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Resumo 
 

A história da fotografia no Brasil ainda carece de atenção, uma breve pesquisa nos acervos 
públicos e particulares nos dá indícios de quanto ainda há para pesquisar e preservar. O 
presente artigo busca lançar um olhar inicial ao trabalho desenvolvido pelo fotógrafo 
gaúcho Olavo Dutra nos anos 1930 em Porto Alegre. Para tanto, procura contextualizar sua 
obra a partir do momento histórico em que está inserida na procura por possíveis 
cruzamentos ou influências do surgimento da fotografia moderna no Brasil. 
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Não é novidade que a pesquisa histórica sobre a fotografia no Brasil não é uma 

prática recorrente. Apesar de alguns autores de destaque como Boris Kossoy, Helouise 

Costa e Pedro Vazquez no circuito nacional e Charles Monteiro e Zita Possamai no Rio 

Grande do Sul, poucos são os trabalhos que se dedicam a produção fotográfica nacional, 

principalmente quando falamos do período dito moderno. Helouise Costa e Renato 

Rodrigues da Silva em seu livro A Fotografia moderna no Brasil nos alertam: “o 

conhecimento sobre a fotografia moderna brasileira é quase nulo, senão nenhum.” (2004, 

p.12) 

Uma breve busca nos arquivos públicos e particulares já nos evidencia o quanto 

ainda temos para descobrir, rememorar, organizar e, principalmente, preservar do acervo 
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fotográfico nacional. Este artigo tem como objetivo lançar um olhar mais atento sobre a 

produção do fotógrafo gaúcho Olavo Dutra no início do século XX em Porto Alegre. A 

curiosidade pelo trabalho de Dutra surgiu durante pesquisa na Fototeca do Museu de Porto 

Alegre Joaquim Felizardo. O acervo conta com 116 fotos de Dutra, na sua maioria retratos, 

mas com um conjunto de vistas arquitetônicas feitas na Exposição Comemorativa do 

Centenário Farroupilha em 1935 que se destaca pela estética aparentemente moderna. 

Olavo Dutra nasceu em Caxias do Sul, na serra gaúcha, em 1898. Conforme 

Possamai, viveu no município de Gravataí até os 11 anos de idade quando mudou-se para 

Porto Alegre onde, aos 12 anos, começou a trabalhar na Livraria do Globo. Já captando 

imagens como fotógrafo amador, em 1927, tornou-se fotógrafo profissional assim que a 

Livraria inaugurou seu departamento fotográfico. 

 

Olavo Dutra teria sido o precursor da reportagem fotográfica em Porto Alegre, 
trabalhando com uma equipe de repórteres fotográficos, cuja produção era, então, 
enviada aos veículos da imprensa. A cobertura da Revolução de 1930 projetou 
nacionalmente o fotógrafo, que registrara a partida de Getúlio Vargas para o Rio de 
Janeiro. (POSSAMAI, 2006, p.274) 

 
 

Ricardo Chaves, em seu blog Almanaque Gaúcho, destaca também a importância de 

Olavo Dutra para a fotografia no Rio Grande do Sul. Segundo ele, “Olavo Dutra é 

considerado repórter fotográfico pioneiro no nosso Estado. Fez também portraits das 

maiores celebridades e registrou os principais eventos de sua época” (CHAVES,2013). Em 

matéria publicada no dia 14 de março de 2013, Chaves destaca a cobertura fotográfica de 

Olavo Dutra sobre a revolução de 30 no Rio Grande do Sul. 

