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Resumo: A Bienal de São Paulo exerce papel fundamental no desenvolvimento da arte e 
influencia também o campo fotográfico. Este artigo se propõe a discutir a presença da 
fotografia no evento desde a sua criação, em 1951, até a década de 1970. A partir de 
pesquisas documentais, percebe-se a existência de dois movimentos distintos envolvendo a 
fotografia: o primeiro em que ela se apresenta esporadicamente, mas concentrada em salas 
especiais, e o segundo no qual aparece em um cenário interdisciplinar, associada a outras 
práticas. Juntos, esses movimentos constatados na Bienal contribuíram para a legitimação 
da fotografia como arte, dando-lhe visibilidade e consolidando-a no cenário artístico local. 
 
Palavras-chave: fotografia; arte; Bienal de São Paulo; história da fotografia brasileira. 
  
 
1. Introdução 

 

A Bienal de São Paulo é a mais influente exposição artística do Brasil. Criado em 

1951, o evento realizou, no ano passado, a sua trigésima primeira edição. Durante todos 

esses anos, a Bienal tem estabelecido uma história que chega a se confundir com os 

caminhos da arte brasileira. Funcionando como elo entre o cenário artístico local e 

internacional (ao apresentar ao público brasileiro produções estrangeiras e também destacar 

a nível internacional o que é produzido aqui), ela é reconhecida por seu impacto no 

desenvolvimento dos rumos das artes visuais do país. O embaralhamento entre a trajetória 

do evento e da arte nacional se dá por meio de uma influência caracterizada como um 

“efeito bienal” (VENANCIO FILHO, 2013, p. 23), isto é, pelo modo como a Bienal age 

sobre o cenário artístico brasileiro, projetando-se à frente e assim estimulando seu 

desenrolar. Dessa maneira, a exposição tem ajudado a construir uma tradição moderna e 

contemporânea, estabelecendo sucessivas conexões entre experiências de movimentos, 

artistas e obras a partir das quais a arte local vem sendo fortalecida. 
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No campo fotográfico, isso parece não ser diferente: como a fotografia se faz cada 

vez mais presente no cenário artístico que a Bienal tenta impulsionar, acredita-se que a 

importância da exposição também é sentida na área. Partindo dessa ideia, o presente artigo 

busca investigar a história compartilhada entre o evento e o campo da fotografia, 

destacando alguns casos que evidenciam as relações estabelecidas por eles. Para isso, por 

meio de uma pesquisa documental com fontes primárias e secundárias, volta-se ao início do 

processo de inclusão da imagem fotográfica enquanto modalidade artística aceita e 

apreciada pela Bienal no intuito de perceber quais foram as balizas postas por esse evento 

para o desdobramento da fotografia como arte. 

Primeiramente, são relatados os episódios envolvidos na aparição esporádica da 

fotografia entre a segunda e a nona edição do evento, ou seja, entre 1953 e 1967, restritas às 

salas especiais. Em seguida, destaca-se como a dissolução de categorias, que aconteceu na 

décima edição, em 1969, a fim de privilegiar o cenário interdisciplinar da arte, igualmente 

favoreceu a afirmação da imagem fotográfica na Bienal. A partir dessa possibilidade de 

hibridismo de linguagens, a fotografia foi muitas vezes associada a outros meios e práticas, 

funcionando ora como matéria-prima, ora como vetor ou operador para referenciar, 

materializar e estender demandas da arte desencarnada. Além disso, constata-se que, em 

paralelo, fotos que fugiam dessa lógica e investiam em uma abordagem tida como pura e 

direta também ganhavam espaço no evento durante a década de 1970. 

Com esse retrospecto, pode-se perceber que a inserção da fotografia na Bienal se 

deu por meio de dois movimentos diferentes. Ela aconteceu conduzida, de um lado, pela 

estratégia de delimitação do especificamente fotográfico (abrangida a priori nas salas 

especiais e posteriormente na aceitação de fotografias que, fruto da exploração da tipicidade 

do meio, impunham questões contemporâneas) e, de outro lado, pela aposta em uma 

fotografia que assimilava e se deixava assimilar por proposições artísticas distintas, de áreas 

outrora alheias a ela (em uma tendência interdisciplinar e híbrida). Constata-se, nesse 

sentido, que o ‘efeito bienal’ contribuiu para desdobrar os dois movimentos na produção 

fotográfica brasileira realizada a partir desse período, constituída segundo tais contornos. 

