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Resumo 

O presente artigo explora a hipótese de que há nas imagens protestantes retratos de técnica 

e tecnologia que evidenciam características da relação do grupo com a modernidade (ou 

o próprio caráter moderno do grupo). O corpus documental é composto por duas coleções 

fotográficas, que são analisadas comparativamente. A primeira, trata-se do acervo do 

Centro Audio Visual Evangélico, que se encontra no Centro de Memória Metodista, na 

Universidade Metodista de São Paulo. A segunda coleção analisada está no 

Anthropologycal Royal Institute, situado em Londres, Reino Unido. Apresenta resultados 

parciais de pesquisa pós-doutoral que indicam a confirmação da hipótese. Observa-se que 

as fotografias evidenciam busca por reconciliar natureza e criação, ciência e Deus. Há 

uma distinção entre técnica e tecnologia, sendo que esta segunda aparece de forma 

positiva ou necessária. 
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Introdução  

As tecnologias visuais que surgiram no final do século XIX e início do XX foram 

associadas às operações de modernização presentes nas sociedades ocidentais, no mesmo 

período (MARTINS, 2013) 3. No mesmo período, o protestantismo de missão chegava ao 

Brasil e era recebido por liberais como um aliado da modernização do país que ainda se 

estabelecia como República e procurava libertar-se da herança imperial (SOUZA, 2005; 

MENDONÇA, 2008; 2005). A visão era duplamente reforçada: por um lado, liberais e 

positivistas esperavam do protestantismo de bases norte-americanas e europeias novos 

ares religiosos, alternativos à hegemonia católica, e novos ideais sociais, associados ao 

desenvolvimento e progresso; por outro lado, os missionários norte-americanos eram 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao GP de Fotografia do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação - Intercom. 
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (Pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançado - IDEA, 

bolsista PDJ - CNPq; Faculdade Integrada Metropolitana de Maringá - UNIFAMMA - Professora 

Doutora. priscilavieira@ufrj.br 

 
3 O último trabalho de Luciana Martins3. Photography and documentar film in the making of modern Brazil, apresenta 
tal relação através de fotos e documentários produzidos nas primeiras quatro décadas do século XX. A autora cita como 

a representação do indígena romantizado na pintura é sobreposta na fotografia pelo “sucesso na aculturação”. “And as 

Brazilian positivists knew well, the power of the modern state relied heavily on the power of images” (p.1, grifo nosso). 

mailto:priscilavieira@ufrj.br
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fruto da doutrina do destino manifesto, imbuídos da esperança de empreender uma tarefa 

messiânica-civilizatória4.  

O presente artigo explora uma das hipóteses de trabalho de pesquisa pós-doutoral 

desenvolvida junto ao Centro para os Estudos Visuais Ibero e Latinos Americano 

(CILAVS), na Escola de Arte do Birkbeck College5. A pesquisa analisou o 

entrelaçamento entre os ideais de modernização do Brasil e o protestantismo, através das 

relações do grupo com a imagem, seja na produção ou no uso devocional ou ainda em sua 

negação (iconoclastia). A hipótese que motiva e permeia as análises que seguem sugere 

que há nas imagens protestantes retratos de técnica e tecnologia que evidenciam 

características da relação do grupo com a modernidade (ou o próprio caráter moderno do 

grupo). 

A hipótese referida surgiu em pesquisa anterior, desenvolvida durante o doutorado 

(2010-2014) que analisou o arquivo do Centro Audio Visual Evangélico - o CAVE. De 

fato, o arquivo surpreende pela quantidade de imagens produzidas por protestantes, grupo 

historicamente ligado à iconoclastia. As conclusões da pesquisa conduziram a pergunta 

sobre se haveria algo anterior ao CAVE em que fosse possível identificar um rastro, um 

fluxo (ainda que com interrupções temporais), uma referência que de alguma forma se 

relacionasse com a experiência imagética caveana.  

Em 2013, Luciana Martins lançou “Photography and documentary film in the 

making of modern Brazil”, com resultados de sua pesquisa sobre a Keneth Grubb 

Collection - a primeira análise de tal acervo. O olhar apurado de Martins percebeu nas 

fotografias de Grubb, um missionário inglês engajado com a América Latina, a 

elaboração de processos modernizadores no e para o Novo Continente. Do contato com 

o trabalho de Martins surgiu, então, a proposta de mergulhar no acervo do missionário 

Grubb e analisar suas imagens do Brasil comparativamente às do CAVE. Para tanto, 

estabelecemos um recorte de linguagem e técnica de imagem no acervo caveano e 

elegemos as fotografias como o material a ser comparado6.  