 

 

      Figura 1 
A multidão na antiga Rua da Ladeira, em Porto Alegre, rumo ao Palácio Piratini,  
em 1930. Foto: Olavo Dutra, Revista do Globo. Fonte: CHAVES, 2013. 
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 Ainda segundo Possamai, além das coberturas fotográficas solicitadas por jornais de 

todo o país e das vistas urbanas da cidade de Porto Alegre publicadas em suas reportagens 

fotográficas em revistas nacionais e regionais, “Olavo Dutra foi o fotógrafo de 

personalidades políticas, de misses e de debutantes, além de ter sido o fotógrafo oficial de 

órgãos públicos” (2006, p.274). Teria ainda sido o primeiro fotógrafo a realizar uma vista 

noturna da cidade. Em tabela de Fotógrafos e Estúdios Fotográficos de Porto Alegre (1920-

1930) publicada em sua pesquisa, a autora indica a participação de Dutra na fotografia 

comercial com os seguintes estúdios: Photographia Pacheco e Dutra, 1926 (travessa Itapiru 

I); Photographia Azevedo e Dutra, 1928-1935 (travessa Itapiru, esquina rua. dos Andradas) 

e Fotografia Dutra, a partir de 1935. 

 O estúdio de Dutra seria, conforme a autora, para além do local onde se faziam 

retratos, um centro cultural da cidade. Nele realizavam-se exposições tanto de fotografia 

como de pinturas e outras obras de arte, tornando o local ponto de encontro de 

freqüentadores de galerias de arte (POSSAMAI, 2006, p. 276). 

 

 

Figura 2 
Retrato de noiva obtido por Olavo Dutra. Fonte: Acervo Museu de 
Porto Alegre Joaquim Felizardo. 
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Figura 3 

             Vista noturna da Exposição Comemorativa do Centenário Farroupilha, Porto Alegre, 1935.  
   Foto: Olavo Dutra. Fonte: Acervo Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo. 

 
  

Ao que tudo indica, Olavo Dutra foi um dos principais fotógrafos na Porto Alegre 

dos anos 1930. Seu acervo fotográfico nos revela um profissional atuante nas mais diversas 

áreas, desde retratos, fotografia comerciais e industriais, fotojornalismo, até vistas da 

cidade. Foi também, como Possamai nos indica, um dos pioneiros das imagens noturnas de 

Porto Alegre. Com base nisso e na tentativa de compreendermos a importância de seu 

trabalho para a o resgate deste período na história do Rio Grande do Sul e da fotografia 

como reflexo de uma modernidade pujante, buscamos analisar as imagens de seu acervo 

para contextualizá-las como documentos históricos e visuais e identificar nelas uma 

possível influência do movimento modernista em suas estéticas. 

 
Séculos XIX e XX: a modernidade e seus reflexos na produção fotográfica universal e 
brasileira. 
   

O período histórico dito moderno compreende uma série de mudanças na economia, 

na política e na maneira de organização das sociedades ocidentais. O surgimento das 

grandes cidades, a evolução e as descobertas das ciências, a industrialização, o 

fortalecimento do capitalismo, entre outros aspectos, dão embasamento para um 

“racionalismo triunfante que fará da ciência a teologia do mundo moderno” (MAFFESOLI, 

2011, p. 42). Assim, segundo o sociólogo francês Michel Maffesoli, o período moderno 

atinge seu apogeu no século XIX e se caracteriza pelo triunfo da ciência, da racionalidade e 

do utilitarismo. 
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 Neste contexto, em meados do século XIX, o mundo toma conhecimento de uma 

técnica capaz de reproduzir as imagens da natureza de modo direto e mecânico a partir do 

uso de equipamentos e da aplicação de conhecimentos específicos. Deste modo, reforça 

André Rouillé (2009), quando a fotografia é inventada e mostrada ao grande público, em 

1839, a Europa vive um período de intensas mudanças que se refletem na vida cotidiana, na 

cultura e nos modos de produção. Ainda segundo Rouillé, o surgimento do capitalismo 

industrial traz à tona o espírito da racionalidade e da mecanização do fazer que culmina no 

crescimento econômico, dos meios de comunicação e das grandes cidades. Espírito que, 

para o autor, é legitimado pela fotografia que se estabelece como uma forma de reprodução 

e comprovação do real a partir da crença na objetividade das imagens fotográficas.  

