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Alejandra Muñoz 
e José Mamede

APRESENTAÇÃO

A Comissão Organizadora do II Colóquio de Fotografia 
da Bahia recebeu 67 inscrições de quase todas as regiões 
do país. Houve um significativo aumento na quantidade 
de propostas em comparação com a primeira edição do 

evento em 2017. O crescimento na participação confirma a 
maturidade da pesquisa e da criação no campo da foto-

grafia brasileira e reafirma o acerto de se apostar em um 
evento exclusivamente dedicado à reflexão sobre a lingua-

gem fotográfica. No Brasil, são poucas as iniciativas que 
promovem o diálogo entre projetos que tomam a fotografia 

como objeto de estudo, geralmente vinculados a progra-
mas de pós-graduação, e os empreendimentos artísticos 

que a experimentam no plano poético.

O II Colóquio teve por tema a “Fotografia da Política e a 
Política da Fotografia”. A programação foi aberta com uma 

homenagem ao foto-etnólogo Pierre Verger. Alex Baradel, 
responsável pelo acervo da Fundação Pierre Verger conver-

sou sobre o legado do grande mestre.

O Painel 1 reuniu projetos que atualizam as práticas etno-
gráficas na investigação de grupos sociais e manifestações 

culturais. Tom Correa (BA), Milton Guran (RJ) e Leonardo 
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Reis (BA) falaram da invisibilidade do negro, da identida-
de brasileira na África Ocidental e do carnaval carioca da 

década de 70.

No Painel 2, Guilerme Bergamini (MG), Luísa Kiefer 
(RS) e Rafael Castanheira (DF) trouxeram trabalhos que 

dialogam com a dimensão poética da fotografia. As pales-
tras discutiram a arquitetura política de Brasília, o real, 

o ficcional e a política nas imagens de Romy Pocztaruk e 
André Penteado e a representação do Outro nas fotografias 

de Miguel Rio Branco.

O Painel 3 agrupou projetos que lidam com as vinculações 
geopolíticas da fotografia com o território. Luiz Baltar (RJ), 

Daniela Moura (SP) e Maíra Gamarra (AL) abordaram as 
injustiças e arbitrariedades do Estado, as representações 

fotográficas das localidades em rede e a relevância históri-
co-cultural de se pensar uma fotografia latino-americana. 

Na última mesa do Colóquio, o Painel 4, os pesquisadores 
problematizaram a fotografia no contexto da construção 

de identidades. Fernando Cunha (CE) discutiu o papel 
político da imagem autobiográfica. Pedro Vieira (BA) 

falou sobre a linguagem visual e a autorrepresentação da 
cosmologia ameríndia na obra de Claudia Andujar. Sidney 
Santana (RJ) discutiu o fotodocumentarismo do margina-

lizado na fotografia de Paz Errázuriz.

A conferência de encerramento coube ao pesquisador 
Mariano Klautau (PA). Gestor cultural sediado em Belém, 
Klautau compartilhou sua experiência nas políticas e poé-
ticas da premiação Diário Contemporâneo de Fotografia, 

um dos mais importantes do país.
Agradecemos a todos os participantes, colaboradores e 

membros da Comissão Organizadora.
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UNBLACK LISBON
A INvISIBILIdAdE dO NEgRO 

NA FOTOgRAFIA PORTUgUESA

Tom Correia* (BA)

 * Jornalista e escritor-fotógrafo, nasceu em Salvador (BA). Possui diversos livros de ficção publicados 
(individuais e coletâneas), além de desenvolver projetos autorais com base na fotografia de rua. Faz parte 
do Conselho Diretor do Instituto Sacatar e foi curador da Festa Literária Internacional de Cachoeira – 
Flica. Mais: www.tomcorreia.com.br.

RESUMO

A linguagem fotográfica como meio 
para documentar a presença nas ruas 

de Lisboa de afro portugueses, imigran-
tes e seus descendentes principalmente 

vindos da África. O ensaio UnBlack 
Lisbon se propõe a discutir e a refletir 
sobre as particularidades que auxiliem 

no entendimento da ausência do negro 
como tema de investigação na fotogra-

fia praticada em Portugal.

Palavras-chave: 
Fotografia documental, Lisboa, 

Pessoas negras.

ABSTRACT

The photographic language for docu-
menting the presence in the Lisbon’s 
streets of Afro Portuguese, immigrants 
and their descendants mainly those 
from Africa. Unblack Lisbon photo essay 
wants to discuss and reflect on parti-
cularities that help to understand the 
black people absence as investigation 
theme in the Portuguese photography.

Keywords: 
documentary photography, Lisbon, 
Black people.
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A origem

UnBlack Lisbon é um dos ensaios fotográficos que surgiram a partir 
de um projeto de residência1 realizado em Lisboa, no início de 2017, contem-
plado por edital de Mobilidade Artística promovido pela Secult Bahia. A pro-
posta era caminhar pelas ruas sem definir roteiros previamente, circulando 
aleatoriamente pelos espaços urbanos, desvendando a dinâmica da cidade e 
como seu território era ocupado pelos indivíduos. 

Assim, inspirando-se na flaunerie e na figura do flâneur que Baude-
laire descreveu em meados do século XIX, foram realizados registros fotográ-
ficos com intenção documental ou meramente contemplativa do que se ob-
servou durante as longas caminhadas pelas ruas lisboetas. Enquadrando-se 
mais os elementos humanos do que a arquitetura da cidade, novos objetos de 
investigação foram se delineando com naturalidade: indivíduos “invisíveis” e 
anônimos em situações banais do cotidiano, numa tentativa de identificar e 
explorar fotograficamente as semelhanças e os antagonismos entre a capital 
portuguesa e Salvador. 

O percurso

Durante quase dois meses andei a esmo pelas ruas de Lisboa. Entre 
janeiro e março, o frio e a chuva foram rigorosos até para os padrões portu-
gueses. Os poucos dias de sol e luz eram revigorantes para quem precisava 
trabalhar ao ar livre. A língua oficial cosmopolita, impregnada por idiomas 
do mundo inteiro, circulava nos eléctricos, ocupava as ruas do Chiado, inva-
dia o Mosteiro dos Jerônimos. Cidade fixe onde as pessoas fazem um breve 
contato visual, numa saudação muda e cálida, sem excessos. Salvador esteve 
presente a todo instante: contrastes e semelhanças, saudade e repulsa, fluxo
-refluxo enviesado de um lado a outro do Atlântico. Flanar sem destino, vagar 
fotografando: a forma de descobrir o que a urbe oferecia de mais instigante. 

Percebi como eram raros os negros onde havia a presença massiva 
do turismo. Deslocados em seu não lugar, permaneciam invisíveis ao olhar 
estrangeiro. Por onde mais circulei, Praça da Figueira, Rossio, Praça D. Pedro 
IV e também no Largo São Domingos, onde um memorial em trinta e quatro 

1 Breve cartografia do silêncio. Disponível em: http://brevecartografia.wordpress.com.
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idiomas evoca o massacre de milhares de judeus, em 1506, notei a explícita 
separação: de um lado, numerosos grupos de turistas bebiam ginjinha; do 
outro, a algaravia dos imigrantes que conversavam animadamente. Obser-
vavam-se de longe. Não se misturavam. Não parecia haver disposição para o 
diálogo.

Em uma das incursões, sentei-me num dos bancos onde imigran-
tes africanos se concentram. Ao perceber que eu tentava fotografá-los, um 
senhor, alertado por outro, interpelou-me. “Cá não podes fazer isso”, disse 
com firmeza, mas sem rispidez. Pedi desculpas. Mostrei a câmera desliga-
da (alguns registros já haviam sido feitos clandestinamente e ele aparece em 
uma das imagens apontando o indicador como se dissesse “fora daqui” aos 
intrusos como eu). Ao me retirar do espaço que eu havia invadido sem pedir 
permissão, penso que eu teria feito o mesmo: afinal, quem é você, estranho, 
por que deseja me fotografar, o que vai fazer com a minha imagem?

Visitei a primeira mostra de um fotógrafo português que ainda se 
considerava amador. Vi emolduradas as vielas de Alfama, idosos contempla-
tivos em suas janelas, roupas estendidas em varais suspensos ao longo das 
fachadas; becos e escadarias em luz e sombra. Não havia negras ou negros 
nas imagens. Esse olhar desinteressado do fotógrafo me causou certo estra-
nhamento.

Um dia, decidi mudar de calçada na rua da Palma e isso me fez des-
cobrir por acaso o Arquivo Municipal Fotográfico de Lisboa, onde havia uma 
exposição de Claudia Andujar sobre os Yanomami. Na sala de pesquisa, entrei 
com a expectativa de me deparar com um Ferrez ou um Gaensly em versão 
lusa. Mas a atendente, muito solícita, foi categórica: não havia registros de 
negros, seria muito difícil encontrar esse tipo de imagem. Ainda por sua in-
dicação, vasculho o site do Centro Português de Fotografia, que fica no Porto, 
cujo acervo completo está disponível on line. Nada encontrei. 

No Hangar Centro de Investigação Artística, no intervalo de uma 
aula de José Soudo, professor de Fotografia há mais de trinta anos, folheei o 
fotolivro mais importante de Portugal: Lisboa, cidade triste e alegre, de Costa 
Martins e Victor Palla. Perguntei ao professor por que era tão raro encontrar 
pessoas negras retratadas pela fotografia portuguesa. “Sim, é mesmo difícil. 
Sei que naquela época [da ditadura] os negros eram considerados como não 
pessoas”, ele respondeu. 
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Do alto do miradouro São Pedro de Alcântara, a vista é muito gira. 
O vento gelado é cortante, castiga a pele. Turistas alheios com vistosas Leicas 
penduradas no peito fotografam os casarios iluminados pelo sol de inverno. 
Circulando ao lado deles de maneira invisível, penso nas palavras do profes-
sor. A depender da direção que se aponte as objetivas, continuaremos todos 
não sendo. Pessoas.

Próximos passos 

UnBlack Lisbon é um projeto ainda não finalizado, pois existe a ne-
cessidade de retornar à Lisboa para novo período de residência destinado a 
visitar locais representativos como a Cova da Moura, bairro da região metro-
politana onde reside a maior concentração de população negra e afrodescen-
dente de Portugal. Boa parte originada por cabo-verdianos que chegaram ao 
país nos anos 1970, mas também composta por imigrantes de Angola, Mo-
çambique e Guiné-Bissau.

Durante a captação das imagens de UnBlack Lisbon, se iniciava na 
cidade uma série de discussões sobre políticas públicas e o lugar do negro 
no contexto social português. O ensaio dialoga com esses debates cada vez 
mais frequentes no país envolvendo o combate ao racismo institucional e à 
xenofobia, além de discutir a situação dos imigrantes e o passado colonialis-
ta-escravocrata lusitano. 

Embora não tenham sido encontrados registros similares nos acer-
vos do Arquivo Municipal de Fotografia de Lisboa e do Centro Português de 
Fotografia, os indícios de ineditismo em “UnBlack Lisbon” também precisam 
ser investigados. Pretende-se dar continuidade ao ensaio e, se possível, tentar 
estabelecer pontos de contato com o lugar do negro na história da fotografia 
na Bahia.
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A SAgA dOS AgUdÁS
A IdENTIdAdE BRASILEIRA NA ÁFRICA OCIdENTAL

Milton Guran*

RESUMO

Este texto trata do fenômeno de cons-
trução da identidade Agudá da África 
Ocidental (Repúblicas do Benim e do 

Togo) através da apresentação do site 
“Acervo Agudá” (http://www.labhoi.uff.

br/acervo-aguda-0), construído pelo 
autor como resultado da seleção do 

edital Rumos Itaú 2016. Este site, único 
do gênero no campo da utilização da 
fotografia como instrumento de pes-

quisa na antropologia, reúne documen-
tos visuais, sonoros e textuais sobre o 

tema, principalmente fotografias.

Palavras-chave
Escravidão, Fotografia, Antropologia, 

África Ocidental;,
Estudos Afro-brasileiros.

ABSTRACT

This text deals with the phenomenon 
of West African Aguda identity cons-
truction (Republics of Benin and Togo) 
through the presentation of the website 
“Acuda Collection” (http://www.labhoi.
uff.br/acervo-aguda-0), built by the 
author as a result of the selection of the 
Rumos Itaú 2016 public notice. This site, 
the only one of its kind in the field of 
the use of photography as a research 
tool in anthropology, brings together 
visual, sound and textual documents on 
the subject, especially photographs.

Keywords
Slavery, Photography and Anthropolo-
gy, Western Africa,
Afro-Brazilian Studies.

 * É jornalista, doutora em Letras/Estudos Literários, pesquisadora, professora de Fotografia e Fotojor-
nalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Alagoas. Líder do grupo de pesquisa GCult 
– Mídia, fotografia e cultura. Desde 2016, coordena o projeto de pesquisa Maceió visual: territórios e 
memória da cidade a partir da fotografia.
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Sobre os Agudás do Benim e do Togo

No Benim, Togo e Nigéria se encontra o único caso de um grupo so-
cial, afastado de nossas fronteiras, que tem sua identidade construída a partir 
da matriz brasileira. São conhecidos como agudás, ou brésiliens, os descen-
dentes de traficantes brasileiros ou portugueses que se instalaram naquela 
região ao longo dos séculos XVIII e XIX e dos africanos escravizados no Bra-
sil que para lá retornaram ao longo do século XIX. Incluem-se nesse grupo 
os descendentes dos escravos a serviço desses traficantes e dos retornados, 
que assimilaram a cultura e até os sobrenomes dos seus senhores, como esses 
haviam feito com os seus senhores no Brasil. Todos possuem, então, patroní-
micos de origem portuguesa, o que permite a sua identificação de imediato, 
sendo que as mulheres, pelo casamento, perdem seus nomes de família de 
solteira. No Togo são também chamados de agudás os membros das colô-
nias libanesa, síria e indiana; e, na Nigéria do século passado, essa designação 
incluía os católicos em geral. Também se integraram nesse grupo diversas 
famílias de outras nacionalidades, inclusive francesas, que viviam na região 
no século XIX, quando era mais forte a influência dos agudás.

Os primeiros agudás foram os traficantes de africanos escravizados 
brasileiros e portugueses estabelecidos em Uidá, cuja figura mais emblemáti-
ca é, sem dúvida, o Chachá Francisco Felix de Souza, que chegou à região para 
trabalhar no forte português, antes de se dedicar ao tráfico. 

Os agudás já estavam presentes e assim eram nomeados naquela cos-
ta desde pelo menos os finais do século XVIII, mas foi em meados do século 
XIX que ganharam maior densidade populacional, com um retorno expres-
sivo de antigos africanos escravizados àquela costa, muito em função da re-
pressão à Revolta do Malês, em 1835 na Bahia. No lado africano, por sua vez, 
o momento era favorável aos retornados, já que o reino do Daomé, principal 
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potência da região, via agravar-se a crise com a proibição do tráfico negreiro, 
sua principal fonte de renda. No entanto, aquela região da África contava com 
um produto bastante valorizado pela economia europeia, em pleno proces-
so de industrialização: o óleo de palma, conhecido no Brasil como azeite de 
dendê, um poderoso lubrificante vegetal. Para responder a essa demanda, o 
reino do Daomé precisava de pessoal com domínio dos códigos ocidentais de 
trocas econômicas, a começar pela língua. 

Estavam aí criadas as condições objetivas para a absorção dos africa-
nos de retorno do Brasil. Estes libertos de retorno, apesar de não serem tão 
numerosos, faziam a diferença pela sua experiência pregressa. Eram africanos 
que, tendo sofrido longo período de escravidão, souberam sobrepor-se a to-
das as adversidades, comprar sua liberdade e acumular capital suficiente para 
financiar a viagem de volta e a implantação de algum tipo de negócio. Eram 
mestres de obras, pedreiros, carpinteiros, marceneiros, alfaiates, alguns tinha 
trabalhado como capatazes ou gestores de pequenos negócios, na sua maio-
ria alfabetizados e com pleno domínio dos códigos da cultura ocidental. No 
entanto, ao chegarem de volta à sociedade que os havia escravizado, sofreram 
forte discriminação.

É nesse momento que os retornados lançam mão da experiência do 
tempo vivido na escravidão para construir uma nova identidade social, 
que os colocava juntos com os primeiros agudás. Alegam não serem mais 
os mesmos africanos que eram quando foram escravizados, que “nasceram 
de novo” no Brasil, que falam português e eram católicos ou muçulmanos. 
Desta forma, habilitavam-se a fazer parte dos agudás e, por serem africanos, 
eram designados pelos demais africanos como “aqueles que têm maneiras de 
branco”.

Ser agudá atualmente no Benim é compartilhar uma memória co-
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mum relativa a um conjunto de realizações e a uma maneira de ser à “brasi-
leira”. 

Os africanos escravizados no Brasil de retorno foram obrigados a in-
ventar um lugar para si nesta sociedade que não os aceitava. Eles se tornaram 
agudás, é verdade, mas não exatamente como os outros. Afora a arquitetura 
e a representação de si, os indicadores de identidade “brasileira” mais visíveis 
remontam a práticas mais ligadas aos escravos do que a seus senhores no Bra-
sil. É o caso da feijoada, da festa do Nosso Senhor do Bonfim e do folguedo da 
burrinha. A cultura agudá, primeiramente uma cultura à europeia, foi então 
se enriquecendo de aspectos de uma verdadeira cultura brasileira, tal como 
ela ia se construindo no próprio Brasil.

A análise do processo de construção da identidade étnica dos agudás 
no Benim nos permite compreender como eles se inscreveram entre os prin-
cipais atores da transição entre as sociedades tradicionais e a constituição de 
um estado “moderno”. É nessa perspectiva que devemos avaliar a amplitude 
da sua contribuição no domínio cultural, econômico e social. 

Acervo Agudá

O Acervo Agudá  , hospedado no site do LABHOI - Laboratório de 
História Oral e Imagem da UFF – Universidade Federal Fluminense, reúne 
documentos visuais, textuais e sonoros sobre os agudás ou “Brasileiros” das 
atuais Repúblicas do Benim e do Togo, produzidos ou coletados a partir de 
1994, com versões em português, francês e inglês. Essa pesquisa sobre os 
agudás foi objeto da minha tese de doutoramento em antropologia1 e de 

1  Agouda – Les “Brésiliens” du Bénin – Enquête anthropologique et photographique, EHESS – Ecole des 
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vários livros, artigos e exposições, além de fundamentar consultorias para 
filmes e eventos diversos.2

Desde 2006, quando me tornei pesquisador do Laboratório de História 
Oral e Imagem, esse material vem sendo trabalhado e enriquecido pelos 
pesquisadores do LABHOI, tendo contado com o apoio da Faperj – Fundação 
Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e do 
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
através dos projetos de pesquisa  Memórias, identidades e alteridades afro-
brasileiras nos séculos XIX e XX: imagens e sons da rememoração  (2008 – 
2011); Sons e Imagens da Rememoração: narrativas e registros das identidades 
e alteridades afro-brasileiras nos séculos XIX e XX  (2011-2013); e de História 
Pública, Memória e Escravidão Atlântica no Rio de Janeiro  (2013-2017), 
coordenados pela professora Ana Maria Mauad.

O Projeto Acervo Agudá foi contemplado no Edital Rumos Itaú Cul-
tural de 2016, o que tornou possível complementar a digitalização e o trata-
mento dos arquivos digitais, identificar, classificar, sistematizar e disponibili-
zar todo o material através do endereço eletrônico http://www.labhoi.uff.br/
acervo-aguda-0. Nesse site, o fenômeno de construção da identidade social 
dos agudás é apresentado por um texto geral e por 16 conjuntos temáticos 
com textos específicos e 683 fotografias, e conta ainda um acervo fotográfico 
complementar de 962 imagens, totalizando 1.645 fotos. Esse material se com-
plementa, com referências cruzadas, com 61 entrevistas – das quais 57 com 

Hautes Etudes en Sciences Sociales, France, 1996.

2  Dentre os principais filmes, cabe citar os documentários “Atlântico Negro -Na rota dos orixás”, 
dirigido por Renato Barbieri (1998) e “Pierre Fatumbi Verger – Mensageiro entre dois mundos”, dirigido 
por Lula Buarque de Holanda (1999). Dentre os eventos, destaca-se o enredo de autoria do carnavalesco 
Milton Cunha para o desfile de 2003 da Escola de Samba Unidos da Tijuca, do Grupo Especial do Rio de 
Janeiro, intitulado “Os que levaram a África no coração e trouxeram, para o coração da África, o Brasil!”. 
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os áudios originais – transcritas em português e francês (com o fac-símile do 
original), 24 áudios de cantigas diversas e 12 extratos de vídeos. 

Todo o material reunido neste site é de livre utilização para fins aca-
dêmicos, científicos e culturais, nos seguintes termos:

- Utilização editorial sob consulta pelo e-mail projetoagudas@gmail.
com.

- É vedada toda e qualquer utilização comercial.

- Crédito obrigatório para as imagens: << Foto Milton Guran / LA-
BHOI/UFF >>

- Referência obrigatória para todo conteúdo textual, sonoro e audio-
visual: <<  Acervo Agudás / Milton Guran / LABHOI / UFF.

 Os grupos temáticos são: Arquitetura; Celebração do N. S. do Bonfim 
– Bourian, a Burrinha do Benim, Celebração do N. S. do Bonfim – Desfile; 
Celebração do N. S. do Bonfim – Missa; Epifania de Porto Novo; Chachá 
VIII – Apresentação ao Rei do Daomé; Chachá VIII – Entronização em Uidá; 
Chachá VIII – Cerimônia dos Atributos em Abomé; Dagoun, o vodum do 
Chachá; Família De Souza; Família Domingos José Martins; Família De 
Medeiros; Família Paraíso; Família Vieyra; Família Olympio; e Cemitério de 
Aguê. 

Cada grupo temático é apresentado por um texto sobre o tema e um 
conjunto de fotografias em preto & branco e a cores, todas com arquivos 
digitais devidamente tratados, que podem ser baixadas pelo pesquisador. 
Todo o material está devidamente indexado, e pode ser consultado através de 
palavras-chave que são remetidas a todos os textos e legendas.
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Na categoria “Acervo Fotográfico”, apresentamos um conjunto de fo-
tografias realizadas no período de 1994 a 1996 no Benim e no Togo, as quais 
não foram integradas aos núcleos temáticos. No entanto, estas fotografias, 
embora não tenham sido digitalmente tratadas, estão sumariamente identifi-
cadas de modo que podem complementar o conteúdo dos núcleos ou mesmo 
substituir imagens semelhantes nestes disponibilizadas.

Pela busca através de palavra-chave, o pesquisador terá acesso às ima-
gens correspondentes como também aos textos, entrevistas, áudios e vídeos. 
A busca por “Daagbo Hounon”, por exemplo, tem como resultado:

As entrevistas disponibilizadas no site foram realizadas entre 1994 
e 1996 no Benim e no Togo. Foram entrevistados principalmente persona-
lidades agudás, mas também formadores de opinião de diversos campos no 
Benim e no Togo, que se expressaram em diversas línguas, notadamente o 
francês, fom, mina e ioruba, mas foram originalmente transcritas apenas em 
francês, sendo que a versão completa está disponível em áudio. 

Também essa categoria, como as demais, possui um mecanismo de 
busca por palavras-chave articulada com todo o conteúdo do site. A trans-
crição em francês é reproduzida em fac-símile, com tradução em português, 
estando ambas disponíveis para download, como vemos a seguir. 

Na maioria dos casos, as entrevistas foram transcritas por um cola-
borador diferente daquele que me acompanhou no ato de sua realização, o 
que me permitiu revisar com rigor as traduções feitas ao longo dos diálogos.  
Agradeço a colaboração de Símplice Dako, que transcreveu a maior parte das 
entrevistas e revisou as traduções das línguas locais para o francês, de Gabin 
Djimasse, principalmente para as entrevistas em Abomé, e de Marina Berthet.

Na categoria “Áudio”, reunimos dois tipos de documentos sonoros: 
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“Cantares”, um conjunto de registros de cantigas cantadas em português por 
membros da comunidade agudá, e os “Áudios Extras”.

Ao longo das entrevistas realizadas no período de 1994 a 1996 e em 
outras ocasiões como festas e reuniões familiares, tive oportunidade de re-
gistrar, embora de forma precária, várias canções em português aproxima-
tivo que faziam parte da cultura agudá. Infelizmente, muitas das vozes que 
aparecem aqui registradas já desapareceram e, com elas, se foram também as 
canções que entoaram. Outras canções ainda resistem, mas atualmente têm 
as suas letras muito mais alteradas e, muitas vezes, são em grande parte inin-
teligíveis.  

Em “Áudios extras”, reunimos fragmentos de depoimentos e registros 
de cerimônias, rituais e outras situações envolvendo diferentes assuntos 
ligados à cultura agudá. Embora não estejam devidamente identificados, 
esses áudios se constituem importantes documentos orais que, dependendo 
da abordagem que se tenha do tema, poderão encontrar sua utilidade.

Os registros em vídeo, cujos extratos são disponibilizados no site,  fo-
ram  realizados no âmbito do projeto Falares Luso-Brasileiros no Benim e no 
Togo, desenvolvido no LABHOI – Laboratório de História Oral e Imagem da 
Universidade Federal Fluminense como parte do projeto Memórias, identi-
dades e alteridades afro-brasileiras nos séculos XIX e XX: imagens e sons da 
rememoração, coordenado pela professora Ana Maria Mauad, com apoio da 
Faperj – Fundação  de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (2008-2010). 

Como dissemos, Acervo Agudás – os “brasileiros” do Benim: docu-
mentos visuais, sonoros e textuais, é um projeto selecionado pelo programa 
Rumos Itaú Cultural, edição de 2016, e  foi realizado no período de 2017 / 
2018, sob a coordenação de autor, com a colaboração de Ana Bartolo (pes-



29

ANAIS DO II COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Novembro de 2018

quisa, identificação e indexação das fotografias), Thaís Rocha (Secretaria e 
revisão de conteúdo), Lia Imanishi Rodrigues (tradução e versão para língua 
francesa), Rebecca Atkinson/Albion Idiomas (versão para língua inglesa), 
Thiago Barros (digitalização e tratamento das imagens dos conjuntos temáti-
cos), Vinícius Santos de Medeiros/LABHOI (Digitalização das fotos do acer-
vo de negativos preto & branco). O site foi desenvolvido por Rodrigo Capilé/
Realejo, sobre design de Bianca Marotta. 

Todos os textos, fotografias, vídeos e entrevistas são de nossa autoria, 
salvo quando houver menção em contrário.
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CARNAvAL
UM FOTOLIvRO dE BINA FONYAT

Leonardo Reis*

RESUMO

Nesta comunicação abordaremos a 
experiência fotográfica de Bina Fonyat 

[1945-1985] com o carnaval carioca, 
iniciada em 1972, e que resultou no 

fotolivro Carnaval, publicado em 1978, 
com uma tiragem de 1000 exemplares e 

reeditado como catálogo para a expo-
sição Outros Carnavais, que ocupou o 

Espaço Cultural Eletrobrás Furnas entre 
01 de junho e 08 de julho de 2012. Essa 

proposta faz parte de uma pesquisa 
pós-doutoral empreendida junto ao 

programa de pós-graduação em artes 
da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (PPGARTES/UERJ). 