                                                 
4 A associação entre protestantismo e modernidade e progresso no Brasil aparece tanto na recente análise do pensamento 

social protestante de Silas Souza quanto na historiografia clássica de Antônio Gouvea Mendonça (2008). Para Souza 

(2005, p. 227-228), o liberalismo “era parte constitutiva da mensagem evangélica” quando foi implantado na América 

Latina. Esse seria um aspecto facilitador, já que parte da sociedade nos países latino-americanos simpatizavam com 
correntes políticas e econômicas liberais. 

 
5 Pesquisa desenvolvida através do suporte da Capes (Proc No. 0595/2015-02). 

 
6 O realismo expresso na imagem pode ser encontrado na história da iconoclastia protestante e aparece na história da 

arte, especialmente no que Besançon (1997, p.306) chama de “programa da pintura holandesa”: paisagens, natureza 

morta, rosto dos donos da casa – afinal, a representação do divino estaria proibida, por ser perigosa e levar à idolatria. 
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Para alcançar os objetivos propostos para esse texto, dividimos o artigo em duas 

partes: a primeira dedica-se a apresentar os dois acervos pesquisados, com informações 

relevantes para a contextualização das imagens e da pesquisa realizada. A segunda parte 

explora a hipótese e argumento central propriamente, trazendo parte das análises das 

fotografias trabalhadas. Convém alertar para uma limitação da apresentação que segue: 

não foi possível obter os direitos autorais da Coleção Grubb para a presente publicação. 

Por isso o texto torna-se bastante descritivo nos trechos que se referem a tais fotografias. 

As ilustrações utilizadas são todas de imagens do CAVE, com autorização previamente 

dada pelo Centro de Memória Metodista -CMM, onde o arquivo está abrigado. 

 

1. CAVE e Coleção Keneth Grubb: acervos que (re)ligam fé e imagem 

Entre os anos de 1951 e 1971, os protestantes brasileiros difundiram programas 

de rádio; aventuraram-se, sem sucesso, pelo cinema; e produziram grande quantidade de 

filmes fixos (nome dado às técnicas de projeção de imagens fixas, quadro a quadro, 

também chamadas de diapositivo ou simplesmente eslaides). Esse impulso midiático se 

deu através de uma agência de produção interdenominacional que recebeu o nome de 

Centro Audio Visual Evangélico, o CAVE. Após 45 anos do fechamento CAVE, e seu 

quase esquecimento na memória protestante, o conjunto de documentos recolhido pelo 

CMM abriga 1435 imagens diversas, além de 361 eslaides e 20 diafilmes. Essa intensa 

produção realizou-se com os objetivos de educação/ formação e evangelização, conforme 

os estatutos do CAVE, que também integram o acervo.  

Durante a pesquisa realizada para doutoramento, esses arquivos foram 

organizados, catalogados em uma tabela e analisados. Além dos resultados técnicos 

citados, a pesquisa desenvolveu, a partir do arquivo caveano: a) uma história institucional, 

a partir de atas, cartas, relatórios e documentos de comunicação interna e de propaganda; 

b) uma análise do conjunto das imagens e produtos encontrados. Algumas das conclusões 

de tais análises afirmam que o grupo apostava no potencial das técnicas de reprodução de 

conteúdo (fosse audio, texto ou imagem) como difusão de sua mensagem evangelizadora. 

Também notamos que havia um deslumbramento com a técnica/ tecnologia ao mesmo 

tempo que apreensão em relação as imagens por ela captadas e difundidas, o receio de 

que a imagem seduzisse a audiência, desviando sua atenção da mensagem considerada 

central.   
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Institucionalmente, o CAVE era uma organização sem fins lucrativos, com um 

complexo sistema administrativo7, e embora não tenha sido uma experiência única na 

América Latina8, certamente destaca-se na história de produção audiovisual brasileira, 

especialmente por dois motivos: o financiamento estrangeiro, independente de apoio 

governamental; e a capilaridade alcançada através de missionários que levavam as 

projeções do CAVE para os lugares mais distantes do país. 