 

2. As primeiras aparições da fotografia e a montagem de salas especiais  

 

Na primeira Bienal de São Paulo, a fotografia não era uma das categorias abrangidas 

pela exposição. A presença da fotografia no evento se deu apenas a partir da segunda 
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edição, em 1953. Naquela ocasião, a organização cedeu uma sala ao Foto Cine Clube 

Bandeirante (FCCB), para que o fotoclube organizasse uma mostra com a produção de seus 

associados (COSTA, 2008). Ainda que a iniciativa tenha sinalizado um movimento até 

então pouco comum no circuito da arte, indicando uma antecipação do reconhecimento do 

caráter artístico da fotografia que só se processaria completamente alguns anos mais tarde4, 

ela não foi capaz de garantir sua continuidade. Na verdade, como a decisão de incluir a 

fotografia no evento foi circunstancial, motivada pela ausência de alguns artistas 

internacionais, ela não se repetiria pelos próximos doze anos. Apenas na 8ª edição a 

fotografia foi novamente aceita na Bienal.  

Mas nesse ano de 1965, de novo, a inserção da fotografia se deu com entraves. Em 

primeiro lugar, porque ela aconteceu às vésperas da abertura do evento – tendo que 

restringir a participação a artistas brasileiros, devido ao pouco tempo de divulgação no 

exterior. Em segundo lugar porque ela ocorreu por meio de uma brecha prevista no 

regulamento da Exposição de Artes Plásticas (que dizia que ela poderia ser composta de 

pintura, desenho, gravura, escultura e ‘quaisquer outras manifestações artísticas que a 

Bienal resolva promover’). Com essa possibilidade posta, outra vez o FCCB ganhou espaço 

para exposição. O fotoclube foi responsável por elaborar uma convocatória pública para 

envio de fotos, a partir da qual pode organizar uma sala de fotografia. Pelo modo como ela 

foi montada, já de última hora, não houve tempo para fazer qualquer menção à fotografia no 

catálogo geral do evento (Ibidem). 

Já a 9ª Bienal, em 1967, trouxe em seu catálogo geral um setor dedicado à 

Exposição Internacional de Fotografia. Nele, explica-se que a exposição foi organizada, 

novamente, pelo Foto Cine Clube Bandeirante, representado por B.J. Duarte, Geraldo de 

Barros e Eduardo Salvatore. A seleção feita por eles incluiu 257 fotógrafos, de 15 países, 

com 527 trabalhos, divididos em dois setores intitulados ‘preto e branco’ e ‘cópias coloridas 

e diapositivos em cores’ – tudo devidamente listado no catálogo. Entre os fotógrafos que 

                                                 
4 O Museum of Modern Art de Nova York (MoMA) foi pioneiro ao expor a fotografia como arte. Em 1933, o museu 
apresentou Walker Evans: photographs of 19th century houses, a primeira mostra individual de um fotógrafo que se tem 
notícia. A exposição, instalada na sala permanente de arquitetura do museu, foi composta por 39 fotografias que davam a 
ver casas pouco valorizadas na época. Em 1937, Beaumont Newhall, então bibliotecário do museu, organizou a mostra 
Photography 1839 – 1937. Para sua ‘exposição-retrospectiva da fotografia’, Newhall percorreu os Estados Unidos, França 
e Inglaterra a procura de colecionadores que pudessem emprestar suas obras. De acordo com Diana Dobranszky (2008), a 
exposição legitimou a fotografia como arte, aumentando o interesse do museu por ela. Em 1940, o MoMA criou o 
Departamento de Fotografia, tendo Newhall como responsável. O departamento também foi responsável por difundir a 
fotografia em outros lugares do mundo, a partir de mostras itinerantes. No Brasil, a exposição Fotografia Artística, 
produzida pelo MoMA, foi apresentada na Biblioteca Municipal de São Paulo em 1947 (FERNANDES JUNIOR, 2003). 
Localmente, as principais instituições que investiram pioneiramente na fotografia foram o Museu de Arte de São Paulo, 
que em 1948 e em 1950 exibiu mostras de Thomaz Farkas e de Geraldo de Barros (Ibidem), e o Museu de Arte Moderna 
de São Paulo, que realizou nove exposições de fotografia entre 1949 e 1985 (COSTA, 2008). 
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participaram dessa mostra estavam Dieter Peschel, Enrique Fernandéz, German Lorca, José 

Yalenti, Paul Martinaud, Sara Facio, Wilhelm Hagenberger, Willi Kramp e o próprio 

Eduardo Salvatore (FUNDAÇÃO BIENAL, 1967). 