Palavras-chave: 
Bina Fonyat, Carnaval, Fotografia, Arte, 

Antropologia

ABSTRACT

In this paper we will discuss Bina 
Fonyat’s [1945-1985] photographic 
experience with the Rio Carnival, which 
began in 1972 and resulted in the pho-
tobook Carnival, published in 1978, with 
a circulation of 1000 copies and reprin-
ted as a catalog for the exhibition Other 
Carnivals, who occupied the Eletrobras 
Furnas Cultural Space between June 01 
and July 08, 2012. This proposal is part 
of a postdoctoral research undertaken 
with the postgraduate program in arts 
of the State University of Rio de Janeiro 
(PPGARTES / UERJ ).

Keywords: 
Bina Fonyat, Carnival, Photography, 
Art, Anthropology

* Doutor em letras pela PUC/RJ, mestre em Memória Social pela UNIRIO e graduado em cinema e 
audiovisual pela UFF/RJ. Professor de fotografia cinematográfica na FACOM/UFBA. Atualmente em 
estágio pós-doutoral junto ao programa de pós-graduação em artes da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (PPGARTES/UERJ) pesquisando a fotografia de Bina Fonyat Neto.
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José Bina Fonyat Neto inicia sua carreira como fotógrafo nos idos da 
década de 1960. Antes, porém, seguiu a carreira do pai1, estudando arquitetura 
e desenvolvendo alguns projetos na área. Foi em suas viagens pela Europa, 
entre os anos de 1968 e 1971, onde trabalhou como arquiteto, que iniciou sua 
carreira de fotógrafo profissional, cobrindo eventos para a revista O Cruzeiro. 
Em 1972, já de volta ao Brasil, parte para uma pequena aventura com o amigo 
Carlos Vergara, que assim a descreve: 

Tudo começa em 1970 com a vontade irresistível de olhar para fora do ateliê e produzir 
um trabalho fruto da surpresa e do embate com o desconhecido. De olhos fechados, 
decidi passar minha mão sobre a região costeira do mapa do Brasil e aleatoriamente 
parar com o indicador sobre um ponto. Quando abri os olhos, meu dedo indicava a 
cidade de Povoação, na foz do Rio Doce, no estado do Espírito Santo. Fomos para lá 
eu e Bina Fonyat, documentamos essa viagem e reunimos um conjunto de imagens 
que foi então exposto no MAM RJ em 1972 com o nome de Entradas e Bandeiras. 
(VERGARA, 2014)

Essa experiência vivenciada pelos amigos Bina Fonyat e Carlos Vergara 
surge como um gesto exploratório, como vemos no depoimento acima. Algo 
como um movimento para fora da “bolha” (para usar uma terminologia atual), 
uma necessidade do artista diante das limitações sentidas na experiência do 
ateliê. No campo das artes visuais, esse mover-se rumo ao desconhecido não 
é uma novidade, estando presente em momentos significativos da história, 

1  Uma breve biografía retirada da ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras (2018):

José Bina Fonyat Filho (Salvador, Bahia, 1918 - s.l. 1977). Arquiteto. Forma-se na Faculdade de 
Arquitetura da Universidade do Brasil - atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
em 1949, e passa a trabalhar como assistente de seu professor, o arquiteto Lucas Mayerhofer. É 
convidado pela Escola de Belas Artes da Universidade da Bahia para dar aulas de composição 
da arquitetura e teoria e filosofia da arquitetura, permanecendo à frente das duas cadeiras até 
1958, quando decide dedicar-se exclusivamente a seu escritório. Realiza uma série de obras 
em Salvador, das quais se destaca o Teatro Castro Alves, 1957/1967, menção honrosa da 1ª 
Bienal de Artes Plásticas de Teatro, e integrante da 4ª Bienal Internacional de São Paulo, em 
1957. Participa ativamente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), assumindo entre 1956 e 
1957 o cargo de secretário do conselho diretor.
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como no romantismo e no modernismo. Porém, para a fotografia, esse gesto 
faz parte de sua identidade. Desde o seu surgimento ela está alinhada com 
a exploração do mundo, sendo a figura do fotógrafo viajante uma constante 
na sua história. O próprio Bina Fonyat, trazia a viagem como base de sua 
experiência fotográfica inicial, enviando imagens da Europa para serem 
publicadas em revistas brasileiras. Infelizmente, não temos como rever o 
sentido dessa afirmação do artista plástico no entendimento do fotógrafo, pois 
Bina Fonyat faleceu em 1985. Na pesquisa que ora iniciamos, pretendemos 
investigar as múltiplas faces dessa afirmação de Carlos Vergara e como ela se 
alinha com a prática fotográfica de Bina Fonyat durante o período em que 
fotografaram juntos.

 Após retornarem da experiência em Povoação/ES, suas lentes 
seguiram o rumo do carnaval de rua carioca. O material produzido nessas 
expedições, que duraram de 1972 até 1978, foi aproveitado de diversas formas, 
segundo a prática de cada um dos artistas, em diálogo com seu campo de 
atuação. Os amigos expuseram esses trabalhos na EX-posição de 1972. 
Retomando o espírito coletivo em um contexto político repressor, que afetava 
todos e materializava-se na censura e na violência. Talvez encontremos, na 
densidade atmosférica dos anos de chumbo, o sentimento verbalizado por 
Vergara como “uma vontade irresistível de olhar para fora” (idem.).

Carlos Vergara havia conseguido uma data para expor no Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/RJ), em maio de 1972, mas sentindo-
se preso ao seu ateliê, conforme transcrito em seu depoimento, resolveu 
reviver um momento da arte brasileira ocorrido imediatamente após o golpe 
civil-militar de 1964. Momento marcado por exposições coletivas, que foi 
interrompido pelo recrudescimento da censura, com a imposição do Ato 
Institucional No. 5, de 13 de dezembro de 1968. Em suas palavras:
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No começo dos anos 70, não tínhamos mais as ações coletivas de 1965, 1966 e 1967 
etc. Ações em que uns animavam os outros. Eu havia conseguido uma data para uma 
exposição no MAM, no terceiro andar, e resolvi transformar numa coletiva. Era o 
jeito de mostrar o contexto. O trabalho não existe sem isso. Paralelamente, com Bina 
Fonyat, Roberto Maia e outros amigos fotógrafos, alguns até amadores, resolvemos 

“olhar para fora”. (DUARTE, ROESLER & VERGARA, 2017)

As exposições citadas por Vergara no depoimento acima, pertencem 
ao contexto de realinhamento das vanguardas artísticas no Brasil, uma 
resposta às transformações produzidas na vida nacional pelo golpe civil-
militar de 1964. O período é marcado por propostas neofigurativistas 
importadas da França. Tais propostas estreiam no Brasil com a exposição 
Opinião 65, realizada no MAM/RJ, entre agosto e setembro de 1965. De 
caráter internacional, ela reuniu um grupo de jovens artistas e promoveu 
o conceito de nova figuração brasileira. Logo vieram outras exposições que 
contribuíram para as reflexões sobre essa nova figuração: Proposta 65 (São 
Paulo), Opinião 66 (Rio de Janeiro), Propostas 66 (São Paulo) e Vanguarda 
Brasileira (Belo Horizonte, 1966). 

Em 1967, as exposições coletivas dos anos anteriores resultam 
numa formulação que integra parte da experiência da nova figuração aos 
movimentos de vanguarda da geração anterior, concretos e neoconcretos. As 
premissas seriam lançadas na Declaração de Princípios Básicos da Vanguarda, 
assinado por vários artistas, incluindo o próprio Vergara. Como resultado 
desse movimento temos a exposição Nova Objetividade Brasileira, no MAM/
RJ, em abril de 1967. 

Essa intensa reflexão coletiva ocorre em um contexto político 
conturbado. A censura começa sequestrando obras subversivas nas exibições 
e depois impede a realização das exposições taxadas de subversivas, como 
a II bienal da Bahia, que aconteceria em dezembro de 1969. Mesmo assim, 
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o impulso daquele período mantém-se na década seguinte, como atesta a 
realização, em 1972, da EX-Posição, organizada por Vergara no MAM/RJ, 
onde são exibidas, pela primeira vez, as fotografias da expedição com Bina 
Fonyat à Povoação/ES e ao carnaval de rua carioca daquele ano.

As transformações promovidas pelos movimentos artísticos da 
década de 1960 podem ser resumidas nas formulações de Hélio Oiticica 
para a vanguarda brasileira, assim descritas no texto Esquema geral da Nova 
Objetividade, publicado no catálogo da mostra de 1967 no MAM/RJ:

Nova Objetividade seria a formulação de um estado típico da arte brasileira de 
vanguarda atual, cujas principais características são: 1- vontade construtiva geral; 
2 - tendência para o objeto ao ser negado e superado o quadro de cavalete; 3- 
participação do espectador (corporal, tátil, visual, semântica, etc.); 4 - abordagem e 
tomada de posição em relação a problemas políticos, sociais e éticos; 5 - tendência 
para  proposições coletivas e consequente abolição dos “ismos” característicos da 
primeira metade do século na arte de hoje (tendência esta que pode ser englobada 
no conceito de “arte pós-moderna” de Mário Pedrosa); 6 - ressurgimento e novas 

formulações do conceito de antiarte. (OITICICA, 1967)

O rompimento com as categorias tradicionais da arte (pintura, 
escultura, gravura, etc.), substituída pelo conceito amplo de objeto, conforme 
apregoado no segundo item do esquema geral, aproximou todas as 
manifestações artísticas do período. Além das novas proposições apresentadas 
por artistas como o próprio Hélio, com seus parangolés e penetráveis, a 
exposição Nova Objetividade (1967) incorporava ao seu universo a poesia 
de Ferreira Gular, a fotografia de David Usurpator, Fernando Goldgaber 
e Pedro Moraes e também o cinema de Antônio Carlos da Fontoura e 
Arnaldo Jabor (REIS, P. 2017). Esse ecletismo se manterá na EX-posição 
organizada por Vergara em 1972. Além das fotografias de Fonyat, a mostra 
contou com a música de Caetano Veloso, a poesia de Chacal e Waly Salomão, 
cerâmicas de Juazeiro do Norte e filmes de Ivan Cardoso. Filmes, esses, que 
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foram responsáveis pela interrupção intempestiva da mostra por ordem de 
Walter Moreira Sales, então presidente do museu (DUARTE, ROESLER & 
VERGARA, 2017).

  Esse contexto vivenciado pelas artes plásticas, inserido em um 
processo global, significou uma mudança na relação entre fotógrafos e 
artistas, no sentido da exclusividade dos campos, tidos como espações 
de formação e atuação distintos ainda que compartilhando um mesmo 
ideal, segundo a descrição de André Rouillé. Em seu livro Fotografia entre 
o documento e a arte contemporânea, ele nos apresenta uma diferenciação 
entre práticas que, mesmo caminhando em paralelo durante grande parte 
da relação entre arte e fotografia, encontram-se unidas na pós-modernidade. 
Uma dessas práticas corresponde à do fotógrafo artista, cuja trajetória de 
Bina Fonyat parece apontar como paradigma. Paradigma tardio, vivenciando 
uma transição que só se completaria na mesma década em que veio a falecer, 
1980. A outra corresponde à prática do artista fotógrafo (ou que fotografa), 
cuja experiência de Carlos Vergara nos possibilita reconhecer mais etapas 
dessa transição, partindo agora da vivência com o campo artístico. Segundo 
a narrativa de Rouillé, que fala para o mundo, “A perda do ofício de artista, a 
desmaterialização das obras, isto é, a relativização do objeto arte no processo 
criativo e o advento da fotografia na arte inserem-se na mesma dinâmica” 
(Rouillé, 2009: 348). 

Essa dinâmica se liga às transformações ocorridas durante os anos de 
1960 e seus desdobramentos na década seguinte, conforme observamos nas 
proposições da nova objetividade brasileira e nas ações desenvolvidas pelas 
vanguardas artísticas durante a ditadura, como a EX-posição de 1972, no 
MAM/RJ e que, para André Rouillé, resultaria na confluência dos caminhos 
trilados entre a arte e a fotografia, “a aliança arte-fotografia que se forma no 
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início dos anos 1980” (ibdem: 358).

Nosso trabalho resulta de uma parceria com o professor Maurício 
Barros de Castro, no contexto do projeto Intercâmbios: arte contemporânea 
e cultura popular. O foco de sua pesquisa é o trabalho de Carlos Vergara, 
observado a partir das experiências com o carnaval carioca e o bloco 
carnavalesco Cacique de Ramos (REIS, L.: 2003), em grande parte mediadas 
pela fotografia. Também em caráter preliminar, nosso orientador definiu sua 
proposta nos seguintes termos:

Uma discussão sobre as apropriações, intercâmbios, negociações e conflitos entre 
arte contemporânea e cultura popular no Rio de Janeiro, por meio de suas conexões 

e tensões com o método antropológico da etnografia. (CASTRO, 2017) 

Compartilhamos o mesmo referencial teórico e até certo ponto o 
mesmo objeto, considerando a experiência partilhada entre fotógrafo e 
artista como parte de nossa reflexão que as questões etnográficas na arte 
contemporânea. O que nos diferencia é que, em nosso caso, focaremos 
na experiência do fotógrafo, Bina Fonyat Neto. Pretendemos utilizar as 
metodologias da história oral e da crítica genética, sendo a influência de 
Carlos Vergara no diálogo estabelecido entre fotografia e carnaval, uma 
primeira etapa de nossa exploração. Uma pesquisa que, no momento em que 
escrevo esse texto, ainda não se realizou.

 Após a EX-posição de 1972, Bina Fonyat e Carlos Vergara mantém 
o ritual de incursões fotográficas ao carnaval carioca até 1978. Essa prática 
trará elementos que serão incorporados à arte de Vergara, tanto no período 
em curso, quanto em períodos subsequentes, ganhando presença cada vez 
mais exclusiva nos períodos mais recentes, com exposições e publicações que 
revisitam essas fotografias, incorporando cada vez menos interferências. Já 
Bina Fonyat dá a essa experiência a forma de fotolivro, publicado em 1978 
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com o título Carnaval, e uma tiragem de 1000 exemplares. 

Primeiro dos três fotolivros realizados por Bina, Carnaval se inscreve 
em uma tradição até então pouco explorada pela fotografia brasileira. As 
referências do autor parecem vir das obras paradigmáticas de Walker Evans: 
American Photographs (1938) e Many Are Called (1941), e Robert Frank: The 
Americans (1958), seguindo uma linha de fotógrafos documentaristas cujas 
produções buscam uma certa autonomia, adotando uma postura autoral e 
trafegando em espaços relacionados às artes plásticas, ora como catálogos 
de exposições, ora como livros de arte propriamente ditos. As características 
documentais desses projetos estão filiadas à uma tradição narrativa da 
fotografia bastante explorada pelas ciências sociais. Uma tradição que 
remonta os primeiros usos da fotografia nesse contexto, como instrumento de 
registro, a exemplo dos livros de viagem de Maxime du Camp (1822-1894) ou 
de construção sistemática do conhecimento, como no uso da fotografia nos 
estudos de antropologia física, no final do século XIX. Modelos e experiências 
fotográficas que serão reformulados e sistematizados pelas ciências ao 
longo do século XX, como escrutina Milton Guran no texto Fotografar para 
descobrir, fotografar para contar (2000).

Para nossa pesquisa, a aproximação das artes com os métodos 
etnográficos tem especial interesse, pois reconhecemos no período que 
estamos abordando uma inflexão da “arte de ponta de esquerda”, como 
descrita por Hall Foster [1955-], no seminal: O artista como etnógrafo (1995). 
Lembramos que os anos de chumbo forçavam a radicalização política, 
empurrando enormes contingentes da população brasileira que tinha algum 
acesso à informação livre, para uma ação orientada pelo espectro ideológico 
da esquerda, o que significa dizer: a quase unanimidade do campo artístico. 
O texto de Foster sustenta que o paradigma do “autor como produtor”, 
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proposto por Walter Benjamin [1892-1940] fora superado pelo paradigma, 
estruturalmente semelhante, do “artista como etnógrafo”, sendo o eixo 
dialógico da arte transferido das questões de classe para as questões relativas 
à cultura. O regime de trocas entre arte e antropologia, identificado pelo 
método etnográfico, é reforçado pelo pelas reflexões do antropólogo George 
Marcus [1968-], que em textos como “O intercâmbio entre arte e antropologia” 
(2003) aponta para a experiência artística com métodos etnográficos ou 
similares, como inspirações capazes de movimentar a própria prática das 
ciências sociais.

Na história do fotolivro brasileiro figuram alguns exemplares do 
documentarismo fotográfico que se aproximam de temas e metodologias 
etnográficas. Se pudermos considerar Pierre Verger como um autor 
nacional - já na publicação de Dieux d’Afrique (1954), iremos integrá-lo aos 
nossos exemplos, como representante paradigmático do documentarismo 
fotográfico, segundo a tipologia de Milton Guran no livro Documentação 
Fotográfica e Pesquisa Científica – notas e reflexões (2012).

No livro citado, Guran nos apresenta alguns parâmetros para 
distinguirmos as sutis diferenças entre trabalhos que ora se aproximam e ora 
se afastam da documentação fotográfica. Ele nos traz a percepção de uma 
afinidade entre diferentes práticas irmanadas pelo ato fotográfico, como o 
fotojornalismo, a fotografia de rua e o documentarismo. Mas defende que, 
apesar da semelhança entre os resultados, é a “postura pessoal do fotógrafo” 
(ibidem: 47), refletida na condição dialógica própria de cada um desses 
campos de atuação, que definem tal aproximação. Ele diz que: 

Enquanto no ensaio a apresentação do tema pode se pautar apenas pela intuição 
do autor, na documentação fotográfica o autor está necessariamente subordinado à 

dinâmica do seu tema. (ibdem)
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Tal relação com o tema se enquadra na defesa de uma “descrição 
visual densa” como procedimento documental, “uma aproximação estendida 
do consagrado método preconizado pelo antropólogo Clifford Geertz” 
(ibdem: 87). É nesse sentido que o Trabalho de Pierre Verger aparece como 
um paradigma documental para Guran, que nos chama atenção para 
“o envolvimento do fotógrafo com o tema”. Para o teórico, um dado a ser 
observado em tal envolvimento, é que Verger chega ao ponto de ser iniciado 
ao culto de Ifá, razão pela qual teria adotado Fatumbi - renascido em Ifá – 
como parte do seu próprio nome. Assim segue Guran, falando sobre o autor 
de Dieux d’Afrique: 

a sua compreensão sobre o tema, rigorosamente construída ao longo de vários 
anos de trabalho, instrumentalizou seu olhar de tal forma que essa documentação 
é considerada como fonte inigualável para o estudo das manifestações religiosas 

enfocadas. (Ibidem: 48)

Gostaria de por em perspectiva, a partir da fala transcrita acima, o 
sentido dialógico da relação do fotógrafo documentarista com seu tema. O 
primeiro sentido dessa relação diz respeito à movimentação que o fotógrafo 
faz em direção ao seu objeto. No exemplo citado, a movimentação de Verger 
em relação aos cultos africanos em geral e ao culto de Ifá em particular. Uma 
segunda porção desse envolvimento está na relação com as ferramentas 
do conhecimento mobilizadas por essa aproximação. Nesse caso, temos o 
acumulado das narrativas sobre o tema e os diversos vieses com que esse 
conhecimento se apresentou, em conjunto com algumas práticas acadêmicas 
e suas metodologias. É esse segundo aspecto que nos permite aproximar 
nossa discussão com o campo de interseção entre a arte e a etnografia, pois 
é o aporte teórico disseminado, tanto no ambiente acadêmico quanto no 
senso comum, que irá orientar tal aproximação teórica ao objeto. Falamos 
aqui de um momento histórico específico, onde um sujeito ocidental padrão 
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afirma um conhecimento padrão sobre o restante do mundo, e que, mesmo 
orientado pela relativização de sua posição dominante, continua atuando 
como narrador padrão.

Outro trabalho citado por Guran entre os exemplos analisados é 
Candomblé, de José Medeiros (1957), que “a despeito do seu incontestável valor 
documental e sua alta qualidade estética, não se coloca como um trabalho de 
documentação fotográfica no sentido estrito do termo” (ibidem:48) segundo 
o autor. O fotolivro de José Medeiros resulta de uma fotorreportagem lançada 
pela revista O Cruzeiro em 1951, cuja repercussão foi bastante negativa, por 
conta do sensacionalismo empregado na apresentação de um ritual secreto, 
ao qual a revista teve acesso ao pagar por sua realização. O movimento do 
fotógrafo em direção ao objeto, acompanhado pelo repórter Arlindo Silva, foi 
resultante dessa demanda da revista que, por sua vez, pretendia emular uma 
reportagem do cineasta Henri-Georges Clouzot, intitulada “Les possédes da 
Bahia” publicada na revista Paris Match (FERNANDEZ, 2011:47). O fotolivro, 
lançado seis anos depois, suprime o texto de Arlindo Silva e acrescenta 
imagens realizadas após a reportagem original. “Na breve apresentação do 
livro, Medeiros reitera o caráter jornalístico do trabalho, embora manifeste 
o seu empenho em tratar do tema de forma mais densa” (GURAN, 2012: 
49). Mesmo com esse esforço do autor e o formato documental empregado 
na obra, Milton Guran não o classifica como documentação fotográfica, a 
não ser circunstancialmente. Falta-lhe algo no diálogo com o objeto, que nos 
parece ser uma ação metodologicamente orientada, acompanhando alguma 
proposta investigativa de formulação científica. Ou seja, uma reflexão teórica 
que preencha os espaços vazios entre o fotojornalismo e o objeto. Ainda 
assim, a obra de Medeiros retém algo da dimensão documental e, mesmo não 
participando de uma etnografia, ele traz dados importantes. Mas Candomblé 
mantém uma relação indireta com as ciências sociais, abordando um objeto 
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cujo diálogo interdisciplinar é dos mais importantes em nossa terra, a 
exemplo da obra de Pierre Verger.

Até a década de 1970 temos poucos exemplos nacionais de fotolivros, 
mas podemos citar duas obras extremamente marcantes nessa curta tradição. 
São os fotolivros de Claudia Andujar: Yanomami (1978) e Amazonas (1978), 
frutos de uma experiência fotojornalística para a revista Realidade em 1971, que 
foi aprofundada em um período de imersão numa aldeia Yanomammi, entre 
os anos de 1974 e 1976. Esse envolvimento de longo prazo, acompanhando 
um projeto de pesquisa planejado, talvez nos permita aplicar o critério mais 
rigoroso para classificarmos esses trabalhos como documentação fotográfica. 
Travamos novamente a imersão como método apropriado à documentação, 
tal como na antropologia. Mas, nesse caso, ambientada na mítica da aldeia 
indígena, cenário paradigmático para a aplicação da observação participante 
de Malinowski, que formata a moderna etnografia. Nesses dois fotolivros 
voltamos a encontrar temáticas e metodologias muito apropriadamente 
relacionadas com a antropologia.

Também lançado em 1978, o fotolivro Carnaval, aborda um tema 
que apenas começava a receber a atenção dos estudos antropológicos. Nesse 
campo predominava “o estudo de culturas indígenas e seus contatos com a 
civilização; o estudo das culturas caboclas; e o estudo da aculturação de certos 
grupos étnicos e raciais, como negros, japoneses, alemães etc.” (MAGNANI, 
1996: 8). Esse quadro geral começa a se diversificar durante a década de 1960. 
Em 1968 é fundado o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
do Museu Nacional onde, em 1969 ocorre o primeiro curso de antropologia 
urbana, ministrado pelo professor Antony Leeds. Assim, temas ligados a vida 
urbana ganham novas abordagens nos estudos antropológicos, que aplicam 
as metodologias etnográficas, comuns ao estudo de populações isoladas. 
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No caso dos pesquisadores do Museu Nacional, temas fortemente ligados à 
cidade do Rio de Janeiro se tornam objetos de pesquisa. 

  A antropologia clássica, voltada para o estudo de outras 
culturas e não para a cultura do próprio cientista, tinha como objetivo 
transformar o estranho em familiar. Mas para o antropólogo urbano, 
comumente voltado para o estudo de sua própria sociedade, reconhecer 
o desconhecimento daquilo que lhe pareceria corriqueiro, torna-se um 
pressuposto para pesquisa. Deverá, portanto, transformar o familiar em 
exótico, segundo a proposta de Roberto da Matta (1972: 4). É com esse 
intuito que alguns grandes temas, que marcam e experiência urbana no Rio 
de Janeiro, são acionados pelos antropólogos do Museu Nacional e passam a 
ser tratados através do estranhamento. 

No livro de Bina Fonyat notamos as premissas desse estranhamento. 
O autor não trata o carnaval carioca com imagens de suas manifestações mais 
pungentes, tradicionalmente fotografadas, tais como as escolas de samba, 
os bailes carnavalescos, ou os desfiles dos grandes blocos. O seu livro nos 
mostra a periferia desses eventos, o espaço público do centro da cidade do 
Rio de Janeiro, entre as avenidas Presidente Vargas e Rio Branco. Espaço 
onde a população trafega cotidianamente. Espaço do comércio, dos serviços 
e do trabalho, que se transfigura durante o carnaval. O folião que trafega por 
esses espaços é o cidadão que se transforma, aquele que em dias normais 
anda apressado por essas mesmas ruas, e que nos dias de folia se veste para o 
extraordinário, contribuindo para a transformação ritual da vida cotidiana. 

Esse clima é vivenciado por todo o carioca ao longo de sua 
experiência de cidade. Essa formulação do temporal marcada pelas festas 
de momo, tem seu lugar no familiar. Encaixa-se no ciclo regular de festas, 
que une a experiência dos cidadãos à cidade. Por isso nos perguntamos: o 
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que há do “olhar para fora” com que Carlos Vergara nomeia essa ação? Essa 
experiência não é familiar? Apostamos em entendê-lo nesse procedimento 
de estranhamento do familiar, apontado por Damatta (idem). Metodologia 
que propõe uma revisão do nosso entendimento de cidade. Através desse 
estranhamento confrontamos nossas práticas, mas também confrontamos as 
práticas cristalizadas do conhecimento, normalmente acionadas pelo ponto 
de vista privilegiado que ocupam.

Uma das características apontadas por Roberto Damatta, em relação 
às festas populares como um todo e em relação ao carnaval em particular, é 
a capacidade de unificar o mundo “por meio de uma visão onde rua e casa 
se tornam espaços contíguos” (DAMATTA, 1997: 62). Os blocos de rua e as 
escolas de samba são tradicionalmente ligados a uma comunidade e a um 
território. Representam essa família expandida, cujos laços de vizinhança 
aproximam os sujeitos e as tradições locais aprofundam as relações inscritas 
no eixo temporal. Representam espaços da memória coletiva. Na minha 
dissertação de mestrado, Memória Familiar no Cacique de Ramos, estudei a 
conexão entre as famílias do bairro de Ramos, principalmente com a família 
Félix do Nascimento, através dos laços estabelecidos por intermédio do 
samba, do futebol, do carnaval de rua e da umbanda. Essa identificação da 
comunidade local, que compartilha uma identidade familiar na dimensão de 
um contexto metropolitano, faz com que o bloco reúna até 20.000 pessoas 
(REIS, 2003). Uma multidão identificada pela fantasia de índio que marca a 
performance do desfile do bloco. 

