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RESUMO

Embora a fotografia, etimologicamente entendida como a escrita da luz, tenha como um de seus elementos definidores ser a emanação do 
referente; suas relações com os conceitos de realidade, verdade e História necessitam de constante problematização. Nesse sentido é que a 
análise da obra de Augusto Malta (1864-1957) sobre o episódio histórico conhecido como “Desmonte do Morro do Castelo” (1920-1928) merece 
nova visada, para além da observação das imagens  como   documentação   da   prestação   de   serviço   ao   poder institucionalizado, 
representado pelo Prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos (1836-1913), e pelo seu projeto do  Bota-Abaixo,  no início do século XX. O principal 
propósito dessa nova análise é compreender até que ponto a documentação fotográfica realizada por Malta contribuiu para reforçar a narrativa 
oficial desencadeada pela reforma urbana promovida por Passos ou se, na mesma documentação fotográfica, coube a Augusto Malta explicitar 
desconexão de tal narrativa, através olhar de algum modo crítico sobre o arrasamento do Morro do Castelo. Para tal, foi recuperada a fala do 
próprio Malta em entrevistas, além de alguns de seus registros fotográficos sobre o referido Desmonte, disponíveis no Instituto Moreira Salles e 
na Biblioteca Nacional. É proposto nesta pesquisa que Malta, em alguns momentos, conseguiu transcender as relações de compadrio das quais foi 
beneficiário e, em suas fotos, que constituem um dos maiores acervos fotográficos da época, mostrou as contradições do processo de 
higienização embutidas no projeto de progresso do Rio de Janeiro. A percepção pictórica de Augusto Malta, a despeito da escassez de fontes e do 
caráter relativamente disperso de seu acervo, pode ter transcendido a narrativa oficialista e, consequentemente, em sua relevância, ter se 
tornado um dos primeiros marcos do fotojornalismo brasileiro. O uso de caráter jornalístico da coleção Malta, ao tempo de seu autor, por meio 
de parcerias com memorialistas como Escragnolle Dória e Charles Dunlop pode ser uma boa pista, bem como suas contribuições como 
fotojornalista a semanários da sorte de Fon-Fon. Autores como Roland Barthes, Susan Sontag, Philippe Dubois e Martine Joly, especialistas em 
análises de imagens fotográficas nos guiam nessa viagem às transformações urbanas do Rio de Janeiro, quase um século antes, dos impactos de 
uma nova reforma da cidade, no início do século XXI, sob a batuta de um outro prefeito, Eduardo Paes. A relevância de compreender Malta e seus 
registros do Desmonte do Morro do Castelo revela um olhar atento às contradições e sujidades do processo histórico contido em obra de tal 
monta e controvérsia, um olhar atento onde observa-se que a narrativa fotográfica, por meio do domínio da técnica e da linguagem tão acurados 
por Augusto Malta, sobrepujaram, de  certa  maneira,   as   próprias   reminiscências   de   seu   autor, comprometido historicamente, 
ideologicamente, por vínculos de gratidão e compadrio com o programa republicano liberal identificado com o ideário do progresso destruidor da 
herança colonial luso-brasileira representada no Morro do Castelo.
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