 

A fotografia apareceu com a sociedade industrial, em estreita ligação com seus 
fenômenos mais emblemáticos – a expansão das metrópoles e da economia 
monetária¸ a industrialização, as modificações do espaço, do tempo e das 
comunicações –, mas também com a democracia. Tudo isso, associado ao seu 
caráter mecânico, fez da fotografia, na metade do século XIX, a imagem da 
sociedade industrial, a mais adequada para documentá-la, servir-lhe de 
ferramenta e atualizar seus valores (ROUILLÉ, 2009, p.16). 

 

O que Rouillé parece nos indicar é o fato dos usos e das funções da fotografia no 

século XIX estarem fortemente relacionados com os paradigmas da racionalidade e da 

objetividade, tão caros ao período histórico moderno. Assim como ele, Gisele Freund 

(1995) acredita que cada momento histórico possui seus modos particulares de expressão 

artística que correspondem (ou refletem para nós) a maneira de pensar, o gosto e a estrutura 

social vigente. A fotografia seria, a partir desta lógica, o modo típico de expressão de uma 

sociedade apoiada na técnica e na racionalidade: “seu poder de reproduzir exatamente a 

realidade exterior – poder inerente à sua técnica – empresta-lhe um caráter documental” 

(FREUND, 1995, p. 20).  

Desse modo, a fotografia se solidifica como o modo de documentação da sociedade 

moderna e se vale da crença em sua objetividade e imparcialidade inerentes a sua prática 

neste período.4 Ou seja:   

A descoberta da fotografia propiciaria, de outra parte, a inusitada possibilidade 
de autoconhecimento e recordação, de criação artística (e, portanto, de ampliação 
dos horizontes da arte), de documentação e de denúncia graças a sua natureza 

                                                 
4 Muitos são os autores que discutem as questões da crença da objetividade da fotografia e de seu poder como prova de 
realidade. Hoje, as reflexões teóricas sobre a imagem fotográfica já se distanciam desta crença no “verdadeiro 
fotográfico”. Neste artigo, tomamos como base as reflexões de Freund (1995); Rouillé (2009) e Kossoy (2001). 
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testemunhal (melhor dizendo, sua condição técnica de registro preciso do 
aparente e das aparências) (KOSSOY, 2001, p. 27). 
 

 
 Porém, apesar de ter sua invenção diretamente ligada as questões que envolveram a 

modernidade política, econômica e social, nem toda a fotografia produzida nos séculos XIX 

e XX é considerada “moderna”. Do ponto de vista das reflexões acadêmicas sobre arte e 

fotografia, a fotografia moderna se caracteriza por questões temáticas e composicionais que 

buscam afastar (ou transgredir) a noção da fotografia como ferramenta reprodutora do real. 

Para Costa; Silva (2004), “desde o surgimento da perspectiva o homem passou a tentar 

sistematicamente aumentar o seu grau de veracidade” (2005, p.17) nas imagens, o que 

culminou com o surgimento da fotografia em uma sociedade na qual a máquina é sinônimo 

de imparcialidade e precisão científica. Desse modo, segundo os autores, não é de se 

estranhar que a fotografia oitocentista (produzida no século XIX) transpareça a preocupação 

com a documentação na maior parte de sua produção.  

 

A fotografia oitocentista levou a marca da melancolia: o homem, incapaz de 
controlar as forças que transfiguravam o mundo, tenta saciar sua ansiedade 
perante essas mudanças, colecionando em larga escala miniaturas desse mundo 
(COSTA; SILVA, 2004, p.18-19). 

 

Desse modo, a fotografia oitocentista pode ser entendida a partir de uma lógica dual, 

já que, da mesma maneira que parece enaltecer as grandes mudanças provocadas pela 

modernidade, serve também como forma de protesto a estas mesmas mudanças impostas 

pelo homem à natureza.  Porém, apesar de a estética documental predominar no século 

XIX, muitos fotógrafos buscaram afastar sua produção desta noção, como é o caso do 

Pictorialismo, um dos mais importantes movimentos fotográficos deste período no âmbito 

da fotografia como expressão pessoal. 

