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RESUMO: Este artigo investiga como Walker Evans tratou o arquivo na exposição e no livro 
American Photographs, de 1938, e busca levantar questões acerca de práticas, já na 
década de 1930, que poderiam ser identificadas como apropriação e deslocamento do 
arquivo fotográfico. Apresenta exemplos de apropriação praticados pelo fotógrafo e discute 
a ideia de autoria a partir de textos de Rosalind Krauss e de Michel Foucault. A partir de 
textos do fotógrafo, procura compreender o termo estilo documentário, cunhado pelo próprio 
Evans. Aponta o deslocamento de fotografias do arquivo para o museu praticado por Evans 
não apenas como reivindicação de autoria, mas como um modo de validar seu estilo 
documentário no campo da fotografia artística. Questiona se o deslocamento feito por Evans 
de suas próprias fotografias do arquivo para o museu poderia ser considerado uma 
apropriação. 
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ABSTRACT: This article investigates how Walker Evans dealt with the archive in the 1938 
exhibition and book entitled American Photographs and seeks to raise questions about 
practices, done in the 1930s, which could be identified as appropriation and displacement of 
the photographic archive. It presents some examples of appropriation practiced by the 
photographer and discusses the idea of authorship through texts by Rosalind Krauss and by 
Michel Foucault. Using texts by the photographer, it seeks to understand the term 
documentary style, coined by Evans himself. It addresses the displacement enacted by the 
photographer towards the photographic archive not only as a claim of authorship, but also as 
a way to validate his documentary style in the field of art photography. It questions if such 
displacement done by Evans on his own photographs could be considered appropriation. 
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Em 1981 Sherrie Levine expôs sua série After Walker Evans, na qual a artista 

apresentou vinte e duas reproduções de fotografias feitas originalmente por Walker 

Evans na década de 1930 (figuras 1 e 2). Mais da metade das fotografias escolhidas 

por Levine foram produzidas por Evans em viagem ao Alabama em 1936. Na 

ocasião, o fotógrafo, comissionado pela Revista Fortune, documentou o cotidiano de 

famílias de trabalhadores rurais a fim de ilustrar texto de James Agee. O artigo, 

recusado pela revista, deu origem ao livro Let Us Now Praise Famous Men 1 , 

publicado em 1941, no qual texto e imagens ocupam espaços distintos. No ano de 

1936 Evans trabalhava como fotógrafo – no cargo de especialista de informação – 
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da agência governamental americana Resettlement Administration, mais tarde 

renomeada Farm Security Administration, a FSA. Assim, para que pudesse 

acompanhar Agee, foi exigido por parte do governo americano que as fotografias 

fossem para o acervo da agência. Hoje, parte dos negativos produzidos por Evans 

integram o arquivo de fotografias da FSA, abrigado na Biblioteca do Congresso 

Americano, em Washington D.C.. Outra parte, espólio do artista, encontra-se no 

Walker Evans Archive, sob os cuidados do Metropolitan Museum of Art, em Nova 

York.  

 
Figura 1. LEVINE, Sherrie. After Walker Evans: 4. 1981. 1 fotografia p&b. Página do acervo online 

do Metropolitan Museum of Art, Nova York.  
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Figura 2. EVANS, Walker. Alabama Tenant Farmer Wife. 1936. 1 fotografia p&b. Página do acervo 

online do Metropolitan Museum of Art, Nova York.  

Onze das fotografias reproduzidas por Levine em sua série já tinham sido 

apresentadas num contexto artístico pela primeira vez por Evans na exposição 

American Photographs, em 1938, e no livro homônimo publicado no mesmo ano. Na 

exposição, o fotógrafo apresentou cem fotografias sem legendas. A sequência, 

definida e montada por Evans na noite anterior à abertura da exposição, desfez a 

expografia proposta pelo curador e não seguiu uma ordem cronológica ou geográfica 

(HILL; MORA, 1993). Assim como no museu, as oitenta e sete fotografias publicadas 

no livro American Photographs não possuem legenda e apresentam uma outra 

sequência, distinta da exposição. 

Este artigo investiga como Walker Evans tratou o arquivo em American Photographs 

e busca levantar questões acerca de práticas, já na década de 1930, que poderiam 

ser identificadas como apropriação e deslocamento do arquivo fotográfico. Afinal, 

tais termos, recorrentes na produção artística desde os anos de 1970 em trabalhos 

como os de Sherrie Levine e de tantos outros artistas contemporâneos, tendem 

parecer exclusivos à arte contemporânea. O artigo é fruto de primeiros 

apontamentos da pesquisa Fotografia documentária: do documento à arte, na qual 

investigo, entre outras questões, a relação entre a fotografia documentária produzida 
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na primeira metade do século XX, e em particular na década de 1930, e a fotografia 

contemporânea.  

