 
1990. Dissertação de Mestrado em História. UFPR, Curitiba, 2007, p. 27. 
47 Idem, p. 26. 
48 Idem, p. 36. 
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happening, a instalação e a experimentação de exposição de arte coletiva, que vão 

marcar o período da década de 1980. 

 

 

2.4. A FOTOGRAFIA EM CURITIBA 

  

 Construímos até agora, no segundo capítulo, um quadro sobre alguns 

momentos da história da arte no Paraná, focando em um espaço temporal entre as 

décadas de 1950 e 1970. Agora, dedico-me a situar, mais especificamente, a 

fotografia dentro desse ambiente artístico, apontando comparações e as principais 

características da mídia durante o período proposto. Interessante atentamos que é 

nesse espaço (tempo e local) que Francisco Kava Sobrinho tem sua formação e 

produção na arte fotográfica, contribuindo junto com outros artistas, para o 

desenvolvimento da trajetória da fotografia no Paraná.  

 Para esse estudo, utilizei como base a pesquisa de Luz, em que a autora 

analisa o percurso da mídia no Salão Paranaense de Belas Artes, o que pôde 

representar o posicionamento e as propriedades da fotografia no cenário artístico 

local de maneira mais ampla. Como auxílio e exemplificação, usarei reproduções 

fotográficas49 de artistas da época, que revelam as tendências e abordagens da 

mídia em cada etapa da produção artística.   

 No Paraná, algumas ações permitiram uma interação maior entre a arte 

fotográfica e o público e entusiasmaram a produção da mídia local, como: a criação 

do Foto Clube do Paraná (1938), a Associação de Repórteres Fotográficos e 

Cinematográficos do Paraná (1966) e a Mostra de Gravura da Cidade de Curitiba 

(1978). Esses espaços abriram caminho para a divulgação de trabalhos fotográficos 

                                                 
49

 As imagens são de artistas que participaram das edições Salão Paranaense, e estão disponíveis no 
levantamento de fotografias feito por Patrícia Luz em sua pesquisa A Trajetória da fotografia no Salão 
Paranaense: Uma visão a partir da construção social da tecnologia fotográfica, UTFPR (2006). 
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nacionais e internacionais, o que possibilitou a circulação de ideias e tendências a 

respeito da mídia.50 

 Essa ampliação em relação ao contato com a fotografia, pode ser percebido 

ao longo das edições do SPBA. Segundo Luz, a primeira reprodução encontrada nos 

catálogos do Salão, em que, o artista utiliza a imagem fotográfica no processo de 

criação da obra, acontece no 24º Salão (1967), com o artista Jaime Pusch.51 

 Na obra de Pusch [figura 5] percebe-se o uso da fotografia como 

representação próxima ao referente, no caso, utilizando imagens de rosto humanos, 

alguns de grande circulação na mídia. O artista cria uma montagem com recorte e 

colagem em conjunto com à pintura, produzindo uma espécie de “erosão”, que 

acompanhada da frase “Eu vi o grande cristal começar a ruir” e, com a imagem do 

recipiente na parte inferior da obra, comparada com a imagem de um homem que 

também segura um recipiente em gesto de pedido, transmite uma grande crítica 

social, como se a sociedade estivesse em situação de ruína. 

 Essa crítica da “sociedade em ruína” feita por Pusch aconteceu no período de 

radicalização política que acontecia no Brasil, com o regime de Costa e Silva, onde 

se intensificou a repressão política-militar contra os movimentos e focos de 

oposição. Com as greves operárias e as manifestações estudantis, que acentuaram 

as tensões entre a oposição e militares, o governo de Costa e Silva responde com o 

endurecimento político decretando, no ano de 1968, o Ato Institucional nº 5, 

concentrando nas mãos do governo poderes quase que absolutos. 

  

  

 

 

 

 

                                                 
50

 LUZ, Patrícia C. V. A Trajetória da fotografia no Salão Paranaense: Uma visão a partir da 
construção social da tecnologia fotográfica. Dissertação de Mestrado em Tecnologia. UTFPR, 
Curitiba, 2006, p. 154. 
51

 Idem, p. 202. 
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FIGURA 5 - Momento de entropia (1967- técnica mista) Jaime Pusch 

 

 

Fonte: LUZ, p. 191 
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FIGURA 6 - ... E da janela, a paz contempla o mundo interior (1969 – técnica 

mista) Márcia Bernardi Simões 

 

 

Fonte:  LUZ, p. 198 
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 Na obra de Márcia Simões [figura 6], que participou do 26º Salão (1969), a 

artista também utiliza o recorte e colagem de fotografias de pessoas. A mídia é 

vinculada com a pintura, juntamente com a cabeças de bonecas em alto relevo e 

outros materiais como o arame farpado. Nessa produção, a crítica as questões 

sociais e políticas também está presente, proporcionando um ambiente obscuro e de 

repressão devido a composição dos elementos dentro da obra, com o arame farpado 

criando uma espécie de isolamento dos rosto sem olhos. 

 Assim, a partir dos exemplos, podemos observar que a fotografia aparece no 

SPBA, em que Luz determina como o primeiro momento da fotografia no Salão, 

bastante relacionada com à figuração, sendo utilizada como elemento participante 

de outras técnicas como a pintura, gravura e colagem, formando obras de caráter 

moderno: 

 

Identificamos no 1º período (1967-1978) que a fotografia surge no Salão 
Paranaense (24º - 35º edição) como expressão da “realidade” social, sendo 
que o ser humano aparece com frequência como referente. Nesta esfera, a 
fotografia está imersa em múltiplas mediações tecnológicas como a gravura, 
a pintura e a colagem e raramente é exibida como a mídia em si. A 
fotografia se mostra fundamentalmente como elemento da obra ou como 
elemento da obra ou como parte do processo de construção da própria 
obra. 

 

 A partir da 30º e 33º edição, Luz mostra uma ruptura com o “empenho 

experimental”52 dos usos da fotografia nas produções das obras artísticas. Na 30º 

edição (1973) acontece o reconhecimento da fotografia como expressão artística 

específica, sendo incluído a seção Fotografia entre as seções pintura, desenho, 

mista e gravura. É nessa edição, que aparece pela primeira vez o termo “fotografia” 

para designar a técnica da obra, com o trabalho artístico de João Urban.53 

Após a abertura da seção de fotografia, a técnica só aparece novamente no 

catálogo da 33 º edição (1976), com a obra de Francisco Kava Sobrinho54, em que, o 

artista trabalha com a montagem de negativos e o nu artístico. Essa imagem 

                                                 
52

 Luz chama de empenho experimental o uso de fotografias em outras técnicas como o recorte, a 
colagem, a pintura e a gravura. Idem, p. 238. 
53 Idem, p. 201. 
54 Idem, p. 229. 
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fotográfica irá integrar, um ano mais tarde, a exposição Mulher, que é o foco da 

nossa pesquisa, e que descreveremos nos próximos capítulos com mais atenção. 

A partir das obras de Urban e Kava, Luz apresenta o surgimento de um 

segundo momento no SPBA, em que, a mídia se estabelece como técnica 

específica, com trabalhos que apresentam diretamente o material fotográfico, 

utilizando até mesmo o próprio fotograma. Os temas mais recorrentes passam a ser 

a natureza morta, a composição abstrata e a construção da “realidade”.55 Como na 

obra Ruptura de Heloisa Campos [figura 7], presente no 37º Salão (1980), em que 

há aproximação da técnica com a abstração, elaborando uma imagem que 

desprende a mídia da representação próxima da “realidade” figurativa, 

principalmente em virtude do trabalho elaborado através do efeito lábil das porções 

limites nas extensões da imagem, gerando um efeito surpreendente.  

 

Figura 7: Ruptura (1980 – técnica fotografia) Heloisa Campos 

 

 

Fonte: LUZ, p. 239 

                                                 
55 Idem, p. 220. 
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Dessa forma, em síntese, no período da década de 1960 e a primeira metade 

da década de 1970, percebemos o uso da mídia como mimese da realidade, sendo 

frequente a utilização de recortes, colagens e repetições de fotografias vinculadas 

ao processo criativo de outras técnicas. Ao final da década de 1970, podemos 

observar a mudança na percepção das particularidades da técnica fotográfica e o 

emprego específico dos artefatos fotográficos (câmera, papel, formato) na 

construção e reprodução da obra. 