Com exceção de Salvatore, que também era membro do júri, os fotógrafos que 

participaram da exposição concorreram a premiações independentes do restante da Bienal. 

Os premiados no certame foram Z. Lagochi (medalha de ouro e Troféu Bandeirante), João 

Minharro (medalha de prata), Pawel Pierscinki (medalha de bronze), Walter Fuchs, 

Fernandi Luiz e Herros Capello (Prêmios Kodak), Ramon Sanahuja, Manoel Tavares da 

Silva, J. P. Bendomir e José Palladino (Prêmios FCCB).  

 

 
Figura 1. Anjos, de German Lorça, exposta na 9ª Bienal. 

 

 

Figura 2. Gen 67, de Pawel Pierscinki, exposta na 9ª Bienal. 

 

A existência dessas premiações assim como os resultados delas e da seleção da 

mostra, como um todo, não foram bem aceitos pela organização da Bienal. Segundo 

Helouise Costa (2008), a posição do FCCB era claramente sectária e privilegiava os 
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fotógrafos pertencentes a clubes e associações. Além disso, de acordo com a autora, os 

critérios utilizados eram considerados problemáticos, uma vez que não condiziam com a 

produção interdisciplinar que circulava em outras seções da Bienal. Isso se evidenciava, por 

exemplo, nos textos sobre a Exposição Internacional de Fotografia assinados pelo 

fotoclube, que utilizavam termos como ‘fotografia artística’ ou ‘arte fotográfica’, já 

defasados nos circuitos valorizados pelo evento. Por causa disso, a retirada da mostra de 

fotografia da 10ª edição não provocou surpresas. Entre os fotoclubistas, contudo, a decisão 

foi lamentada. Sob o pretexto de não receber, da direção da Bienal, as “condições 

favoráveis para a apresentação condigna da mesma” (ÍRIS, 1969, apud COSTA, 2008, p. 

142), o FCCB anunciou que havia recusado o convite para montar a “Sala de Fotografia 

pela qual tanto se lutou” (Ibidem). 

 

3. A fotografia como matéria-prima da arte interdisciplinar e híbrida 

 

Embora tenha sido percebida pelo Foto Cine Clube Bandeirante como um 

retrocesso, a extinção de uma sala exclusiva para a fotografia a partir da 10ª Bienal de São 

Paulo, em 1969, não teve a ver com uma suposta recusa desse meio no campo da arte, mas 

apenas traduzia um outro entendimento que o evento fazia dele, a parte dos cânones 

fotoclubistas. Nesse momento, uma tendência tornava-se cada vez mais comum no universo 

artístico: a dissolução de fronteiras entre meios e técnicas, uma estratégia que muitas vezes 

passava pela utilização de fotos. Na edição anterior, mesmo contando com a Exposição 

Internacional de Fotografia, a imagem fotográfica já havia servido de base para a 

elaboração de peças que se encontravam na sala geral, em pelo menos duas representações, 

a brasileira (com Massa e/ou indivíduo I, de Waldemar Cordeiro5) e a estadunidense (com 

Desastre alaranjado, Desastre de sábado e Jackie, de Andy Warhol) (FUNDAÇÃO 

BIENAL, 1967).  