Reunidos em uma enorme maça humana ou dispersos pelo centro do 
Rio de Janeiro, os caciques (homens e mulheres) são personagens típicos do 
carnaval. Nas fotos de Bina Fonyat eles aparecem algumas vezes, mas nunca 
reunidos em grandes grupos. Outros blocos também reúnem um grande 
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número de componentes, e o principal deles era o bloco carnavalesco Bafo 
da Onça, representante da população que habita as cercanias do centro, no 
bairro do Catumbi, fundado em 1954 e que era o maior bloco de embalo da 
cidade até a chegada do Cacique em 1962. Da mesma forma, nas imagens do 
fotolivro Carnaval, a opulência dessas multidões desfilando não recebem a 
atenção do fotógrafo. Ele nos apresenta indivíduos que circulam pelo ambiente 
carnavalesco, ora sozinhos, ora acompanhados de uma pessoa ou um pequeno 
grupo. As cenas parecem corriqueiras, seriam pessoas passeando pelo centro 
da cidade, não fossem as fantasias e o pouco da decoração carnavalesca que 
aparece em algumas fotografias.

Em Carnaval, Bina Fonyat fala somente através das fotografias e da 
forma como elas são encadeadas, não existem legendas para identifica-las. Ele 
não nos revela o local, e nem mesmo o ano, compreendido entre os carnavais 
de 1972 e 1978. Também não sabemos se todas as fotos foram feitas no centro 
da cidade. A informação não é prioridade no projeto do fotolivro, pelo menos, 
não a informação indexada. Ele se aproxima mais da fotografia de expressão 
(ROUILLÉ, 2009), mas mantém algumas características documentais. No 
texto introdutório a Carnaval, feito pelo professor Gilberto Velho, temos a 
seguinte descrição:

O trabalho de Bina Fonyat é mais uma contribuição rica para a percepção do 
Carnaval. Não que pretenda ser um documentário naturalista. É uma versão, uma 
interpretação que um artista faz da sua sociedade em um de seus momentos rituais 
mais significativos. Uma interpretação que utiliza a fotografia com sensibilidade, 
revelando encontros, desencontros e contrastes dentro da grande festa. (VELHO, in 
FONYAT, 1978)

O professor Gilberto Velho (1945-2012) é uma das maiores referências 
em antropologia urbana no Brasil, somente a escolha de seu nome por Bina 
Fonyat, para prefaciar seu fotolivro de estreia, já nos indica uma relação entre 
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os dois. Essa presença também indica uma troca de saberes, colateral à relação 
dialógica existente entre fotografia e antropologia. Apesar disso o fotógrafo 
mantém uma relativa independência na realização de seu projeto, que nos 
afasta da fotografia documental no sentido estrido, como definido por Milton 
Guran (2012). Mas podemos argumentar quanto à presença de proposições 
teóricas desenvolvidas no ambiente do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social do Museu Nacional, onde o professor Gilberto Velho 
construiu sua carreira acadêmica. No texto de apresentação de Carnaval, 
encontramos um inventário dos deslocamentos operados entre as ciências 
sociais e a antropologia urbana na compreensão do carnaval. As primeiras 
leituras do fenômeno carnavalesco pelas ciências sociais apontam para a 
dimensão política da organização comunitária. Como vimos, essa dimensão 
poderia ter sido enfatizada pelo fotógrafo, diante da grandiosidade que os 
blocos de embalo alcançaram naquele período, dimensão que não pode ser 
descartada do fenômeno. No entanto, o trabalho de Bina Fonyat estabelece 
diálogo com uma outra questão, também presente naquelas manifestações, 
que é o anonimato relativo. Esse tema é de grande importância para a 
percepção do fenômeno urbano, como estudado por Gilberto Velho, que 
assim o descreve:

O que seria característico, então, da grande metrópole é a possibilidade de 
desempenhar papéis diferentes em meios sociais distintos, não coincidentes e, até 
certo ponto, estanques. Isto é que seria o anonimato relativo. (VELHO e SILVA, 

1976:80)

No prefácio de Carnaval, Gilberto Velho reforça essa ênfase nas 
experiências individuais, na forma pessoal como cada sujeito experimenta 
a cidade de acordo com trajetórias próprias, que ora se aproximam, ora 
se afastam de seus grupos de origem e convivência. Ele explicita uma 
concordância com seu colega no Museu Nacional, o antropólogo Roberto 
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Damatta, que naquele momento estava em vias de publicar um livro clássico 
para a interpretação do Brasil: Carnaval, Malandros e Heróis, cuja primeira 
edição é de 1979. Gilberto reafirma o contraditório entre a experiência ritual 
coletiva e a experiência individualizada do carnaval. Ele confronta a ideia de 
uma experiência monolítica, valorizando a heterogeneidade que é própria 
ao carnaval. Roberto Damatta assim descreve essa expressão coletiva das 
individualidades:

O carnaval cria uma festa do mundo social cotidiano, sem sujeição às duras regras de 
pertencer a alguém ou de ser alguém. Por causa disso, todos podem mudar de grupos 
e todos podem se entrecortar e criar novas relações de insuspeitada solidariedade. 
No carnaval, se o leitor me permite um paradoxo, a lei é não ter lei. (DAMATTA, 

[1979] 1997: 121)

No contexto da antropologia urbana, a experiência individual 
caminha paralela à experiência coletiva, servindo de instrumento para a 
construção do conhecimento. Este campo, até certo ponto, abandona as 
formulações que privilegiavam as comunidades como objeto. Formulações 
que foram marcantes em um período anterior das ciências sociais no Brasil, 
onde encontramos uma vasta literatura sobre os Estudos de Comunidade, 
“especialmente entre as décadas de 1940 e 1960” (OLIVEIRA & MAIO, 
2011). Mas junto à formulação do campo acadêmico com o qual Bina Fonyat 
e Carlos Vergara dialogam, existe a formulação expressa pelos foliões em suas 
múltiplas manifestações. A organização comunitária ao redor das escolas de 
samba e as identidades constituídas nesse processo também estão presentes 
nos blocos de embalo, mas aqui com um outro equilíbrio de forças. Enquanto 
as escolas de samba subdividem a comunidade em alas que possuem pequenas 
identidades funcionais no espetáculo carnavalesco que participam, os blocos 
de embalo se constituem em uma só massa homogênea. Os custos pessoais dos 
componentes de uma escola de samba, referentes à participação nos ensaios e 
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à confecção de fantasias, estão bastante diluídos na experiência dos blocos de 
embalo. O Cacique de Ramos, por exemplo, possuía apenas dois modelos de 
fantasia, o feminino e o masculino, que consistia em uma impressão em silk 
screen sobre napa2 branca, para ser cortada e customizada pelos integrantes 
do bloco. Não haviam carros alegóricos (apenas um carro abre alas e o carro 
de som) nem um enredo a ser explorado em alegorias e fantasias com esse 
objetivo. O efeito visual desses blocos repousava sobre o grande número de 
componentes, uniformizados pelas fantasias e diferenciados pelos detalhes 
individuais incorporados por cada participante. Maurício Barros de Castro, 
abordando o fascínio que o bloco exerceu sobre o artista plástico Carlos 
Vergara, nos apresenta o seguinte relato:

O que fez o artista voltar sua atenção para esse grupo de foliões, diante do vasto 
universo do carnaval carioca, foi o gesto político do Cacique em plena ditadura 
militar: “Dos 7.000 componentes eu sou 1”, dizia um emblema do grupo nos anos 70. 
Em meio à perseguição aos “comunistas”, aos egos inflados e à estrutura hierarquizada 
de blocos e escolas de samba, o Cacique era uma voz dissonante, que afirmava, ao 
mesmo tempo, a igualdade entre os membros do bloco e a particularidade de cada 

um.

Assim, o folião carioca, através da experiência vivenciada junto ao 
Cacique de Ramos, demostrava aderência a uma proposta de atuação política 
menos específica, suficientemente flexível para integrar grandes grupos de 
indivíduos, garantindo-lhes a autonomia de suas narrativas. Flexíveis como 
é próprio das narrativas carnavalescas, como nos ensina Damatta. Caminha 
no mesmo sentido a percepção de Gilberto Velho, expressa na introdução ao 
livro de Bina Fonyat, quando aponta para a superação das análises centradas 
na vivência comunitária e com uma perspectiva política, praticada pelas 
ciências sociais no período anterior. Para a antropologia urbana praticada 

2  Couro artificial, tecido imitando couro, em geral de baixa qualidade.
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no Museu Nacional, as trajetórias individuais tornavam-se essenciais para 
destrinchar a ação coletiva, pois compunha parte importante da experiência 
humana da metrópole urbana. 

São estas questões que nos orientam e esperamos, com essa 
comunicação, ampliar o entendimento sobre elas e desdobrar novos pontos 
de vista, ainda não mapeados no percurso que estamos traçando. 
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Pela busca através de palavra-chave, o pesquisador terá acesso às 
imagens correspondentes como também aos textos, entrevistas, áudios e ví-
deos. A busca por “Daagbo Hounon”, por exemplo, tem como resultado:O 
que lembro, tenho. São muitas as memórias que guardo do lendário e polê-
mico Iate Clube Alagoas, o Alagoinhas, em Maceió. E o que me vem à mente, 
lá pelo início dos anos 80, tempo de minha infância e auge do clube, é um 
domingo de sol, cheiro de bronzeador no ar. Chamava atenção pequenas es-
culturas em cimento de cavalos-marinhos, que formavam um imenso muro 
ao redor de todo o local. Eram muitas delas, dispostas lado a lado e pintadas 
de branco. Na área mais disputada do clube, em meio a um formigueiro hu-
mano, me recordo até hoje de ouvir um adulto dizer com ar de quem anuncia 
a última novidade da vida moderna: “As piscinas têm água do mar”. De fato, 
utilizava-se um sistema que aproveitava a maré alta para encher as piscinas 
do clube. Tudo ali era estranho e contraditório: desde seu projeto invasivo, 
posseiro do espaço público e da paisagem natural, até a lógica de construir, 
sobre o mar, piscinas cheias de água do mar. Quando se apoia na pura de-
monstração de audácia técnica ou poder econômico, a arquitetura pode pro-
duzir obras que, naturalmente, tornam-se símbolos de insensatez.    

Durante mais de 40 anos, o Alagoinhas esteve cravado bem na curva 
da Ponta Verde, próximo ao farol, com uma presença marcante na paisa-
gem da orla. Difícil era não o ver. Nos anos 90, quando chegou a ter 2.300 
sócios, realizou shows pagos, abrindo-se também para não-sócios. Em toda 
sua trajetória, o mais irônico era que um clube de entrada restrita estivesse 
localizado sobre pilotis fincados na praia, sobrepondo-se às águas do mar, de 
presença tão forte e identitária na história de Alagoas. É no mar de Alagoas, 
em Coruripe, litoral Sul do estado, o cenário de um episódio contado e re-
contado tantas vezes na história do Brasil: a “devoração” do bispo náufrago 
Dom Pero Fernandes Sardinha pelos índios Caetés. Como em muitos outros 
lances, pouco importa a fidelidade aos fatos reais ou que cheguemos a uma 
conclusão. Vale mais a reflexão que poderemos fazer sobre isso.   

A modernidade arbitrária 

 O Alagoinhas, como era chamado pelos moradores da cidade, foi re-
duto de diversão da elite maceioense, que encontrava no espaço a segurança 
e o conforto de um ambiente privado e a paisagem da praia de Ponta Verde, a 
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IMAgENS NECESSÁRIAS 
O REAL, O FICCIONAL E A POLÍTICA NAS FOTOgRAFIAS 

dE ROMY POCZTARUK E ANdRÉ PENTEAdO
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RESUMO

A fotografia é um meio ambíguo por 
natureza. Por um lado, mantém uma 
conexão com o real, com aquilo que 
esteve diante da câmara, por outro, 

é marcada pelas decisões e escolhas 
do fotógrafo. Neste artigo, abordo a 

criação de uma narrativa real-ficcional, 
a partir dos trabalhos Bombrasil, de 

Romy Pocztaruk, e do projeto Rastros, 
traços e vestígios, de André Penteado, 

para chegar à ficção na fotografia como 
uma forma de abordar o real, capaz de 
reconfigurar a memória e a história, e, 

assim, por meio do olhar sensível, tocar 
o âmbito da política.  
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ABSTRACT

Photography is an ambiguous medium 
by nature. On the one hand, it main-
tains a connection with the real, with 
what was before the camera, on the 
other, it is marked by the photogra-
pher’s decisions and choices. In this 
article, I approach the creation of a 
real-fictional narrative, based on Romy 
Pocztaruk’s Bombrasil works, and André 
Penteado’s project Trails, Traces and Tra-
ces, to arrive at fiction in photography 
as a way to approach the real, able to 
reconfigure memory and history, and 
thus, through sensitive eyes, touch the 
realm of politics.
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Toda imagem fotográfica carrega, para além de sua relação com o real, 
um dado ficcional. Ao contrário da abordagem tradicional da fotografia, que 
a compreende como um meio técnico de reprodução da natureza, portanto, 
transparente e objetivo, me interessa justamente compreender como funcio-
na esta outra camada que está sempre colada à imagem fotográfica: aquela 
que diz respeito à subjetividade, ao olhar e às escolhas feitas pelo fotógrafo. 
Por oposição à sua relação com o real, passei a compreender essa camada 
como um contingente ficcional da imagem fotográfica. Se a relação indicial 
garante que a coisa fotografada esteve, de fato, diante da câmera, aquilo que 
não é possível nomear, mas que punge, que atrai para a fotografia, deveria 
ser da ordem do ficcional. 

Devo apontar, desde já, que por ficção compreendo não apenas aquilo 
que está no campo oposto à realidade e é, portanto, da ordem do imaginário 
ou impalpável. A ficção, para mim, situada no contexto contemporâneo, está 
ligada as estratégias dos artistas em produzir sentido, como afirma o filósofo 
francês Jacques Rancière. De acordo com o autor “a política e a arte, tanto 
quanto os saberes, constroem ‘ficções’, isto é, rearranjos materiais dos signos e 
das imagens, das relações entre o que se vê e o que se diz, entre o que se faz e 
o que se pode fazer” (2009, p.59)1. 

A ficção, no campo da fotografia contemporânea, assume assim 
um papel duplo. Por um lado, representa a subjetividade do fotógrafo pre-
sente na imagem que nos dá a imagem real-ficcional. Por outro, é também 
uma maneira de produzir sentido, reconfigurando o âmbito do sensível e, 
portanto, a nossa maneira de olhar para aquilo que nos rodeia. O ato de pro-
duzir e ver fotografias, torna-se, a partir deste ponto de vista, um ato político 
e necessário. 

1 O Grifo é do autor..
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Em um contexto inundado por imagens, a fotografia assume um pa-
pel cada vez mais central, tanto como forma de comunicação quanto como 
forma de expressão. Atualmente, somos todos tanto produtores quanto con-
sumidores de fotografias. Os dispositivos eletrônicos, como smartphones e 
tablets são equipados com câmeras fotográficas cada vez mais inteligentes e 
eficientes em termos de qualidade e possibilidade de imagem. As redes so-
ciais, como Instagram, por exemplo, contribuem para uma proliferação de 
imagens e para a construção, através destas, de uma realidade que é ela pró-
pria real-ficcional. Como encontrar a linha tênue que separa realidade e fic-
ção nos tempos atuais? Mais do que questionar a crença na imagem, a questão 
que se impõe me parece ser sobre quais as possibilidades que o encontro com 
a ficção, no sentido trazido por Rancière, é capaz de proporcionar. Neste con-
texto, de redes virtuais interconectadas em tempo real, de falência das utopias 
e de ideais políticos, sociais, culturais e econômicos, compreendo que a ficção, 
sobretudo na forma da narrativa fotográfica, desponta como um caminho 
possível, como um lugar onde ainda é possível dialogar com os tempos. 

É dentro deste cenário que proponho refletir sobre o trabalho de dois 
artistas brasileiros, Romy Pocztaruk e André Penteado, e como suas propostas 
poéticas reivindicam, ao mesmo tempo em que proporcionam, novas leituras 
históricas ao criar narrativas que revisitam marcos da história brasileira. Nes-
tes dois casos específicos, defendo que é no encontro entre o real e o ficcional 
da imagem fotográfica e a narrativa criada pela obra que estes trabalhos se 
tornam políticos, uma vez que suspendem o nosso olhar, oferecendo novos 
caminhos e possibilidades para repensar o passado, compreender o presente 
e, por que não, projetar um futuro. Na produção de Romy, em especial no 
trabalho Bombrasil (2017-2018), sobre a qual me aterei em seguida, isso se 
dá na forma de uma instalação no espaço expositivo. No projeto de Penteado, 
intitulado Rastros, Traços e Vestígios, a fotografia ocupa a página impressa e 
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a narrativa ganha forma através dos fotolivros Cabanagem (2015) e Missão 
Francesa (2017). 

Bombrasil 

Romy Pocztaruk, artista visual nascida em Porto Alegre, em 1983, se 
interessa por produzir obras que trabalham no limiar entre realidade e ficção, 
que lidam com simulações e proporcionam a reflexão sobre o cruzamento 
dos múltiplos campos e disciplinas com a arte. Com um viés marcadamente 
político, suas produções se desdobram a partir de elementos históricos, natu-
rais e, por vezes, científicos. Em mais de uma série, a artista explora locais for-
temente marcados pela memória coletiva. É o caso, por exemplo do projeto 
Olympia, que teve início em 2013 e segue em andamento, no qual Romy visita 
e registra cidades e parques que foram sede dos Jogos Olímpicos; ou A última 
aventura, trabalho de 2011, exposto na 31ª Bienal de São Paulo, no qual a 
artista investiga o projeto faraônico de construção da Rodovia Transama-
zônica, apresentando, por meio da fotografia, o que restou desta empreitada 
nos dias atuais. Para construir este trabalho, a artista passou um mês viajando 
pela Rodovia, registrando cidades, casas, espaços de lazer, bibliotecas, etc. que 
foram erguidas a partir do sonho de conectar o país por uma autoestrada 
de leste a oeste, lançado pelo governo militar de Emílio Garrastazu Médici 
(1969-1974). Proposto durante a Ditadura Militar, tal empreendimento levou 
ao norte do país a esperança por uma vida melhor e movimentou milhares de 
trabalhadores para a região, que imigraram por acreditar que lá encontrariam 
uma nova oportunidade de vida. Ao longo do percurso, Romy visitou diver-
sas cidades que foram erguidas sob um forte discurso nacionalista e utópico, 
baseados na promessa de um futuro mais próspero.
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Entretanto, o que suas fotografias revelam são lugares onde o tempo 
foi suspenso, onde o fracasso dos sonhos e o abandono da utopia estão estam-
pados nos rastros e vestígios que formam, hoje, a paisagem local. Para isso, 
vale-se de imagens de grande formato, quase sempre realizadas em um plano 
frontal, com uma grande riqueza de detalhes e um forte caráter narrativo. 
Nestas séries, Romy retrata estes locais tal e qual se encontram, dando a ver 
as marcas do tempo e da pobreza, resíduos que demonstram o anacronismo 
das vidas que ali permaneceram. 

 Sua obra mais recente, Bombrasil, também está relacionada a este ce-
nário de utopia, de sonho e de ideal nacionalista. Mais uma vez, o trabalho 
explora o cenário e a memória da Ditadura Militar. Dessa vez, entretanto, 
Romy escolhe a corrida armamentista, própria do período da Guerra Fria, 
como objeto central para sua investigação. Entre as décadas de 1960 e 1980, 
o governo mantinha, de forma secreta, um projeto para a construção de uma 
bomba nuclear em solo brasileiro. Datam desta época a construção das usinas 
nucleares de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, as quais Romy visitou e regis-
trou em fotografias que, mais uma vez, demonstram de forma contundente a 
decadência de um projeto utópico – e, neste caso, absurdo. 

O trabalho foi montado pela primeira vez no Panorama da Arte Bra-
sileira, realizado no Museu de Arte Moderna (MAM), de São Paulo, em 2017. 
Nesta ocasião, foram apresentados grandes painéis que formavam composi-
ções com fotografias coloridas, feitas pela artista dentro das usinas nucleares 
de Angra dos Reis (Figura 1). Para a exposição RSXXI – Rio Grande do Sul 
Experimental, com curadoria de Paulo Herkenhoff, realizada entre junho e 
julho de 2018, a artista apresentou um desdobramento do primeiro trabalho2. 

2  A mesma instalação foi posteriormente apresentada na Zipper Galeria, em São Paulo, entre 
agosto e setembro de 2018. 
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Criou uma instalação que ocupa o ambiente expositivo com uma estrutura 
metálica labiríntica, no qual estão penduradas as fotografias – uma mescla de 
imagens capturadas pela artista nas usinas e imagens de arquivo, sempre em 
preto e branco. Acompanham as imagens, cartazes gráficos, criados em par-
ceria com a designer Ana Rachel, que estampam slogans e dizeres da época 
que defendiam e encorajavam o programa nuclear (“Físico prevê três anos 
para a bomba”; “Brasil prepara local para teste nuclear”; “protocolos secretos 
existem”). No espaço por entre as estruturas foram colocadas diferentes plan-
tas (Figuras 2 e 3). A cenografia foi pensada para remeter a um estande da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear, apresentado na exposição “Átomos 
em Ação”, em 1959. 

Todos os seus projetos começam a partir de uma longa pesquisa so-
bre os fatos. São eles que dão o start para a construção da obra. A investigação 
e a releitura da história, a partir do olhar contemporâneo aguçado, assume as-
sim os ares de crítica. É central na poética de Romy, o interesse por descobrir 
os resquícios destas utopias fracassadas. O que havia antes e o que existe ago-
ra? Como a história se relaciona com o hoje? Neste sentido, é possível pensar 
que ela opera como uma artista-historiadora. Carrega em suas escolhas um 
desejo de desvendar a memória e a história que formam a nossa identidade 
nacional.

  De acordo com Paulo Herkenhoff, o “seu ‘julgamento da história’ das 
grandes estratégias do poder na ditadura de 1964 contribui para a educação 
e para a democracia no presente” (2018, p.93). Ou seja, Romy, ao abordar 
a história reelabora de forma crítica o passado. Ao trazer para o presente a 
memória de um fato do passado por meio de uma visão crítica e de uma obra 
de forte impacto visual, a artista colabora para produzir novos significados 
e sentidos da nossa visão da história do Brasil e nos permite projetar novos 
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pensamentos para o futuro.   

 Assim, Bombrasil é um trabalho que, como apontou a curadora Luisa 
Duarte, nos demonstra a paridade entre memória e resistência. Romy cons-
trói uma narrativa na qual a decadência mistura-se ao anacronismo, o es-
quecido torna-se instigante, a memória transmuta-se em uma nova história, 
belamente crítica. É precisamente esta atmosfera, fora do tempo, anacrônica, 
criada pela artista a partir de uma narrativa entre o passado e o presente, 
entre o que um dia foi sonho e a realidade do hoje, que realidade e ficção se 
encontram. Por meio desta relação, Romy explora e destrincha os processos 
de um país que desde sempre sonha em ser algo além do que ele é. 

Rastros, traços e vestígios

   Desde 2015, André Penteado, artista paulistano nascido em 
1970, dedica-se ao projeto Rastros, traços e vestígios que tem como objetivo 
central propor uma reflexão sobre o Brasil atual utilizando a fotografia para 
investigar fatos que marcam a história do país e que ocorreram antes mesmo 
da invenção da fotografia. No mesmo sentido que Romy, é possível afirmar 
que Penteado atua como um fotógrafo-historiador. Parte do paralelo entre o 
trabalho do fotógrafo – que, a princípio, está sempre conectado com a rea-
lidade – com o do historiador, que narra a história a partir dos fatos reais. É 
justamente neste pequeno hiato, onde cabe a dúvida, que o artista situa seu 
trabalho. Como é possível alegar que estas produções não são marcadas pelas 
decisões ideológicas e de expressão de seus autores? Assim, lança as pergun-
tas que norteiam seu projeto: “o que é um documento? Como certas narrati-
vas históricas são perpetuadas? Quais resíduos do passado ainda existem no 
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presente?”3.

Diferentemente de Romy, que utiliza a imagem em grande formato 
e, em Bombrasil, a instalação, Penteado escolhe como meio para sua poética 
o fotolivro, ou seja, um livro no qual a mensagem principal é dada pela ima-
gem. O livro fotográfico pressupõe que uma narrativa irá se desenrolar nas 
páginas. Podendo assumir diversos formatos e estruturas, o fotolivro, uma 
vez que é formado por uma escolha precisa de fotografias e por uma série de 
decisões feitas durante a edição e a sequencialização das fotografias, também 
carrega no seu cerne um caráter real-ficcional. É fruto de uma intenção clara 
que constrói a partir da sequência o sentido desejado. Na estruturação de um 
fotolivro o sentido é conformado pelo todo e não pela imagem única. Como 
no cinema, o encadeamento dos quadros, ou seja, a ordem das imagens é a 
responsável por criar a atmosfera, o tom e a mensagem da publicação. Assim, 
as escolhas não são por acaso, uma imagem é sucedida e precedida por outras 
imagens específicas, pensadas ao longo do processo de criação do artista.  

 Cabanagem4, publicado em 2015, é o primeiro fotolivro do projeto. 
Nele, Penteado se dedica a investigar a Revolta da Cabanagem, ou Revolta 
dos Cabanos, ocorrida na Província do Grão-Pará – região hoje abrangida 
pelos estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia –, entre 1835 
e 1840. Mesmo após a Independência do Brasil, em 1822, o território seguia 
sob forte influência portuguesa e relegado à uma irrelevância política por 
parte de Dom Pedro I. Índios, negros, mestiços e parte da classe média revol-
tou-se, então, contra a situação de pobreza da região, declarando guerra ao 

3  Site do artista. Disponível em: http://andrepenteado.com/trabalhos/livros/cabanagem-2015/, acessado 
em 06/10/2018. 

4  Uma visualização em vídeo do livro está disponível em: https://vimeo.com/144855448. Acessado em 
06/10/2018.  
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governo regencial. O desejo dos cabanos, como foram nomeados por mora-
rem em cabanas de barro, era melhorar a situação de vida de seus habitantes, 
ampliar a importância política do território e livrar-se das amarras da colônia 
portuguesa. 

 O livro de Penteado parte deste fato histórico para explorar no pre-
sente os rastros e vestígios da revolta. O que, desta história, ficou marcado 
nestes estados e cidades? O que guardam na memória os descendentes dos 
Cabanos? Como é possível ressignificar a história do Brasil? Assim, o artista 
percorreu cidades como Belém, Vila de São Francisco Xavier, Cametá, Vigia e 
Ilha de Tatuoca procurando evidências factuais e metafóricas do movimento. 

 O resultado são dois fotolivros, acompanhados por um encarte em 
papel jornal escrito pela historiadora Magda Ricci, no qual ela discorre sobre 
a Revolta da Cabanagem. É este texto, ao lado do título, que indica ao leitor 
sobre o que aquelas fotografias falam. O primeiro livro, maior, de capa verde, 
contém uma sequência de fotografias de lugares. São paisagens naturais, salas, 
escritórios, ruínas, monumentos, detalhes e fragmentos de construções, casas, 
ruas, documentos e arquivos que se intercalam, criando um ritmo narrativo 
forte e sombrio. Locais que, de alguma forma, para Penteado, remetem aos 
espaços da Revolta, ou, mais precisamente, àquilo que foi construído em cima 
da Revolta. Estas imagens são marcas da cultura local e criam uma memória 
nova que, a partir do presente, volta seu olhar para o passado. Por entre estas 
imagens, nas quais a presença das pessoas é marcada justamente pela sua 
ausência, aparecem cenas de violência atuais, imagens retiradas da mídia, de 
corpos mortos em atos brutais. Os mesmos corpos negros, pobres, que se-
guem, hoje, marginalizados e violentados (Figura 4). O segundo livro, menor 
e de capa vermelha, em certo sentido é mais leve que o primeiro. Ele reúne 
uma série de retratos de pessoas que, de alguma forma estão ligadas ou rela-
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cionam-se à Cabanagem (Figura 5).