Assim, a partir do estudo sobre os usos da fotografia no Salão Paranaense de 

Arte percebemos os esforços em consolidar a mídia como construção artística e 

firmá-la como expressão carregada de linguagem particular. Percurso que a 

fotografia trilhou desde sua criação, na busca de desvincular-se da visão de mero 

instrumento de representação fiel do real, como vimos ao início desse capítulo.  

Essa consolidação da mídia se deu através de uma nova sensibilidade 

proposta pelos artistas influenciados pelas tendências modernistas que trouxeram 

novas abordagem, recursos e temas para a fotografia em Curitiba, como aconteceu 

também com a mídia em um contexto nacional. 

Apresentado esse panorama da fotografia dentro de diferentes discursos e 

cenários, buscaremos agora colocar nosso objeto de pesquisa no interior desse 

conjunto, tratando sobre as relações da produção artística de Francisco Kava com o 

cenário artístico que estava inserido, apontando influências das tendências que 

vimos neste capítulo com as obras do fotógrafo Kava. 
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3. O FOTÓGRAFO: ALGUNS ASPECTOS SOBRE VIDA E OBRA DE FRANCISCO 

KAVA SOBRINHO 

 

 

 Neste capítulo, vamos nos aproximar de nossas fontes de pesquisa. Mas, 

antes de discutirmos propriamente os elementos que compõem a exposição Mulher 

e as ações e reações envolvidas, considero necessário levantar alguns aspectos 

sobre a carreira e criação artística de Francisco Kava. 

 Para isso, utilizaremos informações contidas nos jornais Correio de Notícias e 

Gazeta do Povo, nos textos dos catálogos das exposições Kava, 3 fotográfos, Os 

paranaenses mais premiados no Salão Paranaense e Kava: saudade em preto e 

branco, bem como, usaremos como apoio à essas informações o Boletim Informativo 

da Casa Romário Martins Francisco Kava Sobrinho: 1936 – 1985. Para a análise das 

obras, opto por um recorte em obras de Kava vinculadas aos catálogos expositivos 

do MAC, visto que o acervo fotográfico do artista é bastante vasto e ainda necessita 

de um esforço de organização e separação das imagens documentais e artísticas. 

 

 

3.1. A CARREIRA  

 

Francisco Kava Sobrinho foi fotógrafo e ambientalista curitibano, nascido em 

09 de setembro de 1935, que se notabilizou por seus trabalhos com 

experimentações artísticas associadas ao tema da ecologia, retratando em suas 

obras, principalmente, o cenário do dia-a-dia paranaense e a crítica social à 

degradação do meio-ambiente. 

Kava iniciou sua carreira profissional bastante jovem, quando começou a 

trabalhar e aprender com o fotógrafo Jesus Santoro. Na década de 1960, após a 

experiência com a fotojornalismo, Kava e o fotógrafo Jesus Santoro abrem o estúdio 

Prisma Realizações Ltda, onde trabalhavam com fotografias publicitárias e de 
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acompanhamento de obras públicas locais56. Esse espaço se configurou como 

ambiente de circulação de informações sobre a mídia, especialmente, para jovens 

fotógrafos que buscavam aprender a técnica fotográfica. Os jovens interessados por 

fotografia tinham, nesse espaço, contato com aparelhos fotográficos que 

possibilitavam desenvolver o conhecimento na arte fotográfica: manuseando 

câmeras fotográficas como as Rolleiflex e Leicas, aprendendo sobre o 

funcionamento do diafragma e obturador e experimentando outras práticas, como 

iluminação e revelação de negativos, necessárias para a criação das imagens 

fotográficas. Além desse contato dos iniciantes com os equipamentos fotográficos, o 

estúdio também era “ponto de encontro” para conversas sobre as tendências 

artísticas, o que ajudou a expandir, na cena artística curitibana, informações a 

respeito do que se produzia em fotografia, e em outros ramos das artes plásticas, 

em grandes centros culturais como São Paulo e Rio de Janeiro. 

Assim, a Prisma Realizações funcionou como local de discussão e 

aprendizado da técnica, em que, os fotógrafos Kava e Santoro contribuíram como 

“professores” para a formação de jovens artistas interessados no contato com a 

mídia, se configurando em um espaço bem próximo a galeria Cocaco, como vimos 

no capítulo anterior, acerca da divulgação de informações sobre arte moderna no 

Paraná.  

No início da década de 1970, os fotógrafos fecham o estúdio Prisma 

Realizações e Kava continua na fotografia publicitária, abrindo o estúdio fotográfico 

Foto Panorama, em 1975, na Vila Izabel, também em Curitiba.57  

Em todo o período que trabalhou com a mídia publicitária, o fotógrafo 

registrou os mais importantes salões, mostras, ateliers e obras de artes do Paraná, 

tornando-se um dos profissionais mais requisitados na área, como coloca Adalice 

Araújo:  

Por sua alta capacidade técnica, era o profissional mais requisitado para 
elaborar obras como: livros de arte, catálogo de exposições, etc... tanto que 
seu arquivo pessoal é um dos mais completos do Estado na área especifica, 

                                                 
56 Correio de Notícias, 22 de janeiro de 1985. 
57 URBAN, Raul Guilherme. Francisco Kava Sobrinho: 1936-1985. Boletim Informativo da casa 
Romário Martins, nº101. Curitiba, 1993, p. 08. 
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documentando algumas das mais importantes mostras e premiações do 
Estado.58 

  

FIGURA 8 – Auto Retrato 

 

 

 
Para Philippe Dubois o autorretrato se estabelece como uma relação imediata consigo mesmo59. Na 

imagem vemos Francisco Kava na juventude, em um autorretrato em frente ao espelho, com parte do 
rosto coberto por uma máquina fotográfica Rolleiflex. 

 
Fonte: Boletim da Casa Romário Martins Francisco Kava Sobrinho: 1936 – 1985 

 
 
 
 

Além de seus trabalhos na publicidade, Francisco Kava também atuou com a 

fotojornalismo, fotografando para jornais como Gazeta do Povo, Paraná Esportivo, 

Última Hora, revista Manchete e O Cruzeiro.  

                                                 
58 Gazeta do Povo, 13 de janeiro de 1985. 
59 DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico: pragmática do índice e efeitos de ausência. In: O ato 
fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1993, p. 18. 
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Paralelamente aos trabalhos de repórter fotográficos e nos estúdios, Kava se 

dedicou na produção de obras fotográficas de “caráter artístico”, ou, dito de outra 

forma, se empenhou em fotografar de maneira à transcender ao registro 

documental, em uma perspectiva que enfatizava suas concepções da arte 

fotográfica. 

Nos espaços de arte paranaenses, suas obras se destacam pela inovação na 

construção técnica e a intensa crítica as questões ecológicas. Essa tendência pode 

ser observada em suas participações nas edições do Salão Paranaense de Belas 

Artes. Nos catálogos do evento, Francisco Kava Sobrinho aparece como artista 

premiando nas 33º, 34º, 35º, 38º e 40º edições. 

Dentre as premiações, destaca-se a participação no 35º Salão Paranaense. 

Nessa edição, Kava ganhou como Melhor Artista Paranaense, com a projeção-visual 

Esta árvore foi morta por?,  se tornando o primeiro fotógrafo a conquistar o prêmio, o 

que demostra o fortalecimento da fotografia como expressão artística dentro de um 

dos mais importantes eventos de arte do Paraná, contribuindo para a solidificação 

da mídia como arte de linguagem particular, sendo reconhecida como produção 

artística específica, como observamos no capítulo anterior a partir dos estudos de 

Luz. 