Nesse sentido, a supressão daquela seção, por ter acontecido no mesmo ano em que 

a convocatória da exposição declarava abolidas as categorias tradicionais (FUNDAÇÃO 

BIENAL, 1969), evidenciava o caráter interdisciplinar da arte que também era encabeçado 

pela Bienal. A fotografia marcou presença em tal âmbito, aparecendo como matéria-prima 

para trabalhos híbridos que se apresentaram nessa edição. Ela embasava, por exemplo, o 

processo de produção das obras Alegro (1969), Adágio (1969) e Fuga (1969), de Paulo 

                                                 
5 De acordo com Helouise Costa (2008), Rebolando e Autorretrato probabilístico, de Waldemar Cordeiro, também foram 
apresentadas na 9ª Bienal. Entretanto, essas obras não constam entre as listadas no catálogo daquele ano. 
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Fernandes e Paes Loureiro, na qual a fotografia se misturava a materiais industriais, e Uma 

dúzia de feitos (1969), de Angel Higinio, técnica mista de foto e pintura; além de ser 

material para a série Act, de Iain Baxter, formada por vinte e seis fotografias com colagens 

e intervenções escritas (Idem).  

 

 

 Figura 3. Desastre alaranjado, de Andy Warhol, exposta na 9ª Bienal.  

 

 

Figura 4. Act n. 19, de Iain Baxter, exposta na 10ª Bienal. 

 

Daí em diante, a aparição da fotografia em tal condição passou a acontecer com 

certa frequência. Na 11ª edição, em 1971, Arnulf Rainer apresentou fotos retocadas com 

giz, lápis de cor e aquarela (Idem, 1971). Na 12ª Bienal, em 1973, a imagem fotográfica foi 

mobilizada nas instalações Enfermo, Pies vendados, Cabeza de una demente, Delincuente, 

Sorprendido, Almohada, Almohada I e Almohada II, de Darío Villalba, construídas a partir 

da apropriação de fotografias de imprensa que eram dispostas em cápsulas giratórias de 

plástico, e Reflexos, de Sergio Porto, que fazia uso de fotografias e espelhos (Idem, 1973). 
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Na 15ª edição, em 1979, foi a vez de Ian Breakwell expor trabalhos dessa natureza, em 

Study for the artist’s dream e Study for circus, feitos da mistura de foto, tinta e lápis sobre 

papelão (Idem, 1979).  

 

 
Figura 5. Correção da face (azul), de Arnulf Rainer, exposta na 11ª Bienal. 

 

 
Figura 6. Pies vendados, de Darío Villalba, exposta na 12ª Bienal. 

 

 Nas obras em que a fotografia era tomada como matéria-prima, abarcada como uma 

entre outras substâncias que compunham misturas polifônicas, a interdisciplinaridade 

expandia também as fronteiras da linguagem fotográfica, que tinha suas possibilidades 

experimentais e criativas ampliadas (ROUILLÉ, 2009). Nesses trabalhos da Bienal, isso 

pode ser apontado, por exemplo, na serialização proposta por Warhol, nas dimensões 

plásticas assinaladas por Rainer e na natureza objetual marcada por Villalba. 
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4. A fotografia como vetor ou operador da arte desencarnada  

 

 Outra aparição constante da fotografia na Bienal de São Paulo durante os anos 1970 

foi no papel de vetor de uma arte desencarnada. Vetor, nesse caso, remete à etimologia da 

palavra: aquilo que transporta. A fotografia era, em muitos casos, entendida como 

documento neutro, registro automático (ROUILLÉ, 2009).  

  

 
Figura 7. Irlanda, de Richard Long, exposta na 11ª Bienal. 

 

 
Figura 8. Exchance of earth, de Micha Ullman, exposta na 12a Bienal. 

 

Essa concepção perpassou a utilização de fotografias pela representação britânica na 

11ª Bienal, em 1971, para referenciar os trabalhos de land art de Barry Flanagan, John 

Hilliard, Keith Arnatt, Richard Long e Ted Hawke. No catálogo da exposição, o comissário 

responsável pela Grã-Bretanha justificou a pertinência dessas imagens assinalando que, 

“dentro do contexto inevitavelmente limitado de uma exposição, o presente conjunto de 

trabalhos apresenta, na minha opinião, a prova mais intensa e reveladora de uma genuína 

atividade artística” (HULTON, 1971, p. 91). Pode-se perceber, por essa afirmação, que para 

ele a fotografia era apenas um acessório da verdadeira arte, que se encontrava em outro 

lugar. O mesmo aconteceu na 12ª edição, em 1973, em relação às fotografias apresentadas 
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para representar o trabalho de Micha Ullman, defendida pelo comissário de Israel como 

“ideias, usadas por Ullman, a fim de ligá-las ao elo de sua obra, [...] um acontecimento 

evanescente” (SCHACHORI, 1973, p. 131). 