 Missão Francesa5, publicado em 2017, segue nesta mesma linha. 
Aborda outro aspecto fundamental na formação da cultura do país: a che-
gada, no Rio de Janeiro, em 1816, de um grupo de artistas franceses que vie-
ram ao Brasil para implementar o ensino formal das Belas Artes. De fato, a 
influência destes artistas e o estabelecimento de uma Escola de Belas Artes 
de ensino superior marcou profundamente não apenas a produção da época, 
mas as próprias estruturas da cultura e da educação no país. Além disso, a 
Missão também teve o importante papel de atualizar a arte brasileira em re-
lação ao que estava sendo feito, naquele momento, na Europa. 

Para construir seu fotolivro, Penteado fotografou locais, personagens 
e acervos relacionados à Missão, como o Museu Nacional de Belas Artes, a 
Escola de Belas Artes e a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), o antigo Paço Imperial, a fachada do prédio origi-
nal da Academia de Belas Artes, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro; bem 
como descentes de Nicolas-Antoine Taunay, alunos e professores das escolas 
de artes e arquitetura da UFRJ e, ainda, pinturas, desenhos e esculturas dos 
artistas que fizeram parte da Missão, pertencentes aos acervos das institui-
ções visitadas. São mais de 120 fotografias que criam, novamente, como em 
Cabanagem, uma narrativa que fala não apenas sobre a história, mas sobre 
como o presente é modelado por este passado. O encadeamento das fotogra-
fias, que apresentam salas de museus, detalhes de pinturas, pessoas, escultu-
ras, cria uma atmosfera densa que revela, em seus detalhes, uma decadência, 
uma espécie de ruína do legado daquele projeto (Figura 6). A crítica de Pen-
teado, desta forma, se faz pungente e impactante.  

5  Um vídeo do livro está disponível em: https://vimeo.com/230643002. Acessado em 06/10/2018.  
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Assim como ocorre em Bombrasil, de Romy, nestas narrativas, cons-
truídas por Penteado, passado e presente convivem, ocupam o mesmo espa-
ço, criando assim um olhar crítico sobre a construção não apenas do país, 
mas sobre a identidade brasileira como um todo. Apesar de suas fotografias 
apresentarem lugares, pinturas, esculturas e pessoas que se relacionam com 
estes locais, elas criam também uma história que fica entre o fato e a fic-
ção. Como revisitamos um passado histórico se não for sob o olhar do hoje? 
Como é possível reler o passado se não a partir daquilo que somos e sabemos 
hoje? A memória é, também ela, sempre uma construção. E é neste encontro, 
entre o fato, o real, e o que é criado a partir dele, que Penteado trabalha. Nesse 
sentido, a escolha pela fotografia não poderia ser mais acertada, uma vez que 
ela própria carrega esta ambiguidade entre ser fato e ser ficção; carrega a re-
lação com o referente, mas é também um meio de expressão permeado pela 
subjetividade do fotógrafo. Como afirma o artista:  

Se tanto a fotografia quanto a historiografia partem da realidade, é possível dizer 
que ambas são resultado de decisões ideológicas daqueles que as realizam. Sendo as-
sim, a fotografia pode ser um instrumento pertinente para reflexão sobre o processo 
de criação de narrativas históricas e para a investigação do passado. (PENTEADO, 
2018)

Com Rastros, traços e vestígios, Penteado propõe uma reflexão sobre 
o Brasil atual através de uma investigação fotográfica que se constitui como 
uma narrativa real-ficcional. Vale-se do presente para abordar do passado, 
criando uma ponte anacrônica que, através do sensível, nos permite refletir 
sobre os caminhos que conformam no país em que vivemos hoje.  

A ficção como caminho político

Até aqui, procurei descrever e exemplificar os trabalhos de Romy e 
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Penteado, buscando demonstrar como as obras são formadas e em quais in-
teresses os artistas centram suas pesquisas. A relação com a história e com a 
memória pode ficar clara através da análise das narrativas criadas por ambos. 
Gostaria, a partir de agora, de retomar a ideia do encontro entre realidade, 
ficção e política, com a qual abri este artigo. 

 Em primeiro lugar, é preciso distinguir entre duas presenças da fic-
ção, que aparecem e se articulam de formas diferentes. Como apresentei ante-
riormente, atribuo à subjetividade do autor, presente em suas fotografias, um 
contingente ficcional da imagem. Ou seja, a imagem é sempre real-ficcional, 
pois carrega, além da conexão com o real, as intenções de quem a faz. Nes-
te sentido, contribui para esta discussão o pensamento de David Green & 
Joanna Lowry (2007) a respeito do ato fotográfico. Para os autores, foi Peirce 
quem demonstrou que o signo indicial tinha menos relação com as suas ori-
gens causais do que com o modo de referir-se ao ato de sua própria inscrição. 
“Por esta razão, as fotografias não são indiciais apenas porque a luz se registra 
em um instante sobre uma porção de película fotossensível, mas sim, e sobre-
tudo, porque foram feitas” (2007, p.50). 

Conforme Green & Lowry: “estes dois exemplos de indicialidade, um 
como uma marca física de um fato, o outro como um gesto performativo que 
aponta para este fato, invocam uma relação com o real que parece ser consubs-
tancial à imagem fotográfica” (2007, p.50). Entretanto, se ambos carregam 
uma certa promessa de segurança em sua relação com o real – o fotógrafo 
não só capturou o que esteve diante dele, como também performou o ato 
fotográfico –, simultaneamente, ambos também subvertem esta segurança, 
supondo que o fotógrafo poderia reagir e escolher qualquer ponto de vista 
diante do fato, imagem, objeto ou paisagem. Ao compreenderem o ato 
fotográfico como performativo, os autores colocam em primeiro plano 
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“a ideia de um gesto, uma maneira de sinalizar algo, também baseado na 
especificidade de um tempo e lugar concretos” (2007, p.50), assim a foto-
grafia, mais do que representar o real, serve para designá-lo. A partir deste 
pensamento, posso voltar às imagens produzidas por Romy e aos fotolivros 
de Penteado e entendê-los como documentos reais-ficcionais. Temos assim a 
ficção como a presença da subjetividade do fotógrafo na imagem.

A segunda presença da ficção está na relação que ela permite esta-
belecer com a realidade. Isto é, em como podemos, a partir da ficção, refletir 
e compreender a realidade. Como afirma Rancière: “O real precisa ser fic-
cionalizado para ser pensado” (2009, p.58) e é por este caminho que se dá 
o encontro com a política. Neste sentido, o contexto em que as obras estão 
inseridas se torna, também, relevante. Hoje, não há mais uma grande narra-
tiva que balize nossos tempos, mas sim uma verdadeira miríade de pequenas 
narrativas pessoais. A ficção aparece então como alternativa, como meio para 
compreender diferentes contextos e momentos, seja no passado ou no pre-
sente e permite projetar novos futuros.  

É o que aponta o crítico literário britânico Frank Kermode, ao afir-
mar que “as ficções são os agentes da mudança” (2000, p.39). O autor aborda 
a teoria da ficção como uma possibilidade para compreender a história e o 
lugar do homem contemporâneo nesta. Conforme aponta, nossa concepção 
de mundo está estruturada a partir da noção de início e de fim. Sabemos que 
tudo tem um início e que tudo, um dia, irá acabar. A ficção, então, de acordo 
com o autor, nos ajuda a elaborar o curso da história enquanto a vivemos. 
Encontramos nela uma forma de tornar a existência tolerável. A ficção satis-
faz as nossas necessidades, pois ela também cria recortes, impõe inícios e fins. 
“Homens no meio da história fazem consideráveis investimentos imaginati-
vos em padrões coerentes que, pela noção de um fim, tornam possível uma 
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consonância satisfatória com as origens e com o meio” (2000, p.17).  

Ao trabalho de Penteado, soma-se, o processo criativo de sequen-
cialização das imagens que conforma em uma narrativa fechada, devido ao 
formato de seus livros. Há um início, um meio e um fim determinados pelo 
folhear das páginas e a escolha de como contar esta história está diretamente 
ligada as decisões editoriais tomadas no momento de feitura da publicação. 
Da mesma forma, o ambiente expositivo criado por Romy, ao remeter a um 
antigo estande da Comissão Nacional de Energia Nuclear e misturar fotogra-
fias próprias e de arquivo dispostas em uma estrutura labiríntica, cria uma 
cenografia que é, em si, também a criação de uma narrativa específica. O que 
é apresentado não são apenas fatos, documentos ou algum evento do passado 
histórico brasileiro, mas sim uma releitura crítica e sensível capaz de colocar 
o espectador em suspensão e, desta forma, reconfigurar os sentidos. Ambos 
artistas encontram na linha tênue que separa realidade e ficção o espaço para 
a sua expressão, criando obras que, justamente, tensionam esta relação. Suas 
narrativas revisitam e revisam a história e, pelo olhar anacrônico, esta pode 
ser ressignificada.  

São, assim, imagens necessárias, pois permitem ao público espectador, 
ou leitor, assimilar o que carregamos hoje de um passado importante e mui-
tas vezes esquecido. São imagens que apostam em uma transformação a par-
tir do olhar. Nesse sentido, afirmo que suas séries operam, conforme postula 
Rancière acerca do artista crítico. Segundo o autor, este tipo de artista “sem-
pre se propõe produzir o curto-circuito e o choque que revelam o segredo 
ocultado pela exibição de imagens” (2012, p.32). Para o filósofo, é tarefa dos 
artistas propor caminhos que contribuam para mudar o já estabelecido.  

As estratégias dos artistas que se propõem mudar os referenciais do que é visível e 
enunciável, mostrar o que não era visto, mostrar de outro jeito o que não era facil-
mente visto, correlacionar o que não estava correlacionado, com o objetivo de pro-
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duzir rupturas no tecido sensível das percepções e na dinâmica dos afetos. Esse é o 
trabalho da ficção. Ficção não é criação de um mundo imaginário oposto ao mundo 
real. É o trabalho que realiza dissensos, que muda os modos de apresentação sensí-
vel e as formas de enunciação, mudando quadros, escalas ou ritmos, construindo 
relações novas entre a aparência e a realidade, o singular e o comum, o visível e sua 
significação. Esse trabalho muda as coordenadas do representável; muda nossa per-
cepção dos acontecimentos sensíveis, nossa maneira de relacioná-los com os sujeitos, 
o modo como nosso mundo é povoado de acontecimentos e figuras. (RANCIÈRE, 
2012, p.64-65) 

Se a máxima de que olhamos fotografias para aprender a ver mais, 
fazemos isto também para apreender o mundo a partir do olhar do outro, 
porque ver fotografias é ver a partir do olhar alheio. Nessa troca, entre o es-
pectador, a coisa fotografada e o fotógrafo, a poesia sensível opera desestabi-
lizando certezas e provocando mudanças. Os trabalhos de Romy e Penteado, 
ao recriarem a história a partir da criação de narrativas visuais, tocam assim o 
âmbito da política. Os artistas, como demonstrei, atuam como historiadores, 
como exploradores do passado e do presente, daquilo que nos forma e que 
constitui uma identidade brasileira. Agem a partir do impulso e da vontade 
de compreenderem seu país, sua história e não apenas isso, mas desvendar 
como o passado encontra ressonância a partir do olhar contemporâneo. Tais 
empreitadas contribuem para transformar nosso olhar e nosso entendimento 
de fatos que marcam a história do Brasil. Estes são reatualizados e, por meio 
da arte, se mantém vivos. Memórias pulsantes para não nos deixar esquecer 
aquilo que marca a trajetória do país e nos constrói enquanto nação.  

A relação da fotografia com a atestação da verdade, com o fato, com 
o documento é, assim, apropriada pelo campo da arte para transformar o 
fato em um caminho autoral que, ao suspender o olhar do espectador toca o 
âmbito do sensível. Em tempos sombrios como os que vivemos atualmente, 
reconfigurar o pensamento e pensar através da arte se faz tarefa fundamental 
e urgente. É, também, uma importante forma de resistência. Nestes trabalhos, 
a política se torna sensível, o olhar descobre uma nova camada de sentido, e a 
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história, relida, pode permitir novos caminhos para o futuro que está por vir. 
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ABSTRACT 

This article aims to analyse some 
photographs of Miguel Rio Branco 
who, unlike theirs predecessors in 
the documentation of certain social 
groups in Brazil, sought to break the 
Other’s representation from a foreign, 
stereotyped and univocal vision. In 
documenting groups notably oppressed 
like prostitutes and homeless, he 
produced images free from the 
romantic and exotic eyes prevalent 
among the pioneers of photography 
who travelled the Brazilian territory 
from the second half of nineteenth 
century.
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo analisar 
algumas fotografias de Miguel Rio 

Branco que, diferente de muitos de 
seus predecessores que atuaram 

na documentação de determinados 
grupos sociais no Brasil, buscaram 

romper com a representação do 
Outro segundo uma visão externa, 

estereotipada e unívoca. Ao 
documentar grupos marcadamente 

oprimidos como prostituas e moradores 
de ruas, ele produziu imagens libertas 

do olhar romântico predominante entre 
fotógrafos viajantes que percorreram o 
território brasileiro a partir da segunda 

metade do século XIX.
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No livro “Fotografia Brasileira Contemporânea”, publicado por ocasião 
da exposição homônima, realizada em Frankfurt, em 1994, o museólogo e 
curador Paulo Herkenhoff analisa a história recente da fotografia brasileira 
e observa que durante a ditadura de 1964 a cultura no país voltou-se para 
a formulação de estratégias políticas para fazer frente ao regime militar, 
como a tática prevalecente da denúncia sutil  através do fotojornalismo. Ele 
observa, porém, que com a lenta distensão política no final da década de 
1970 a fotografia começou a se abrir para diferentes formas de expressão, se 
libertando “daquela tarefa de revolta e defesa da liberdade” (HERKENHOFF, 
1994, p. 43). 

Esta exposição apresentou três gerações de fotógrafos, cujas imagens, 
segundo seu curador,  “não pretendem ser um retrato do Brasil, mas o 
recorte de uma atitude”. Nela, Herkenhoff aponta Miguel Rio Branco (1946 
-), juntamente com  Claudia Andujar (1931 -) e Mário Cravo Neto (1947 
- 2009), como integrantes da primeira geração que, na década de 1970, 
mostrou uma “atitude de experimentação que se expande, alcançando seu 
ponto principal na atualidade”. Além disso, Herkenhoff ainda afirma que 
esses fotógrafos “vivem a busca incessante da alteridade, da apreensão desse 
ser incomensurável, o Outro”, ressaltando o fato de que, numa sociedade 
complexa como a brasileira, com sua violenta história, sua formação étnica e 
sua estrutura de classes, a cultura do século XX mantém um traço de busca 
de identidade nacional contra um passado colonial (HERKENHOFF, 1994, 
p. 43-44).

Nesse sentido, a motivação deste artigo, parte de uma esquisa de 
doutorado,1 se deu pela tentativa de compreender tal atitude pioneira de 

1  A pesquisa “Rupturas na Fotografia Brasileira: a poética engajada de Claudia Andujar, Miguel Rio 
Branco e Mario Cravo Neto” foi desenvolvida dentro do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 
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Miguel Rio Branco que poderia ser identificada como fundadora de uma 
nova fase na fotografia brasileira. Afinal, além de explorar novas estratégias 
estéticas que flexibilizam as fronteiras entre arte e documentação, seus 
trabalhos marcariam um momento singular na história da fotografia no 
Brasil em que os sujeitos fotografados – no seu caso prostitutas, moradores 
de rua, pequenos comerciantes, entre outros – vivem um processo dialógico 
de construção de sua identidade. 

Assim, esta “atitude de experimentação” poética e politicamente 
engajada para construção da representação do Outro, que o coloca em 
estado de resistência frente as adversidades da vida, contrastaria não 
apenas com os retratos dos “tipos sociais” realizados sob o olhar exótico e 
romântico dos fotógrafos viajantes que percorreram o território brasileiro 
a partir da segunda metade do século XIX, mas também com os registros 
de fotojornalistas nacionais e estrangeiros que atuaram nas revistas e jornais 
em meados do século XX documentando e denunciando os dramas sociais, 
a pobreza e violência no país. Por isso, se torna necessária aqui uma breve 
apresentação histórica dessas documentações no Brasil antes de se analisar 
os trabalhos de Rio Branco.

Breve histórico da documentação no Brasil

O advento da fotografia se deu no início do século XIX, período 
marcado por uma concepção de História inspirada na filosofia positivista, na 
qual o conceito de documento histórico estava diretamente associado à noção 

Comunicação da Universidade de Brasília (FAC-UnB), tem como objetivo entender como as obras destes 
três fotógrafos contribuem para o alargamento das fronteiras que delimitavam o conceito de “fotografia 
documental” no Brasil (MORAES, 2017).
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de prova. Esta época era considerada como a “era da revolução”, em razão das 
grandes revoluções sociais e políticas que aconteciam nos Estados Unidos 
e na Europa, notadamente na França. É então neste cenário de revolução 
e progresso científico que esse novo tipo de imagem surgiu, juntamente 
com a rápida industrialização, o crescimento das ferrovias, uma acelerada 
concentração de pessoas nas zonas urbanas vindas das áreas rurais, uma 
crescente estratificação da sociedade em grupos de operários, comerciantes e 
um pequeno número de magnatas.

O conceito de fotografia enquanto imagem objetiva e utilitária 
estava em consonância com a racionalidade instrumental, a mecanização e 
o espírito capitalista da época. Desde a divulgação de sua invenção, o seu 
suposto poder de reproduzir com exatidão a realidade lhe assegurou um 
caráter essencialmente documental. Em seu discurso realizado no dia três 
de julho de 1839, François Arago anunciou, na Câmara dos Deputados, em 
Paris, a invenção da fotografia por Louis Jacques Mandé Daguerre e Joseph 
Nicéphore Niépce (já falecido na época), ressaltando as qualidades técnicas 
e as capacidades deste novo tipo de imagem (o daguerreótipo) de contribuir 
com os mais variados campos da ciência e da arte. Na ocasião Arago afirmou 
que: 

Uma vez que esta invenção segue as leis da geometria, será possível restabelecer 
com um pequeno número de determinados fatores o tamanho exato dos mais altos 
pontos das estruturas mais inacessíveis (ARAGO, 1980, p. 17).

 Nesse contexto, a fotografia foi promovida pelas sociedades 
industrializadas como um dos meios mais apropriados para registrar as 
transformações físicas das cidades, as guerras, as revoluções, os desastres 
naturais, as condições da vida cotidiana dos homens no mundo, bem como 
para representar a visão científica sobre as plantas e animais pesquisados 
pelas ciências biológicas, os sintomas de doenças tratadas pela medicina, os 
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fenômenos dos astros e corpos celestes estudados pela astronomia e sobre 
tantos outros objetos de pesquisa nos mais variados campos do saber para os 
quais a fotografia tornou-se uma das principais ferramentas de análise. 

A nitidez das imagens, a organização em ensaios ou séries e os 
métodos de catalogação e arquivamento em temas específicos eram algumas 
das exigências destas documentações que, a partir de meados do século XIX, 
buscaram descobrir e registrar as mais diversas regiões a fim de construir 
uma “enciclopédia visual” do mundo. Os exploradores europeus, por 
exemplo, se dedicaram às missões fotográficas com objetivos científicos na 
África e também com intuito de documentar o ambiente e as populações 
principalmente na Ásia e no Oriente Médio, visando fornecer imagens 
“exóticas” bem ao gosto das sociedades europeias da época que fomentavam, 
por sua vez, o comércio de postais ilustrados com retratos e vistas dessas 
regiões, sobretudo do Egito (SOUSA, 2000). 

No Brasil, assim como em outros países, a fotografia substituiu os 
retratos pictóricos e despertou o interesse das classes mais abastadas da 
sociedade pelas novas formas de representação que, comparadas à pintura, 
apresentavam-se muito mais próximas do real. Dessa forma, não tardou para 
que os primeiros fotógrafos estrangeiros, chegando ao país, oferecessem seus 
serviços como retratistas por meio de anúncios nos jornais locais.  

Beneficiando-se dos novos processos do colódio úmido e, 
posteriormente, das placas secas já industrializadas, esses fotógrafos 
dedicaram-se ao longo da segunda metade do século XIX e começo do 
século XX à produção de imagens panorâmicas das cidades e paisagens 
naturais brasileiras, bem como de retratos dos “tipos sociais” do país. Essas 
imagens serviam não apenas como objeto de contemplação, mas também 
como instrumento de análise da realidade da população e do território do 
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Brasil, dado que a fotografia era tomada como uma testemunha da verdade. 
No entanto, os modos de produção fotográfica nessa época já evidenciavam 
a capacidade do medium de não apenas registrar “realisticamente”, como 
também de construir representações fictícias que, não raro, traziam a marca 
de seu autor e o seu olhar romântico sobre a realidade, reforçando assim a 
ideologia do exotismo – característica marcante nos relatos dos viajantes 
europeus pelas terras brasileiras no século XIX. 

Sobre, por exemplo, os retratos feitos em ambiente externo pelo 
francês Victor Frond (1821-1881), as historiadoras Ângela Magalhães e Nadja 
Peregrino (2004, p. 26) neles identificam uma representação idealizada do 
trabalho escravo “onde o negro é documentado na paisagem que circunda a 
casa grande em cenas plácidas, destituídas de qualquer indício de conflitos”. 
Já nas imagens construídas em estúdio fica evidente a encenação no conjunto 
de retratos de índios com objetos da vida indígena produzido por Marc Ferrez 
(1843-1923) e na “collecção de typos de pretos” realizada por José Christiano 
de Freitas Henriques Junior (1832-1902) que registrava seus personagens 
em poses montadas diante de um fundo neutro ou de cenários pintados 
remetendo ao imaginário europeu. Assim, diante de um mercado em plena 
expansão no que se refere ao consumo de imagens exóticas, comercializadas 
à época principalmente no formato cartão-postal, a venda destas fotografias 
dependiam, salienta o fotógrafo e historiador Boris Kossoy, de uma produção 
“bem ao gosto da antropologia social e das teses racistas em voga na Europa” 
(KOSSOY, 2002, p. 174).

Em meados do século XX, a fotografia ganha definitivamente 
relevância nas páginas das revistas ilustradas brasileiras que começam a 
perceber a sua força expressiva e, sobretudo, o seu poder de comunicação. Do 
final dos anos 1930 até meados dos anos 1940, um novo e importante grupo 
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de fotógrafos chegou ao Brasil, trazendo uma contribuição inestimável, 
tanto do ponto de vista técnico quanto do estético. Alguns destes fotógrafos 
estrangeiros vão se juntar a um grupo de fotógrafos brasileiros sintonizados 
com o movimento fotográfico internacional a fim de formarem a equipe de 
fotografia da revista O Cruzeiro, cujos trabalhos valorizarão um Brasil até 
então desconhecido (FERNANDES JUNIOR, 2003). Jean Manzon (1915-
1990), Pierre Verger (1902-1996), Marcel Gautherot (1910-1996), Ed Keffel, 
Peter Scheier (1908-1979), José de Medeiros (1921-1990), Luís Carlos Barreto 
(1928-), entre outros, irão traçar um novo caminho para a documentação 
fotográfica brasileira, a qual estaria voltada dominantemente para o registro 
do brasileiro, sua cultura, suas crenças e seu cotidiano de trabalho e lazer.

Nessa época, a fotografia brasileira buscou captar a realidade do 
homem nas várias regiões do país, explorando temas como, por exemplo, 
as tribos indígenas, seu cotidiano e rituais, os jangadeiros do nordeste e 
os seringueiros do norte, as comunidades dos pampas no sul, os operários 
nas grandes metrópoles, os flagelados da seca, os sem-terra, os rituais afro-
brasileiros etc. 

De acordo com o historiador e crítico de arte Tadeu Chiarelli 
(1999, p. 132), ainda no período em que a arte modernista estava fixada 
no mapeamento da paisagem humana brasileira, alguns fotógrafos já 
enveredavam para este mesmo foco, porém divididos em duas tendências. 
Enquanto uns seguiam “a preocupação dos pintores mais importantes da 
época”, outros, acompanhavam “uma tendência típica da ‘fotografia verdade’ 
internacional”. Chiarelli, no entanto, observa que, quando a arte brasileira 
volta-se, nos anos 1950, para o discurso de suas especificidades e/ou para a 
exploração de seus limites, esta fotografia que buscava captar a realidade do 
homem local ganhou força e tornou-se 
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[...] se não a única vertente fotográfica existente no país, pelo menos aquela que teria 
encontrado um nicho definido, embora nublado, pelo fato de que, dentro dela, se 
justapõem a questão documental e a expressão artística (CHIARELLI, 1999, p. 132). 

Os fotodocumentaristas se debruçaram sobre os mais variados temas 
e “a razão de ser da própria fotografia passou a ser, no Brasil, o registro – 
ou a construção – da identidade do brasileiro”. Nesse sentido, ao mapear o 
Brasil humano e tornar visível as suas várias expressões e os modos de vida, 
“a fotografia brasileira de fato”, pergunta-se Chiarelli, “identificou o brasileiro, 
ou o homem brasileiro ficou identificado apenas através da imagem que este 
tipo de fotografia criou?” (CHIARELLI, 1999, p. 132).

Mais do que registrar a realidade do Brasil e do brasileiro, muitos 
desses fotógrafos ajudaram a construir esteticamente a imagem da nação 
a partir não apenas de um olhar estrangeiro, mas também de uma busca 
pelo mapeamento da paisagem humana brasileira, que era, desde os anos 
1930, uma tendência da arte modernista brasileira, notadamente da pintura, 
caracterizada fortemente pela preocupação em criar uma iconografia 
nacional.

A partir dos anos 1960, como consequência do processo de 
industrialização, o Brasil testemunhou um período de crescimento nos 
centros urbanos e de aumento do êxodo rural, com o deslocamento de 
grande número de famílias para regiões mais ricas, como Rio de Janeiro e 
São Paulo, as quais já não conseguiam oferecer uma infraestrutura adequada 
àqueles que chegavam, em sua maioria, do Nordeste brasileiro, provocando 
um cenário repleto de problemas sociais nas capitais do país, assim como 
nas zonas rurais que sofriam pelo esquecimento e descaso do poder público. 
Além disso, este período foi também marcado por diversos conflitos políticos 
e ideológicos, devido à instauração de uma ditadura militar em 1964, cujo 
clima de repressão acabou motivando uma atuação cada vez mais crítica 
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e politizada por parte de intelectuais e artistas que passaram a extrair da 
realidade as suas temáticas. 

Ao analisar a produção fotográfica dessa época, Kossoy e Entler (1996) 
afirmam que “o diletantismo estetizado dos fotoclubes e os temas amenos 
da maioria das revistas ilustradas perdem espaço para uma produção mais 
engajada na denúncia dos problemas sociais”. Os pesquisadores destacam, 
além do Jornal do Brasil e do Jornal da Tarde, a revista Realidade como 
“aquela que foi uma das mais importantes publicações desse período” e ainda 
observam que, de um modo geral, a imprensa passou a dedicar mais espaço 
às imagens (KOSSOY, ENTLER, 1996) . 