 O outro acervo que compõe o corpus documental da pesquisa realizada é a Keneth 

Grubb Collection. Composta por cinco álbuns com fotografias do missionário britânico 

Keneth G. Grubb, a Coleção integra o acervo do Royal Anthropologycal Institute, RAI, 

na cidade de Londres, Reino Unido. Dono de uma intensa biografia, com muitas viagens 

para a América do Sul, o missionário produziu e publicou variados textos e imagens, com 

ou sem caráter religioso. Foi considerado um especialista em América Latina, integrou a 

Sociedade Americana de Geografia, e chegou à chefe da sessão de América Latina da 

Controladoria de Publicidade Além-mar do governo britânico (MARTINS, 2013, p.71). 

A imersão nos álbuns de Grubb ocorrem durante o ano de 2016, durante a pesquisa pós-

doutoral.  

 

2. CAVE e Coleção Grubb: a fotografia e o protestantismo 

As semelhanças entre a Coleção Grubb e o arquivo CAVE evidenciam-se 

especialmente na coleção fotográfica deste último. O fato pode ser considerado uma 

herança: as coleções diferem em trinta anos e é provável que o olhar dos profissionais 

caveanos tenha herdado aspectos de seus antecessores protestantes-fotógrafos. Segundo 

o estudo de David Morgan (1999), sobre imagens protestantes nos Estados Unidos, a 

relação entre fotografia e ação missionária está presente desde o início da técnica da 

câmara escura e compõe a própria visualidade protestante. Fato intrigante, considerando 

                                                 
7 A administração se dava através de uma Assembleia formada por representantes de organizações eclesiásticas e 
paraeclesiásticas (missionárias), que se reunia anualmente ou bianualmente e elegia a diretoria da organização. O 

CAVE era dividido em departamentos, comissões e conselhos, cujas funções eram definidas em Estatuto. 

 
8 Há registros de um centro audio visual no México e outro no Peru, mas é provável que outros países tenham iniciado 
projetos semelhantes. O CAVE era financiado pelo National Council of Churches in Christ of USA (NCCCUSA), 

através de dois de seus departamentos: a RAVEMCCO (Radio, AudioVisual Education and Mass Communication 

Commission Overseas), que tinha por objetivo criar centros pelo mundo; e o Comitê de Cooperação na América Latina 

da Divisão de Missões Estrangeiras, que, como o nome diz, trabalhava para criar projetos nos países latino-americanos. 
Informações retiradas de: BELLOTTI, Karina Kosicki. “Delas é o reino dos céus”: mídia evangélica infantil na cultura 

pós-moderna do Brasil (1950 a 2000). Tese (Doutorado em História) – Curso de História, Universidade de Campinas, 

2007. P.55-56. 
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os processos iconoclastas empreendidos pelos primeiros protestantes e que marcam a 

visualidade e (falta de) simbologia do grupo. 

Na pesquisa de doutoramento, debruçamo-nos sobre esses fatos e, no contexto do 

acervo caveano, constatamos o estabelecimento de uma relação entre realismo e técnica 

fotográfica que eleva a câmera escura para além das questões iconoclastas. O acervo 

imagético do CAVE é composto por imagens produzidas através de diferentes tipos de 

técnicas. Desenhos, pinturas, colagens, recortes de revistas foram usados para a confecção 

de eslaides. A fotografia, no entanto, parece cuidadosamente escolhida para narrar 

‘estórias reais’ e para apresentar coisas (plantas, animais, paisagens, construções) com a 

intenção de causar no público efeito de apreciação do belo, de encantamento. Um terceiro 

uso da fotografia é para a representação de realidades espirituais abstratas, através da 

analogia. Nesses casos, normalmente a fotografia é cercada ou sobreposta por texto, que 

direciona o sentido requerido.  

Curiosamente, na Coleção de Grubb, os mesmos temas são recorrentes: plantas, 

paisagens, animais, construções. Embora a apresentação de realidades espirituais não 

apareça com tanta frequência, imagens de temas religiosos são constantes. Por exemplo, 

os álbuns são divididos por localidades; para cada local imageticamente registrado há, ao 

menos, um templo fotografado. Além disso, há alguns conjuntos de imagens que 

claramente procuram apresentar realidades espirituais.  