A apropriação de imagens alheias: do anonimato à autoria 

É recorrente na obra de Evans ora a apropriação ora a inserção em suas fotografias 

de imagens produzidas por autores anônimos, sejam elas fotografias comerciais, 

placas publicitárias impressas ou pintadas manualmente, ou ainda fotografias de 

jornais. Um dos exemplos mais distintos encontrados em American Photographs é o 

mostruário de fotografias de estúdio reprografado por Evans, onde é possível ver 

mais de duzentas fotografias numa diagramação ortogonal (figura 3). Uma fotografia 

de fotografias, de retratos individuais ou aos pares, originalmente produzidas por 

outro ou outros fotógrafos, todos anônimos. Evans desloca a fotografia de seu 

contexto original e a reapresenta em sua “Cidade Americana”. A palavra studio 

explicita o quanto realidade e ficção se misturam, se sobrepõem, se confundem. 

Penny Picture Display mostra um compêndio, uma coleção de rostos de uma 

América ordinária – uma amostra parcial de uma classe média branca, limpa, 

orgulhosa, onde quase todos aparecem sorrindo. Nas páginas seguintes do livro, e 

também na exposição, o que vemos são imagens que mostram uma outra América: 

negros e brancos, todos pobres; casebres, pequenas cidades, mansões decadentes; 

automóveis e sucatas. Embora acredite na ideia da obra de arte que nasce do autor, 

Evans não aceita a imagem singular. Constrói seu discurso acerca dos Estados 

Unidos selecionando e combinando fragmentos do cotidiano e do arquivo. 
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Figura 3. EVANS, Walker. Penny Picture Display, Savannah, 1936. 1 fotografia, p&b. Walker Evans 

Archive. The Metropolitan Museum of Art. 

Vale notar que Evans já se apropriara de fotografias publicadas em jornais cubanos, 

em 1933 (HILL; MORA, 1993). Em The Crime of Cuba, livro com texto de Carleton 

Beals e fotografias de Evans, o fotógrafo inclui três fotografias reprografadas de 

jornais locais (EKLUND, 2000) (figura 4). Em sua palestra O que é um Autor? Michel 

Foucault (1969) chama atenção para como “a função-autor [...] é característica do 

modo de existência, de circulação e de funcionamento de certos discursos [...]” e 

afirma que “um texto anônimo que se lê na rua em uma parede terá um redator, 

[mas] não terá um autor”. Assim como o texto publicitário encontrado nas ruas, 

essas imagens públicas e anônimas são destituídas de qualquer autoria. Ao 

apropriar-se do arquivo, do jornal ou das ruas e desloca-los para o museu ou para o 

livro, Evans reivindica seu lugar como autor. 
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Figura 4. EVANS, Walker. Copy of Newspaper File Photograph: Corpse of Gonzales Rubeira 

with Blood-stained Face, Havana. 1933. 1 fotografia p&b. Página do acervo online do Metropolitan 

Museum of Art, Nova York.  

Da FSA para o MoMA: da fotografia documental ao estilo documentário 

Durante o período em que trabalhou como fotógrafo para a FSA, Evans, sob a chefia 

de Roy Stryker, deveria “[...] coletar, compilar e criar material fotográfico para ilustrar 

notas factuais e interpretativas para a imprensa e outros materiais acerca de todos 

os problemas, do progresso e das atividades da Resettlement Administration” 2 

(EVANS, 1994, tradução nossa). Evans, por sua vez, já havia decretado meses 

antes “[...] nunca fazer declarações fotográficas para o governo ou qualquer um no 

governo, não importa o quão poderoso – isso é puro registro, não propaganda. [...] 

NENHUMA POLÍTICA, qualquer que seja.”3 (EVANS, 1994, grifo do autor, tradução 

nossa).  

Em correspondência pessoal, escrita em 1934, Evans apresenta o que poderíamos 

considerar uma declaração de intenções quanto à sua futura produção fotográfica. 

