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Resumo
O trabalho traz as fotografias do romeno Costică Acsinte como fonte para a análise sobre a identidade
nacional na Romênia, mais especificamente entre as décadas de 1920 e 1940 – anos de mudanças no território
romeno. As fotos se uniram a textos sobre história romena e identidade nacional, para que fosse possível
entender os contextos histórico, econômico e social daquele país além de pensar na questão de um sentimento
de identidade perpassado entre os indivíduos da mesma comunidade e como isto se refletiu de certa maneira
nas fotos de Acsinte.
Com a seleção de algumas fotografias de sua autoria, foi possível refletir sobre o papel de imagens na
formação de um sentimento de pertencimento entre pessoas de determinado grupo social. Assim, as imagens
que mostram o dia a dia das pessoas de Slobozia e região, poderiam, quando em contato com outros
espectadores daquela mesma região e período, proporcionar a identificação entre eles como iguais e a formação
de uma identidade como grupo.
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Introdução
A pesquisa trata de um país pouco estudado na historiografia brasileira - a Romênia - discutindo questões
que têm como centro a primeira metade do século XX – momento em que houve diversas mudanças no Estado
romeno no que diz respeito à modernização de alguns setores, trocas de governos, participação em conflitos
armados e alterações territoriais.
Pretendendo um melhor entendimento sobre o contexto romeno do início do século passado, o trabalho
traz a obra fotográfica de Costică Acsinte (1897-1984), romeno nascido no Distrito de Ialomița, que entre os anos
de 1920 e 1950 possuiu um estúdio – fechado no ano de 1960 – na cidade de Slobozia (a alguns quilômetros a
leste de Bucareste) e fotografou diversas pessoas na cidade e região. Suas fotos retratam momentos casuais do
dia a dia dos habitantes da região, além de festas e comemorações culturais, e mostram temas muito presentes
durante o período.
O livro de Benedict Anderson “Comunidades Imaginadas” se mostrou fundamental para a discussão a
respeito da formação de um sentimento de pertencimento entre determinada população através de produções
culturais, mas, uma vez que considera a língua como eixo principal para o nacionalismo, publicações escritas
são tidas por ele como a principal fonte para a imaginação de uma comunidade. Esta obra foi então colocada
frente a frente com o texto “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” de Walter Benjamin, para que
assim fosse possível supor a ideia de criação de uma identidade não só a partir de textos escritos, mas também
através de imagens.
Desta forma, o trabalho pretende, além de ampliar os estudos sobre a Europa do século XX, tratar o tema
de identidade nacional de forma diferenciada, uma vez que coloca produções visuais como base para a criação
e imaginação de determinada comunidade. Todos estes fatores se unem à obra fotográfica de Costică Acsinte,
que aqui se transforma no meio para a melhor compreensão sobre a sociedade romena do começo do século
XX e também como fator de junção e identificação entre os cidadãos daquele país – mais especificamente do
distrito de Ialomița – que, ao entrar em contato com suas fotos, identificariam elementos e cenários seus
conhecidos.
Metodologia
Para o desenvolvimento do projeto foram necessárias a observação e a análise de todo acervo fotogrático
de Costică Acsinte, que se encontra disponível em uma página online do Flickr – plataforma que permite o
compartilhamento de imagens e a criação de álbuns. Os cerca de 400 álbuns foram analisados e as informações
retiradas deles foram dispostas em tabelas para que se tivesse uma visão ampla de toda a obra do artista e que
pudesse ser feita uma seleção de fotos que melhor se encaixassem no tema deste trabalho.
As tabelas criadas contêm as seguintes informações: 1. Número de imagens por álbum; 2. Separação
entre as fotos que aparentam terem sido tiradas em estúdio ou fora dele; 3. Sub-separação destes dois grupos
entre fotografias que aparecem uma, duas ou mais pessoas – para que assim ficasse mais clara a finalidade
daquelas imagens, como retratos simples e pessoais ou registros de eventos culturais e familiares; 4. Inclusão
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de datas e locais, quando aparecem anotados nos negativos ou atrás de fotografias reveladas; 5. Incorporação
de observações feitas por mim a respeito de tais imagens, como os temas principais em que perpassam e o
apontamento de alguma fotografia em especial que se destacou dentre àquelas de determinado álbum.
Foram também feitas entrevistas por e-mail com Ioan Cernău – curador do acervo de Costică Acsinte no
Museu do Distrito de Ialomița, em Slobozia – e Cezar Popescu – voluntário no museu e responsável pela
digitalização das imagens e sua publicação nas plataformas do Flickr e redes sociais. Estas entrevistas auxiliaram
a pesquisa quando havia dúvidas a respeito da vida do fotógrafo e do funcionamento de seu estúdio, uma vez
que não foi encontrado nenhum documento especificamente sobre o assunto. Também de difícil acesso foram
os textos que tratavam sobre a história romena, sendo em sua grande maioria encontrados em inglês – também
com o auxílio de Marcela Sălăgean, professora da Universidade Babeș-Bolyai, em Cluj-Napoca – e alguns em
francês.