Importante ressaltar, que não houve uma separação delimitada entre as 

produções artísticas e os trabalhos documentais no jornalismo e na área da 

publicidade. Em diferentes registros fotográficos, realizados ao longo de sua carreira 

profissional, observamos característica de seu trabalho artístico nas imagens para 

jornais e publicidade, como na construção da imagem (ângulos, luz, enquadramento) 

e na escolha de temas, evidenciando muitas vezes, momentos e paisagens do 

Paraná, como a Ilha do Mel e a Serra do Mar. 

Como exemplo dessa aproximação, podemos observar o registro feito por 

Kava da exposição Curitiba – ontem e hoje (1976) [figura 9], no Museu Paranaense, 

em que, mesmo com o objetivo de registro documental, a imagem carrega 

elementos que também são percebidos em seus trabalhos vinculados aos espaços 

de arte. A imagem é construída em plano médio, com o posicionamento da câmera 

em contraplongé (de baixo para cima), produzindo um efeito expressivo do ponto de 
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visão do espectador que observa a imagem, principalmente com o posicionamento 

do objeto em primeiro plano, criando um leve espelhamento. 

 

 

Figura 9 – Registro da exposição Curitiba – ontem e hoje 

 

 

Fonte: Acervo Digital do Museu Paranaense 

 

Francisco Kava Sobrinho faleceu no dia 06 de dezembro de 1985, com 50 

anos, em um acidente na Ilha do Mel (PR), local que por diversas vezes foi cenário 

de suas fotografias. Hoje, é considerado um dos pioneiros da causa ecológica no 
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Paraná e um dos grandes fotógrafos que contribuíram para o desenvolvimento da 

fotografia artística no cenário cultural curitibano. 

 

 

3.2. ANÁLISE SOBRE A PRODUÇÃO ARTÍSTICA DE FRANCISCO KAVA 

 

 

 A partir do contato com as fotografias encontradas nos catálogos de 

exposições em arquivo no MAC, podemos perceber que o trabalho artístico de Kava 

sempre esteve muito associado à denúncia social. Nas obras observadas são 

recorrentes os temas ligados a ecologia, os pinheiros e o nu artístico em 

composições técnicas que evidenciam o próprio processo de elaboração da mídia e 

que se comportam como elementos de crítica à devastação do meio ambiente. As 

obras selecionadas para compor esta pesquisa foram escolhidas por mostrarem 

aspectos técnicos e estéticos muito usados por Kava ao longo de sua produção 

artística, servindo assim, de exemplo para uma análise sobre as características mais 

amplas das obras do fotógrafo.   

Essas características podem ser percebidas em 10 anos de devastação 

[figura 10]. A obra é uma montagem fotográfica, com enquadramento frontal, plano 

aberto e que contrasta as cores preto e branco, dividindo a imagem em duas partes.  

Na parte superior da fotografia há um conjunto de pinheiros, de diferentes 

proporções, com a legenda indicando o ano de 1967. No canto direito, está presente 

a figuração de duas pessoas de mãos dadas, em tamanhos distintos, representando 

um adulto e uma criança. 

Na parte inferior da imagem, o mesmo recorte espacial, mas agora, com 

poucos pinheiros.  No canto direito, há a representação de três pessoas, também de 

mãos dadas, e a indicação de tempo, com a legenda apontando para o ano de 1977. 
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Uma construção técnica criativa, que assume as propriedades físicas dos 

artefatos fotográficos, mas que carrega na representação figurativa a denúncia 

social sobre a devastação dos pinheiros. 

Na obra também vemos incorporado o ser humano no ambiente natural, em 

uma relação de interação entre o corpo e a natureza, entre o homem e o espaço que 

habita, enfoque que é muito frequente nas produções de Kava. 

 

Figura 10 -  10 anos de devastação (1977) 

 

 

 

Fonte: Catálogo da exposição Kava60 

 

 

O pinheiro, símbolo do estado do Paraná, também é retratado na obra Traços 

[figura 11]. Nesta fotografia, Kava explora as linhas dos galhos dos pinheiros, 

criando uma interessante composição geométrica através do posicionamento da 

câmera em contra-plongée, seguindo uma tendência de geometrização das formas e 

                                                 
60 Em acervo no MAC. 
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linhas, que se acentuou na fotografia brasileira a partir da década de 1950, com 

influência das ideias modernistas, como constatamos anteriormente.  

 Na imagem outras características também podemos ser notadas. O céu que 

compõem o fundo da fotografia parece estar no mesmo plano que os galhos dos 

pinheiros, criando um efeito abstrato sobre o contorno dos galhos, produzindo a 

sensação de duplicação da imagem. 

 

Figura 11 - Traços (sem data) 

 

 

Fonte: Catálogo de exposição Kava61 

 

 

Nas obras Elemento Ectópico I e Elemento Ectópico II [figuras 12 e 13] o 

caráter figurativo também está presente, com elementos representados dentro de 

uma poética mimética, contudo, o que chama atenção nestas fotografias é a própria 

construção do “real”, como forma de criar uma narrativa crítica ao misturar 

                                                 
61 Em acervo no MAC. 
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componentes naturais com materiais artificiais, montando uma “realidade” em 

estúdio, assumindo assim, na própria imagem, o processo de construção da 

fotografia. Em ambas as produções há um fundo claro e uniforme e o elemento 

natural é substituído pelo arame farpado, gerando uma ironia na imagem em relação 

ao uso de materiais industrializados em sobreposição à natureza. 

 

 

Figura 12 – Elemento Ectópico I (1983) 

 

Fonte: Catálogo do 40º Salão Paranaense62 

 

Figura 13 – Elemento Ectópico II (1983) 

                                                 
62 Em acervo no Solar do Barão. 
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Fonte: Catálogo Os mais premiados no Salão Paranaense63 

Outra técnica marcante na produção artística de Kava, que podemos observar 

a partir da exploração dos catálogos de exposições, é a fotomontagem. Dentre as 

obras observadas, nota-se o uso de fotografias e recortes vinculados, na maioria das 

vezes, com frases de forte teor provocativo. Cabe aqui situar a fotomontagem, em 

termos genéricos, como a associação de duas ou mais imagens ou outros 

fragmentos, com o propósito de criar uma nova composição. Entre as técnicas 

utilizadas, as mais recorrentes são a colagem, os desenhos, a transparência de 

negativos e a dupla exposição. Para Fabris, a fotomontagem representa na visão 

surrealista uma “desambientação mental que obriga o espectador a uma tomada de 

posição moral, ao confrontá-lo com uma figuração do imaginário, integrada na 

realidade da própria percepção”.64 

Na fotomontagem Esta árvore foi morta por? [figura 14], a fotografia é usada 

como elemento indiciário na obra, ou seja, apresenta pistas para a investigação  da 

realidade, como vimos no primeiro capítulo com Boris Kossoy65, estabelecendo uma 

                                                 
63 Em acervo no MAC. 
64 FABRIS, Annateresa. Fotomontagem e surrealismo: Jorge de Lima. Revista USP, São Paulo, n. 55, 
143-151, setembro/novembro 2002, p. 146. 
65 Em Tempos da Fotografia: o efêmero e o perpétuo, Kossoy coloca que a fotografia é indiciária, 
pois, a imagem pode trazer pistas da realidade representada, apontando para determinados fatos e 
situações que ocorrem. Contudo, enfatiza a necessitada do exame crítico durante o resgate dos 
indícios, sugerindo o exercício da análise iconográfica e interpretação iconológica para o estudo de 
fotografias, como verificamos ao início do nosso estudo. 
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relação com o conteúdo das frases presentes na fotomontagem, que de maneira 

irônica, abordam a questão da devastação do meio natural paranaense. Nesse 

sentido, a fotografia funciona, na obra de Kava, como uma justificativa crítica para a 

frase “Não levamos em consideração o problema ecológico”.  

A obra Esta árvore foi morta por?  foi apresentada em painel em conjunto com 

a projeção visual, que leva o mesmo título, premiada na 35º edição do Salão 

Paranaense, em que, Francisco Kava na ocasião ganhou como melhor artista 

paranaense, contribuindo para a consolidação da fotografia dentro de um dos 

maiores eventos de arte do Paraná, como comentamos ao início deste capítulo ao 

tratar dos fatos importantes ao longo da carreira do fotógrafo. 