A body art e a performance de Urs Lüthi também exibidas por meio de fotos em 

1975, na 13ª edição, vão ser percebidas de maneira diferente. Embora não se distinguisse 

tanto dos casos anteriores, o uso dessas imagens parecia considerar o poder de 

“representação e encenação” da imagem, conforme sinalizado pelo comissário suíço 

responsável pela apresentação desse trabalho (LEVI, 1975, p. 225).   

 

 
Figura 9. The number girl, de Urs Lüthi, exposta na 13a Bienal. 

 

A sinalização desse poder remete a uma virada no que diz respeito à concepção da 

relação entre fotografia e arte desencarnada, para além da noção de vetor, em que a 

fotografia supostamente servia apenas como prova trivial da ‘verdadeira arte’. Philippe 

Dubois (1993), ao analisar obras de artistas ligados às artes conceituais (entre os quais cita 

Richard Long), reconhece que, nesses trabalhos, a foto não é um instrumento inócuo de 

documentação, mas integra a concepção do projeto artístico, elaborado levando em conta 

certas características dos procedimentos fotográficos. Annateresa Fabris (2008) também 

aponta um entendimento semelhante, indo além para problematizar a função de 

documentação exercida nesse contexto. Para ela, nas artes conceituais, a fotografia faz mais 

que evidenciar a existência de uma obra em determinado tempo e espaço, convertendo-se 

em operador artístico que se volta para o aspecto processual (e invisível) da arte. Em tal 

sentido, dando corpo e materialidade ao conceito que move o trabalho, a imagem 

fotográfica não é um documento, mas uma espécie de extensão do processo mental.  

Essas questões também parecem animar o modo como a fotografia era articulada 

nesse momento da Bienal. Além do exemplo de Lüthi, tal entendimento reapareceu nos 

conjuntos de fotografias nomeados de Tela habitada, Desenho habitado, Pintura habitada e 
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Estado para enriquecimento interior, frutos de perfomances corporais da artista Helena 

Almeida, e expostos na 15ª edição, em 1979 (FUNDAÇÃO BIENAL, 1979). 

 

 
Figura 10. Tela habitada, de Helena Almeida, exposta na 15 a Bienal. 

 

5. A fotografia embasada na tomada direta e na pureza do uso dos meios 

 

Mesmo nos anos em que o hibridismo e a desmaterialização se desenhavam de 

forma marcada na Bienal de São Paulo, a presença da imagem fotográfica aparecia em 

outros trabalhos que fugiam dessa lógica. Fotografias motivadas por valores próprios ao 

meio, produzida através de práticas tidas como puras ou que respondiam a preocupações 

formais também tinham espaço no evento. Na 11ª edição, em 1973, por exemplo, o catálogo 

geral listou cinco artistas que aparecem vinculados à fotografia: Ana Maria Toniccu 

Sanches, Aldo Simoncini, Boris Kossoy, Mario Cravo Neto e José Xavier. Eles integraram 

uma mostra intitulada Proposições, descrita como um mapeamento de trabalhos “que 

representam ou podem representar soluções extremamente audaciosas no setor da 

comunicação” (FUNDAÇÃO BIENAL, 1973, p. 221). Além de fotos, a exposição contava 

com pinturas, esculturas, tapeçaria e vídeos. A interdisciplinaridade da mostra, contudo, se 

dava apenas na junção de obras de diferentes campos, mas não se fazia sentir em cada peça.  