O trabalho se desenvolveu em três partes simultâneas: 1. Discussão a respeito do conceito de
“comunidades imaginadas” de Benedict Anderson e a incorporação da ideia da imaginação de uma comunidade
também a partir de imagens, neste caso da fotografia; 2. Melhor entendimento da história da Romênia – a partir
da bibliografia –, considerando mudanças políticas, econômicas e territoriais ocorridas no país durante a primeira
metade do século XX, anos em que Acsinte também atuou como fotógrafo na cidade de Slobozia e região; 3. As
fotografias foram analisadas e selecionadas para compor a conclusão do trabalho, unindo os itens anteriormente
citados de forma que também se tornassem fatores de compreensão da sociedade romena daquele período e
um meio para sua imaginação através de membros desse mesmo povo – principalmente durante aqueles
mesmos anos.
Resultados e Discussão
A Romênia surgiu oficialmente nos mapas europeus em 1878 quando foi reconhecida a união entre os
principados da Moldávia e da Valáquia, anteriormente pertencentes ao Império Otomano. Desde este momento,
um movimento no país ocorreu pela unificação com outras regiões que também tinham grande população
romena. Estes territórios pertenciam naquele momento ao Império Austro-Húngaro (sendo a Transilvânia o lugar
com maior presença no imaginário romeno como pertencente ao país, por sua grande população romena, mas
também pelos seus recursos naturais), ao Império Russo e à Bulgária.
O “sonho de ouro” (GOGA, 2007) romeno foi realizado com o fim da Primeira Guerra Mundial (IACOB,
2009), quando territórios reivindicados pelo país foram incorporados ao Estado romeno. Sua área nacional
praticamente dobrou de tamanho durante o período da chamada Grande Romênia, também duplicando sua
população e com isto sua diversidade populacional e cultural, uma vez que o número de minorias em seu território
também aumentou. A Grande Romênia sobreviveu até a Segunda Guerra Mundial, quando acordos – que
tentavam deixar o país fora do conflito (SĂLĂGEAN, 2009) – entregaram boa parte daqueles territórios acrescidos
entre os anos de 1918 e 1920.
Além de mudanças territoriais, durante o período do entre guerras vários governantes passaram pelo
poder na Romênia, alternando o poder entre monarcas e, entre os anos 1940 e 1944, tendo uma ditadura com
proximidade ao nazi-fascismo. Também durante a primeira metade do século XX – não restritamente ao entre
guerras – mudanças foram feitas na sociedade romena (IACOB, 2009) para que houvesse um impulso à
industrialização, educação e economia fazendo com que as relações entre a população e o território se
alterassem, uma vez que muitas pessoas foram morar em centros urbanos e mudaram seu modo de produção
no campo.
Simultaneamente a todos estes acontecimentos aparece Costică Acsinte e sua história como fotógrafo.
Ele iniciou sua carreira como fotógrafo de guerra durante a Primeira Guerra Mundial e na década de 1920 abriu
seu estúdio fotográfico, o Foto Splendid, na cidade de Slobozia. Nestes anos em que praticou a profissão, ele
tirou diversas fotos de cidadãos que iam ao seu estúdio para tirarem seu retrato ou posarem para sua câmera
em ambientes abertos, como fora de suas casas ou durante festas. Assim, o acervo de Acsinte nos proporciona
ter acesso ao dia a dia de romenos daquela região e conhecer mais sobre a sua cultura. Especial enfoque é dado
aos anos do entre guerras, em que o nacionalismo estava mais latente para afirmar e reafirmar o território romeno
e sua população. Assim, durante estes anos acredito que a necessidade e vontade de se autoafirmar como
romeno era grande e que elementos nacionais estavam mais presentes na vida das pessoas (inclusive, por
exemplo, a grande presença de militares nas fotografias de Acsinte demonstram como as guerras circundavam
o imaginário daqueles romenos).
O livro “Comunidades Imaginadas” de Benedict Anderson fala sobre identidade nacional, que para o autor
se apresenta a partir de vários fatores como história, território, cultura e língua em comum. Nesta obra, a questão
linguística aparece em destaque na análise, uma vez que o idioma proporcionaria a comunicação entre membros
de um mesmo grupo, mas, para além disso, seria uma ferramenta para a imaginação de uma comunidade, ou
seja, textos escritos por pessoas de determinada comunidade – em seu idioma vernacular – trariam em sua
essência elementos que seriam próprios do grupo em que pertencem. Desta forma, romances e jornais
publicados por e para uma determinada comunidade apresentariam itens como cenário ou eventos em que se
passa o romance, ou roupas, falas e modos de agir de personagens da escrita, perceptíveis por pessoas que
também conviviam naqueles lugares.