Em um conjunto, especificamente, há uma série de fotografias de imagens de 

altares e estátuas de santos do cânone católico romano. Semelhante à relação com o texto 

que emerge no arquivo do CAVE, o texto direciona e complementa as imagens, com a 

legenda “worshipping idols” (adorando ídolos). Esse conjunto com essa legenda é 

intrigante. Imagens que procuram denunciar idolatria, constituindo, no entanto, a imagem 

da imagem; um duplo que procura distinguir o que é ídolo (estátua) do que não é 

(fotografia). A diferença estaria na técnica? Na intenção do autor da imagem? No uso, no 

lugar que a imagem ocupa - álbum x altar? Considerando o contexto aqui analisado (e 

abrindo questões a serem exploradas em outro espaço), a técnica de produção e a intenção 

parecem, sim, ganhar importância na distinção. A fotografia teria, então, o potencial de 

revelar essa obscura realidade espiritual da idolatria. 

Martins (2013) registra que o missionário Grubb engendrou, de fato, um trabalho 

etnológico, registrando comunidades nativas, localidades e aspectos linguísticos. A autora 

observa como grande parte do acervo dedica-se a paisagens. Em sua análise, considera 
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também textos em que Grubb conclama à ação missionária, ressaltando a ausência de 

missões protestantes na região. Considerando essa perspectiva do missionário, Martins 

(2013, p.74) sugere que a apresentação de paisagens vazias, vastas e profundas poderia 

indicar um todo, um campo para a ação evangélica. Ela constrói, então, seu argumento, 

de que o missionário teceu uma ‘geografia moral’ da América do Sul e especialmente do 

Brasil. 

Dessas observações infere-se que a fotografia possui um status especial na 

iconologia protestante pesquisada, como se a técnica fotográfica estivesse mais próxima 

à verdade (seja das coisas, seja espiritualmente/ religiosamente) do que outras técnicas de 

produção e reprodução imagética. No arquivo CAVE não há, por exemplo, nenhum filme 

direcionado ao público infantil que utilize a técnica fotográfica na composição dos 

quadros. É como se algo da natureza da fotografia excluísse a possibilidade do lúdico.  

Dentre as realidades ‘merecedoras’ da fotografia, há diversos temas presentes em 

ambas as coleções: registro de nativos, tanto retratos quanto ações comunitárias e de suas 

técnicas; natureza (animais, plantas, paisagens); elementos religiosos, que vão de templos 

e objetos, a reuniões e cultos, incluindo as analogias e expressões de realidades 

espirituais. No presente texto exploramos A) uma análise específica da comparação entre 

fotografias de flores e B) uma análise genérica da presença de elementos técnicos e 

tecnológicos nas imagens.  

 

A) Natureza: o olhar científico-descritivo; o olhar espiritual  

O olhar curioso e a atenção aos detalhes da natureza são semelhanças inegáveis 

entre o conjunto fotográfico do CAVE e a Coleção Grubb. Um exemplo vívido é a 

comparação entre um produto caveano chamado “Árvores e flores do Brasil” com fotos 

de Grubb dispersas pelos álbuns (organizados pelo autor e/ou por sua esposa 

prioritariamente por localidade). A similaridade é tamanha que as fotos do início da 

década de 1930 poderiam ser usadas para compor a narrativa construída pelo CAVE entre 

o fim de 1963 e o início de 1964 (as datas constam em documentos do processo de 

produção encontrados no arquivo).  

A observação cuidadosa das imagens de flores revela um padrão fotográfico: a 

divisão de planos; o jogo de focalização do primeiro plano enquanto desfoca o segundo; 

a centralidade na foto do elemento eleito como principal pelo olhar do fotógrafo. Para as 

questões da pesquisa, a mera presença de tantas imagens com os mesmos elementos que 
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se repetiriam 30 anos depois já seria o suficiente. Na impossibilidade de apresentarmos 

as imagens do acervo Keneth Grubb, por questões de direitos autorais, apresentamos 

algumas fotografias do arquivo do CAVE9 (Quadro 1). 

Quadro 1: Imagens de Flores do Acervo CAVE 

 

 

 

 

 

 

 

Outra semelhança captada é um jogo entre geral e particular; o todo e o detalhe. 

Na coleção Grubb, o jogo todo-detalhe é meramente ilustrativo, embora aponte para o 

uso descritivo da fotografia: influência, supomos, da descrição científica. No produto do 

CAVE, em que há abundância textual para complementar a análise, tal jogo integra um 

raciocínio indutivo em que afirmações sobre particularidades, cujas fontes podem ser 

tanto da experiência da observação quanto de estamentos científicos, conduzem 

necessariamente à conclusão de que a criação divina é maravilhosa. A autoapresentação 

do diafilme cria a expectativa dessas conclusões, que se repetem ao longo da narração 

(Quadro 2).   