Diante de um longo período de censura à imprensa e às atividades 
artísticas em geral durante a ditadura militar os documentaristas tiveram 
uma atuação cada vez mais crítica e politizada, utilizando a fotografia como 
representação fiel e objetiva da realidade, portanto, uma poderosa arma de 
denúncia contra desigualdades sociais e de luta pelos direitos civis. Entretanto, 
com o fim da ditadura e o início do processo de redemocratização em 
meados dos anos 1980, percebe-se o surgimento de produções experimentais 
de fotógrafos que continuam a tratar de questões sociais, porém com novas 
abordagens que dissociam seus trabalhos da exclusiva função informativa e, 
por vezes, denuncista da fotografia na imprensa. 

Assim, a partir desse contexto histórico e das questões que colocam 
em xeque o conceito da fotografia como testemunha da verdade, este estudo 
propõe a seguir uma análise das imagens do livro Dulce Sudor Amargo 
(1985) com foco nas fotografias realizadas no final dos 1979 no Pelourinho 
que compõem a parte central dessa publicação.  
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Miguel Rio Branco e a poética do corpo como resistência

No final dos anos 1970 Miguel Rio Branco conheceu a comunidade 
do Maciel, localizada no Pelourinho, em Salvador, Bahia. Na época, passou 
a frequentar regularmente o bairro que se encontrava em situação muito 
diferente daquela do passado, e também do presente. Desde meados do 
século XVI até o início do século XX, concentravam-se no ali as melhores 
moradias e o centro comercial e administrativo de Salvador. Entretanto, 
dos anos 1950 até o seu tombamento como Patrimônio da Humanidade e 
revitalização da sua área nos anos 1980 e 1990, o Pelourinho sofreu um forte 
processo de degradação devido à transferência das atividades econômicas 
para outras localidades da capital baiana, transformando o Centro Histórico 
em um local de criminalidade, violência e prostituição, assim como de 
moradias populares e reduto da cultura negra da cidade. É, portanto, nesse 
contexto que Rio Branco envolveu-se durante nove meses na documentação 
fotográfica e cinematográfica da comunidade do Maciel, registrando as ruínas 
arquitetônicas dos antigos casarões coloniais e retratando de maneira muita 
intensa, íntima e franca os seus moradores nas ruas e na porta de suas casas 
e, principalmente, algumas prostitutas em seus quartos.

Este mergulho na realidade social do Pelourinho deu origem à 
exposição Nada levarei quando morrer aqueles que mim deve cobrarei no 
inferno (sic) que exibiu, em 1980, na Galeria Fotoptica, em São Paulo, e neste 
mesmo ano na Fotogaleria Funarte, no Rio de Janeiro, um conjunto de 50 
fotografias coloridas das ruínas arquitetônicas do bairro e dos seus moradores, 
com destaque para as prostitutas que ali habitavam e trabalhavam. No ano 
seguinte Rio Branco lançou o curta metragem homônimo, filmado em 16mm 
durante três dias, também no Pelourinho, cuja edição, além de trilha sonora 
com músicas brasileiras e estrangeiras, incluía parte das fotografias realizadas 
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na primeira incursão do fotógrafo na região, em 1979.2 E finalmente, em 
1985, o fotógrafo publica Dulce Sudor Amargo, seu primeiro livro com 80 
fotografias de Salvador, sendo a maioria pertencente ao material produzido 
na comunidade do Maciel. 

Ainda que as fotografias feitas em 1979 componham a parte central 
de Dulce Sudor Amargo, Rio Branco insere, principalmente no início de sua 
narrativa, novas imagens produzidas cinco anos depois em outras regiões de 
Salvador. De maneira geral, uma atmosfera de tranquilidade e paz predomina 
nas sequências iniciais do livro, pois trazem fotografias de diversas situações 
corriqueiras do cotidiano da cidade. No entanto, após esta introdução que 
apresenta uma visão amplificada da capital baiana por meio de aspectos 
generalizantes da sua cultura (pescadores e jangadas, candomblé, praia, 
barracas de diversão, capoeira, etc.), eis que surge um grupo de imagens menos 
palatáveis da dura realidade do Pelourinho realizadas nas ruas estreitas e nos 
ambientes fechados e sombrios dos casarões e prostíbulos deste bairro.

Os retratos de prostitutas predominam nesse conjunto de imagens. 
Elas são registradas de maneira direta, e quase sempre frontalmente, revelando 
assim a abordagem franca de Rio Branco, que não parece ter lançado mão do 
flagrante como estratégia de captura do “real”, nem tampouco utilizado recursos 
ficcionais como, por exemplo, a direção dos fotografados ou a preparação 
das cenas. Além disso, a narrativa do livro propõe um sequenciamento e 
combinações de fotografias que articulam aspectos formais e semânticos e 
revelam as estratégias de seu autor para promover conexões subjetivas entre 
elas. Seja pelas tonalidades cromáticas, seja pelo tipo de iluminação ou mesmo 

2  Com o filme Nada levarei quando morrer aqueles que mim deve cobrarei no inferno, Miguel Rio Branco 
ganhou o Prêmio de Melhor Fotografia no Festival de Cinema de Brasília, em 1981, e o Prêmio Especial do 
Júri e da Crítica Internacional do XI Festival Internacional de Curta-Metragem e Documentários de Lille, 
na França. Ver filme: https://www.youtube.com/watch?v=UjMwMSGgsIA
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pela escolha e forma com que objetos e pessoas são aproximados, Rio Branco 
constrói sequências e justaposições que evocam novos sentidos que vão além 
daqueles expressos nas fotos quando consideradas isoladamente. 

As semelhanças formais das imagens num dos dípticos de Dulce 
Sudor Amargo (Fig. 1) podem ser facilmente identificadas, seja pela 
iluminação oblíqua que entra pela portas deixando parte dos objetos ou 
dos personagens parcialmente sombrios, seja pela coloração amarelada ou 
azulada da fachada dos casarões ao fundo ou ainda pelo estilo barroco das 
balaustradas do parapeito nas sacadas das duas fotografias. Entretanto, o que 
nele se destaca, e que predomina nesse conjunto de imagens do livro, é a 
associação estabelecida entre os corpos da mulheres, muitas vezes marcados 
por cicatrizes, e a precariedade de suas moradias. Na imagem da direita, a 
personagem, possivelmente uma prostituta, encontra-se encostada em uma 
parede corroída pelo tempo. Com as mãos na cintura, ela parece ter erguido a 
camiseta e deixado os seios à mostra para posar com altivez para o fotógrafo, 
demostrando segurança e tranquilidade mesmo em um ambiente violento, 
como sugere a imagem à esquerda ao mostrar, entre outras coisas, um revólver 
em uma sacada que, por sua vez, parece ser a mesma da foto ao lado.

De fato, esse grupo de fotografias da comunidade do Maciel é muito 
forte, mas não se trata de um trabalho realizado em torno apenas do sofrimento 
de pessoas vivendo em situação de desigualdade social, já que as imagens 
também exaltam a sexualidade, o erotismo e a sensualidade que emanavam 
dos corpos dessas mulheres e funcionavam como uma forma de resistência 
frente àquele ambiente degradado. Além disso, estas imagens evidenciam uma 
prática fotográfica respeitosa, que envolvia o diálogo fotógrafo-fotografada. A 
proximidade mantida entre eles comprova essa relação dialógica. Ao invés de 
flagrantes ou, por outro lado, de cenas previamente montadas e dirigidas, o 
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que há é uma negociação do fotógrafo com as modelos, que para ele posam de 
modo sedutor (Fig. 2). Esta disposição para o trabalho advinha delas próprias 
que, como admite Rio Branco, “pediam para serem retratadas e faziam os nus”, 
entregues posteriormente em formato de monóculos. O fotógrafo explica 
ainda que as fotos eram feitas pela manhã, quando

[...] todas estavam mais relaxadas; o lado pessoal estava mais presente do que o 
profissional, relacionado à noite, às drogas, à bebida e à sedução. Eram, portanto, as 
mulheres como sustentáculo de uma sociedade destruída pela ação do homem (In: 
BOUSSO, 2012, p. 22).

Nas fotografias de Dulce Sudor Amargo, os corpos, especialmente os 
das prostitutas do Maciel, são representados como símbolos detonadores de 
sensações e questões diversas. Eles trazem inscritos em sua superfícies não 
apenas sinais da passagem do tempo, mas sobretudo marcas advindas da 
existência dessas mulheres em um universo muito particular como era aquele 
do Pelourinho no final dos anos 1970. Ou seja, além de rugas e a aspereza da 
pele, seus corpos exibem marcas das experiências por elas vividas, tornando-
se, por isso, um terreno fértil para a comunicação e a expressão de sua condição 
no mundo. Com essa perspectiva, o fotógrafo soube enxergar e registrar 
a difícil condição social por elas vivida naquele ambiente sem, contudo, 
querer denunciá-la ou mesmo revelar a verdade sobre a sua individualidade, 
observando-as mais por aquilo tinham em comum: as cicatrizes na pele. 

Como nota Paulo Sergio Duarte (2000), as cicatrizes das prostitutas 
singularizam esse grupo de mulheres, pois seus “corpos poderiam se 
confundir com qualquer outro corpo”, não fosse por trazerem “literalmente à 
flor da pele, rastros de existência”. Rastros que mostram como suas peles não 
passaram impunes pela dura experiência de viver desse lado da sociedade. 
O crítico e pesquisador reflete também sobre o simbolismo das cicatrizes e 
a dor que provocam não apenas na pele, como também na vida, no espírito 
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daquelas que as levam: 

[...] cada cicatriz tem um tempo e uma memória guardada na subjetividade dos 
portadores daqueles corpos e esse tempo é toda a eternidade: o instante da dor em 
que a carne foi cortada, a hemorragia, a cicatrização, o processo de incorporação no 
espírito da marca definitiva da violência sofrida ou voluntária (DUARTE, 2000, s/p). 

Tendo provavelmente como causas a violência sexual, os acidentes de 
orgias, os rituais religiosos, as doenças ou ainda as brigas de rua, as cicatrizes 
presentes na pele da maioria das prostituas retratadas por Rio Branco 
mostram como o fotógrafo concentrou-se nessas marcas para documentar 
o universo, por vezes dramático, em que viviam, sem deixar de exaltar o lado 
sensual e atraente que pulsava dos seus corpos. 

Em uma das fotografias desse conjunto (Fig. 3) uma mulher negra 
deitada com as mãos na cabeça e os cotovelos apoiados sobre o colchão olha 
para dentro das lentes do fotógrafo. Sua expressão é serena, mas forte. As 
marcas na pele ou os “rastros de existência” podem ser observados em seu 
rosto e, principalmente, em seus braços. Com formatos e tamanhos diversos, 
tais marcas são, talvez, de espinhas, de pequenos ferimentos casuais, de 
queimaduras de cigarro ou ainda de cortes mais graves a ela desferidos, como, 
por exemplo, uma cicatriz maior próxima ao seu cotovelo direito nos faz crer. 
Mas além do corpo e de suas cicatrizes, o enquadramento e composição desta 
e de outras fotografias nessa parte do livro não deixam de incluir a situação 
do ambiente que pode, por sua vez, ser comparada às condições de vida das 
suas personagens. Assim, o olhar do seu espectador, em uma leitura circular 
dos elementos presentes na imagem, transita pelas marcas do tempo tanto 
no corpo dessa mulher quanto na sua morada. Ou seja, ele circula ora pelas 
cicatrizes na sua pele, ora pelas paredes deterioradas do seu quarto, cuja 
pintura descascada se mistura às folhas de revistas nelas coladas que, além 
de ocultar parte dos rebocos, ainda serve como uma “janela”, um extracampo 
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que transportaria imaginariamente a modelo para outras realidades.

Para Guran (1998), o ato de fotografar se dá em um espaço muito curto 
de tempo, o que resume toda a singularidade e complexidade da fotografia. 
Em um trabalho de documentação, exige-se do fotógrafo o reconhecimento 
antecipado daquilo que se pretende registrar, ou seja, é necessário prever ou 
intuir aquilo que se quer representar. Segundo ele, nem tudo o que se vê é 
fotografável e pode ser traduzido de forma eficiente através da linguagem 
fotográfica, mas:

Por outro lado, uma das potencialidades da fotografia é a de destacar um aspecto 
particular, que se encontra diluído em um vasto e sequencial campo de visão, 
explicitando, através da escolha do momento e do enquadramento, a singularidade e 
transcendência de uma cena (1998, p. 91).

Diante das observações de Guran, é possível avaliarmos que, nos 
retratos das prostitutas feitos por Miguel Rio Branco, mais do que da escolha 
do momento – já que não há flagrante, mas pose –, foi através da escolha do 
enquadramento e, principalmente, das justaposições de imagens nas páginas 
do livro que fotógrafo conseguiu explicitar a singularidade e, sobretudo, a 
transcendência das cenas. Ao escolher determinados enquadramentos 
e justaposições que destacam a sensualidade e as cicatrizes dos corpos 
juntamente com as paredes deterioradas dos ambientes, promovendo assim 
articulações subjetivas eles, o fotógrafo intuiu, dir-se-ia, essas marcas do 
tempo nas pessoas e nas coisas como o fundamento primordial das metáforas 
visuais ambíguas presentes no livro: dor e prazer, drama e erotismo, opressão 
e resistência, pobreza e altivez. 

Em suma, é por meio dessas associações metafóricas que os meros 
documentos fotográficos de Miguel Rio Branco se tornam “imagens-poema”, 
como assim Duarte definiu suas imagens que “se envolvem com os indivíduos 
que vivem à margem, mas que neles alcançam o élan vital e os apresentam 
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como gente saturada de humanidade” (DUARTE, 2000. s/p).

As fotografias na parte central de Dulce Sudor Amargo formam uma 
sequência marcante e são aqui apresentadas tais como aparecem no livro 
(Fig. 4). Elas sugerem a pluralidade de sentidos, incitando a interpretação de 
quem as observa. E fazem isso ao sacodir a visão simplista que as relacionaria 
unicamente à prostituição, à miséria e ao sofrimento, direcionando seu 
espectador para outras possibilidades de interpretação daquele universo 
fotografado. Se por um lado não escondem o drama e a dor de pessoas que 
vivem em moradias precárias e trazem na pele diversas cicatrizes oriundas, 
provavelmente, de cortes, queimaduras e doenças, por outro lado estas 
fotografias (assim como a maioria dos retratos das prostitutas apresentadas 
no livro) foram produzidas a partir de um olhar solidário do fotógrafo para 
com as personagens, cujas representações exaltam a sensualidade dos seus 
corpos e também os seus momentos de prazer e afetividade. Nesse sentido, 
o que se vê é uma desconstrução da suposta mensagem objetiva e unívoca 
na representação fotográfica que, nesses retratos, parte de temas básicos 
(prostituição e desigualdade social) para abordar questões mais amplas e 
subjetivas, não se limitando a tratar unicamente das intempéries na vida de 
pessoas de camadas sociais economicamente desfavorecidas. 

O corpo é um elemento-chave na obra de Rio Branco que, a partir 
dele, constrói boa parte das metáforas visuais de suas narrativas. E em Dulce 
Sudor Amargo, as associações metafóricas criadas pelas justaposições de 
imagens não se restringem apenas às paredes corroídas e aos corpos humanos, 
mas se estendem também aos corpos de animais. Seguindo, então, essa linha 
associativa, o livro apresenta ainda diversas fotografias de cobra, galos e, 
principalmente, cães que aparecem em meio às pessoas, nas ruas, na porta de 
casas e igreja. Dentre elas, destaca-se um dos trabalhos mais famosos de Rio 
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Branco, que não apenas aparece nessa publicação, como também é reutilizado 
em outros projetos de exposição, livro ou projeção. “Dog man” e “Man dog” 
(Fig. 5) são os títulos das imagens que compõem, provavelmente, um dos 
momentos mais fortes de Dulce Sudor Amargo, pois, de forma extremamente 
crua e visceral, expõem a dramática condição de abandono e miséria de um 
cachorro e um homem que, no entanto, lutam para sobreviver. 

Domesticado há milhares de anos e presente em quase todas as 
civilizações no mundo, o cão é um bicho extremamente resistente e leal ao 
dono. Em uma situação na qual o próprio homem – nesta foto generalizando a 
condição social dos moradores de rua do Pelourinho – encontrava-se jogado 
à sorte, sujeito às mais diversas forças de opressão que ali prenominavam na 
época, ao cachorro da imagem ao lado também não lhe restaria, supõe-se, 
muitas opções senão se entregar ao acaso. Entretanto, cá os vemos resilientes. 
Dormindo deitados sobre calçadas sujas de ruas quaisquer do bairro, ambos 
são registrados por Rio Branco em posição semelhantes e a partir de ângulos 
aéreos (em plongé) e iluminação muito similares. Além desses aspectos 
formais que os aproximam, eles ainda compartilham, com persistência, um 
estado comum de penúria que é evidenciado pelas feridas de micoses na pele 
do cão e pelas roupas sujas e rasgadas do homem. Pela força estética que 
possuem, estas fotos já seriam impressionantes se observadas isoladamente, 
no entanto, quando justapostas, elas “se contaminam” e o impacto visual 
do díptico, ao invés de chocar o espectador no que toca à miserabilidade e 
fraqueza do homem, o faz, por outro lado, refletir sobre a resiliência humana 
aqui diretamente equiparada à força e resistência de um cachorro abandonado 
diante das dificuldades de sobreviver sozinho nas ruas. 

Após as últimas fotografias dessa parte central do livro, que 
apresentam cães, galos e pessoas registrados em meios aos escombros do 
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Pelourinho com cores quentes e sob a penumbra dos casarões, a narrativa é 
finalizada com mais algumas imagens de praia, ruas, mercados e personagens 
da vida cotidiana de Salvador, nas quais a iluminação direta pelos raios de 
sol e as cores mais frias como o branco e o azul vistas no começo do livro 
voltam a aparecer. São cenas mais leves da capital baiana que, nesse momento, 
retiram o leitor de um certo tipo de enclausuramento provocado pelas ruas 
estreitas e quartos sombrios daquele bairro e o reconduzem novamente para 
uma visão mais ampla, denotando claramente a existência de uma história 
sobre uma cidade real com personagens reais vivendo em condições e lugares 
específicos e identificáveis nas imagens do livro. 

É inegável que toda a narrativa seja permeada por combinações 
formais (luz e cores saturadas), por associações temáticas subjetivas 
(montagem dos dípticos e  mistura de séries distintas) e por momentos de 
quebras e continuidades (alternância de assuntos e questões) que abstraem 
parcialmente os temas centrais mais óbvios como prostituição e desigualdade 
social e evidenciam a estética expressiva, o olhar pessoal e a capacidade de 
construção poética do seu autor. Porém, são especialmente as fotografias feitas 
no Maciel, com sua carga semântica marcadamente ambígua, que revelam 
com maior contundência a singularidade poética dessa documentação ao 
abordar paradoxalmente o drama e a austeridade das prostitutas do Maciel, 
trazendo mais questões do que afirmações sobre a sua realidade. Com isso, 
o livro, a despeito de sua forte carga humanista, acaba se diferenciando dos 
relatos realistas e, por vezes, denuncistas do fotojornalismo internacional. 
Além disso, as imagens dessas mulheres tornam também Dulce Sudor Amargo 
uma obra pouco convencional para os padrões clássicos das reportagens 
brasileiras da época, nas quais as fotografias eram usadas, em geral, ou como 
arma de denúncia das desigualdades sociais ou ainda como ilustrações dos 
textos que exaltavam muitas das vezes o lado pitoresco das cidades brasileiras 
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como, por exemplo, as representações de uma Salvador de praia, música, festa, 
religiosidade e sem grandes conflitos sociais. 

Considerações finais 

Se a vertente da fotografia voltada, desde anos 1950, à captação da 
realidade do brasileiro foi por um tempo a única existente no Brasil ou pelo 
menos aquela que teria encontrado um nicho definido, como observou 
Chiarelli (1999), ela, entretanto, tem se defrontado nas últimas décadas do 
século XX com trabalhos como estes de Miguel Rio Branco que passam a 
propor novas formas de documentação associadas aos processos criativos da 
arte e à subversão das noções de prova e testemunha da verdade atribuídas 
ao documento fotográfico. Nota-se, então, um momento de virada na 
história da fotografia brasileira, pois, por um lado, o fotógrafo se utiliza de 
novas estratégias estéticas para criação de suas poéticas que se distanciam 
das narrativas factuais e das táticas de denúncia do fotojornalismo que eram 
e ainda são utilizadas por seus contemporâneos nas revistas e jornais do 
Brasil. Por outro lado, ele rompe com as representações exóticas do Outro 
predominantes entre os fotógrafos viajantes que percorreram o território 
brasileiro durante a segunda metade do século XIX. 

Ademais, é preciso ressaltar Rio Branco inclui em sua atitude 
experimental um componente ético essencial e muito tradicional que os 
mantém no campo documental: o engajamento através de um olhar crítico 
sobre a realidade e os processos de marginalização de determinados grupos 
sociais que, em suas imagens, são representados em estado de altivez e 
resistência, mesmo sendo historicamente estigmatizados e vivendo em 
constante situação de ameaça e opressão.
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Característica primordial nos projetos de documentação, o 
engajamento é um aspecto em comum e identificável em seus trabalhos. 
Há em seus projetos a busca por uma identidade nacional que faça frente 
às imagens produzidas pelo olhar estrangeiro com base em nosso passado 
colonial. Diante de uma complexa história de formação da sociedade 
brasileira, Miguel Rio Branco entendeu que era preciso representar o Outro 
liberto não apenas de uma visão externa e estereotipada dos viajantes do 
século XIX, mas também de uma linguagem pretensamente objetiva e realista 
como a utilizada pela imprensa internacional e brasileira com seus registros 
dos dramas sociais e da violência do país. 

Tratar-se-ia, portanto, não de captar o Outro com o auxilio da câmera 
fotográfica, mas de construir ética e artisticamente uma representação poética 
dos sujeitos fotografados, sejam eles prostituas, favelados, moradores de ruas, 
todos vivendo à margem de um sistema dominante e opressor que impera até 
os dias atuais no Brasil. Assim, Rio Branco pode também ser considerado um 
dos principais responsáveis pela inserção da ideia de “fotografia documental” 
no campo das artes visuais no país, contribuindo para as expansão, ou mesmo 
rompimento, das fronteiras que insistem em delimitar os territórios da arte e 
da documentação fotográfica.
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RATIONE IMPERII*
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ABSTRACT 

History repeats itself, the first time as 
tragedy and the second, third, fourth 
... as a staging, or farce. We relive the 
same story continuously. Injustices
and State Arbritaridades> Revolata and 
protests> brutal repression> disputes of
narratives> political persecution> 
criminalization of activists> Injustices 
and State bribes ... We keep on 
repeating the same tragic plot, hoping 
one day to break this cycle. From the 
utopia that took to the streets in 2013,
5 years later, uncertainties with the 
future.
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RESUMO 

A história se repete, a primeira 
vez como tragédia e a segunda, 

terceira, quarta... como encenação, 
ou farsa. Revivemos o mesmo 

enredo continuamente. Injustiças e 
arbritariedades do Estado > Revolata 

e protestos > repressão brutal > 
disputas de narrativas > perseguição 

política > criminalização dos ativistas > 
Injustiças e arbritariedades do Estado... 

Seguimos assim repetindo o mesmo 
enredo trágico, na esperança de um 
dia romper esse ciclo. Da útopia que 
tomaram as ruas em 2013 restaram,

5 anos depois, incertezas com o futuro.
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Fotografia contemporânea; 

documentação expandida; direito à 
cidade; Jornadas de Junho; Memória.
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Logo pela manhã uma multidão se reuniu no Largo de São Francis-
co de Paula, (...) desafiando a proibição policial. Não havia líderes, oradores 
populares começaram a se destacar na enorme multidão que enche a praça, 
proferindo discursos improvisados que mantinham aquecidos os ânimos. As 
autoridades policiais receberam ordem para intervir. Assim que se aproxima, 
a força policial é alvo de vaias e provocações. Quando tenta realizar as prisões, 
começam as pedradas e confrontos. Diante da reação popular, é ordenada 
uma carga de cavalaria contra multidão, de sabre. Começam a cair os feridos, 
o sangue mancha o calçamento das ruas, o tumulto se generaliza. (...) pedra-
das, vindos da população acossada, chovem sobre a brigada de policiais. O 
comércio, os bancos, bares, cafés e as repartições públicas fecham suas portas. 
Os grupos populares se dispersam pelas ruas centrais. O combate era intenso 
(...) Aproveitam-se as reformas que estão em curso para (...) os populares 
se armarem de pedras, paus, ferros e atacarem a guarda da polícia. Esta, por 
sua vez, se utilizava sobretudo de tropas de infantaria, armadas de carabinas 
curtas, e de piquetes de lanceiros da cavalaria. (...) O barulho do combate era 
ensurdecedor, tiros, gritos, tropel de cavalos, vidros estilhaçados, correrias, 
vaias gemidos. (...) Cerca de 3 mil pessoas desfilam pelas ruas centrais da 
cidade, gritando palavras de ordem, e se dirigem ameaçadoramente para o 
Palácio do Catete, sede do governo da República.

“Esse crime, o crime sagrado de ser divergente, nós o cometeremos sem-
pre.” Pagu

A descrição feita sobre a revolta popular que convulsionou o Rio de 
Janeiro no dia 10 de novembro de 1904, quando foi decretada a obrigatorie-
dade da vacinação contra a varíola, soa incrivelmente familiar para todos que 
vão para as ruas reivindicar direitos ou se opor às ações do Estado. 

Ratione Imperii - Razões Imperativas - termo em latim usado no iní-
cio do século XX por juristas, durante os governos Rodrigues Alves e Pereira 
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Passos, para legitimar a remoção de cortiços, e da população pobre, do Cen-
tro da cidade, é similar aos argumentos usados durante os governos Eduardo 
Paes e Sérgio Cabral que invocavam o “Interesse Público” como justificativa 
para remoções forçadas e promover todo tipo de arbitrariedades durante a 
preparação dos megaeventos.

Em 2013 vivenciei o sonho de presenciar, e documentar, um momen-
to importante da história recente do Brasil. Ocupar ruas, praças e prédios 
públicos era um ato político performático, uma catarse utópica inspirada no 
movimento anticapitalista Okupa e nas manifestações de massa que enfren-
taram a repressão, a exemplo da primavera árabe. O desejo era construir uma 
outra forma de democracia, participativa e direta. Todos os sentimentos e 
desejos eram intensos, similares aos os que derrubaram a Bastilha, comba-
teram nas barricadas da comuna de Paris, protestaram em Maio de 68 ou na 
primavera de Praga.

Na linha de frente da guerrilha pela disputa de narrativas, entre o que 
era vivenciado nas ruas e o que era noticiado nos jornais e TV, estavam os 
coletivos de midiativistas, comunicadores populares e fotógrafos, registrando 
as lutas pelas mudanças que todos queriam ver na sociedade e principalmen-
te denunciando a violência policial e combatendo as sucessivas campanhas 
de criminalização aos manifestantes. As imagens produzidas com a intenção 
de ser um contraponto à mídia hegemônica circularam quase que exclusiva-
mente na internet, assim as postagens nas redes sociais ganharam importân-
cia vital como mídia.