No final do século XIX veremos a massificação da fotografia atrelada aos 

desenvolvimentos tecnológicos e ao acesso facilitado pelo surgimento de câmeras menores 

e de filmes em rolo. Na contrapartida desta massificação, a fotografia busca seu 

reconhecimento como arte e surgem os primeiros fotoclubes na Europa e nos Estados 

Unidos. É nestas associações de fotógrafos amadores que a fotografia encontra seu esteio na 

busca pela expressão pessoal e artística (FABRIS, 1991).  
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O fotoclubismo conformou-se como um fenômeno internacional de grande 
disseminação, típico dos núcleos urbanos mais desenvolvidos. No Brasil, o seu 
crescimento seguiu o ritmo de expansão das cidades e de estruturação da 
sociedade burguesa. Propagou-se por várias capitais do país, como Rio de 
Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Vitória, Salvador, 
Aracaju, Fortaleza, Curitiba e Belém (COSTA; SILVA, 2004, p. 23). 
 

 
 

 O Pictorialismo foi então o fio condutor das experiências dos fotoclubes e se 

caracterizou pela busca da aproximação da estética da fotografia a estética pictórica da 

pintura através de intervenções no processo fotográfico. Ele negou as características do 

próprio aparelho fotográfico na tentativa de valorizar a imagem a partir de sua semelhança 

com os processos artísticos clássicos. Segundo Helouise Costa e Renato da Silva, no Brasil, 

o fotoclubismo já nasceu ligado à estética pictorialista que predominará até os anos de 

1930, duas décadas mais tarde do que no resto do mundo, onde o movimento começa a 

perder forças já nos anos 1910. É, então, no início do século XX que a fotografia começa a 

alinhar-se com o movimento modernista e redefine suas bases estéticas:  

 

O modernismo superou a contradição estética básica com a qual a fotografia 
vinha se debatendo desde o século XIX, ao transformar a ironia da promessa de 
desenvolvimento em esperança de desenvolvimento. Isso se deu no momento em 
que a fotografia fez emergir o projeto de desenvolvimento implícito à base 
perspéctica do aparelho, para materializá-lo na própria construção da linguagem 
fotográfica. A esperança modernista possibilitou, ao mesmo tempo, o 
afastamento do fotógrafo de seu antigo posicionamento crítico em face do 
processo de modernização. A atitude agora é positiva, aferida pela aceitação 
generosa e indiscriminada da natureza. Sobre o fotógrafo recaem os encargos da 
conformação de uma nova sensibilidade. (COSTA; SILVA, 2004, p.30). 
 

 
 Ainda segundo os autores, na fotografia, o modernismo caracterizou-se pela 

pesquisa de autonomia formal e pela “negação da importância decisiva do referente” (2004, 

p.30). Pretendia negar a tradição pela busca do novo, procurando afirmar a estética 

transformadora da modernidade. Sua estética se caracterizava pela preocupação com uma 

composição clássica que valorizava o retângulo áureo e “as regras da boa composição”. 

Estas transformações começam a ser percebidas no Brasil duas décadas depois de seu 

surgimento na Europa e nos Estados Unidos e tem como base o movimento fotoclubista, 

principalmente a produção do Foto Cine Clube Bandeirantes em São Paulo. 

 Entre os pioneiros da fotografia moderna no Brasil estão José Yalenti, Thomaz 

Farkas, Geraldo de Barros e German Lorca. Para Costa e Silva (2004), estes fotógrafos 

caracterizam o que os autores denominam como a 1ª etapa na construção de uma estética 
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moderna na fotografia brasileira que se estende de meados da década de 1940 até a década 

de 1950. Suas produções se distanciavam do academicismo e da estética pictorialista e 

parecem ter sido influenciadas pelos fotógrafos modernos europeus e americanos. José 

Yalenti, ainda conforme os autores, explorou as potencialidades da luz o que resultou em 

composições nas quais se salientam massas e volumes “aludindo a bidimensionalidade da 

cópia fotográfica” (COSTA; SILVA, 2004, p.41). Caracterizou-se também pela 

geometrização dos motivos, pelos jogos de linhas e planos e por privilegiar as formas 

arquitetônicas como elementos para uma composição geométrica. 