Embora o produto seja apresentado de forma integralmente religiosa, o texto que 

segue mescla informações científicas sobre as plantas, como nomes em latim, 

procedência, habitat. Também procura informar os diferentes nomes populares que a 

planta recebe em diferentes lugares, inclusive nos Estados Unidos. Reproduzimos abaixo 

o penúltimo quadro do diafilme (o quadro anterior é sobre o Ipê branco), que exemplifica 

essa mistura de informações científicas e culturais sobre a planta, conduzindo a 

conclusões sobre a criação (Quadro 3). 

 

 

 

 

                                                 
9 No caso de o trabalho ser aceito, registramos que não há impedimentos para a apresentação das imagens durante a 

comunicação oral. A restrição é quanto a publicação.  
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Quadro 2: Diafilme “Árvores e flores do Brasil” p.1 e p.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3: Quadro com respectivo texto “Árvores e Flores do Brasil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dimensão espiritual da natureza, sua capacidade de revelação do divino, era 

evidentemente a intenção do diafilme. Isso fica ainda mais claro em documento de 

comunicação interna encontrado nos arquivos, que insere uma descrição sobre o produto 

em processo de produção. A mensagem está, em sua maior parte, em inglês. Destacamos 

alguns trechos, em tradução livre da autora:  

 

 

 (Quadro 24) Não menos 

bonito, por ser mais comum, é 

o Ipê amarelo. Quem viaja em 

agosto, encontra os olhos na 

contemplação dessas flores 

belíssimas com que o Criador 

pinta os campos e encostas das 

montanhas. (“bignonia 

tecoma”).   

 

 
Arquivo CAVE (CMM) 

 

 

 

(Quadro 2) O Centro Audiovisual 
Evangélico Apresenta 

 

(Quadro 3) “Árvores e Flores do 

Brasil” – revelações da bondade de 

Deus ao criar um mundo tão lindo! 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

Além de apenas lindas flores (...) o comentário faria uma forte combinação 

com o fato de que a beleza delas é uma criação de Deus. (...) O cuidado de 

Deus mesmo nos mínimos detalhes é demonstrado pela vista mais de perto 

das mesmas flores, uma vez que a obra de Deus é maravilhosa até a menor 

parte; em contraste, a obra do homem pode ter uma aparência à distância 

que não resiste a um exame de perto. (CAVE. Comunicação Interna. 

18/05/64.) 

 

Esse trecho ressignifica os planos fechados. Se eles são, como sugerimos, 

influenciados pelo método descritivo da ciência moderna, então são características dessa 

mesma ciência que conduzem à apreciação do divino. Uma reminiscência, talvez, do 

primeiro moderno, de Blaise Pascal e Francis Bacon. Uma evidência da relação 

protestante com a modernidade e, ao mesmo tempo, da leitura que o grupo procurava 

fazer da ciência. Nesse trecho acima apresentado, a capacidade descritiva da fotografia 

ganha um sentido espiritual. No entanto, isso não está na fotografia em si; a 

espiritualidade emana da natureza. Embora isso não seja tão óbvio nos álbuns de Grubb, 

no texto que analisa as imagens do missionário, Martins (2013, p.73) destaca em uma das 

publicações dele exatamente a “voz espiritual” dada à natureza: “In Parables from South 

America (1932), published by the Lutterworth Press, Grubb delineates a distinctively 

moral geography, in which he gives spiritual voice to the ‘mute and inarticulate scenes of 

nature’”. 

 

B) Técnica/ tecnologia: processos de modernização 

 A relação com a ciência aparece claramente no conjunto dos produtos caveanos. 

Na Coleção de Grubb, a relação pode ser feita pela ausência e por sutilezas. Mencionamos 

anteriormente a quantidade e as qualidades (profundas, vazias) das paisagens do 

missionário. Como sugere Martins, um vazio para ser religiosamente preenchido. E, 

talvez, também para ser tecnologicamente e/ou modernamente adaptado. Quanto as 

presenças, elas são capturadas em sutilezas. Afinal, as fotografias de Grubb estão em 

contexto bastante diferente dos produtos caveanos que perfazem diafilmes, narrando 

estórias lineares, que prezam por coerência e coesão, clímax, anticlímax, conclusões. 