Explicita sua preferência pelo livro de fotografias e lista detalhadamente o que 

pretende fotografar:  

Eu sei que agora é o momento para livros de fotografias. [...] A 
Cidade Americana é o que eu procuro. [...] As pessoas, de todas as 
classes, cercadas por um monte de novos miseráveis. Automóveis e 
a paisagem do automóvel. Arquitetura, o gosto urbano americano, o 
comércio, em pequena escala, em grande escala, a atmosfera da rua 
da cidade, o cheiro da cidade, as coisas odiosas, clubes de mulheres, 
a falsa cultura, a má educação, a religião em decadência. Os filmes. 
[...] Sexo. Publicidade4 (EVANS, 1994, tradução nossa). 
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Em sua estadia na FSA, Evans pode fotografar de modo recorrente quase todos os 

temas listados acima. Em memorando de novembro de 1935, Stryker lista o que 

Evans deveria fotografar numa de suas tantas viagens à região sul dos Estados 

Unidos: “[...] habitação da classe operária, [...] avenidas principais, [...] arquitetura 

rural, [...] decadência social, arquitetura, moradores da cidade, negros” (EVANS, 

1994, p. 113, tradução nossa). Assim, ao mesmo tempo que atendia às demandas 

documentais de seu empregador, o fotógrafo construía sua “cidade americana”. 

É no convite para expor no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, em 

1938, que Evans finalmente tem a chance de concretizar seu projeto pessoal: a 

publicação de um livro de fotografias. Como já mencionado, a exposição 

proporcionou a publicação do livro American Photographs. Evans planejou 

meticulosamente o projeto, manteve controle da diagramação e acompanhou todo o 

processo gráfico (EVANS, 1994).  

Em entrevista a Paul Cummings, em 1971, Evans ressaltou a importância de 

American Photographs ao afirmar que a exposição “estabeleceu o estilo 

documentário como arte na fotografia”5 (EVANS, 1971, tradução nossa). Para definir 

seu processo de criação, o fotógrafo cunha o termo estilo documentário:  

 [...] Eu uso a palavra “estilo” especialmente porque ao se falar sobre 
isso muitas pessoas dizem “fotografia documental”. Bem, literalmente, 
uma fotografia documental é um relatório de polícia de um corpo 
morto ou um acidente automobilístico ou algo parecido. Mas o estilo 
de desapego e registro é outra questão. Isso aplicado ao mundo que 
nos rodeia é o que eu faço com a câmera, o que eu quero ver feito 
com a câmera6 (EVANS, 1971, tradução nossa). 

Evans cria, assim, uma expressão aparentemente contraditória, se considerarmos 

que estilo denota um modo particular de produção, ao mesmo tempo que introduz 

um certo grau de subjetividade e de participação autoral, enquanto documentário 

pretende apresentar uma suposta realidade a partir de fatos, de documentos e de 

relatos fidedignos apresentados de modo lógico e convincente. O que Evans propõe 

como estilo documentário é uma produção de cunho autoral, mas que utiliza 

imagens que remetem ao documentário, seja por seu tema ou por sua abordagem 

direta. É como se Evans dissesse que sua fotografia é produzida ao estilo 
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documentário, com a aparência ou aspecto de um documentário, mas que de fato, é 

uma visão pessoal daquilo que se apresenta como realidade.  

Em Walker Evans: Lyric Documentary, Alan Trachtenberg fala do estilo 

documentário de Evans como um método, cuja “[...] aparência de objetividade, de 

franqueza, simplicidade e autenticidade vernacular [...] dá às suas fotos sua 

autoridade persuasiva”7 (2006, p. 229, tradução nossa). O autor adverte que “[...] 

essa aparência, obviamente, é um outro tipo de pose que disfarça fins mais 

complexos para além de meramente registrar a aparência superficial das coisas”8 

(2006, p. 229, tradução nossa). Já Leo Rubinfien (2000) entende o estilo 

documentário defendido por Evans como o reconhecimento das possibilidades 

poéticas de uma visão ordinária, clara, sem ornamentação, que o crítico chamará de 

plain seeing.  

Em Os Espaços discursivos da fotografia Rosalind Krauss trata da “assimilação [do] 

trabalho de documentação” do fotógrafo francês Eugène Atget “por um discurso 

especificamente estético” (2002), desde os surrealistas até a curadoria de John 

Szarkowski para o MoMA. Krauss salienta que o conceito de artista estaria ligado ao 

“direito de reivindicar um lugar de autor” (2002). 