 

 

 

Figura 14 - Esta árvore foi morta por?  (1978) 

 



 

 

Fonte: Catálogo

4. A OBRA CENSURADA: INTERVENÇÃO NA EXPOSIÇÃO 

FRANCISCO KAVA SOBRINHO

 

 

                                                
66 Em acervo no MAC 

Catálogo Os mais premiados no Salão Paranaense

 

 

A OBRA CENSURADA: INTERVENÇÃO NA EXPOSIÇÃO 

FRANCISCO KAVA SOBRINHO 
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Os mais premiados no Salão Paranaense66 

A OBRA CENSURADA: INTERVENÇÃO NA EXPOSIÇÃO MULHER DE 
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Neste quarto capítulo, vamos nos debruçar diretamente sobre as fontes 

históricas que nos possibilitam explorar nosso objetivo proposto no início desse 

projeto. As fontes que utilizaremos são: Os jornais Correio de Notícias, Gazeta do 

Povo, Diário do Paraná, O Estado do Paraná, e O Estado de S. Paulo, fotografias 

presentes nos catálogos do 33º e 34º Salão Paranaense, fotografias em acervo no 

MAC e MUMA, o convite da exposição, a lista de presença de abertura da mostra e 

o documento de abaixo-assinado contra o ato de censura. 

 Com nossas fontes, trabalharemos em um esforço de investigação, buscando 

apresentar elementos que se mostram fundamentais para a compreensão dos fatos 

que envolveram a censura da obra de Francisco Kava. 

 Visando a melhor percepção desses fatos, o capítulo será dividido em cinco 

partes, construindo uma linha cronológica dos acontecimentos. Assim, o capítulo se 

configura dividido em: 

Parte I: Exposição Mulher 

Parte II: O Evento 

Parte III: A Censura 

Parte IV: Repercussão 

Parte V: Educastração 

 Na primeira parte, Exposição Mulher, nosso exercício consiste na análise e 

interpretação das fotografias que compunham a mostra. Apresentando as 

características artísticas e técnicas presentes nas obras fotográficas de Kava. 

 Na segunda parte, O Evento, trataremos dos fatos que englobam o evento 

de abertura da exposição. Neste momento, contextualizaremos o nosso objeto, para 

então, conseguirmos avançar para a terceira parte, A Censura, em que 

abordaremos a fundo as ações que envolveram a censura e interferência na 

produção artística de Kava. 

 Em Repercussão, quarta parte desse capítulo, nos deteremos em observar 

como a censura e a intervenção refletiram no meio artístico curitibano, procurando 

apresentar as manifestações que a ação gerou na cena artística. 
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 Na última parte, discutiremos os “resultados artísticos” criados por Kava, 

interpretando e analisando a instalação Educastração. 

 Para essa abordagem, destacaremos três obras de Francisco Kava que se 

mostram determinantes dentro desse processo, sendo elas: 

I) A fotografia Água – obra que impulsionou a criação da exposição Mulher. 

II) A fotografia censurada (título desconhecido). 

III) A instalação Educastração 

 Assim, espero proporcionar uma estrutura que englobe, de maneira 

compreensível, as informações colhidas ao longo da pesquisa, colaborando para o 

entendimento do nosso objeto. 

 

4.1 EXPOSIÇÃO MULHER 

 

Em comemoração aos seus 25 anos de atuação como fotógrafo profissional, 

Francisco Kava Sobrinho foi convidado pelo Centro Cultural Brasil-Estados Unidos 

(CCBEU), para organizar em conjunto com a instituição, uma mostra individual com 

produções fotográficas produzidas ao longo de sua carreira. 

A mostra com o título Mulher67 contou com um conjunto de 25 obras 

fotográficas, produzidas a partir da técnica da montagem de negativos, que tinham 

como tema o nu artístico. As obras expostas eram fotografias em preto e branco, 

reproduzidas em papel fotográfico e coladas em suporte de madeira, com tamanhos 

bastante diversificados.  

Algumas obras que integravam a mostra, haviam participado do 33º Salão 

Paranaense, em que Kava, na ocasião, foi premiado com a obra Água na seção de 

Fotografia. 

As produções artísticas que compunham a exposição Mulher, propunham a 

experiência do nu feminino, da natureza e do movimento das águas através da 

                                                 
67 O título da exposição é apresentado pelo próprio artista em entrevista ao jornal Correio de Notícias 
publicado no dia 24 de novembro de 1977. 
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transparência e sobreposição dos negativos fotográficos. Em entrevista ao jornal 

Correio de Notícias, o próprio artista comenta sobre a exposição: 

 

As fotos nuas foram colhidas durante minha jornada profissional. Eu mesclo 
imagens para conseguir um efeito mais emocionante, procurando mostrar, 
principalmente o movimento. Fotos mais harmoniosas, incluindo sempre a 

mulher dentro da natureza, como parte dela.68 

 

Nas obras, a mulher é retratada muito próxima a natureza. O corpo feminino, 

os elementos naturais e a água se fundem nas imagens, proporcionando movimento 

e transcendendo o referente por meio das distorções. 

Sobre a presença da água como objeto gerador de interação estética com a 

natureza, Gaston Bachelard em A Água e os Sonhos, coloca que a água é um dos 

elementos da natureza mais presentes no imaginário poético. Para o autor, a água 

dentro da imaginação poética dos sonhos tem caráter feminino e de maternidade, se 

mostrando no inconsciente humano como objeto da valorização da pureza e fonte de 

nascimento: 

 

A água evoca a nudez natural, a nudez que pode conservar uma inocência. 
No reino da imaginação, os seres realmente nus, de linhas sem tosão, saem 
sempre de um oceano. O ser que sai da água é um reflexo que aos poucos 
se materializa; é uma imagem antes de ser um ser, é um desejo antes de 
ser uma imagem.69 

 

Essa experiência visual pode ser observada na obra Água. Na fotografia, a 

mulher envolta em ondas, parece incorporada à natureza, trazendo a sensação de 

movimento por meio da junção dos corpos distorcidos e da água. Com essa 

distorção, produzida a partir da sobreposição do artefato fotográfico, Kava distancia-

se do registro figurativo, expressando uma linguagem artística da fotografia mais 

                                                 
68 Correio de Notícias, 24 de novembro de 1977. 
69 BACHELARD, Gaston. A Água e os Sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria. São Paulo: 
Martins Fontes, 1997, p. 36. 
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voltada para a percepção do processo de produção e interferência na imagem, 

assumindo na obra as propriedades físicas da fotografia. 

Assim, a fotografia apresenta o jogo de posicionamento de corpos 

desfigurados, com a mulher ao centro da imagem, onde parece surgir incorporada 

ao ambiente, em meio a transparência da água. 

 

Figura 15 – Água  

 

Dados: Fotografia PxB / 29,8 x 23,9 cm / Papel Fotográfico70 

Na mesma entrevista ao jornal Correio de Notícias, citada acima, também 

podemos verificar a concepção do artista a respeito do seu trabalho artístico de 

montagem. No trecho, Kava enfatiza a experiência estética de manipulação e 

interferência na produção de suas obras que integram a exposição Mulher, 

buscando uma linguagem artística própria, que vai além do registro fiel aos fatos, 

                                                 
70 Em acervo no MUMA. 
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apontando para a estética surrealista como consolidação de arte, distinguindo-a da 

simples representação gráfica do objeto representado:  

 

O trabalho que estou expondo no Centro Cultural, defino como arte porque 
não é documental. É um trabalho de montagem em cima de negativos de 
filmes. Concordo com muitos fotógrafos que defendem toda e qualquer 
fotografia bem tirada como uma arte. Mas meu trabalho de montagem é 
pura arte e não pode ser contestado, uma vez que dá uma ideia surrealista 

da coisa.71 

  

 Adalice Araújo, artista plástica e crítica de arte, ao relembrar a mostra em sua 

coluna no jornal Gazeta do Povo, também ressalta o processo artístico na 

construção das imagens de Kava, destacando o efeito produzido pela montagem 

dos negativos. A artista utiliza o termo “realismo mágico” para descrever a técnica 

empregada por Kava nas obras, evidenciando a mistura de um universo fantástico 

ou mágico com a realidade: 

 

Em 1976 Francisco Kava Sobrinho obteve Prêmio de Aquisição do 33º 
Salão Paranaense com fotos de nus em meio à água e ondas com as quais 
atingiu efeitos surpreendentes explorando a superposição e transparência 
das imagens impregnadas de realismo mágico, tendo conseguido criar uma 

incrível dialética visual.72 

  

 Exemplos desse efeito mágico apontado por Adalice Araújo podem ser vistos 

também em outras duas obras que participaram da exposição, cujos títulos são 

desconhecidos [figuras 16 e 17]. Nas imagens, percebemos a duplicação do corpo 

feminino imerso em ondas, criando a ilusão da presença de corpos diferentes, mas, 

que na verdade são repetições do meus corpos gerados a partir da sobreposição de 

negativos.  