 Mesmo através de ausências e sutilezas é possível perceber na coleção Grubb um 

elemento que já havíamos observado em fotografias do CAVE: uma distinção entre 

técnica e tecnologia (ou técnica e ciência). A técnica aparece no lugar do rudimentar, da 

curiosidade descritiva, o peculiar, o exótico (lembrando a racionalidade científica); já em 

relação à tecnologia/ ciência, é possível captar positivações e atribuição de valor superior. 
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Encontra-se no arquivo de Grubb fotos de pontes, em lugares diversificados. Chama a 

atenção nas legendas a diferença entre “A rustic bridge” (uma ponte rústica) e “The 

Bridge” (A Ponte). Sutilezas: sabe-se que a língua inglesa reserva o uso do artigo 

determinado (“The”) para quando a intenção é marcar a unicidade do substantivo que 

segue. Tal artigo não costuma ser usado nem mesmo antecedendo nomes próprios de 

pessoas. O mesmo ocorre com a marcação da primeira letra maiúscula no substantivo: em 

português, dizemos, um substantivo próprio, algo distinto dos demais objetos que podem 

ser referenciados com a mesma palavra. Na outra legenda, em contraposição, observamos 

o artigo indeterminado e todas as letras minúsculas, além da adjetivação “rústica”. Esse 

texto marcado pela indeterminação sugere, também, a existência de diversos outros 

objetos com características similares, dentre os quais, o texto refere-se a “um”, uma 

unidade dentre vários do mesmo.  

A “ponte rústica” é o texto escolhido como legenda de uma imagem em que se vê 

Keneth e sua esposa em pés em uma trilha estreita cortada em meio a árvores altas e 

plantas baixas - uma paisagem de floresta. As cabeças estão voltadas para o fotógrafo 

(atrás), enquanto a posição dos corpos sugere que caminhavam (e que prosseguiriam) para 

adiante - para “dentro” da fotografia, no caminho que divide a imagem ao meio. Em frente 

ao casal, ve-se degraus “rústicos”, indistintamente de madeira ou mesmo de barro. A 

legenda, nesse caso, revela que se trata de uma ponte - o que a imagem, por si só, não diz.  

A imagem que recebe a legenda “A Ponte”, determinada e própria, exibe nada 

mais nada menos que a construção da Ponte Hercilio Luz (apenas mais tarde assim 

nomeada), na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina. A foto integra 

um conjunto de imagens sob o nome da cidade. A ponte que liga a parte insular da cidade 

a sua continuidade no continente é, desde o anúncio de sua construção (que ocorreu 

durante a década de 1920), considerada um marco de modernização do país. 

 O aspecto curioso da técnica “rudimentar” aparece em uma série de imagens, na 

coleção Grubb, que retratam nativos com instrumentos comuns ao meio rural brasileiro 

do início do século XX: um engenho de açúcar, que é antecipado por uma imagem cuja 

legenda indica uma “Prensa de açúcar caseira Terena” (Terena homemade sugar press). 

A indicação da etnia que, ao menos acreditava o missionário, desenvolveu a técnica revela 

sua preocupação com a etnologia de que fala Martins (2013). Outra imagem que integra 

a mesma página é uma “Prensa de mandioca” (Mandioca press). Nessa, os traços 

indígenas dos dois homens que ladeiam o aparato e a presença de uma criança nua no 
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colo de um deles evidenciam que se trata de um instrumento utilizado pelos nativos. Além 

disso, há também a indicação da localização no início da página: “Bananal, Indian 

Mission” (Bananal, Missão indígena). Sabemos, portanto, que as imagens foram 

realizadas na missão que abrigava nativos, especialmente da etnia Terena. 

 

Quadro 4: Quadros do produto “O Feiticeiro”, Acervo CAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

No CAVE, o diafilme “O Feiticeiro” oferece diversos exemplos da captura de 

técnicas indígenas e de tecnologia e ciência introduzidas pelos missionários (a um grupo 

Yanomami) (Quadro 4). Nos produtos do CAVE captamos uma oposição entre 

“civilização” e “miséria”, em um discurso sobre a necessidade de ‘amparo’ aos indígenas 

em que compreende-se a “vida na floresta” como algo que solicita intervenção. O diafilme 

“O Bom Samaritano” está, provavelmente, entre as produções mais antigas da agência. 

Notamos isso por ser preto e branco, pela qualidade das imagens e as técnicas utilizadas. 