[...] As imagens são a possibilidade de saltar e ver o mundo do lado de fora. 
Elas são como um mapa. Mas elas são mediações, ou como vocês dizem 
por aqui – mídia [...]. Elas significam o mundo. Mas ao significar o mundo, 
elas também o escondem. É uma dialética intrínseca de toda mediação [...].  
Vilém Flusser
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O Projeto Ratione Imperii nasceu da vontade de produzir um ma-
terial autoral sobre as jornadas de junho que desse um novo significado à 
produção documental que realizei sobre o período, com esse ensaio quero 
não apenas apresentar uma visão autoral dos acontecimentos históricos, que 
provavelmente não entrarão nos livros escolares, mas também chamar aten-
ção para a necessidade romper com o círculo vicioso que nos encontramos. É 
impossível não ter uma sensação de déjà vu e pensar que somos personagens 
aprisionados em um enredo que repete farsas e tragédias, continuamente. 

Para isso busquei uma estética diferente da usada pelo fotojornalis-
mo. Para Rancière1, “o que a arte pode fazer, eventualmente, é reenviar as pes-
soas para algo melhor, para uma visão mais sagaz e mais larga do mundo. 
O que a arte pode fazer é, de certa forma, mudar as hierarquias sensíveis 
do pensamento, dando as mesmas experiências a pessoas diferentes, que vi-
vem em universos sensíveis muito diferentes.” Rompendo com o realismo, 
fragmentei as minhas fotografias, reorganizando e construindo junto com 
imagens históricas (revolta da vacina e manifestações contra a ditadura no 
Brasil) paisagens políticas atemporais, sensoriais e cinéticas que juntas for-
massem uma grande panorâmica, apresentada como uma instalação ocupan-
do as 4 paredes de uma galeria ou espaço expositivo com luz e som ambiente 
recriando o clima das manifestações (penumbra, luz direcional, sons de pa-
lavras de ordem, cantos, falas, burburinho, sirenes, explosões, gritaria, vidros 
quebrando e trechos de noticiários de TV) a intenção é envolver e transpor-
tar o espectador para dentro da cena de um ciclo sem fim e começo.

1  Jacques Rancière (Argel, 1940) - Filósofo francês, professor da European Graduate School de Saes-
Fee e professor emérito da Universidade Paris VIII, seu trabalho se concentra sobretudo nas áreas de 
estética e política
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Introdução

Este trabalho propõe refletir sobre a fotografia documental como ins-
trumento de profusão de modos de ver e de construção de representações do 
território no contexto e dinâmica das redes que caracteriza a contemporanei-
dade. Milton Santos, geógrafo brasileiro, entra como referência fundamental 
para compreender o território e sua dinâmica na contemporaneidade e Lu-
crécia Ferrara para articulá-lo com o imaginário social. Recorre-se funda-
mentalmente aos pensadores franceses da imagem como André Rouillé para 
discutir a fotografia documental contemporânea, e Martine Joly, que oferece, 
a partir da semiótica, um método de análise das imagens. 

A estrutura do texto está dividida em duas: a primeira parte dedica-
se às reflexões de cunho teórico e a segunda está voltada para a análise de 
imagens publicadas no perfil do Instagram Everyday Brasil. O projeto conta 
com mais de 20mil seguidores na rede social e integra a comunidade fotográ-
fica de projetos Everyday, movimento que começou após o sucesso do perfil 
Everday Africa, criado na Costa do Marfim em 2012, no esforço de romper 
com os estereótipos midiáticos construídos acerca do continente. A partir daí 
uma série de pessoas que se identificaram com a necessidade de narrativas 
mais diversificadas sobre o território e a cultura onde vivem criaram outros 
perfis, como o Everyday Brasil, e se articularam numa rede que compartilha 
um público de mais de 1 milhão de pessoas1.

O projeto se destaca por visibilizar de maneira significativa o traba-
lho de mulheres fotógrafas brasileiras de diversas partes do país, idades e ex-
periências no campo da fotografia documental, comparando à presença e à 

1. Mais informações disponíveis em: <https://www.everydayprojects.org/about/>. Acesso em: 25 jul. 2018.



107

ANAIS DO II COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Novembro de 2018

publicação de mulheres fotógrafas nos meios de informação tradicionais e 
também por sua curadoria ser coordenada por uma fotógrafa, a Ivana De-
bértolis,

Por conseguinte, o Everyday Brasil se mostra interessante não só pela 
diversidade de representações do Brasil, como também pela pluralidade de 
vozes e olhares que as constroem. E, por essa razão, a presente pesquisa tem 
como recorte a escolha política por fotografias de autoria feminina publica-
das na página do projeto em questão.   

O território e a informação

Para Milton Santos (1998; 2006), a compreensão do território ultra-
passa o seu aspecto formal, é sinônimo de espaço geográfico, humano, habi-
tado. É constituído por objetos e ações, como área de vivencia e reprodução, 
sujeito a transformações sucessivas e que pressupõe a preocupação com o 
destino e a construção de um futuro. A existência de um país supõe um terri-
tório e, portanto, num sentido mais restrito, é também o nome político dado 
ao espaço que o caracteriza, visto em aspecto de unidade e diversidade, que o 
torna uma questão central para história da humanidade.

O contexto da contemporaneidade é de uma reconfiguração do terri-
tório, que apresenta novos recortes, para além da velha categoria região, resul-
tado da nova construção do espaço e do novo funcionamento do território, 
através de relações de horizontalidades e verticalidades. 

As horizontalidades serão os domínios de contiguidade, daqueles lugares vizinhos 
reunidos por uma continuidade territorial, enquanto as verticalidades seriam for-
madas por pontos distantes uns dos outros, ligados por todas as formas e processos 
sociais. (SANTOS, 1998, p.16)
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Dentro da dinâmica da modernidade, as redes constituem uma rea-
lidade nova que sustenta a expressão verticalidade. A informação atua como 
instrumento de conexão e união de diversas partes de um território, o que a 
configura como mecanismo de controle político entre as regiões que a pos-
suem em maior e menor abundância, acentuando as desigualdades entre 
campo e cidade. O território das redes, ainda que dotado de uma fluidez vir-
tual, é frequentemente informatizado e regulamentado por normas a serviço 
de alguns, impostas pela lógica global perversa, das grandes instituições e do 
mercado, de forma que se contrapõe ao espaço banal – o território de todo 
(SANTOS, 1998). 

O estudo do território evidencia nas relações de verticalidade uma 
dialética de processos de hierarquia e relações de poder, inseridas no conflito 
entre um espaço local, vivido nas relações de vizinhança, e um global, habi-
tado por um processo racionalizador e um conteúdo ideológico de origem 
distante. A regulação política de outros territórios feita por cidades mundiais 
implica na divisão territorial do trabalho e interfere na localização de seus 
atores, como na aceleração do processo de alienação dos espaços e dos seres 
humanos (SANTOS, 1998). 

No processo de dominação e (neo)colonização do território através 
do saber, houve uma convergência de técnicas em um sistema unificado para 
produção de uma informação sobre a terra e sobre o tempo, que ocorre em 
consonância com os paradigmas e modo de ver da sociedade moderna, cuja 
epistemologia do conhecimento é marcada pela objetividade.

A fotografia-documento como paradigma moderno

A fotografia emerge justamente como a imagem da sociedade indus-
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trial, adaptada a seu desenvolvimento, tecnicidade, modos de organização e 
valores. É sobre a modernidade fotográfica que discorre André Rouillé em 
uma das partes do seu livro A fotografia: entre documento e arte contemporâ-
nea (2009). No contexto de crescente urbanização, do triunfo do espírito ob-
jetivo sobre o subjetivo, a cultura moderna das grandes cidades encontra na 
fotografia os preceitos de confiabilidade, exatidão e extrema impessoalidade, 
além da capacidade de reprodutibilidade e rapidez de produção. É essa pers-
pectiva funcionalista da imagem-máquina, que acaba por reduzi-la ao dispo-
sitivo fotográfico, que domina o entendimento da fotografia como documen-
to, colocando-a a serviço da ciência e da informação, e credibilizando-a, num 
regime de confiança, o valor de testemunha, rastro e evidencia do real.

Diante de um novo real, e, portanto, de uma nova concepção de espa-
ço, tempo e também território, Rouillé (2009) aponta para o papel da fotogra-
fia de produzir as visibilidades – uma maneira de ver e mostrar – adaptadas à 
nova época. É a primeira grande máquina moderna a documentar o mundo 
e amealhar suas imagens, e que, associada primeiramente aos álbuns e depois 
aos arquivos e bancos de imagem, produz um inventário exaustivo do mundo 
visível. É por meio dela que se organiza o mundo, fragmentando o visível e 
classificando-o.

A fotografia contribuiu para a evolução do olhar, lançando-o do seu 
espaço local para perspectivas mais globais, liberando-o de seus limites tra-
dicionais, e, portanto, acompanhando os processos de reconfiguração do ter-
ritório, com a função de mediar o aqui e o lá. É produto e instrumento dos 
fenômenos da urbanização e do expansionismo, de modo que a maioria das 
imagens no período do século XIX tem a cidade como cenário e quando não, 
muitas vezes “se inscrevem em projetos que, lançados a partir das capitais, 
buscam o domínio, a conquista ou o controle dos territórios”, como configu-
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raram os projetos das missões fotográficas (ROUILLÉ, 2009).

Um momento significativo para a entrada da fotografia na área da 
informação foi o advento da fotografia de imprensa, que aconteceu a partir de 
várias inovações técnicas na virada do século XX referentes à diminuição dos 
tempos de exposição aliadas aos avanços nas ferramentas de impressão, que 
permitiram a fotografia não só registrar fenômenos em movimento, como 
difundi-los de maneira industrial (ROUILLÉ, 2009, p.126-127).

A grande imprensa ergue-se, então, sobre o sacrifício do narrador, cujas ideias e vi-
são, individualidade e humanidade conferiam à narrativa consistência e largueza, 
sentido e coerência. No lugar da mediação, própria da narrativa (considerada como 
interferência e parasita), a informação impõe a ficção de uma possível transmissão 
direta e sem perda dos acontecimentos. Contornar ou reduzir a participação do ho-
mem: o mesmo projeto atravessa simultaneamente a imprensa e a fotografia, e abran-
ge a indústria a economia e a maioria das atividades sociais. (ROUILLÉ, 2009, p.48)

É por essa série de questões que a fotografia se consolidou como do-
cumento e constrói-se na crença de exatidão e verdade, sob uma pretensa 
imparcialidade. Entretanto, esse dogma “mascara o que a fotografia, com seus 
próprios meios faz ser: construída do início ao fim, ela fabrica e produz mun-
dos” (ROUILLÉ, 2009, p.18).  Desse modo, podemos compreendê-la como 
produto, mas também produtora da própria modernidade. 

Em seu início a fotografia só via, e, por conseguinte, nos fazia ver, na 
cidade o cenário do poder, dos monumentos e das grandes obras urbanas: 
uma cidade sem atores. A vida tortuosa das ruas, o mundo do trabalho, as 
periferias e possíveis retratos que questionassem o projeto político-ideoló-
gico moderno estão ausentes ou quase das imagens. Somente com as lutas 
populares, com o marco da Comuna de Paris – que acompanha o nascimento 
da reportagem – é que a cidade se mostra habitada por indivíduos concretos 
e o mundo do trabalho tem acesso significativo à representação fotográfica. 
Todavia, também será utilizada posteriormente como recurso de identifica-



111

ANAIS DO II COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Novembro de 2018

ção de transgressores da ordem política e social pelo Estado através da polícia 
(ROUILLÉ, 2009). 

Desse modo, salvo as fotografias humanistas que se voltam para o 
ser-humano e para sua vida cotidiana, alegrias e sofrimentos, 

(...) em sua fase documental a fotografia foi colocada, em grande esca-
la, ao lado dos poderes, por evidenciar ao máximo os seus representantes 
e respectivos atos, lugares e emblemas, ao mesmo tempo que excluía ou 
marginalizava importantes setores do povo, ou travestia suas condições de 
existência. (ROUILLÉ, 2009, p. 46-47)

A fotografia e as construções do território no imaginário so-
cial

 Se Milton Santos apontou para a necessidade de se problematizar a 
informação, suas qualidades e dinâmicas, o mesmo devemos no tocante às 
fotografias, ainda mais numa sociedade cujas relações humanas são mediadas 
por imagens nas diversas esferas sociais (DEBORD, 1997). Precisamos inves-
tigar sua trajetória, problematizar sua produção e exercitar a interpretação de 
seus significados, uma vez que, historicamente, há uma contradição colocada 
entre a pretendida imparcialidade e o seu uso como mecanismo de poder.

O dispositivo fotográfico integra de forma significativa as técnicas 
que a ciência se vale para produção de conhecimento sobre o território. A 
cartografia utiliza, com os inúmeros avanços técnicos, imagens fabricadas de 
formas cada vez mais precisas e automatizadas, produzidas por satélites, dro-
nes e veículos aparelhados com câmeras que percorrem as ruas das cidades 
por significativa parte do globo. São imagens também cada vez mais acessí-
veis no sentido que povoam as mídias cotidianas e nos apresentam formas de 
ver o espaço que habitamos e lugares longínquos, onde nunca sequer pisamos 
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ou pisaremos.

Sobre o Brasil, dois terços do seu território já haviam sido fotogra-
fados após a Segunda Guerra Mundial e nos anos 60 já haviam concluído a 
carta do Brasil a serviço do próprio Estado na garantia da defesa e soberania 
nacional, a exemplo do monitoramento de atividades ilegais na Amazônia, 
como também para organização e exploração econômica das regiões (SAN-
TOS, 1998, p.94), muitas vezes sem diálogo algum com as populações locais 
impactadas pelas construções e empreendimentos ali designados.

Deslocando-nos do meio técnico-científico para a esfera da infor-
mação na sociedade civil, podemos pensar em como o fotojornalismo e a 
fotografia documental serviram, e ainda servem, em certa medida de ins-
trumento para construção de um imaginário da nação nas publicações da 
imprensa ou de caráter educacional fruto das políticas governamentais. O 
lançamento da Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional em 1937 e a manutenção de um arquivo de clichês e fotografias para 
serem distribuídas à imprensa brasileira e estrangeira pelo Departamento de 
Imprensa e Propaganda2 durante o Estado Novo são alguns dos exemplos do 
uso histórico da fotografia no esforço de tornar hegemônico um discurso 
sobre a nação (COELHO, 2012, p.41-45), sem nem nos debruçarmos sobre 
as práticas de censura direta de imagens na imprensa durante o período da 
Ditadura Militar. 

Assim, as imagens têm um papel importante na construção do ima-
ginário, que, como sintetizado pela pesquisadora da Comunicação Lucrécia 

2.  O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) foi o órgão governamental criado em 1939 por 
Getúlio Vargas para difundir a ideologia do Estado Novo através da coordenação e centralização da 
propaganda nacional, interna e externa, assim como da censura da imprensa, de produções artístico-
culturais e qualquer ideia perturbadora da unidade nacional (CPDOC – FGV, Dicionário  Histórico-
Biográfico Brasileiro). 
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D’Alessio Ferrara (1998), podemos conceber como as “representações que, 
entremeadas e articuladas, correspondem, sistemicamente e em linha ascen-
dente, a desejos, expectativas, projetos, valores, crenças e hábitos”; uma co-
munidade de sentidos, produto de uma elaboração coletiva, que é vital para 
legitimação ou definição de identidades sociais, culturais e políticas. Assim, 
“o imaginário nacional se constrói para afirmar-se ante aquilo que é diferente 
da nação: o mundo”. 

A autora destaca que, assim como no caso do imaginário que sedi-
mentou a identidade nacional, há também um processo de globalização do 
imaginário. Ambos são formas de ordem, do exterior para o interior, dos de-
sejos de alguns para as realidades coletivas, contudo 

(...) a globalização do imaginário ocorre e se expande sob a égide não mais 
da identidade, mas da igualdade do cotidiano em todos os lugares, espaços e 
territórios, independente de evidências históricas ou econômicas que apon-
tariam para outras direções. (FERRARA, 1998, p.47)

Podemos reconhecer essa lógica de dominação que se apossa da 
linguagem, das representações e comunicações para legitimar-se, que emana 
de um centro econômico e desconsidera as variedades territoriais de forma 
contraditória em nome de uma equivocada unidade, como um dos processos 
de verticalidade delineados por Milton Santos (1998), descritos na primeira 
parte do texto. E ainda que evidencie a tendência de que os lugares se unam 
verticalmente, com esforços para que as redes se estabeleçam a serviço do 
grande capital, afirma que as relações horizontais também são possíveis, re-
construindo a base de vida comum susceptível de criar normas locais e re-
gionais. 

É nesse sentido que o estudo da construção de um discurso domi-
nante em torno do território não é o objeto central deste artigo, mas funda-
menta a necessidade de se visibilizarem outras narrativas, e principalmente 
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de pensar novos modos de construção de um conhecimento objetivo e subje-
tivo sobre o território através das imagens.

A fotografia, as redes e agenciamentos possíveis por uma 
outra globalização

Como pensar interlocuções entre os meios pelos quais se produzem 
as verticalizações - construções representativas que partem dos centros paras 
as periferias, num movimento de recusa das singularidades, nos quais se cir-
cunscrevem as redes, e os laços comunitários e de empatia característicos dos 
processos de horizontalidade?

No campo da fotografia, a compreensão de um território humaniza-
do, partindo das ideias de Milton Santos, demanda uma reconfiguração do 
modo de ver. Diante da prevalência das imagens cada vez mais automatiza-
das, é preciso considerar nas imagens o elemento humano não só em cena, 
mas na própria lógica de produção. Isso só é possível no contexto de crise da 
fotografia-documento e, portanto, de ruptura dos paradigmas da modernida-
de a que esteve profundamente ligada.

A fotografia ainda é utilizada de certo modo como mecanismo de 
evidência em meios de comunicação e nas redes sociais, porém, cada vez 
mais questionada, considerando que passou a competir com outros disposi-
tivos que surgiram nas últimas décadas. A televisão, por produzir um tipo de 
imagem-informação difundida continuamente e ao vivo por satélite, tornou-
se mais adequada ao novo real, ao novo regime de “verdade”.

Assim, as práticas fotográficas se pós-modernizam: “‘as grandes nar-
rativas’ cedem lugar a uma profusão de pequenos relatos. Assiste-se a um 
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recuo das preocupações locais, íntimas e cotidianas – e ao uso da fotografia 
para lhes dar corpo e forma” (ROUILLÉ, 2009, p.23). Dá-se lugar a uma foto-
grafia documental que compreende uma expressão, que exprime o aconteci-
mento, mas não o representa.

A assim chamada, por André Rouillé, fotografia-expressão propõe um 
contato com o mundo a partir das vias negadas pela estrutura de equivalên-
cia entra as imagens e as coisas: a subjetividade do ou da fotógrafa, a relação 
subjetiva com aquele ou aquilo que se fotografa e a escrita fotográfica – o re-
corte, enquadramento, composição e outros elementos estéticos que a carac-
terizam como linguagem. “A relação com o mundo, os critérios formais e os 
usos mudam. Através da fotografia-expressão: outras posturas, usos, formas, 
procedimentos e territórios, até então marginalizados emergem-se e desen-
volvem-se” (ROUILLÉ, 2009, p.28).

Essa transformação na forma de fotografar e de perceber a fotografia 
permite um deslocamento fundamental que é a autonomia da imagem. A 
fotografia ascende da sua função ilustrativa de textos e ideias previamente 
verbalizadas e assume a potente linguagem que é, com todas suas totalidades 
e ausências. O reconhecimento da sua inerente contradição e dialética res-
ponde melhor à complexidade do mundo em que vivemos.

Respondendo, portanto, à pergunta feita anteriormente: podemos 
pensar as redes na reconstrução e visibilização de laços comunitários a partir 
de processos de representação do território na construção de um imaginário 
global. Contrapondo-se a lógica da globalização do imaginário, “o imaginário 
global apoia-se na produção da informação que é, necessariamente, descen-
trada e ocorre na dimensão do lugar tecido na prática quotidiana dos diver-
sos espaços, a partir de uma visão do mundo como globalidade”. E para tanto,

É necessário que o cotidiano de todos os lugares não esteja impregnado pelas imagens 
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que decorrem de uma circulação da informação global mas, ao contrário, seja capaz 
de produzir imagens de modo constante e contínuo; seja capaz de transformar a 
experiência do cotidiano em fonte de informação capaz de ensinar a mudar compor-
tamentos (FERRARA, 1998, p.47-50).

A fotografia, quanto as redes, quando apropriadas pela sociedade ci-
vil, têm possibilitado um agenciamento discursivo, no sentido de que cada 
vez mais os sujeitos do espaço banal, destituído dos grandes poderes, têm 
pautado com consciência as suas próprias representações. Fala-se, portanto, 
na produção de um saber local, com sua capacidade transformadora como 
expressado por Milton Santos, porém que não se encerra no próprio lugar, 
uma vez que as relações entre territórios distantes através das redes não po-
dem ser suprimidas, mas poder ser transformadas. 

Semiótica da imagem e o método de análise

Após tantas considerações sobre a atuação da fotografia como meca-
nismo entrelaçado às relações de poder, agente da profusão de uma maneira 
de ver, mas também de resistência e ressignificação identitária, num processo 
dialético e por consequência dotado de contradições, uma questão é evidente: 
a compreensão da fotografia passa pela sua compreensão na qualidade de 
linguagem, soberana de si.

Desse modo, a abordagem semiótica3, apresentada por Martine Joly 
(2007), se mostra adequada para realizar a análise das imagens enunciada 
anteriormente pela intenção de escapar da impressão de passividade que 
temos em relação às mesmas e de desnaturalizar suas leituras. É necessário 

3. A semiótica, ciência dos signos, dedica-se ao estudo da construção da linguagem como sistema de 
comunicação e tem como principais precursores o linguista suíço Ferdinand de Saussure e o cientista 
americano Charles Sanders Pierce. (JOLY, 2007).
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evidenciar paradigmas superficiais que são evocados usualmente na aborda-
gem da imagem devido à rapidez do processo de percepção visual e à simul-
taneidade aparente do reconhecimento do seu conteúdo, uma vez que, como 
aponta a autora, há uma confusão recorrente entre percepção e interpretação. 

Nessa abordagem de análise se consideram os modos de produção 
de sentido, ou seja, a maneira como se suscitam significados, interpretações, 
que estão ligados tanto ao contexto interno da imagem como ao do seu apa-
recimento, às expectativas, conhecimentos e percepção estética de quem a 
olha. O próprio reconhecimento de motivos ou assunto nas imagens exige 
uma aprendizagem, que se faz de maneira natural na nossa cultura, na qual 
a representação pela imagem tem um papel tão importante, intrínseco ao 
desenvolvimento da comunicação e da nossa construção identitária.  “Imagi-
nária ou concreta, a imagem passa por alguém, que a produz ou a reconhece” 
(JOLY, 2007, p.13). O objetivo, portanto, é compreender quais significações 
uma determinada mensagem provoca aqui e agora, tentando destrinchar o 
que é pessoal do coletivo. 

Considerando que a imagem possui uma relação analógica com aqui-
lo que representa, por retomar suas qualidades formais – formas, cores e pro-
porções que permitem o seu conhecimento, a autora propõe analisar distinta-
mente as diferentes categorias de signos reunidos dentro do enquadramento 
da imagem: signos plásticos (cores, formas e composição), signos linguísticos 
(legendas, descrições e outros textos verbais) e icônicos (motivos e figuras) 
(JOLY, 2007).

As possíveis representações de território nas fotografias pu-
blicadas no Everyday Brasil
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As fotografias analisadas abaixo são imagens digitais retiradas do per-
fil do Instagram Everyday Brasil sem ordem cronológica, onde estão dispostas 
com inúmeras outras imagens que atendem ao projeto de documentar o co-
tidiano do país. Visualizadas através de telas de dispositivos móveis, a quali-
dade e tamanho são limitados pela própria rede, sendo imagens circulantes e 
passíveis de interação, de curtidas e comentários por parte dos usuários.

Nessa primeira fotografia (figura 1) podemos observar entre os sig-
nos plásticos um ângulo de vista próximo ao ângulo comum à visão humana, 
o que traz naturalidade a cena. No enquadramento escolhido, a cabeça da 
pessoa em foco foi deixada de fora, o que leva a atenção para as formas do 
corpo e do retrato em foco. A iluminação, ainda que direcionada, é relativa-
mente sutil, vem da lateral esquerda e produz sombras não tão contrastadas, 
dando a impressão de uma iluminação natural que adentra uma casa ou ou-
tro espaço interno através de uma janela ou porta. As cores são predominan-
temente quentes, tons terrosos, sendo o vermelho ao fundo a mais vibrante 
na composição. 

Quanto aos signos icónicos, reconhecemos um corpo masculino 
adulto, de pele escura e com algumas marcas no corpo, no peito e uma cica-
triz no abdômen. Podemos ver pinturas em um dos braços que se tratando do 
território brasileiro reconhece-se como prática tradicional das comunidades 
indígenas e carrega um colar com uma cruz em preto no pescoço, que remete 
à uma religiosidade cristã. O homem posa para a foto, ciente da câmera e 
exibe em sua mão esquerda um retrato emoldurado de três outras pessoas, 
duas mulheres com um homem no centro, indígenas, posando de frente com 
vestimentas simples, e que tem como fundo uma construção de palha sob o 
chão de terra. Ao fundo levemente desfocados, uma parede de tijolos verme-
lhos, um chão de terra e uma cortina vermelha, que conferem simplicidade 
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e contextualizam um espaço provavelmente doméstico. Não ver a face do 
personagem não traz uma sensação de desumanização da pessoa, como é 
comum na fotografia documental em determinados contextos, mas nos leva 
a construir sua identidade pelo corpo e ao mesmo tempo a poder inferir que 
a essa história cabe mais de um rosto, que aquela cena não se restringe sim-
bolicamente à aquela pessoa.

Os signos linguísticos em português e inglês, que são copiados da pu-
blicação original no Instagram da fotógrafa, complementam as informações 
da imagem, com elementos que ela muitas vezes não dá conta, inserindo-se 
na categoria que Martine Joly designa como de substituição (2007, p.128). 
Identifica a fotógrafa Ingrid Barros, o fotografado, Antônio Akrôa-Gamella, 
o local, Viana, Maranhão, e exprime um fala sua, que reitera sua identidade 
enquanto homem indígena, a relação de parentesco com o homem do retrato 
que segura e contextualiza a imagem dentro de uma questão sócio-política 
maior, a ocupação das terras indígenas no Brasil.

As figuras 2 e 3 escolhi analisar em conjunto pois, por serem da mes-
ma fotógrafa e aparentarem terem sido feitas em momentos próximos, em-
bora postadas em datas distantes, nos possibilitam perceber com mais clareza 
as escolhas na prática fotográfica e suas significações, quando semelhantes e 
diferentes, ainda que não antagônicas.

 As cores são muito próximas, são predominantemente quentes: tons 
de marrom com pequenas partes um pouco mais vibrantes e saturadas em 
vermelho. A iluminação é natural, suave, não produz grandes contrastes, e 
vem do canto de cima da direita, similar a um sol de fim de tarde, ou com 
nuvens no céu. No enquadramento, podemos ver algumas diferenças sutis. 
Em ambas o céu não aparece, mas na primeira vemos de um plano mais alto 
que ressalta pelo tamanho o fato das personagens serem crianças, como se 
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víssemos do olhar de uma pessoa adulta, enquanto na segunda um angulo de 
vista de um ponto pouco mais baixo torna a imagem mais natural, por dar 
menos espaço para o chão.