Assim, as obras que compunham a mostra Mulher eram resultados das 

experimentações artística que associavam a mulher, a natureza, a água e o nu 

artístico em uma linguagem que expressava movimento e transparência, trazendo a 

                                                 
71 Correio de Notícias, 24 de novembro de 1977. 
72 Gazeta do Povo, 13 de dezembro de 1985. 
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própria questão ecológica, que era bastante presente nas obras do fotógrafo, em 

uma visão mais poética e não tão crítica, como em outras obras de Kava ao longo 

de sua carreira. 

 

Figura 16 – Título Desconhecido 

 

 

 

 

Dados: Fotografia PxB / 60 x 60 cm / Papel Fotográfico73 

 

 

Figura 17 – Título Desconhecido 

 

                                                 
73 Em acervo no MUMA. 

Na imagem vemos que o movimento da água encontra-se em sentido ao meio da 
imagem, onde o corpo feminino aparece duplicado e posicionado de maneira 
oposta. 
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Fonte: Fotografia PxB / reprodução publicada no Diário do Paraná74 

 

 

4.2. O EVENTO 

 

                                                 
74 Diário do Paraná, 24 de novembro de 1977 (recorte em acervo no MAC). 

Na obra de Kava a sobreposição dos corpos gera a impressão de duas pessoas sentadas 
em meio as águas. Os contornos da imagem também não são definidos, resultado da 
sobreposição de negativos, dando movimento aos elementos que constituem a imagem. 
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 O convite para expor na galeria do CCBEU ocorreu a partir da indicação de 

Adalice Araújo, que na época integrava o Conselho Administrativo do espaço de 

arte. A inauguração da exposição aconteceu no dia 23 de novembro de 1977, como 

nos mostra o texto presente no convite enviado ao Museu de Arte Contemporânea 

do Paraná: 

 

A Galeria do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos convida para o coquetel 
de abertura da exposição individual de fotografias de Francisco Kava 
Sobrinho, dia 23 de novembro de 1977, às 20h30min, à rua Amintas de 
Barros, 99, Curitiba. A Exposição ficará aberta até o dia 5 de dezembro 

(segunda à sexta-feira) das 09:00 às 21:00.75 

  

No mesmo convite, também há um pequeno texto trazendo uma citação 

escolhida por Kava de George Bernard Shaw, que nos sugere pistas da própria 

concepção do artista sobre o processo de criação do fotógrafo. A partir do trecho, 

podemos perceber que Kava manifesta uma visão sobre o papel decisivo do 

fotógrafo na construção da obra artística:  

 

George Bernard Shaw confessou certa ocasião a Helmut Gernsheim que 
gostaria em princípio de ser um Miguel Angelo e não um Shakespeare, 
porém não sabia desenhar o suficiente ou suficientemente bem para obter 
uma certa satisfação ou digamos, auto-satisfação. Considerando a câmera 
como um substituto ideal à caixa de pintura, começou a “apertar o botão” 
em 1898 com tão pouco êxito, que levou a fazer a clássica comparação: “O 
fotógrafo é parecido com um bacalhau, que põe um milhão de ovos para 

que somente um deles seja incubado.76 

 

Além do texto, o convite também traz uma imagem de um nu, em técnica de 

luz e sombra, que insinua o próprio movimento proposto nas obras que compõem a 

exposição. No entanto, a imagem escolhida para o convite também remete aos 

relevos de uma paisagem natural de montanhas, estabelecendo na imagem a 

relação do corpo feminino e a natureza propostos nos trabalhos fotográficos 

presentes na mostra. 

 

                                                 
75

 Convite da Exposição Mulher em acervo no MAC. 
76 Idem. 
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Figura 18 – Convite da exposição Mulher 
 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo do MAC 

 

 

A proposta de duração para a exposição, oferecida pelo CCBEU, a princípio, 

aconteceria até o dia 5 de dezembro de 1977, e estaria aberta ao público das 9 às 

21 horas: 

Até o dia 5 de dezembro o curitibano poderá ver na galeria do Centro 
Cultural Brasil – Estados Unidos a mostra de fotografias de Francisco Kava 
Sobrinho, das 9 às 21 horas. A exposição reúne alguns dos melhores 

trabalhos de Kava.77 

 

Contudo, na manhã seguinte da abertura da exposição, o jornal Correio de 

Notícias notifica a alteração no horário de visitação à galeria e a retirada de uma 

obra do conjunto da exposição Mulher. Na matéria, a ação é justificada como 

medida de prevenção, tomada pela diretora do CCBEU, Laila Curi, para evitar 

                                                 
77

 Correio de Notícias, 23 de novembro de 1977. 

O convite de 21x29,5 cm de tamanho, dobrado em três partes, tem impresso 
do lado externo a indicação do destinatário e os dados gerais da exposição, 
como local e data. E no lado interno (que vemos na imagem) tem impresso a 
imagem do nu e o trecho de George Bernard Shaw. 
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problemas com os responsáveis pelos alunos que visitavam a galeria, remarcando o 

horário de visitação com início às 18h. Na mesma matéria Laila Curi comenta a 

alteração: 

 

Não havia tomado conhecimento do que seria exposto com a antecedência 
necessária, o que é sempre feito em todas as exposições que mantermos. 
Ao ouvir de algumas pessoas que os trabalhos poderiam comprometer o 
Centro, por se tratar de uma escola e frequentada por crianças, fui verifica-
la e decidi tirar uma fotografia. As demais não trarão problemas aos nossos 

alunos que frequentam as aulas no período das 9 às 17 horas.78 

  

A ação de Laila Curi, ao retirar uma das obras da exposição Mulher sem a 

autorização de Francisco Kava, rompe com a composição criada pelo artista na 

organização de sua exposição no espaço de arte, interferindo no próprio processo 

criativo e de recepção das imagens. 

Além dessa interferência na construção da mostra, ao retirar uma obra do 

conjunto organizado por Kava, alegando ser imprópria para as crianças que 

visitavam a galeria, a diretora do CCBEU, assume uma interpretação do nu artístico 

pautada na questão da moralidade. Tratando, de certa forma, a fotografia mais 

próxima do registro “fiel” ao objeto do que como produção artística.  

 

 

 

4.3. A CENSURA 

 

 

No dia seguinte a reportagem sobre a alteração na exposição Mulher, o jornal 

Correio de Notícias publica nova reportagem trazendo o tom polêmico que a atitude 

da direção do CCBEU gerou no cenário cultural curitibano. 

A matéria intitulada A Mostra Proibida, notifica que após a atitude de Laila 

Curi, o artista Francisco Kava retirou todas as suas obras da galeria do CCBEU. Na 

entrevista, Kava conta que após ter sido avisado por Oldemar Blasi, na época diretor 

do Museu Paranaense, sobre a alteração em suas obras, foi até o CCBEU, 

                                                 
78

 Correio de Notícias, 24 de novembro de 1977. 
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acompanhado de jornalistas e fotógrafos, com a intenção de baixar as obras 

fotográficas e continuar com a exposição no chão, em sinal de protesto. Devido a 

censura moral exercida pelos funcionários acerca de suas fotografias, Kava, com o 

apoio dos artistas Rettamozo e Rogério Dias, decide então, retirar todas as obras 

expostas na galeria do CCBEU. 