A proposta da pesquisa é, então, não centralizar a ideia de se imaginar uma comunidade só através de
publicações escritas, mas ampliar isto para o meio imagético e pensar se e como seria possível um grupo de
pessoas, depois de entrar em contato com determinadas imagens de outros integrantes do mesmo grupo,
conseguiriam se identificar como iguais. Isto é apoiado pelo texto de Walter Benjamin “A obra de arte na era de
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sua reprodutibilidade técnica”, pois nele o autor fala sobre o momento em que a obra de arte passa a ser
produzida e reproduzida tecnicamente, em outras palavras, houve a mudança de relação entre original e cópia,
uma vez que a obra de arte pode ser tecnicamente confeccionada, como a fotografia, pois o original e a cópia
são iguais e têm o mesmo valor. Desde que houve a criação de técnicas de reprodução de imagens em larga
escala, as pessoas têm muito mais acesso a imagens, já que elas são mais rapidamente disseminadas e atingem
uma grande quantidade de espectadores de forma mais rápida e eficiente.
Assim, as fotografias, sendo infinitamente reprodutíveis, são um bom exemplo para essa teoria, pois elas
podem ser mais rapidamente propagadas e são recebidas por mais pessoas ao mesmo tempo (BENJAMIN,
1955). Além disso, são mais acessíveis para a sociedade em geral, ainda mais no contexto aqui analisado, onde
uma grande parte da população romena na primeira metade do século XX era analfabeta. Assim, as imagens
atingiriam mais pessoas e possibilitariam de uma forma mais assertiva a imaginação de uma comunidade e a
identificação de seus próprios elementos.
No caso específico de Costică Acsinte, mesmo que ele não tenha publicado suas imagens em periódicos
– não existiam jornais publicados em Slobozia nos anos em que teve seu estúdio –, ele era amplamente
conhecido pelas pessoas da região de Ialomița e este fator possivelmente fazia com que suas fotos fossem
também conhecidas: uma pessoa daquele período e daquela região provavelmente já teria visto uma foto tirada
por ele. Por tal razão, acredito que seja possível aplicar as ideias anteriormente tratadas para o caso de Acsinte,
para pensar que suas fotos poderiam ter causado um sentimento de identidade e pertencimento entre pessoas
que eram suas contemporâneas e conterrâneas, pois elas identificariam nas imagens elementos que também
estavam presentes em suas vidas.
Conclusões
Tendo como base teórica as obras de Anderson e Benjamin para discutir sobre a criação de uma
identidade entre pessoas partícipes do mesmo grupo, o que a pesquisa mostrou foi a possibilidade de se imaginar
uma comunidade a partir de imagens, no caso, do acervo de Costică Acsinte. Tais fotografias trazem elementos
culturais e nacionais que poderiam ser identificados por pessoas que viviam naquela mesma época e sociedade,
possibilitando assim a criação de uma identidade mútua entre o retratado e o espectador e a ideia de que ambos
pertenceriam a um mesmo grupo.
Assim, foram selecionadas 10 fotografias do período entre as guerras mundiais, dentre as inúmeras do
acervo de Acsinte para que fosse possível fazer uma análise da sociedade romena, que contêm temas
pertinentes para os romenos daquela época: em mais de uma notam-se militares, reafirmando o momento
belicoso em que se encontrava o país saído de uma guerra e prestes a se envolver em outro conflito; fotos de
um casamento e um funeral também foram escolhidas por causa de sua presença frequente no acervo do
fotógrafo e também por mostrarem rituais que aquela sociedade praticava; fotos em que aparecem pessoas com
roupas típicas também foram separadas (com destaque para uma com crianças); e nas últimas fotos
selecionadas aparecem formas de trabalho, como mulheres lidando com máquinas de costura ou homens e
famílias trabalhando no campo, permitindo assim – juntamente com outras fotos do acervo – que se perceba que
a vida daquelas pessoas era em sua maioria rural.
Tais fotos, portanto, fazem com que se conheça elementos da cultura romena e que se pense e apresente
a ideia de imaginação de uma comunidade através de fotos na Romênia no período de entre guerras, de disputas
territoriais pelo país e conflitos armados. O que pode ainda aumentar a possibilidade da imaginação de uma
sociedade romena seria a necessidade em se autoafirmar romeno e de afirmar a legitimidade do país sobre os
territórios recém-incorporados depois da Primeira Guerra Mundial, fazendo com que o imaginário nacional na
época abarcasse as questões militares e culturais específicas romenas e que isso se refletisse nas fotografias
de Costică Acsinte.
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