 Quanto aos motivos, identificamos na segunda fotografia várias 
crianças negras, em sua maioria meninas. Algumas brincam com uma bola, 
estão em movimento, outras observam sentadas e uma menina sem camisa, 
talvez um pouco mais nova, no primeiro plano, olha para a câmera sorrindo 
discretamente. Há uma mulher adulta que as observa ao fundo, na porta de 
casa de taipa com telhado de piaçava e um par de chinelos soltos. O chão de 
barro ocupa praticamente dois terços da imagem.

 Na terceira, identificamos o mesmo local, entretanto há apenas duas 
meninas sentadas na porta da casa de barro, cujos limites dessa vez não apa-
recem na imagem e, portanto, deixa de alguma forma aberta a percepção da 
sua dimensão. Comparada à segunda, a terceira fotografia tem menos movi-
mento tanto nos corpos como nas formas. Na última as linhas da estrutura 
da casa e das palhas do telhado convergem o olhar harmoniosamente para a 
porta, enquanto na primeira o olhar caminha por uma diagonal do canto in-
ferior esquerdo em ascensão para direita até chegar no meio ao fundo. Assim 
poderíamos atribuir a uma das imagens um argumento sobre a dinâmica e a 
liberdade da infância nesse território, que não por acaso é reiterada pelo texto 
“ser criança é uma bagunça, ser criança é uma delícia”. O signo linguístico 
aqui tem também uma função de âncora, orienta a interpretação no processo 
de recepção (JOLY, 2007, p.127), além da função de informar objetivamente 
sobre o local, Quilombo Monte Alegre no Maranhão, a fotógrafa, Andressa 
Zumpano, e sobre quem realizou a curadoria e seleção da imagem, que difere 
entre cada publicação. Quanto à outra imagem podemos interpretar como a 
relação com os elementos da natureza na forma de vida do quilombo, uma 
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vez que a casa e o chão se relacionam quase de forma contínua esteticamente, 
e um aspecto mais sereno e contemplativo do cotidiano dessa comunidade, 
que é identificada na legenda. O título “passarinhas” atribuído à imagem é 
mais aberto e suscita uma fruição poética. 

Nesta outra fotografia (Figura 4) quanto aos componentes da mensa-
gem plástica, observamos uma temperatura de cor quente e uma luz não mui-
to intensa vinda do lado esquerdo, similar ao período próximo ao pôr-do-sol. 
O angulo de visão parece partir de uma altura da visão humana, porém em 
contra-plongée que é acentuado pela escolha de um enquadramento vertical. 
As formas criam uma sensação de divisão da imagem em meios, uma vez em 
que a parte de cima se distingue pela sobriedade de tons pouco saturados de 
azul, linhas irregulares e curvas com um único elemento em destaque cen-
tralizado, em contraste às linhas retas, formas retangulares e sobreposição de 
elementos coloridos da parte de baixo.

  Em relação a mensagem icônica, na parte de cima não muito 
distante uma garça abre voo de forma suntuosa em movimento ascendente, 
enquanto em baixo pessoas quase que todas de costas se confundem no cená-
rio de pequenos edifícios, cuja arquitetura remete ao período colonial (entre-
tanto a contemporaneidade da imagem está colocada pelas vestimentas das 
pessoas e pelo presença do poste no canto esquerdo). Não vemos os rostos 
com definição ou elementos que possam identificá-las pessoalmente, fazem 
parte de uma multidão. Não parecem ver o pássaro em voo sobre suas cabe-
ças e tampouco a fotógrafa, cujo ponto de vista analisamos agora. Imprime-
se um contexto de absorção na rotina, em que tanto a ave como a fotografia 
não parecem fora do comum, ainda que esteticamente para o leitor, devido a 
composição, a garça se destaque com grandeza do conjunto da cena.

 O texto, além de informar de maneira objetiva o curador do Everyday 
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Brasil, autoria da foto pelo nome do usuário do Instagram da Naiara Jinknss 
e a cidade Belém do Pará, traz um comentário da fotógrafa “doce solidão” que 
suscita uma leitura mais imaginativa, menos encerrada em aspectos objetivos 
daquele contexto, pensando na história das pessoas e do local.

 Considerações finais

 A fotografia por certo constrói maneiras de ver o território, com-
preendido na sua dimensão social, enquanto espaço de vida humana. A pro-
blematização da fotografia nos permite ver que, mascarada sob a crença do 
documento que a protegia de questionamentos, foi utilizada em função de 
discursos parciais, que partem dos territórios onde estão centralizados os re-
cursos informacionais para suas periferias. Essa política se configura numa 
dinâmica territorial de verticalização, em detrimento das relações de hori-
zontalidade, de vizinhança que permeiam o território de todos.  

Exercitar a interpretação de fotografias no intuito de desvendar os 
mecanismos de produção de sentido, através das dimensões plásticas, icôni-
cas e linguísticas, é um caminho para a sua desnaturalização. Por conseguinte, 
a ruptura do regime de verdade das imagens, que ainda sustenta discursos 
dominantes acerca da nação, permite a disputa de uma narrativa central para 
a visibilização e fortalecimento dos laços de horizontalidade nas relações ter-
ritoriais, a narrativa do imaginário. 

Um imaginário global e não globalizado, apoiado num conjunto de 
representações descentradas, tecidas na prática cotidiana dos diversos espa-
ços, a partir de uma visão do mundo como globalidade, é possível quando 
pensamos numa fotografia documental expressão, que assuma a presença da-
quele(a) que fotografa, sua escrita e as relações de alteridade com o que se é 
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fotografado. E nesse contexto é importante reconhecer o papel das redes que, 
ainda que estruturem as relações de verticalidade, democratizam o acesso a 
informação, a construção e difusão das imagens. É por meio dos meios de 
comunicação contemporâneos, cujo fluxo de informações é multidirecional, 
que se articulam projetos como o Everyday Brasil, que difundem imagens 
como as analisadas que não se pretendem documento, mas providas de um 
valor documental, creditado, num movimento inverso, a justamente à identi-
ficação das e dos fotógrafos, dos curadores e de suas enunciações.

As imagens analisadas visibilizam os territórios de todos, suas sin-
gularidades, as pequenas narrativas da vida cotidiana, marginalizados dos 
cenários do poder. São imagens soberanas, no sentido de que o sentido não é 
determinado pelo texto, mas complementado por ele, de modo que enquanto 
linguagem constroem narrativas cujas interpretações não estão encerradas 
em informações objetivas: fatos, lugares e datas. O valor das imagens está 
no contato, ainda que breve, com histórias do território e seus sujeitos, com-
preendidos na sua materialidade, mas também subjetividade. E por não se 
pressupor ser assertiva, imagens como essas nos propõem pensar a fotografia 
como um convite para um diálogo com uma, entre tantas possíveis, leitura 
da realidade e assim não profundir um modo de ver, mas democratizá-lo, 
pluralizá-lo.
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ABSTRACT 

The last decades of the twentieth 
century were crucial for Latin American 
photography. The period represents 
the beginning of a strategic approach 
between photography agents in 
Latin America, in an attempt to break 
the isolation between countries, to 
strengthen ties and distances to 
promote common actions. I propose, in 
this article, the challenge of (re) thinking 
Latin American photography, given the 
range of understandings and readings 
that the term suggests, observing the 
set of factors that contributed to its 
emergence, in an attempt to clarify the 
importance of still defend a photograph 
of and in our region.
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RESUMO 

As últimas décadas do século XX 
foram cruciais para a fotografia latino-

americana. O período representa o início 
de uma aproximação estratégica entre 

os agentes da fotografia na América 
Latina, numa tentativa de romper com o 

isolamento entre os países, de estreitar 
os laços e as distâncias para promover 
ações comuns. Proponho, neste artigo, 

o desafio de (re)pensar a fotografia 
latino-americana, diante da amplitude 

de entendimentos e leituras que o 
termo sugere, observando o conjunto 

de fatores que contribuíram para a sua 
emergência, na tentativa de esclarecer a 
importância de ainda defendermos uma 

fotografia da e na nossa região.
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Fotografia; Fotografia latino-americana; 

América Latina.
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O ano de 1978 foi emblemático para a construção da ideia de fotogra-
fia latino-americana. A data marca a realização do Primeiro Colóquio Latino
-americano de Fotografia, na Cidade do México, junto à exibição da Primeira 
Mostra da Fotografia Latino-americana Contemporânea. Ambas atividades 
indicam o início de uma aproximação estratégica entre parte dos países que 
compõem a América Latina. Foi, especialmente, a partir da criação desses 
eventos que a nomenclatura ‘fotografia latino-americana’ se consolidou, se 
tornando com o passar do tempo um conceito correntemente utilizado para 
definir uma produção fotográfica situada geopoliticamente na América Lati-
na, e contribuiu sobremaneira para a formação desse campo fotográfico. 

A criação da fotografia latino-americana buscou, naquele momento, 
dentre outros fatores, posicionar-se em meio a produções “gringas” que impe-
ravam no cenário fotográfico internacional: a fotografia europeia e a fotogra-
fia americana (norte-americana), que ditavam e dominavam massivamente 
os contextos de produção, exibição e circulação de imagens. Reforçar essa 
identidade foi uma estratégia por conquistar espaços, motivada pela neces-
sidade de alcançar e adentrar em outros territórios, ter maior visibilidade e 
fazer circular os trabalhos produzidos na região. Mas foi também fortemente 
tomada pela urgência de estreitar as suas fronteiras e de se fazer conhecer 
dentro do próprio continente, onde os fotógrafos praticamente desconhe-
ciam os artistas e as obras produzidas nos países vizinhos, de refletir e discu-
tir temas e questões que tocavam a produção da e na América Latina.

Os eventos realizados no México surgem, em certa medida, a partir 
de três diferentes macrocontextos que simultaneamente contribuíram para 
fomentar o terreno que propiciou a sua realização. O primeiro foi o cená-
rio político e social vivido na América Latina entre e metade e o final do 
século XX, um período de intensas e dramáticas transformações políticas, 
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sociais, econômicas, culturais, filosóficas, tecnológicas, etc. que afetaram de-
cisivamente os sistemas e as relações geopolíticas vividas na nossa região. A 
exemplo dessas transformações é possível citar a revolução cubana, os re-
gimes de ditaduras militares, as guerras e conflitos na América Central e a 
Guerra Fria, momentos históricos que contribuíram para potencializar a 
percepção das estruturas moderno-coloniais às quais estávamos amarrados 
e para fomentar uma consciência e postura anticolonialista e anti-imperia-
lista que tentava criar estratégias de emancipação e autonomia. O segundo 
contexto, muito pautado pelo primeiro, foram as mudanças no cenário ar-
tístico-cultural da época, que enfrentava também um momento de reconfi-
guração dos seus postulados baseados nos dogmas modernos eurocêntricos 
que dominaram hegemonicamente o sistema da arte até meados do século 
passado, onde vimos emergir um circuito crítico latino-americano preocu-
pado em interrogar-se sobre as características da arte latino-americana, em 
fundamentar seus discursos a partir da intelectualidade e da realidade locais 
e questionar os paradigmas e imposições ditadas pelos circuitos internacio-
nais. O terceiro, totalmente vinculado aos anteriores, e já alcançando o final 
do século, foi o movimento de ascensão e consolidação da fotografia, que en-
frentava uma favorável etapa de afirmação, fortalecimento e reconhecimento 
enquanto campo artístico e teórico, passando a ser cada vez mais respeitada 
como disciplina autônoma em meio aos demais campos de conhecimento,  e 
conquistando seu espaço em instituições e circuitos da arte (galerias, museus, 
coleções, bienais) em diversos países tanto na América Latina, quanto em 
outros continentes.

Especialmente esse último contexto, fortemente alicerçado pelos an-
teriores, foi o que motivou a um grupo de agentes da fotografia mexicana 
a promover o Primeiro Colóquio Latino-americano de Fotografia. A movi-
mentação sentida gerou uma inquietação por mudanças necessárias, somada 
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ao desconforto diante da hegemonia europeia e norte-americana nos circui-
tos fotográficos nacionais e internacionais. Nesse contexto, só se conheciam 
e reconheciam as obras e as trajetórias de fotógrafos oriundos dessas regiões, 
uma realidade substancialmente devida à forma como a história da fotografia 
foi contada e traçada, por um viés e olhares exclusivamente eurocêntricos. 
Assim, diante ainda da dificuldade de acessar outros cenários, carecendo da 
estrutura e dos meios para visibilizarem e viabilizarem a circulação de suas 
obras, o grupo resolve organizar o que viria a ser o primeiro grande encontro 
da fotografia latino-americana de que se tem notícias. A proposta era promo-
ver um evento que reunisse os fotógrafos e demais agentes da fotografia para 
um intercâmbio cultural e intelectual que possibilitasse a fotografia da região 
se conectar e fortalecer para assumir uma postura (que viria a se desenhar 
latino-americanista e anti-imperialista) coletiva para ganhar força e ingressar 
nos domínios internacionais. Para tanto, com o objetivo de discutir a foto-
grafia do subcontinente, diminuir o desconhecimento e a distância entre os 
países e possibilitar o avanço da fotografia no México, na América Latina e 
no exterior, o grupo formado por fotógrafos, artistas e curadores mexicanos 
fundaria o Consejo Mexicano de Fotografía – CMF, uma instituição criada 
em 1976 particularmente com esse propósito. Desta forma, após intenso pe-
ríodo de produção e organização, contando com o apoio e financiamento 
do Instituto Nacional de Bellas Artes e da Secretaría de Educación Pública 
do México, entre os dias 14, 15 e 16 de maio de 1978, no Museo Nacional de 
Antropología – Auditorio Jaime Torres Badet, o Primeiro Colóquio aconte-
ce, com uma programação intensa e diversificada, dividida entre palestras e 
debates, oficinas, exposições paralelas, e, principalmente, a Primeira Mostra 
de Fotografia Latino-americana Contemporânea, outra atividade de extre-
ma importância para aquele momento.Os referidos eventos obtiveram ampla 
aceitação e resposta, inclusive considerando as dificuldades de comunicação 
e logística da época. Conseguiram reunir para as atividades um grupo muito 
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interessante e diversificado de participantes, representantes de muitos países 
e dos diferentes discursos existentes sobre a fotografia. Estiveram presentes 
convidados regionais e internacionais (num claro intuito de oportunizar a 
internacionalização), nomes como Mario García Joya (Cuba), Paolo Gaspa-
rini (Itália/Venezuela), Jack Welpott (E.U.A.), Cornell Capa (E.U.A.), Gisèle 
Freund (França), Boris Kossoy (Brasil), René Verdugo (E.U.A.), Héctor Sch-
mucler (Argentina), Camilo Lleras (Colômbia), Peter Anderson (E.U.A.), Ali-
cia D’Amico (Argentina), María Cristina Orive (Guatemala), Hernán Diaz 
Giraldo (Colômbia), Nacho López (México), Raquel Tibol (México), Lucien 
Clergue (França), dentre outros. Contou ainda com um número altíssimo 
de inscritos para a convocatória da mostra, que recebeu um total de 3.098 
imagens de 355 autores, de quinze países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
Cuba, Equador, E.U.A. (chicanos e porto-riquenhos), Guatemala, México, Pa-
namá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela. A exposição esteve 
composta por 600 imagens de 173 autores da região, e ficou em exibição de 11 
de maio a 09 de julho de 1978, no Museo de Arte Contemporaneo da Cidade 
do México.

Se o pioneirismo e a intensa participação, alcance e abrangência do 
Primeiro Colóquio e da Primeira Mostra influenciaram para que seja possí-
vel afirmar o êxito da empreitada, outros fatores também contribuíram para 
essa afirmação, a repercussão positiva dos eventos gerou (entre outros) três 
importantes resultados. Primeiro, a criação e posterior consolidação do con-
ceito de fotografia latino-americana1, que ainda não era uma nomenclatura 
corrente até os eventos de 1978, mas que a partir desse momento é aceita, 
incorporada e acarreta, tanto regional quanto internacionalmente, uma sé-

1  A pesquisadora cubana Mónica Villares Ferrer, em sua tese defendida na Unicamp em 2016, justifica 
os colóquios como o momento da criação do conceito de fotografia latino-americana, afirmando ser ele 
“um novo cânone de compreensão da produção fotográfica do subcontinente” (2016b, p.05).
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rie de outras atividades que corroboraram a ideia e deram continuidade ao 
impulso de aproximação entre os países latino-americanos em prol de uma 
fotografia do e no subcontinente. Ao que vale ressaltar a importância da pró-
pria sequência que teve o colóquio, que viria a realizar mais cinco edições até 
o ano de 1996 (e depois só seria retomado em 2017), e foi também de extre-
ma importância para a conformação e evolução do pensamento fotográfico 
latino-americano. 

Segundo, outro importante desdobramento alcançado, que desde o 
princípio era um dos maiores objetivos do Primeiro Colóquio e da Primei-
ra Mostra foi a visibilidade internacional que conquistaram, também junto 
aos colóquios seguintes (1981, 1984, 1993 e 1996), mantendo o interesse es-
trangeiro na “nova” produção latino-americana que atravessava o continente. 
Diversas ações oriundas dessa movida foram sentidas nas décadas seguintes, 
comentários, citações e reportagens em importantes veículos internacionais e 
revistas especializadas em fotografia, a inserção de obras/artistas em coleções 
e exposições, etc. Um dos principais retornos obtidos foi a presença latina em 
grandes eventos dedicados à fotografia em outros territórios, como na Bienal 
de Veneza de 1979 (Itália); no décimo festival Rencontres Internationales de la 
Photographie de Arles (França); a exposição Canto a la Realidad, em 1981, em 
Zurique (Suíça) e depois em Madri (Espanha), organizada por Erika Billeter, 
que também rendeu um importante livro-catálogo; a Feira de Milão (Itália) 
de 1987, a Fotobienal de Vigo (Espanha) e a exposição Image and Memory, no 
Fotofest em Houston (EUA), ambas no ano de 1992 e ainda outras. 

E o terceiro, suscitado a partir do estímulo provocado pelos eventos 
e seus pressupostos, foi a formação de uma “comunidade” entre os agentes da 
fotografia regional, que muito embora tenha sido pautada pelos colóquios 
foi incitada e alimentada também por outras movimentações locais, como os 
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encontros nacionais que foram realizados em determinados países, a organi-
zação de exposições e a criação de entidades locais ou regionais, como por 
exemplo: o Conselho Latino-Americano de Fotografia (CLAF), o Conselho 
Venezuelano de Fotografia e o Conselho Argentino de Fotografia (três enti-
dades que tiveram curta duração), a Casa de la Fotografía no México, uma 
parceria entre o CMF e o Instituto de Bellas Artes de México, a Primera Bienal 
de Fotografía  em 1980, a Primera Muestra y Primer Encuentro de la Fotografía 
Nacional Contemporánea, no Equador em 1982, o Premio de Fotografía Con-
temporánea Latinoamericana y del Caribe, da Casa de las Américas, iniciado 
em 1981, a Bienal de la Habana de 1984, a Fototeca de Cuba em 1986 e mais. 
Esses e diversos outros projetos foram criando relações e parcerias que, ou 
não existiam anteriormente, ou eram muito tímidas, e começam então a ter 
mais força a partir da chancela da fotografia latino-americana, fomentando 
uma coletividade que foi tomando corpo e se firmando ao longo dos anos, 
promovendo uma aproximação mais ampla e direta entre os agentes, de for-
ma a torna-la efetiva no sentido de possibilitar a superação do isolamento e 
das limitações geográficas, econômicas e logísticas. 

Portanto, o reconhecimento desta “unidade” latino-americana para a 
fotografia regional, considero, foi fundamental para a adoção de uma postu-
ra coletiva e compartilhada. Definir esse “lugar” de pertencimento, algo que 
até aquele período não havia sido sugerido, tomou uma grande dimensão e 
mudou o cenário da nossa fotografia. Se inicialmente o esforço tinha como 
maior propósito ingressar no mercado global, esses eventos acabaram por 
assumir outros contornos que, dentre os mais diversos objetivos, visto que 
reuniu tipos muito diferentes de profissionais, com trajetórias e metas muito 
distintas, buscou também responder as condições que limitavam esse alcan-
ce, ou seja, desafiando um mercado e sistema colonizadores e imperialistas 
que olhavam para a produção do continente reduzindo-a a uma posição pe-
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riférica entendida como inferior.

Naquele momento se tornava fundamental unir forças enquanto blo-
co, os cenários pediam que se assumissem posturas frente as situações políti-
cas, econômicas e sociais adversas que o continente vivenciava, posicionar-se 
como latino-americanos era então estratégico. Os colóquios foram também 
responsáveis por introduzir e disseminar esse discurso crítico e conscien-
te desde e para o próprio meio, é possível sentir o forte tom político que 
os eventos assumiram a partir das memórias das três primeiras edições do 
evento2, que deixam clara a postura que defendiam. O discurso presente nos 
colóquios, além dos postulados já expostos, se manifestava em favor de uma 
crítica, uma teoria e uma historiografia latino-americanas, que se posicionava 
contra a hegemonia, a dominação imperialista e o colonialismo cultural (in-
terno e externo), propunha que a busca por uma identidade latino-americana 
fosse também no sentido de descolonizar o olhar e os nossos paradigmas, rei-
vindicava dos fotógrafos um compromisso ideológico que estivesse presente 
(e às vezes até aparente) na sua obra fotográfica e a responsabilidade com a 
realidade social vivida em nossa região. 

Outra questão controversa, que ficou evidente durante as três primei-
ras edições, foi o conflito entre as produções de caráter documental e concei-
tual, que geraram acirradas e recorrentes discussões durante as conferências 
do evento e nos seus bastidores. Naquele momento a fotografia documental 
era vista como a melhor e fiel expressão da responsabilidade e ética do ser 
fotógrafo e suas convicções, tanto que a fotografia conceitual era entendida 

2  As duas primeiras edições do colóquio, ambas realizadas na cidade do México, produziram catálogos 
de registro das atividades e conferências realizadas, e foram organizadas pelo Consejo Mexicano 
de Fotografia – CMF, que hoje estão aos cuidados do Centro de la Imagen do México. A terceira 
publicação, referente ao evento de 1984, realizado em Havana (Cuba), só foi disponibilizada recentemente, 
em setembro de 2018, organizada pelo curador Claudi Carreras e pelo Centro de Fotografía de 
Montevideo.
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como uma inquietude puramente plástica, evidenciando uma disputa histó-
rica entre “fotógrafos” e “artistas”. Foi também, entre outros fatores relativos 
ao próprio conselho mexicano, essa polaridade que se instaurou e dividiu 
opiniões, gerando, logo após a terceira edição do colóquio, em 1984, em Ha-
vana (Cuba), uma ruptura no comitê organizador. Como consequência, tar-
dou quase dez anos para a realização da quarta edição, promovida somente 
em 1993, em Caracas (Venezuela). A partir da terceira edição do evento os 
colóquios foram assumindo um tom menos reivindicativo e mais comemo-
rativo, causado tanto pelo largo intervalo de tempo entre a terceira e a quarta 
edições, como também pelas fortes mudanças de contexto enfrentadas na so-
ciedade nessa década. Mudanças que que trouxe novas preocupações e pro-
blemáticas, agora pautadas pelo desenvolvimento tecnológico e digital e pela 
ideia de globalização, mudando o foco de atenção e interesse dos fotógrafos, 
que acaba por fazer da quinta edição, em 1996, novamente no México, a últi-
ma edição daquele século. 

Todos os eventos citados foram cruciais para a conformação do cam-
po fotográfico na região. A construção da fotografia latino-americana, sua 
defesa e postura política; a visibilidade e alcance que obteve permitiu que 
se tornasse um conceito estratégico, que tentava dar conta de responder a 
imensidão de variáveis e variantes que compreendem a fotografia de um sub-
continente tão vasto e plural que não pode ser explicado apenas pela relação 
estabelecida a partir de um espaço geopolítico (também controverso). E que 
se constituiu apoiado no histórico de outras linguagens artísticas que ante-
riormente já haviam se ocupado dessa discussão e adotado a terminologia 
em questão, a exemplo da pintura ou da literatura latino-americana, mas não 
por isso deixou de ser duramente criticado e questionado quanto a sua pre-
tensa essencialidade e abrangência geográfica. 
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Portanto, por mais que até possa parecer um tema ultrapassado, vale 
o adendo de reforçar a perspectiva de América Latina defendida naqueles 
colóquios e neste artigo, para que repensemos justamente a validade e a atua-
lidade também desse conceito. Autores como o pesquisador argentino Wal-
ter Mignolo3 defendem a ideia de invenção da América Latina, como uma 
construção que lhe impôs uma posição periférica e inferiorizada como uma 
estratégia semântica, epistemológica, política, econômica e imperialista, ou 
seja, sua fundação estaria sentada em uma base moderna/colonial cristã eu-
rocêntrica que determinou a formatação do mundo ocidental como o conhe-
cemos e destinou a nossa região uma posição subalterna e dependente. Mas 
o gesto de apropriar-se do termo e ressignificar o conceito, uma proposta 
empreendida a partir da intelectualidade latino-americana, por personagens 
como o cubano José Martí4, foi considerada como uma ação de reincorpora-
ção e neutralização do conceito de América Latina, e que acabou por liberá-la 
também dessa perspectiva geográfica limitante, ao, por exemplo, incorporar 
as comunidades latinas em outras regiões, como os chicanos e porto-rique-
nhos, adotando uma territorialidade mais dinâmica e fluída para o termo. 

Ora, depois de tanto, pode parecer quase desnecessário explicar por-
que foi (e ainda é) importante defender uma fotografia da e na América La-
tina, e, ao dizer isso, é indispensável acrescentar que não estamos falando de 

3  O autor argentino, um dos mais destacados intelectuais dos estudos pós-coloniais, aborda no livro La 
Idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial (2007), a construção e constituição 
do conceito de América Latina, com uma perspectiva histórica crítica densa, apontando e dialogando com 
diversos outros importantes autores e críticos latino-americanos.

4  O cubano José Julián Martí y Pérez foi um poeta, escritor, jornalista e revolucionário intelectual dos 
mais conhecidos e influentes pensadores de seu país e do nosso continente. No emblemático ensaio 
“Nuestra América”, de sua autoria, que foi publicado em 1891, na Revista Ilustrada de Nova York, nos 
Estados Unidos, em 10 de janeiro de 1891, uma obra chave do pensamento latino-americanista libertário 
que se tornou um manifesto continental e acabou tratando de incorporar e neutralizar a expressão 
América Latina de seu peso colonial e racial.
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uma essencialidade, ou de uma corrente, ou tendência estética em particular, 
e nem tampouco, como acabo de dizer, de limitar o termo a uma extensão 
territorial. Existem sim similitudes históricas, culturais, sociais, formais, plás-
ticas ou temáticas entre as produções fotográficas dos países latino-america-
nos, mas da mesma forma como existem com as produções estrangeiras ou 
de outros períodos, não é por esse caminho o argumento a favor da fotografia 
latino-americana, seria inviável, insuficiente, deveras excludente e limitante. 
O que nos une baixo um conceito criado e abraçado pelos atores latino-ame-
ricanos, superado o êxtase daquele primeiro momento, é a necessidade (como 
também o era em 1978) ainda premente e presente de defender uma atitude e 
um discurso coletivo, estimulante, impulsionador, e, porque não, apaixonante. 
Nos conecta a vontade de ser e fazer, de pensar, discutir, criar, planejar, pro-
duzir. Nos ata o que temos em comum, e o que temos de diferente também, 
porque crescemos na diferença, nos interliga o desejo de construir juntos ca-
minhos e possibilidades para dar vazão as nossas produções, encontrar as 
formas e meios de que elas circulem e ganhem o mundo, sejam vistas, sen-
tidas, por todos os lados. Mas se esse desejo se torna um discurso político é 
porque somos capazes de perceber que existem matizes, dificuldades, limites, 
distanciamentos, barreiras, sistemas e modelos ultrapassados ainda vigentes. 