 No Brasil, segundo Charles Monteiro, a partir dos anos 1940, a fotografia passa por 

um processo de expansão e aperfeiçoamento das técnicas tendo como base o trabalho 

realizado nos fotocineclubes de São Paulo, Porto Alegre, Recife, entre outros. Em Porto 

Alegre, o autor destaca o trabalho de Leo Guerreiro, Pedro Flores e Sioma Breitman. “Leo 

Guerreiro é autor de famosas vistas aéreas da cidade, que acompanham o processo de 

modernização e verticalização da área central” (MONTEIRO, 2012, p. 18). Além disso, o 

surgimento das fotorreportagens evidenciava a imagem de uma cidade em acelerado 

processo de mudança na sua paisagem urbana e também na sua ocupação. 

 Para Zita Possamai (2006, p.267), o início do século XX foi marcado pelo 

surgimento de uma arquitetura urbana majestosa e ornamental que foi, aos poucos, 

substituindo os antigos casarios oitocentistas em Porto Alegre formando assim uma nova 

visualidade urbana em “consonância com o ideal de modernidade almejado”  

 
(...) os anos vinte e trinta do século XX, em Porto Alegre, constituíram-se em 
marco, no que se refere à disseminação de um novo projeto de cidade, calcado 
no imaginário moderno. Idealizado pelos republicanos positivistas, toma sua 
primeira forma no Plano de Maciel, na década de 1910; nas décadas seguintes, 
deixa o sonho de papel, passando a conformar importantes áreas urbanas, através 
de várias medidas implementadas que têm, na abertura de amplas avenidas e na 
remodelação de espaços verdes, a sua maior visibilidade (POSSAMAI, 2006, 
p.272). 
 

 Neste período, o estúdio de Olavo Dutra pode ser considerado, segundo Possamai, 

um dos mais importantes da cidade de Porto Alegre após a morte de Virgilio Calegari e 

Jacintho Ferrari (dois importantes fotógrafos que aturam em Porto Alegre no final do século 

XIX e início do século XX). Além de seu trabalho no estúdio (que começou em parceria 

com outros fotógrafos, como vimos anteriormente), Dutra destaque-se também por sua 

atuação como fotojornalista da Revista do Globo.  
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Tal afirmativa poderia ser corroborada não apenas pela grande quantidade de 
vistas urbanas, mas também pela presença de retratos de estúdio, publicados 
principalmente na Revista do Globo, o que demonstra seu estabelecimento ter 
tido, a partir da segunda metade da década de trinta, a preferência da clientela 
das camadas mais abastadas da sociedade. Olavo Dutra foi considerado, ao lado 
do fotógrafo Sioma Breitman, um dos melhores retratistas de Porto Alegre 
(POSSAMAI, 2006, p.274). 

   
Em reportagem publicada pelo jornal Zero Hora em 1984, Olavo Dutra é 

entrevistado pela jornalista Leila Pinto que destaca seu trabalho como retratista, mas 

também como fotojornalista. Segundo ela, foi Olavo Dutra quem introduziu a fotografia 

como elemento da reportagem, fez a primeira fotografia noturna com magnésio (uma 

espécie de flash) em Porto Alegre, cobriu a Revolução de 30 e fez a cobertura exclusiva da 

Exposição Farroupilha em 1935. Além disso, a repórter destaca o recebimento do Prêmio 

Hercules Florence durante o 9º Congresso Brasileiro de Empresas Fotográficas5. 