O filme, após narrar a estória bíblica do Bom Samaritano, questiona “De quem devemos 

ser próximos”, o que, no contexto, significa: “A quem devemos ajudar (ou amparar)?”. E 

então há uma série de imagens e sugestões (pobres, presidiários, órfãos, pessoas com 

problemas de mobilidade e outros); entre elas, estão os índios: 

 

Quadro 5: Quadro com respectivo texto do Filme “O Bom Samaritano”,  

Acervo CAVE 

 

 

 

 

 

  

 
(Quadro 47) Destes também 

devemos ser próximos, isto é, 

dos nossos irmãos índios que 

vivem nas matas do Brasil sem 

o amparo de que necessitam. 

Essa família que vemos aí já 

está mais ou menos civilizada 

e amparada, mas, há milhares 

de índios que vivem na miséria 

mais extrema.   

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

 

Nos álbuns de Grubb não há referência semelhante em textos das legendas. No 

entanto, junto às fotos de indígenas e suas técnicas, há diversos registros de 

‘intervenções’: cultos “do lado de fora da maloca”, como diz o texto de uma das legendas; 

fotos de prédios de agências missionárias de apoio aos índios; diversas fotos de nativos 

com roupas ocidentais. Imagens que revelam, no mínimo, o interesse em registrar os 

processos ‘civilizatórios’ (para usar uma palavra presente no produto caveano) ou 

modernizadores. 

 

Conclusões 

 As análises comparativas confirmam a hipótese de que as imagens protestantes 

revelam uma relação do grupo com a técnica e a tecnologia no contexto da cultura e 

racionalidade modernas. No primeiro conjunto destacado, temos a marcante presença de 

imagens da natureza, com descrições e abordagens que sobrepõem a descrição científica 

a uma revelação espiritual. Isso ocorre tanto no olhar dos fotógrafos quanto nos textos, 

especialmente no caso do CAVE, que conjuga imagem e escrita. Há uma busca por 

reconciliar natureza e criação, ciência e Deus, retomando e insistindo no potencial do 

primeiro conduzir ao segundo. No segundo conjunto, temos técnica e tecnologia 

diretamente apresentadas nas imagens e textos. A presença da tecnologia aparece como 

positiva, até mesmo necessária. As técnicas ‘rudimentares’ locais são opostas às 

tecnologias modernas.  

Os tons modernos presentes nessa iconologia são interpretados a partir da 

afirmação inicial de que as novas tecnologias visuais foram associadas aos processos 

modernizadores. Nesse ponto, a pesquisa corrobora a tese de Martins sobre a construção 

moderna do Brasil através da fotografia. A diferença de cerca de três décadas entre a 

produção das imagens, no entanto, é intrigante e, do ponto de vista analítico, estimulante. 

A indicação inicial é ler a semelhança na linha do tempo pela constante (talvez perene) 

sensação de que os processos de modernização não se findam no Brasil, nunca se 

completam. Assim, ainda no meio do século XX, o olhar moderno prossegue inalterado: 

descrição científica da natureza mesclada ao espanto contemplativo; registro e valoração 

do uso de tecnologias e da modernização.  

De álbuns pessoais do missionário viajante para uma agência de produção, o CAVE 

representa uma sofisticação no uso da fotografia. Do ponto de vista desse ‘salto’ de 30 
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anos, a organização ‘CAVE’ implica uma racionalidade estratégica na aproximação à 

tecnologia de reprodução. Se no primeiro conjunto, da Coleção Grubb, há a intenção de 

registro e descrição, no CAVE a questão é reprodução e veiculação. Vale relembrar as 

finalidades declaradas da organização: educação e evangelização; do Brasil, portanto, por 

todo o país. Ainda colocando as diferenças em destaque, Grubb é um missionário-

viajante, que também pode ser lido a partir do olhar dos viajantes do século XIX10. Já as 

imagens caveanas são produzidas não apenas em território nacional, mas com aparatos 

nacionalizados. As imagens do CAVE são produzidas no Brasil, por brasileiros e 

estrangeiros erradicados, para os brasileiros. O local em que as imagens estão abrigadas 

atualmente é um indicativo dessa diferença. Nesse sentido, a simples existência do CAVE 

como agência de produção de diafilmes comprova o avanço nos processos 

modernizadores registrados e requeridos em ambos os conjuntos iconográficos. 

 

__________________ 
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