 

A decisão da diretoria do Centro Cultural Brasil – Estados Unidos, em retirar 
da exposição, da galeria da escola, uma fotografia considerada pornográfica 
pelos funcionários, levou Francisco Kava Sobrinho, fotógrafo profissional e 

expositor naquele centro, retirar toda sua mostra em sinal de protesto.79 

 

 Sobre a atitude de Kava em retirar as obras do CCBEU, Laila Curi também 

entrevistada pelo Correio de Notícias, coloca que não considerava sua ação como 

ato de censura, mas que a exposição poderia criar problemas para a galeria, 

acarretando no fechamento do espaço, e critica a retirada das obras: 

 

Vinte ou trinta pessoas entraram na Galeria do Centro, sem consentimento 
nenhum e retiraram os quadros. Isso foi invasão de domicílio, inclusive num 

horário em que havia apenas dois funcionários no local.80 

 

Ao jornal Diário do Paraná, Kava também critica o posicionamento da direção 

do CCBEU, afirmando que “A seleção deveria ser prévia e em conjunto; retirar o 

quadro é cercear a liberdade”.81  

 

 

Figura 19 – Francisco Kava retirando as obras da galeria do CCBEU 

                                                 
79 Correio de Notícias, 25 de novembro de 1977. 
80 Idem. 
81 Diário do Paraná, 26 de novembro de 1977. 



 

Como vimos na introdução desse trabalho, a

título é desconhecido, era uma fotografia em preto e branco, que 

de uma mulher deitada em meio a

Em plano plongée, a 

centro da obra, em nu frontal,

similaridade dos tons escuros dos detalhes do corpo, como os cabelos e os pelos 

púbicos, com a vegetação e os relevos da 

tons claros da areia e da pele, produzindo um movimento de sombra que é 

acentuado devido aos densos contornos dos objetos naturais, porém, esse efeito de 

contraste não tira a suavidade da imagem.

                                                
82 Diário do Paraná, 26 de novembro de 1977.

 

 

Fonte: Reproduzidas no jornal Diário do Paraná

Como vimos na introdução desse trabalho, a obra retirada da exposição, 

título é desconhecido, era uma fotografia em preto e branco, que 

deitada em meio aos elementos da natureza.  

Em plano plongée, a fotografia aborda a imagem do corpo feminino

centro da obra, em nu frontal, incorporada à vegetação e em contato com a areia

similaridade dos tons escuros dos detalhes do corpo, como os cabelos e os pelos 

púbicos, com a vegetação e os relevos da paisagem, criam um contraste com os 

tons claros da areia e da pele, produzindo um movimento de sombra que é 

acentuado devido aos densos contornos dos objetos naturais, porém, esse efeito de 

contraste não tira a suavidade da imagem. 

         

, 26 de novembro de 1977. 
69 

Diário do Paraná82 

obra retirada da exposição, cujo 

título é desconhecido, era uma fotografia em preto e branco, que continha a imagem 

grafia aborda a imagem do corpo feminino bem ao 

incorporada à vegetação e em contato com a areia. A 

similaridade dos tons escuros dos detalhes do corpo, como os cabelos e os pelos 

paisagem, criam um contraste com os 

tons claros da areia e da pele, produzindo um movimento de sombra que é 

acentuado devido aos densos contornos dos objetos naturais, porém, esse efeito de 



70 

 

 

Figura 20 – Título desconhecido 

 

 

 
 

Fotografia de Francisco Kava Sobrinho censurada na exposição do  
Centro Cultural Brasil – Estados Unidos. 

 
Dados: Fotografia PxB / Dimensão 17,9 x 17,9 cm / reprodução em papel fotográfico. 
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Em relação as outras fotografias da mostra, as distorções na obra retirada 

aparecem bastante suavizadas, estabelecendo uma acentuada proximidade com o 

objeto real. O movimento e transparências das outras obras, também não são tão 

evidenciados nesta fotografia, proporcionou a interpretação mais direta com o 

referente, o que pode ter contribuído para a análise da obra como “espelho do real”, 

acarretando, juntamente com a interpretação sobre o nu com base em um discurso 

tradicionalista da moral caracterizando a imagem como pornográfica, na atitude de 

censura. 

 

4.4. REPERCUSSÃO  

 

A atitude de censura da direção do CCBEU sobre as obras de Kava causou 

grande sensibilidade no meio artístico curitibano, e a situação ganhou espaço na 

imprensa.  Os documentos encontrados ao longo da pesquisa que mostram reações 

ao ato de censura, se apresentam como textos vinculados à jornais regionais e 

nacionais, documento de abaixo-assinado e ofício, elaborados por artistas plásticos 

e chefes de espaços de arte de Curitiba. O tom que perpassa essas reações exalta 

a indignação sobre a ação de interferência e toma o fato como arbitrário e excessivo.  

O jornal Diário do Paraná trata a situação como violência cultural, colocando a 

ação como uma “atitude das mais arbitrárias já cometida contra a cultura”.83 

Em matéria intitulada Fotógrafo retira nus da mostra o jornal, O Estado de S. 

Paulo lamenta a falta de compreensão do espaço artístico a respeito das obras 

fotográfica de Kava.84 

No Correio de Notícias, que já havia noticiado outras etapas da exposição, o 

periódico organiza entrevistas com Kava e Laila Curi, apresentando opiniões de 

alguns artistas locais, e trata os acontecimentos como crise na cultura curitibana. 

O incidente também sensibilizou a comunidade artística local. Diversos 

artistas se manifestaram a favor de Kava, considerando opressiva e “anti-artistica” a 

atitude da direção do CCBEU. 

                                                 
83 Diário do Paraná, 26 de novembro de 1977. 
84 O Estado de S. Paulo, 27 de novembro de 1977. 
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Adalice Araújo, que tinha indicado Francisco Kava para expor, noticia na 

Gazeta do Povo seu afastamento da comissão da galeria do CCBEU, pedindo 

demissão do cargo, repudiando a ação tomada pelo espaço de arte: 

 

Em desagravo à arbitrariedade contra a obra de Francisco Kava Sobrinho – 
pedi minha demissão, em caráter irrevogável, do Conselho da Galeria do 
C.C.B.E.U., principalmente considerando o fato que a indicação fora minha 
e que se a Direção telefonava para consultar sobre coisas corriqueiras, não 

se justificava o seu silêncio diante de uma decisão tão grave.85 

 

Ao jornal Correio de Notícias, Fernando Velloso, artista plástico e na época 

diretor do Museu de Arte Contemporânea do Paraná, comenta o fato como uma 

atitude absolutamente imoral e agressiva para a arte paranaense: 

 

Foi uma atitude da Idade Média, ostensiva a uma exposição que foi 
previamente determinada. É uma brutalidade contra a cultura. Só pode 

achar imoral, uma pessoa absolutamente imoral.86 

 

 Velloso também critica a interpretação da direção do CCBEU acerca do tema 

nu artístico. Para o artista, as obras de Kava exposta na galeria, a partir da censura, 

foram tratadas como pornográficas por parte da direção, desvinculando o caráter 

artístico presente na abordagem do nu: 

 

A diretora do Centro Cultural mandou fechar as portas como se fosse uma 

sessãozinha qualquer de um filme pornográfico.87 

 

Também em reação a atitude de censura, Oldemar Blasi, no período diretor 

do Museu Paranaense e secretário da Associação Brasileira dos Museus de Arte, e 

que foi barrado por seguranças ao tentar visitar a exposição de Kava, organizou um 

abaixo-assinado como ato de repúdio ao cerceamento da expressão artística. 

                                                 
85 Gazeta do Povo, 13 de janeiro de 1985. 
86 Correio de Notícias, 25 de novembro de 1977. 
87 Idem. 
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O abaixo-assinado contou com o apoio e a adesão de artistas, jornalistas e 

intelectuais de diferentes áreas, que explicitavam a indignação com o acontecimento 

ocorrido com Kava.  