 Mas, para além de seu trabalho como retratista e fotojornalista, nos interessam 

especificamente para esta pesquisa, as imagens obtidas por Olavo Dutra na cobertura da 

Exposição Comemorativa do Centenário Farroupilha que pertencem ao acervo da Fototeca 

do Museu Joaquim Felizardo e destacam-se pela aparente ufania as conquistas modernas 

em nosso estado. Através delas, pretendemos compreender e contextualizar a produção 

fotográfica de Dutra em meio às mudanças impostas pela chegada da modernidade em 

Porto Alegre. 

 
 

Olavo Dutra: entre a documentação modernista e a fotografia moderna na Porto 

Alegre dos anos 1930 

 

 Como vimos, Olavo Dutra destacou-se na fotografia da capital gaúcha no início do 

século XX. Fotógrafo atuante nas mais diversas áreas, teve, entre os anos de 1920 e 1930, 

três diferentes estúdios na capital. Apesar de ser citado como um dos principais nomes desta 

época, seu trabalho ainda não recebeu nenhuma pesquisa específica e nos parece merecer 

atenção especial, tanto pela já constatada participação neste período quanto pela qualidade 

das imagens de seu acervo. 

 Apesar da maior parte de seu acervo ser composta por retratos, como já vimos, esta 

pesquisa utilizou como fonte de análise as imagens obtidas por Olavo Dutra durante a 
                                                 
5 Ao que tudo indica, o Prêmio foi recebido em 1984 por Olavo Dutra, porém não foram encontradas informações sobre a 
premiação em questão e a matéria publicada que tivemos acesso não tem data. A estimativa do ano foi feita a partir da data 
de nascimento do fotografo e a idade referida na entrevista em questão. 
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Exposição Comemorativa do Centenário Farroupilha em Porto Alegre, no ano de 1935 por 

acreditar na importância do evento para o estado e pelo destaque dado a estas imagens na 

produção de Olavo Dutra. Fotógrafo exclusivo da exposição, Dutra teve um estúdio em 

parceria com a agência Star construído no Parque Farroupilha especificamente para a 

exposição que, conforme José Artur Frota e Eline Caixeta no artigo Arquiteturas efêmeras: 

dois momentos de modernidade na arquitetura gaúcha (2009), teve uma permanência fugaz.  

 A Exposição foi inaugurada em 20 de setembro de 1935 e encerrada em janeiro de 

1936. Com o intuito de comemorar o centenário da Revolução Farroupilha, importante 

marco na histórica do estado do Rio Grande do Sul, construiu inúmeros pavilhões no 

Parque da Redenção que foi amplamente reformado para tal (FOCHESATTO, 2011). 

Conforme Caixeta e Frota (2009), os últimos pavilhões foram demolidos em 1939, restando 

somente, do projeto inicial da exposição, o Pavilhão do Pará, o grande lago, a fonte 

luminosa no eixo central do parque e alguns monumentos isolados. 

 

Dentro do contexto regional, a Exposição revela-se como a primeira tentativa de 
produzir um conjunto de edificações baseado em vocabulário arquitetônico de 
estética nitidamente modernizante. Neste sentido, os pavilhões possuíam a clara 
intenção de veículos de comunicação da imagem modernizadora, buscando 
inspiração nas grandes exposições internacionais realizadas entre meados da 
década de 20 e de 30, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Dentro do 
contexto nacional, a Exposição do Centenário Farroupilha superou a Feira 
Internacional de Amostras, realizada no Rio de Janeiro em 1934, tanto em 
dimensão quanto na capacidade de associação da modernidade estética ao 
conjunto de seus pavilhões (CAIXETA e FROTA, 2009, p.4-5). 

 
 Com base nestas informações e na análise das imagens que tivemos acesso, partimos 

do pressuposto de que as fotografias da Exposição produzidas por Olavo Dutra parecem 

buscar fortalecer esta visão modernizadora e “esta estética nitidamente modernizante”. 