Em 1973, na 12ª edição, voltou-se a conceber um espaço específico para a 

fotografia, como uma exceção feita à dissolução das categorias, que persistia no restante do 

evento6. A chamada Exposição de Fotografias Artísticas foi elaborada por meio de uma 

                                                 
6 De acordo com o regulamento da convocatória lançada para a Bienal desse ano, ela estava “aberta às diversas 
manifestações atuais da criação artística” (FUNDAÇÃO BIENAL, 1973, p. 281), sem qualquer especificação ou distinção 
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convocatória específica que previa o acolhimento de imagens de brasileiros e estrangeiros 

aqui residentes. Nela, onze trabalhos dos fotógrafos Jean Pierre Resmond, Joaquim Arnaldo 

de Paiva Oliveira, José Mariani de Sá Carvalho, Luiz Augusto Rodrigues Tunas e Márcio 

Lucas Gimenez Mazza foram exibidos. Por Momento indiscreto n. 5, Mazza foi agraciado 

com um prêmio oferecido na mostra (FUNDAÇÃO BIENAL, 1973). Na edição seguinte, 

em 1975, a sala foi novamente organizada, mas com menos destaque, não constando 

detalhes sobre ela no catálogo geral do evento (Idem, 1975).  

Na 14ª Bienal, em 1977, essa iniciativa foi abolida de vez, sob a justificativa de que 

as salas especiais eram “arcaicas e superadas” (Idem, 1977, p. 2). O caráter interdisciplinar 

retornava à tona enquanto discurso oficial, reforçando a valorização dos produtos híbridos 

que já se apresentavam nessa época. Isso não significava, contudo, a exclusão de fotografias 

que não se enquadravam nessa proposta. Nem mesmo durante as duas edições em que a 

Exposição de Fotografias Artísticas ocorreu, esse tipo de imagem fotográfica ficava restrita 

aos seus limites. Na 12ª, em 1973, algumas obras que compuseram a representação 

japonesa podem ser destacadas nesse sentido. Jiro Takamatsu e Satoshi Saito, em especial, 

apresentaram aí trabalhos que tomavam a fotografia como técnica e objeto, com enfoque 

estético-conceitual. Cada um a seu modo, os dois fizeram fotografias de fotografias e 

configuraram metafotografias que tematizavam as dimensões expressivas da imagem.  

 

 

Figura 11. Photograph n. 5, de Jiro Takamatsu, exposta na 14ª Bienal. 

 
Na 14ª Bienal, em 1977, com a extinção da sala específica, apareceram mais 

trabalhos dessa natureza na exposição geral, como as séries sem títulos de Hildegard 

Rosenthal, compostas de oitenta e duas fotografias de cenas urbanas realizadas entre 1938 e 

                                                                                                                                                     
de categoria aí colocada. Entretanto, a parte, havia regulamentos próprios para três mostras que se separavam do todo: a 
Exposição de Fotografias Artísticas, a Exposição de Joias Artísticas e Exposição de Artes Plásticas do Teatro. 
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1956, e Luva-mão-ferramenta, de João Urban, constituída de dez imagens de luvas de 

trabalhadores de uma siderúrgica. Além disso, nessa mesma edição, vinte e quatro imagens 

dos já consagrados Bernhard e Hilla Becher, organizadas em quatro séries intituladas 

Typologien industriller bouten, foram expostas. Nelas, caixas d’águas, reservatórios de gás 

e outras estruturas industriais abandonadas figuravam em registros poéticos que 

funcionavam como uma espécie de arqueologia da era pós-industrial (FUNDAÇÃO 

BIENAL, 1977).  

 

 

Figura 12. Luva-mão-ferramenta, de João Urban, exposta na 14ª Bienal. 

 

 

Figura 13. Typologien industriller bouten, de Bernhard e Hilla Becher, exposta na 14ª Bienal. 

 

 Nesses trabalhos, assinalava-se um modo distinto de entender e fazer fotografia, 

mais embasado no investimento nas qualidades intrínsecas à linguagem fotográfica. Dava-
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se continuidade, assim, a um movimento que pode ser identificado em práticas anteriores, a 

exemplo da tradição sustentada por Alfred Stieglitz, Charles Sheeler, Edward Steichen, 

Paul Strand, entre outros. Baseado na atitude moderna de pureza do uso dos meios, esses 

fotógrafos propunham uma criação fotográfica que emergia da manipulação do mundo 

pelas formas fotográficas, isto é, por meio da maneira como a distância focal, o ângulo de 

tomada, o enquadramento, o tempo de exposição, a iluminação, a escala tonal e outros 

recursos expressivos eram mobilizados em prol do estabelecimento de uma visão pessoal 

(FABRIS, 2011). Na Bienal, essas questões transpareciam nas obras fotográficas elencadas, 

embora não pudessem resumi-las. A autorreflexividade das imagens de Jiro Takamatsu e 

Satoshi Saito e o questionamento acerca do autoral proposto nas fotos de Bernhard e Hilla 

Becher, notadamente, ultrapassavam o ideal modernista, reposicionando tal postura a partir 

de transgressões e questionamentos próprios à arte contemporânea. 