O documento datado de 25 de novembro de 1977, contém seis páginas e 

inicia com um texto de 15 linhas que trata a situação como atentado à liberdade de 

criação, ressaltando o valor artístico das obras de Kava e denunciando a atitude da 

direção do CCBEU como arbitrária e ilegal, como podemos notar na transcrição: 

 

Os signatários do presente, artistas plásticos, fotógrafos, atores, músicos, 
escritores, jornalistas e intelectuais em geral, vêm a público manifestar seu 
protesto contra a atitude arbitrária e ilegal de funcionários do Centro Cultural 
Brasil – Estados Unidos, ao retirarem, a título de censura, obra componente 
da Exposição do fotógrafo Francisco Kava Sobrinho, ali exposta, bem como 
impedir, posteriormente, o acesso do público ao recinto da mostra, sob a 
alegação de que o conteúdo atentava contra a moral.  
Esses fatos culminaram com o encerramento prematuro da mostra, uma vez 
que o autor evidentemente não podia submeter-se a um ato indevido de 
censura não oriunda das autoridades constituídas mas sim de funcionários 
da entidade privada e de cunho pretendidamente cultural. 
Assim, os signatários do presente manifesto expressam publicamente o seu 
repúdio a esse atentado à liberdade de criação, mesmo porque as obras 
componentes daquela mostra, isentas de qualquer característica de 
imoralidade, são do mais elevado teor artístico e algumas já foram inclusive 
apresentadas e premiadas em Salão Oficial.  

 
 

Curitiba, 25 de Novembro de 197788 

 

 

 Em sequência ao texto, o documento apresenta diversas assinaturas 

acompanhas das respectivas profissões. Dentre as pessoas que assinaram o 

protesto iniciado por Oldemar Blasi, o que chama a atenção, são algumas 

manifestações deixadas por artistas ao lado das assinaturas. 

 Ivens Fontoura comenta ao lado de sua assinatura que “Certo está Fernando 

Velloso em afirmar que “censura” é uma atitude regulamentada e somente exercida 

                                                 
88 Abaixo-assinado encontrado no acerco de Luciana Kava. 
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pela Policia Federal”89 (referindo-se ao comentário de Fernando Velloso em 

entrevista ao Correio de Notícias)90.  

 Valêncio Xavier, escritor, cineasta, roteirista e diretor de TV, escreve no 

documento “é próprio dos regimes fascistas: os burocratas menores assumem 

atitudes coercivas que juram eles serem tomadas por seus “Fuhers”. Disso à câmera 

de gás é um passo.”91 

A artista Cida Lemos faz um jogo de palavras, escrevendo que “você me 

prende vivo e eu escapo morto, de repente olha eu de novo, perturbando a paz e 

exigindo o troco.”92 

A partir dos comentários deixados no abaixo-assinado, podemos observar o 

desconforto e o descontentamento dos artistas acerca do acontecimento de 

intervenção, tratando o cerceamento da obra de Kava como repressão a cultura e a 

liberdade de expressão, comparando até mesmo a ação tomada pela direção do 

CCBEU com atitudes de regimes ditatoriais. 

Além o abaixo-assinado, Oldemar Blasi e Fernado Velloso também mandam 

oficio à Associação dos Museus de Arte do Brasil comunicando o ocorrido, 

qualificando o fato como: “triste, quando justamente uma entidade cultural cerceia o 

trabalho artístico93”. 

 A Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Paraná 

também protesta contra a censura sofrida por Kava em manifesto assinado por 

Américo Dias Vermelho, que diz: 

 

O referido companheiro (Kava) expunha trabalhos fotográficos intitulados 
“Mulher” e, quando a montagem da mostra foi acompanhada por um 
assessor do Centro. Dessa forma, está Associação reafirma seu protesto 

contra mais esta forma de cerceamento da livre expressão.94 

 

                                                 
89 Idem. 
90 Correio de Notícia, 25 de novembro de 1977. 
91 Abaixo-assinado encontrado no acerco de Luciana Kava. 
92 Idem. 
93 O Estado de S. Paulo, 27 de novembro de 1977. 
94 Correio de Notícias, 25 de novembro de 1977. 
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 Após a retirada de todas as obras fotográficas da galeria do CCBEU por Kava 

como sinal de protesto, Fernando Velloso toma iniciativa em organizar um novo 

espaço para a mostra, e leva a exposição para o MAC, como relata o jornal Gazeta 

do Povo em matéria que levou o título de Fotógrafo vai dar a volta por cima.95 

 Dessa maneira, a atitude tomada pela direção do CCBEU, em retirar uma 

das obras do conjunto da mostra Mulher, interferindo na criação de Kava, foi 

encarada pela classe artística curitibana, e até mesmo nacional, como agressão à 

cultura e ao processo de criação, tratando a situação como repressão à liberdade de 

expressão do artista.  

Cabe aqui ressaltar que o contexto político também influenciou na intensidade 

das reações acerca do ato de censura, à medida que os artistas e a imprensa já 

sofriam com a intolerância e a opressão do regime político.  

Na primeira metade da década de 1970, no governo Médici, houve expressivo 

número de prisões, mortes e torturas como medida de repressão aos opositores do 

governo militar. A sociedade brasileira se alimentava de um falso “milagre” 

econômico e as frentes de resistência encontravam-se em um período de revisão e 

recuperação de suas propostas de transformação, uma vez que o endurecimento do 

regime militar reprimia de forma violenta os movimentos sociais. No entanto, a 

situação econômica é ameaçada quando Geisel assume em 1974. Em meio à crise 

financeira, pressões aos militares são realizadas marcando o fortalecimento dos 

movimentos populares que lutavam contra a ditadura e colocando em declínio o 

regime militar. 

 

 

4.5. EDUCASTRAÇÃO 

 

 

 Como “produto crítico” criado a partir do ato de interferência e cerceamento 

da exposição Mulher de Kava, podemos observar, a obra Educastração, 

apresentada pelo artista no 34º Salão Paranaense. 

                                                 
95 Gazeta do Povo, 28 de novembro de 1977. 
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 Nesta edição do SPBA, que aconteceu no saguão do Teatro Guaíra, por volta 

de um mês após os acontecimentos no CCBEU, Kava apresenta uma instalação 

composta por elementos representativos que marcam as etapas percorrida por sua 

fotografia durante o processo de censura, transformando seu protesto em expressão 

artística. A instalação recebeu o prêmio de Menção Especial naquela edição. 

 Com a participação de Retamozzo, Rogério Dias e Bire (ARFOC/PR), Kava 

constrói a obra Educastração. A instalação era composta por obras que compunham 

a mostra Mulher, embrulhadas em tecido e amarradas com cordas. As obras 

“lacradas” eram acompanhadas de três painéis que continham a imagem da 

fotografia censurada pela direção do CCBEU, os registros feitos pela imprensa dos 

fatos, através de recortes de jornais, e textos comentando a atitude, como descreve 

o jornal Correio de Notícias, em matéria sobre a 34º edição do Salão Paranaense: 

 

 

Kava apresentou sua proposta em decorrência do que houve com a mostra 
de seus trabalhos fotográficos (nus artístico) na Galeria do Centro Cultural 
Brasil – Estados Unidos, quando a diretora da entidade Laila Curi, retirou 
uma foto da exposição como medida de prevenção (para não ferir a 
sensibilidade dos alunos). Essa atitude fez o fotografo Francisco Kava 
retirar todos os trabalhos expostos, cobri-los e amarrá-los (como foi 
apresentado ao júri do XXXIV Salão Paranaense). Ao lado desses “pacotes” 
três painéis com trabalhos fotográficos sobre a foto proibida acompanhada 

de textos. Com essa proposta o fotógrafo conseguiu a menção honrosa.96 

 

 

Percebemos no próprio título da obra, que Kava faz uma crítica explícita às 

declarações de Laila Curi publicadas nos jornais da região, em que a diretora do 

CCBEU atribuía como motivo para a retirada da fotografia, as crianças que 

frequentavam o espaço de arte, alegando que a imagem seria imprópria para a faixa 

etária, o que poderia causar problemas a Galeria. 