 
 
Figura 4 
Estúdio de Olavo Dutra na 
Exposição do Centenário 
Farroupilha. Fonte: Acervo 
Museu de Porto Alegre Joaquim 
Felizardo. 
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Figura 5         Figura 6 

 

               
Figura 7           Figura 8 

 

              
Figura 9               Figura 10 

 

                
Figura 11             Figura 12 
 

 
    Fonte das figuras (5-13): Acervo Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo. 
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    Figura 13 
 
 
Além do fato de tratarem, como vimos, de um assunto que por si só já pode ser 

considerado moderno e de que a estética dos próprios pavilhões foi pensada para refletir 

esta modernidade latente, as imagens de Olavo Dutra parecem reforçar estas questões a 

partir da escolha de ângulos, planos e até mesmo da iluminação. A grande maioria das 

imagens valoriza as questões geométricas e de volumes formais da arquitetura dos 

pavilhões e parece refletir uma nítida preocupação de Dutra pela composição clássica e pelo 

respeito à proporção áurea. Se tomarmos como base as características levantadas pelos 

autores Helouise Costa e Renato da Silva (discutidas neste artigo), podemos considerar que 

as imagens de Olavo Dutra em questão buscam afirmar a estética transformadora da 

modernidade, demonstram preocupação com a composição clássica, exploram as 

potencialidades da luz, principalmente nas imagens noturnas (que poderiam ser comparadas 

com as experimentações de José Yalenti, por exemplo), utilizam a geometrização dos 

motivos e privilegiam as formas arquitetônicas como elementos de uma composição 

fortemente geométrica (como vemos nas figuras acima). 

Apesar do destaque dado as questões arquitetônicas da exposição e a larga 

incidência de fotos noturnas (que não eram habituais na época, mas que, como vimos em 

sua biografia, estiveram presentes na busca por modernização e aperfeiçoamento de Dutra), 

as imagens não nos parecem salientar uma busca do fotógrafo por uma estética moderna e 

de expressão pessoal. A nosso ver, é mais relevante o fato de que elas representam uma 

visualidade moderna tão cara ao momento histórico no qual foram obtidas. Por outro lado, 

estas mesmas imagens noturnas parecem reforçar a busca pelo novo (característica da 
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fotografia moderna), mas, ao mesmo tempo, podem ser justificadas por uma necessidade de 

atender as expectativas do cliente, uma vez que Olavo Dutra fora contratado para cobrir 

oficialmente o evento e que a iluminação noturna era uma de suas atrações mais 

imponentes. Segundo Frota (2000), a iluminação em neon foi utilizada para impor a 

grandiosidade da exposição reforçada pelo uso de quatro vezes mais lâmpadas do que o 

total de lâmpadas utilizadas na iluminação pública de toda a cidade de Porto Alegre na 

mesma época.  

Além disso, estas imagens são somente uma pequena parte do trabalho de Olavo 

Dutra e, se ainda tomarmos como base a pesquisa de Costa e Silva (2004), a primeira etapa 

da fotografia moderna no Brasil teve início em meados da década de 1940 em São Paulo, ou 

seja, alguns anos após a obtenção destas fotografias. O que, por si só, não exclui a 

possibilidade de o trabalho de Olavo Dutra ser caracterizado como uma experiência 

moderna. Entretanto, com as imagens que temos até agora e com base nas informações que 

foi possível resgatar, nos parece que Olavo Dutra pode ser considerado um fotógrafo de 

documentação modernista que reflete em suas imagens a forte influência do modernismo na 

arquitetura e na sociedade que documentava. Porém, apesar de não ser possível afirmar que 

Dutra seja um representante da fotografia moderna no Brasil, suas imagens já nos dão 

indícios de uma possível influência da estética moderna em Porto Alegre ao demonstrarem 

a grandiosidade do ideal moderno no início do século XX e seus reflexos na documentação 

visual da época através de fotografias que priorizam a busca pelo novo, a geometrização 

dos elementos formais e arquitetônicos e uma composição clássica. 
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