 

6. Considerações finais 

 

Ao retomar e discutir alguns dos primeiros casos de fotografias expostas na Bienal 

de São Paulo durante as décadas de 1950 e 1970, foi possível identificar as estratégias 

delineadas pela produção fotográfica privilegiada no evento. Dois movimentos 

complementares são, assim, percebidos. O primeiro deles diz respeito a um alinhamento ao 

modelo moderno de fotografia, que investia na tipicidade do meio para separá-los das 

demais modalidades artísticas. Esse afastamento aconteceu de forma literal nas edições de 

1953, 1965, 1967, 1973 e 1975 na medida em que nesses anos havia uma sala especial para 

a fotografia. Além disso, em exemplos singulares que nessas edições foram expostos fora 

da sala de fotografia e de forma mais contundente em obras da edição de 1977, ainda que as 

fotos aparecessem espacialmente contíguas às outras expressões, umas não se mesclavam às 

outras, mantendo-se de acordo com o ideal moderno, de especificidade. O segundo 

movimento, de modo contrário, promovia uma aproximação efetiva entre diferentes meios e 

práticas, como ocorreu nas fotografias que se colocavam como matéria-prima da arte 

interdisciplinar e híbrida, presentes nas edições de 1967, 1969, 1971, 1973 e 1979, e nas 

que funcionavam como vetor ou operador da arte desencarnada, encontradas nas edições de 

1971, 1973, 1975 e 1979. 

Os dois movimentos constatados na Bienal não foram exclusivos desse evento. 

Notados em outras exposições e em acervos de museus brasileiros, assim como de outros 
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lugares do mundo, eles contribuíram na legitimação da fotografia como arte – questão 

muito em voga entre as décadas de 1950 e 1970 e hoje já considerada resolvida. Essa 

resolução foi perpassada, acredita-se, pela influência da Bienal. O ‘efeito bienal’, nesse 

ponto, concerne ao modo como a visibilidade dada a essas estratégias contribuiu para 

constituir e consolidar o campo da fotografia afinado com o universo artístico. Direta ou 

indiretamente, a influência da Bienal foi sentida na construção de um cenário mais 

consistente. A partir de 1970, observando apenas o caso de São Paulo, é possível constatar a 

emergência de iniciativas que incluíam a fotografia segundo os dois movimentos.  

Do primeiro movimento, de especificidade, nota-se o surgimento de espaços 

voltados para a fotografia, como a Galeria Enfoco (1971) e a Fotogaleria Fotóptica (1979), 

além das ações do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo 

(MAC/USP), que começou a receber mais exposições fotográficas e logo deu início à 

montagem do Acervo de Fotografias, algo que foi posteriormente realizado pelo Museu de 

Arte de São Paulo e pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. Quanto ao segundo 

movimento, de hibridismo, o MAC/USP se destacou na organização de mostras dessa 

natureza, a exemplo de Fotografia experimental polonesa (1974), que contava com foto-

objetos e instalações com fotografias, Novos e novíssimos fotógrafos (1976), que dispunha 

de obras mistas, com foto, xérox, audiovisual e diapositivos, e das três edições de 

Multimédia (1975-1976), que em seu release apontava a fotografia como um dos recursos 

técnico-linguísticos fundamentais aos artistas conceituais, da arte desencarnada7.  

Por tudo isso, se a Bienal tem um papel significativo não apenas no campo da arte, 

mais genericamente, mas também no desenrolar da fotografia brasileira, como um dos 

atores que se projetam à frente e estimulam o seu desenvolvimento segundo certos 

contornos; o esforço realizado neste artigo, de olhar para a história de uma, também pode 

ser compreendido como uma forma de iluminar a da outra – e, assim, extrair da história 

particular das fotografias apresentadas nesse evento indícios capazes de fazer avançar na 

apreensão acerca da produção fotográfica do país, desse período e dos anos seguintes. 
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