Na folha de rosto de American Photographs, lê-se:  

A responsabilidade pela seleção das imagens utilizadas neste livro 
repousa no autor e a escolha foi determinada por sua opinião: 
portanto, são apresentadas sem patrocínio ou conexão com os 
programas, estéticos ou políticos, de qualquer das instituições, 
publicações e agências governamentais para as quais parte do 
trabalho tenha sido feito.9 (EVANS, 1938, tradução nossa). 

Evans parece reivindicar mais que a mera autoria das imagens, afinal tal crédito já 

lhe fora dado nos arquivos da FSA. Reclama “a conquista de uma visão individual”, 

ligada à ideia de vocação, à qual, ainda segundo Krauss (2002), a palavra artista 

estaria semanticamente ligada. Se em trabalhos de artistas contemporâneos, como 

Sherrie Levine ou Rosângela Rennó, a estratégia de apropriação do arquivo 

questiona a noção de autor – e aqui não será possível aprofundar tal investigação –, 

a ação de Evans sobre o arquivo parece buscar exatamente o contrário.  
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Em American Photographs é o próprio Evans, sob a chancela do museu, quem 

desloca as fotografias do arquivo para o campo da arte. Trachtenberg ressalta que 

“cerca de setenta das cem fotografias que ele [Evans] exibiu em 1938, e 

aproximadamente 40 das fotografias publicadas, pertencem aos arquivos da FSA”10 

(1989, tradução nossa). Tais fotografias, de cunho documental e integrantes de um 

arquivo governamental, assumem então o estatuto de obra. Parafraseando Krauss 

(2002), Evans constrói uma coerência e um sentido para esse corpus coletivo que o 

constituirá como obra. Seria possível então afirmar que, ao reivindicar o estilo 

documentário, o “artista” Evans apropria-se das fotografias produzidas pelo Evans 

“especialista em informação” da FSA? Seria tal deslocamento uma apropriação?  

Notas 

                                            
1 O livro foi publicado no Brasil com o título Elogiemos os homens ilustres, em 2009, pela Companhia das Letras.  

2 “[…] collect, compile and create photographic material to illustrate factual and interpretative news releases and 
other material upon all problems, progress and activities of the Resettlement Administration.” EVANS, Walker. 
Walker Evans at Work. New York: Harper Collins, 1994. p. 113. 

3 “[...] never make photographic statements for gov or anyone in gov, no matter how powerful – this is pure record 
not propaganda. [...] NO POLITICS whatever.” Ibid., p. 112. 

4 “I know now is the time for picture books. [...] American City is what I am after. [...] People, all classes, 
surrounded by bunches of the new down-and-out. Automobiles and the automobile landscape. Architecture, 
American urban taste, commerce, small scale, large scale, the city street atmosphere, the city smell, the hateful 
stuff, women’s clubs, fake culture, bad education, religion in decay. The movies. [...] Sex. Advertising.” Ibid., p. 
98. 

5 “[…] it established the documentary style as art in photography”. EVANS, Walker. Oral history interview with 
Walker Evans, 1971 Oct. 13-Dec. 23, Archives of American Art, Smithsonian Institution. Disponível em: 
<http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-walker-evans-11721#transcript>. Acesso 
em: 28 maio 2011. 

6 “I use the word ‘style’ particularly because in talking about it many people say ‘documentary photograph’. Well, 
literally a documentary photograph is a police report of a dead body or an automobile accident or something 
like that. But the style of detachment and record is another matter. That applied to the world around us is what 
I do with the camera, what I want to see done with the camera”. Ibid., n.p. 

7  “[...] look of objectivity, of directness, simplicity, and vernacular authenticity [...] gives his pictures their 
persuasive authority. TRANCHTENBERG, Alan. In: HILL, John. Walker Evans: Lyric Documentary. Göttingen: 
Steidl, 2006. p. 229. 

8 “[...] that look, of course, is another kind of pose that disguises more complex purposes beyond merely to record 
the surface appearance of things.” Ibid., p. 229.  

9 “The responsibility for the selection of the pictures used in this book has rested with the author, and the choice 
has been determined by his opinion: therefore they are presented without sponsorship or connection with the 
policies, aesthetic or political, of any of the institutions, publications or government agencies for which some of 
the work has been done”. EVANS, Walker. American Photographs. New York: The Museum of Modern Art. 
75th Anniversary Edition. 2012. p. 1. 
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10 “About seventy of the hundred pictures he exhibited in 1938, and roughly forty of the published pictures, 

belong to the FSA file”. TRACHTENBERG, Alan. Reading American Photographs. New York: Hill and Wang. 
1989. p. 245. 
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