 

 

Figura 21 – Educastração (1977) 

                                                 
96 Correio de Notícias, 29 de dezembro de 1977. 
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Fonte:  LUZ, p. 233 

 

Figura 22 – Francisco Kava com as obras embrulhadas e amarradas 

 

 

Na imagem podemos observar Francisco Kava com as obras que compuseram a instalação 
Educastração. A fotografia relata o momento que Kava estava retirando a instalação do 34° Salão 

Paranaense. 

Fonte: Reproduzida no jornal Gazeta do Povo97 

 

                                                 
97 Gazeta do Povo, 18 janeiro de 1978. 



78 

 

Interessante notar que em Educastração, como nos aponta Luz, as fotografias 

passam a ter diferentes funções durante todo o processo. Em primeiro, podemos 

observar, que as fotografias embrulhas e a própria reprodução da imagem censura 

no painel, entram como objetos que refletem a censura e a retirada das obras da 

galeria do CCBEU em sua essência artística.  

Como também, os fatos são registrados fotograficamente pela imprensa, e 

com a utilização dessas imagens nos painéis, a fotografia é apresentada com função 

documental. 

Com essas duas funções, no produto final Educastração, a fotografia se 

mostra como objeto indiciário dos fatos, mas também, se configuram como 

elementos de performance dentro da instalação. 98 

Sendo assim, com Educastração podemos perceber que a fotografia se revela 

em suas múltiplas funções. Se apresentando como documento, como objeto e como 

expressão crítica e artística, se configurando como um elemento técnico e simbólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
                                                 
98 LUZ, Patrícia C. V. A Trajetória da fotografia no Salão Paranaense: Uma visão a partir da 
construção social da tecnologia fotográfica. Dissertação de Mestrado em Tecnologia. UTFPR, 
Curitiba, 2006, p. 230. 
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 Durante o percurso desse projeto, me propus a realizar um trabalho 

exploratório sobre os elementos que envolvem a exposição Mulher de Francisco 

Kava Sobrinho, buscando fontes que pudessem, de certa maneira, “reconstruir” o 

processo de interferência no conjunto artístico e as reações que ela proporcionou no 

meio cultural curitibano. 

Para alcançar esse objetivo, iniciamos entendendo o que é uma fotografia. No 

primeiro capítulo desse trabalho, constatamos que a fotografia precisar ser 

entendida dentro do seu processo de criação e sua trajetória no tempo e espaço, 

possibilitando assim, transformar a mídia em um meio de conhecimento do mundo, 

passível de diferentes compreensões pelo receptor. 

No segundo capítulo, contextualizamos nosso objeto de pesquisa. 

Observamos os diferentes discursos acerca da fotografia, sua relação com o real e 

com a arte e apresentamos os elementos que envolvem o contexto cultural de 

criação do nosso objeto.  

No terceiro capítulo, tratamos mais de perto os elementos que envolvem a 

criação da exposição Mulher, apresentando aspectos da criação artística de 

Francisco Kava Sobrinho, destacando pontos importantes de sua carreira e exibindo 

algumas características fundamentais de suas obras. 

Por fim, no quarto capítulo, nos debruçamos sobre as fontes que nos 

possibilitaram criar um panorama a respeito dos fatos que envolveram a exposição 

Mulher, analisando e interpretando o conjunto de obras que compuseram a mostra, 

discutimos os fatos e consequências que englobaram a questão da interferência na 

criação artística de Francisco Kava Sobrinho, até chegarmos no “produto crítico” que 

se configurou na obra Educastração. 

A partir desse percurso, entendemos neste projeto que a fotografia se 

apresenta como fonte múltipla de análise e interpretação, mas que necessita ser 

compreendida dentro de seu processo de criação e recepção, reconhecendo cada 

elemento participante como fundamental para a desmontagem das informações que 

a fonte fotográfica pode propiciar. 
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Com base nessa percepção, ao analisamos os trabalhos fotográficos de 

Francisco Kava, percebemos que a produção artística do fotógrafo dialoga com as 

novas propostas trazida pelas ideias modernistas para o meio artístico nacional, e 

em particular, curitibano, apresentando em suas produções influências, 

principalmente, do experimentalismo, com o uso recorrente de fotomontagens, 

colagens, ângulos inusitados, o uso direto do artefato fotográfico e a presença da 

crítica social na temática.  

Assim, ao verificarmos nas obras de Kava a presença de novas tendências 

artísticas, e apoiados na análise sobre as participações do fotógrafo em espaços de 

arte como o Salão Paranaense, podemos inferir que as produções de Kava 

contribuíram para a formação de uma identidade da fotografia em Curitiba, 

ajudando, dessa maneira, a redefinir a produção local em bases “modernas”. 

Bem como, o presente trabalho também conclui que a partir da análise e 

interpretação das obras da exposição Mulher, a fotografia pode ser observada em 

suas múltiplas experiências visuais e que as pessoas não se relacionam de maneira 

passiva com a mídia.  Assim, acreditamos que a ação de interferência no conjunto 

de obras da mostra Mulher tem relação com o caráter indiciário da fotografia, em 

que a mídia é contemplada mais próxima do objeto de registro do que como 

construção artística, ou seja, a imagem é vista voltada mais para a presença do nu 

no instante do ato do que como produto artístico e poético. 

Além disso, a partir dos registro encontrados acerca das reações que o ato de 

interferência proporcionou no cenário artístico curitibano, compreendemos que a 

atitude de cerceamento se apresentou como uma agressão intensa à liberdade de 

expressão, mobilizando artistas de vários segmentos em defesa à livre produção 

artística. 

 Dessa maneira, quando situamos os elementos que cercam a exposição 

Mulher, notamos que a fotografia deve ser entendida de maneira plural e dinâmica, 

tornando necessário um estudo que compreenda suas várias expressões visuais e 

representações técnicas. 

Em suma, como resultado da nossa pesquisa, espero contribuir para a 

produção de outros projetos, como por exemplo, o estudo acerca da difusão de 
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informações da fotografia artística no Paraná através do Estúdio Prisma, a trajetória 

da fotografia nas instituições de arte paranaense, e ainda, um detalhamento maior 

de análise e interpretação das obras de Francisco Kava Sobrinho. 

Por fim, com a finalização deste trabalho, espero colaborar para o 

entendimento da fotografia como instrumento que tramita por diferentes processos e 

suportes, se transformando em diferentes linguagens, sejam elas artísticas ou 

documentais, bem como, espero ter colaborado para a ampliação dos estudos 

acerca da mídia em Curitiba, levantando outras discussões e problemáticas para 

futuras pesquisa. 
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Catálogos: 

- Exposição Kava (acervo MAC) 

- Exposição 3 fotógrafos (acervo MAC) 

- Exposição Paranaenses mais premiados nas 42 edições do Salão Paranaense 

(acervo MAC) 

- Exposição Kava saudades em preto e branco (acervo MAC) 

- 33º, 34º, 35º, 38º e 40º edições do Salão Paranaense (acervo Solar do Barão) 

 

Fotografias: 

- Acervo do MAC (Pasta 2.2 / KAVA) 

- Acervo do MUMA 

- Acervo digital do Museu Paranaense 

- Acervo Luciana Kava 

 

Jornais (Acervo Biblioteca Pública): 

- Correio de Notícias, 1977, 1978, 1985  

- Diário do Paraná, 1977 

- Gazeta do Povo, 1977, 1978, 1985 

- O Estado do Paraná, 1977 

- O Estado de S. Paulo, 1977 

 

Outros documentos: 

- Abaixo-assinado contra censura à obra de Francisco Kava (acervo Luciana Kava) 

- Convite para abertura da exposição Mulher (acervo Luciana Kava) 

- Lista de presença da abertura da exposição (acervo Luciana Kava) 
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ANEXOS 
 
- Documento de abaixo-assinado contra censura à obra de Francisco Kava (acervo 

Luciana Kava) 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 



87 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 