É certo que já não enfrentamos as mesmas dificuldades de outras 
épocas, a globalização, por mais ilusória e contraditória que seja, contribuiu 
para amenizar algumas das problemáticas que afligiam os fotógrafos em 1978, 
mas não atendeu a todas as suas promessas, como a ideia de um mercado glo-
bal acessível para todos. Como explica Canclini5, o território globalizado foi 

5  O pesquisador argentino radicado no México, Néstor García Canclini, é antropólogo, doutor em 
filosofia, escritor e professor da Universidad Autónoma Metropolitana do México, um dos mais 
renomados investigadores sobre os estudos culturais e pós-modernidade na América Latina. No livro A 
globalização imaginada (1999), ele aborda o cenário de mudanças na cultura na era da globalização e 
suas discrepâncias e ambiguidades nos diferentes continentes. 
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imaginado de maneira muito diferente para cada região e setor, não há um 
consenso sobre o que seria a globalização e como ela deveria funcionar diante 
de cada realidade. As respostas dadas não funcionaram de maneira igualitá-
ria porque as nações (e suas necessidades) não o são. Assim, a capacidade de 
ingressar em uma “nova ordem mundial” esteve limitada a grandes empre-
sas e instituições transnacionais, mas quando falamos da indústria cultural 
(artes visuais, produção editorial e produção audiovisual), por exemplo, ela 
se mostrou insuficiente e ineficiente. Dessa forma, continuamos a enfrentar 
adversidades e disparidades, a precisar utilizar nossas redes de apoio mútuo 
e de muita criatividade para mantermos nossas produções fotográficas em 
movimento e em liberdade. 

Então, quando proponho o desafio de (re)pensar a fotografia latino
-americana, relembrando as suas origens, partindo da análise dos eventos 
citados e da interpretação dos interesses que motivaram sua realização, no 
passado, é para buscar entender como se constitui, no presente, esse espaço 
comum de atuação e integração. Proponho, ainda, sinalizar a importância de 
seguir debatendo o cenário e os rumos da fotografia na América Latina. Des-
de os colóquios, e apesar do imenso hiato entre as iniciativas, continuamos 
nos manifestando em favor de uma fotografia do e no subcontinente, con-
tinuamos realizando encontros: os Fóruns Latino-americanos de Fotografia 
de São Paulo, organizados no Brasil pelo Estúdio Madalena e Instituto Itaú 
Cultural, iniciados em 2007 e existentes ainda hoje são um  exemplo, ou o 
Coloquio Latinoamericano de Fotografía, realizado em 2017 pela Fundación 
Pedro Meyer e FotoMuseo Cuatro Caminos e, ainda, as Jornadas do Centro de 
Fotografía de Montevideo, a qual em sua décima segunda edição: Jornadas 12 
- Fotografía Latinoamericana. Confluencias y derivaciones 1978-2018, realiza-
da em setembro de 2018, dedicou a reunião à comemoração dos 40 anos do 
Primeiro Colóquio. Logo, a manutenção de eventos que tenham como preo-
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cupação, ou refletir sobre a fotografia da região, ou reforçar o conceito, nos 
confirmam a nossa vontade de reiterar sua existência, reconhecer os desafios 
atuais e encontrar soluções para as nossas problemáticas, as novas e as anti-
gas. Perguntar-nos sobre as nossas identidades e identificações, mantém-nos 
em movimento e produz respostas valiosas, densas, consistente e substanciais 
que nos levam a romper com conformismos e estereótipos. Como disse o 
curador Claudi Carreras6, na introdução da recente publicação das memórias 
do terceiro colóquio: 

Lo que se vislumbra con cierta claridad es que mientras sigamos discutiendo sobre 
su pertinencia, la fotografía latinoamericana se seguirá reivindicando en los distin-
tos foros en los que sea convocada siguiendo la estela de sus primeros precursores. 
(2018, p.27)

Portanto, ao buscar entender como se formou o campo fotográfico 
latino-americano e quais eram seus objetivos acredito que contribuímos no 
sentido de difundir o saber histórico sobre a temática, para expandir seu al-
cance, gerar novas reflexões e inquietações, novas respostas, abordagens e 
projetos, pois acredito que mesmo depois de 40 anos desde a primeira reu-
nião, que objetivou a aproximação entre os nossos países, a dimensão e com-
plexidade cultural, política e social desta porção do continente americano 
ainda representa uma dificuldade que gera uma enorme lacuna de comunica-
ção e de conexão com a fotografia produzida pelos nossos vizinhos. 

Entendo, ainda, ser fundamental corroborar e revitalizar o sentido 
crítico e político daquelas primeiras reuniões, o seu posicionamento ideoló-
gico, uma vertente que parece haver se perdido nas novas gerações de pro-
dutores de imagens. Diante do atual momento sócio-político que vivemos na 

6  O espanhol Claudi Carreras Guillén é curador independente, editor, produtor cultural e pesquisador 
da fotografia. Possui uma larga trajetória como idealizador, diretor, coordenador ou curador de 
importantes eventos na área da fotografia como o E.CO – Encontro de Coletivos Fotográficos, o Festival 
Paraty em Foco, o Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo e etc. 
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América Latina, com o aumento de medidas e mobilizações antidemocráticas 
e fascistas, relembrar o papel transformador e revolucionário da fotografia é 
urgente. A América Latina se configura como um campo de luta histórico 
e nós precisamos saber disputá-lo, individual e coletivamente. Assim, cabe 
relembrar uma fala do fotógrafo mexicano Pedro Meyer, naquela ocasião o 
então presidente do Consejo Mexicano de Fotografía:

Nuestra identidad latinoamericana no sólo se reforzará con los cambios pro-
vocados debido a la toma de conciencia colectiva sobre nuestra condición; el 
fotógrafo como individuo también se tendrá que redescubrir, frente a todo 
lo que le rodea, como protagonista que al mismo tiempo está fuera del acon-
tecimiento en el momento de fotografiarlo y es parte intrínseca del mismo. 
Al denunciar aquello que nos duele o interesa estamos formando parte de lo 
mismo que acusamos. (CMF, 1978b, pg.08)

Desta forma, o resgate histórico proposto sobre a constituição da fo-
tografia latino-americana é também um convite aos agentes desta latitude a 
repensar nossos princípios e crenças e relembrar que não existe postura ou 
existência que não seja política.
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Diários de um viajante do tempo; cheiro de história, rastros de 
memória, ruídos do tempo e um pouco de imagem...

Aí [na memória] estão também todos os conhecimentos que recordo, 
seja por experiência própria ou pelo testemunho alheio. Dessa riqueza de 
idéias me vem a possiblidade de confrontar muitas outras realidades, quer 
experimentadas pessoalmente, quer aceitas pelo testemunho dos outros; 
posso ligá-los aos acontecimentos do passado, deles inferindo ações, fatos 
e esperanças para o futuro, e, sempre pensando em todas como estando 

presentes [...]. (AGOSTINHO, 1997, p.274-275, grifo nosso).

As narrativas estão presentes em todos os lugares, tempos e 
sociedades. Grupos e pessoas desenvolvem suas narrativas e as compartilham 
com diferentes sujeitos e culturas. As narrativas geram histórias, que são 
contadas de diversas formas, através de diferentes meios, ganhando sentido e 
representações que perpassam pela oralidade, por mitos, por rituais musicais 
e cênicos e pelas imagens, sendo referendadas como práticas subjetivas e 

dIÁRIOS dE UM vIAJANTE dO 
TEMPO
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culturais que as qualificam como narrativas.

Para Walter Benjamin (1994) os marujos e camponeses foram 
os primeiros mestres da incrível arte de narrar, ao viajar e vir de longe 
oportunizavam a troca de experiências e memórias de fatos vividos. Para ele 
existiam dois tipos de narrador: “[...] o que vem de fora e narra suas viagens; 
e o que ficou e conhece sua terra, seus conterrâneos, cujo passado o habita.” 
(Moraes 2000. p. 107) O narrador vence distâncias no espaço e volta para 
contar suas aventuras “[...] num cantinho do mundo onde suas peripécias 
têm significação” (BOSI, 1983, p. 43).

Nesse campo abrangente, interessa-nos pensar sobre as narrativas 
autobiográficas por meio das imagens. Este desejo perpassa questões 
inquietantes que carrego pela minha vida, em minha memória e na minha 
história, como uma “história de fantasmas”, termo conceituado por Didi-
Huberman (2013), baseada na sobrevivência das imagens como forma de 
perturbação da história, como uma memória que irrompe pelos tempos, 
e assim, são as marcas deixadas pela história da minha família na minha 
infância.

Ano de 1970, no bairro de Botafogo no Rio de Janeiro, os tamborins 
do samba repicavam em um carnaval que insistia em iluminar um tempo 
obscuro para o nosso país. Depois de nove meses difíceis e de muita 
resistência, eu vinha a nascer. Meus pais que atuavam na militância política 
e partidária desde 1963 perante a minha chegada e das ameaças contra 
a vida que advinham do regime que estava a frente do nosso país tiveram 
que deixá-lo, rumo a Albânia, a fim de trabalhar na Rádio Tirana. Em exílio 
vivemos seis anos até retornarmos ainda clandestinos ao Brasil, trazendo 
entre muitas coisas, dois álbuns de retratos de família que são disparadores 
das inquietações que permeiam este ensaio.



149

ANAIS DO II COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Novembro de 2018

Mas, estes depositórios de memórias foram organizados com um 
propósito. Tento preservar a memória do meu crescimento e inviabilizar 
o reconhecimento da Albânia nas fotografias que possuíam sempre 
enquadramentos fechados. Escolhendo-se o que deveria ou não aparecer, 
munidas de um discurso protetor construído pela minha família através 
do esquecimento de uma parte da história, criei memórias ficcionais que 
estabeleceram um campo aberto para a definição de qual narrativa tomaria 
lugar na história da minha vida.

Narrar é a arte que viabiliza a manifestação da memória, já reflete 
Walter Benjamin (2006), trabalhar e pensar as imagens autobiográficas deste 
ensaio, é um ato que atualiza o meu álbum de infância, minhas memórias, 
minhas ficções, minhas realidades, emoções e sensações. Essas imagens 
que permeiam a minha memória, não são resolvidas nem entendidas ao 
arranharmos a superfície com um ensaio fotográfico, aliás esse ensaio só abre 
o escopo da problematização.

Assim, esse ensaio busca pensar quais são as ficções que os sujeitos 
tomam para si que despertam as narrativas autobiográficas e como as 
imagens sedimentam essas lembranças que são perpassadas por uma série de 
momentos que estão fora do controle do sujeito, racionalizando a memória. 
Neste sentido, este ensaio busca mergulhar nos processos de construção da 
imagem autobiográfica atualizando as histórias de vida e fundamentar as 
memórias validando-as. A imagem revela a memória que traz consigo, essa 
que continuará, em seu devir, a atravessar outros presentes, uma vez que 
“sempre, diante da imagem, estamos diante de tempos. [...] Olhá-la significa 
desejar, esperar, estar diante do tempo” (DIDI-HUBERMAN: 2000, p.114).

Estar diante do tempo, aliás atravessá-lo, se tornou a base do processo 
da construção das imagens deste ensaio. Buscando retornar no tempo 
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e fluidamente entrelaçar as imagens mentais e as memórias através das 
fotografias se abriu o espaço para a narrativa ficcional contida neste trabalho. 
Após um processo de escolha das fotografias mais significativas, cada uma 
delas foi estudada em matéria de iluminação (direção, textura e qualidade) e 
possíveis localizações para que fossem inseridas a minha imagem. Em posse 
destes dados para cada foto foi executado um auto-retrato com iluminação, 
performance e figurino diferenciados, condizentes com cada fotografia. E 
finalmente através de um trabalho de pós-produção digital cada autorretrato 
foi inserido de maneira sempre discreta em segundo plano, por vezes 
embaçada na fotografia, reforçando o conceito de que ao olharmos uma 
fotografia nos remetemos ao tempo dela (Figura 1).

Essa narrativa foi construída como se eu pessoalmente estivesse 
nesta imagem, olhando para tudo que estava dentro do enquadramento, 
mas principalmente como um viajante do tempo que através da fotografia é 
deslocado fisicamente para aquele tempo e consegue ver tudo que estava fora 
do enquadramento, e, como nas ficções, acaba sendo registrado na imagem 
(Figura 2).

As fichas datilografadas à máquina de escrever ajudam a construir a 
narrativa e buscam auxiliar o fruidor a encontrar minha presença na imagem 
buscando um vínculo forte com fichamentos que constroem um diário do 
personagem central desse ensaio, o viajante do tempo, apaixonadamente por 
mim inspirado no brilhante filme francês de 1962 de Chris Marker intitulado 
La jetée (Figura 3).

Esse ensaio ficcional busca pensar assim, a relação que a narrativa 
pela imagem autobiográfica possui com as dinâmicas espaço-temporais, e 
como o sujeito se estabelece nelas em meio a tensões próprias do processo 
intenso da experiência. Como salienta Walter Benjamin “[...] o narrador é o 
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homem que pode deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente 
a mecha da sua vida” (1989, p.202). A relação espaço-tempo gerada a partir 
dessa experiência pela imagem é totalmente desvinculada do olhar fugaz e da 
imagem fugidia que o momento contemporâneo acarreta, abrindo caminhos 
que servem de base para a construção de uma potente narrativa que a imagem 
constrói em suas relações com espaço, tempo e memória (Figura 4).

Não é que o passado lança luz sobe o presente ou que o presente lança 
sua luz sobre o passado; mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra 
o agora num lampejo, formando uma constelação. Em outras palavras: a 
imagem é a dialética na imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente 
com o passado é puramente temporal e contínua, a relação do ocorrido com 
o agora é dialética – não é uma progressão, e sim uma imagem, que salta. 
Somente as imagens dialéticas são imagens autênticas (isto é: não-arcaicas), 
e o lugar onde as encontramos é a linguagem. Despertar. (BENJAMIN. 
Passagens, p. 504) ( Figura 5).

As imagens permeiam a humanidade, elas são urgentes, imagens 
que queimam como reflete Didi-Huberman (2013). Ao tocarem o real, elas 
suscitam novas visualidades e percepções estéticas que se modificam ao 
longo do processo de crescimento da consciência técnica e artística. Sem 
se adequarem a uma lógica que aprisiona o sensível, buscam, por meio de 
tensionamentos e problematizações ao longo dos tempos, novos caminhos 
pautados em experimentações estéticas, teóricas e políticas, que passam longe 
de uma fundamentação lógica. Pelo contrário, na maioria dos casos, são fruto 
de uma motivação empírica inconformista.

Diante de uma realidade onde não conseguimos pensar o passado de 
uma forma crítica, por consequência nos abrimos a cometer novamente os 
mesmos erros no presente, as imagens servem como um respiro que encontra 
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espaços nas lacunas e intervalos do barulho, provocando um avanço em 
direção a uma reflexão crítica.

Abre-se assim uma possível estratégia para enfrentar desafios 
estéticos, conceituais e políticos ao ouvir o que as imagens pensam e nos 
dizem proporcionando uma configuração esperançosa de mudança para 
esses tempos sombrios. A imagem que narra os acontecimentos, leva em 
conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado 
perdido para a história. Sem dúvida, somente a humanidade redimida poderá 
apropriar-se totalmente do seu passado. Isso quer dizer: somente para a 
humanidade redimida o passado é citável, em cada um dos seus momentos. 
(BENJAMIN, 1994, p.223).
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Reahu, e sua poética caracterizada pela 

etnografia realizada junto aos índios 
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Hal Foster, articulando os conceitos de 

alteridade e identidade presentes na 
obra da artista.
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ABSTRACT

This article analyzes some works pro-
duced by the photographer Claudia 
Andujar in Brazil, as the series Marcados 
and Reahu, her poetics characterized 
by an ethnography produced between 
Yanomami Indians, in light of traumatic 
realism notion proposed by Hal Foster, 
articulating concepts of otherness and 
identity also present on this artist works.
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Claudia Andujar nasceu em Neuchatel (Suíça, 1931) com o nome de 
Claudine Hass. Filha de mãe suíça protestante e pai judeu húngaro, cresceu 
até os 13 anos na Hungria, quando o país foi invadido pelos nazistas, em 1944, 
e toda a família do pai foi deportada ao campo de concentração de Dachau 
(Alemanha); o primeiro campo de concentração nazista, que serviu de mo-
delo aos que seguiram, como o de Auschwitz, na Polônia. Este destino dos 
familiares, poderíamos dizer: um trauma.

 Por decisão de sua mãe, fugiram para a Áustria e de lá para Nova 
York (EUA), onde Claudinne Hass conheceu seu primeiro marido, Julio An-
dujar, um refugiado da Guerra Civil Espanhola. Casou-se aos dezoito anos e, 
ainda que tenha permanecido casada com Julio por poucos meses, adotou o 
sobrenome Andujar como nova identidade e forma de “se livrar do seu nome 
de infância”; uma esquiva clara da perseguição que o nome de refugiada ain-
da implicava. Nos EUA começou a pintar e se interessar por arte. Estudou 
Ciências Humanas, no Hunter College, e chegou a trabalhar como intérprete 
para a Organização das Nações Unidas. 

Claudia Andujar chega a São Paulo no ano de 1955. Nesta chegada 
ao Brasil, sem saber nada da língua portuguesa, começa a fotografar como 
estratégia - ou metodologia - para se comunicar e se aproximar do “povo bra-
sileiro”. A relação entre a fotografia, a etnografia, o brasileiro e a estrangeira, 
ali começava a se desenhar. Alheia a intentos voltados ao mercado da arte, nas 
suas primeiras fotografias já é possível perceber a necessidade da fotógrafa de 
se aproximar de grupos cuja realidade não era a mesma que a sua, e faz isso 
produzindo séries cujo tempo de aproximação com as comunidades retrata-
das é dilatado.

Em 1958 tem seu primeiro contato com etnias indígenas. Depois de 
conhecer Darcy Ribeiro viaja ao Mato Grosso, incentivada pelo sociólogo in-
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digenista, para conhecer os índios Karajás da Ilha do Bananal, na divisa com 
o estado de Tocantins, às margens do rio Araguaia. Além de fotografar nas 
aldeias, desta viagem já datam registros de “oficinas de desenho” realizadas 
com indígenas. Práticas coletivas, com papel e caneta, que Claudia promovia 
entre os índios como forma de pesquisar a linguagem visual dos nativos e a 
autorrepresentação da cosmologia ameríndia. No ano de 1960 retorna à Ilha 
do Bananal e realiza alguns retratos, que hoje estão na coleção do MoMa1, em 
Nova York. Em 1964 regressa ao Mato Grosso, desta vez para uma imersão 
com os índios Bororo. Algumas imagens desta viagem hoje pertencem à cole-
ção George Eastman House2, em Rochester (EUA).   

Uma seleção destas primeiras imagens produzidas entre as etnias ka-
rajás e bororo, além dos kaiapós, mais tarde figurariam o livro “Missa da Terra 
Sem Males” (Editora Tempo Presença, 1980). Um dos autores da publicação é 
D. Pedro Casaldáliga, o bispo que enfrentou a ditadura em nome dos índios3. 
Sua origem é catalã, e sua história no Brasil tem pontos em comum com a da 
fotógrafa. Chegou ao país por São Paulo, como missionário, no ano de 1968, 
fugindo de uma Espanha assolada pelo Franquismo (1939 – 1975), o regime 
ditatorial subsequente à Guerra Civil Espanhola (1936 – 1939). Ficou poucos 
meses na capital paulista, durante a preparação missionária em terras bra-
sileiras, e logo já foi enviado a São Félix do Araguaia (MT), onde vive desde 
então. Atualmente com 88 anos, Casaldáliga é bispo emérito da prelazia de 

1  Disponível em: https://www.moma.org/collection/works/197263?artist_
id=182&locale=en&page=1&sov_referrer=artist . Acesso em 08/10/2018.

2  Disponível em: https://collections.eastman.org/objects/100774/bororo-indian-woman-mato-grosso-
brazil?ctx=e6ff775d-4777-4735-aa53-a95fa79cbfc5&idx=2. Acesso em 08/10/2018.

3  Reportagem do jornal El País disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/21/
politica/1474488836_629767.html?rel=mas. Acesso em 08/10/2018.
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São Felix, cuja sede é na cidade mais próxima da Ilha do Bananal, na margem 
oposta do rio Araguaia.

Adepto e colaborador da corrente da Teologia da Libertação na Amé-
rica Latina, o padre missionário Pedro Casaldáliga foi ordenado bispo em 
outubro de 1971. Na mesma noite que se ordenara publicou sua primeira 
Carta Pastoral, intitulada Uma Igreja da Amazônia em conflito com o latifún-
dio e a marginalização social4. Uma carta aberta à comunidade internacional, 
tornada pública e distribuída dentro e fora de um Brasil em plena ditadura. 
Fato que receberia atenção, por ser um relatório pessoal e detalhado de uma 
autoridade da Igreja, um bispo missionário catalão que vivia no Brasil e de-
nunciava a situação calamitosa que indígenas e trabalhadores rurais estavam 
submetidos na região amazônica. 

Com os exemplos citados acima - Darcy Ribeiro e D. Pedro Casaldá-
liga - já é possível perceber certa alteridade característica de Claudia Andujar, 
tanto ao escolher seus temas e comunidades retratadas quanto ao perfil dos 
parceiros com quem colaborava para a realização dos trabalhos. A temáti-
ca indigenista, desde 1958, além das subsequentes viagens para imersão nos 
referidos territórios e culturas, já apontava a busca da jovem fotógrafa pelo 
trabalho profundo e definitivo que procurava no Brasil.

Entre 1959 e 1964 Claudia publicou trabalhos fotográficos em revis-
tas americanas como Life, Look e Aperture. A partir de 1965 passa a se dedicar 
ao fotojornalismo, colaborando como freelance para algumas publicações da 
Editora Abril, em especial a revista Realidade - publicação de importância 
histórica entre as revistas brasileiras, que contratava fotógrafos para uma de-

4  Carta Pastoral disponível em: http://www.prelaziasaofelixdoaraguaia.org.br/
dompedro/01CartaPastoralDomPedro.pdf. Acesso em 08/10/2018.
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dicação exclusiva de meses à produção de matérias e ensaios visuais sobre a 
cultura brasileira, cujo escopo temático abarcava pautas progressistas que vão 
desde questões feministas às questões indígenas. Em 2015, o Instituto Morei-
ra Salles produziu no Rio de Janeiro uma grande exposição retrospectiva de 
trabalhos da fotógrafa realizados neste período, sob o título “No lugar do ou-
tro”. Uma mostra cujo próprio nome também evidencia a carga de alteridade 
presente em todo o trabalho desta autora, e abarca diferentes séries realizadas 
entre 1959 e 1971, antes de se dedicar exclusivamente aos índios amazônicos.

Em 1971, Andujar faz sua última colaboração com a revista Realida-
de5. Durante a realização de uma grande reportagem na Amazônia, por acaso 
conhece os Yanomami - índios de primeiro contato - que viviam em duas 
aldeias próximas à uma missão salesiana católica, em um lugar conhecido 
por Maturaka na bacia do rio Jari, na região norte do estado de Roraima. 
Com o conjunto de trabalhos já realizados entre diferentes etnias, no mes-
mo ano recebe uma bolsa da Fundação John Simon Guggenheim6, em Nova 
York, para se dedicar à documentação indígena e assim deixa definitivamente 
o fotojornalismo. As imersões nas aldeias chegaram a durar quatorze meses 
ininterruptos, em um momento de transformação completa da região. Desde 
então passou a conviver, conhecer e defender os Yanomami. Passa a ter uma 
nova vida, vinculada à defesa dos Direitos Humanos daquele povo, seu terri-
tório e à divulgação de sua cultura. 

5  Imagem de capa da revista Realidade, última colaboração de Claudia Andujar, disponível em: 
http://192.249.123.35/~iconic16/site/wp-content/uploads/2010/10/realidade1-andujar1.jpg. Acesso em 
08/10/2018.

6  Disponível em: https://www.gf.org/fellows/all-fellows/claudia-andujar/. Acesso em 08/10/2018.
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Do trauma particular à revelação de um povo na luta por 
direitos

Em 1974 a fotógrafa recebe uma nova bolsa da Fundação Gugge-
nheim para aprofundar seus estudos, e em Roraima inicia-se a construção da 
rodovia BR 210, também conhecida por Perimetral Norte, cujo traçado atra-
vessava o território Yanomami. Assim, tribos inteiras passaram a ser desloca-
das ou destruídas, dizimadas por escavadeiras ou pela epidemia de sarampo 
que arrasou a região. Passaram a ser um povo sem terra nem tampouco iden-
tidade, refugiados dentro de seu próprio território. 

Em entrevista7 concedida em 2013, Claudia Andujar reconhece que é 
deste período que surge sua identificação maior com os Yanomami, em con-
sonância com um trauma pessoal e familiar vivido na infância. A Claudine 
Hass que ainda criança fugira da perseguição na Hungria com a mãe, teve seu 
pai e familiares mortos pelo nazismo, e por anos teve de conviver com essa 
lacuna que deve ser vista aqui como um trauma da artista. Já naquela conjun-
tura amazônica, na condição de outro, com uma prática artística quasi-antro-
pológica e como uma estrangeira, pôde testemunhar com os próprios olhos 
a morte de centenas de índios, e alguns casos de aldeias inteiras sucumbirem 
às doenças. “Revivi uma situação como passei na minha infância, e isto me 
marcou profundamente”, diz.

Estima-se que a construção de rodovias durante os governos milita-
res provocou mais de oito mil mortes entre os índios no Brasil. O estado de 
vulnerabilidade a que chegaram os Yanomami foi tão grave que Andujar - 
mesmo sob o período vigente da bolsa Guggenheim - suspende seu trabalho 

7  Entrevista concedida à revista Trip disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=IdQ9ApmqQ8U. Acesso em 08/10/2018.
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fotográfico para se dedicar a um trabalho de saúde com os índios, na criação 
de postos avançados de vacinação e serviços médicos. Fato que resulta numa 
mudança de trajetória na vida e na obra desta fotógrafa, que se tornou uma 
das mais importantes ativistas indigenistas no Brasil, seja no campo da polí-
tica ou na arte. 

Devido à virada política da sua práxis com os índios, Claudia foi 
expulsa do território Yanomami em 1977 pela Fundação Nacional do Índio 
(Funai), e em seguida - em plena ditadura militar - chega a ser enquadrada 
na Lei de Segurança Nacional devido à sua militância indigenista. Impedida 
de retornar às aldeias e perseguida por autoridades políticas e militares em 
Brasília e Roraima, a fotógrafa-ativista não se deixa abalar a voz e leva sua 
militância política também para o campo artístico. Publica seus primeiros 
livros no Brasil: “Yanomami – Frente ao Eterno” (Práxis, 1978), com prefácio 
de Darcy Ribeiro, e “Amazônia” (Práxis, 1978), em parceria com o fotógrafo 
americano George Love, seu marido à época. No ano seguinte publica outro 
importante livro: “Mitopoemas Yanomami” (Olivetti do Brasil, 1979).

Ainda em 1978, Claudia foi uma das fundadoras da “Comissão pela 
Criação do Parque Yanomami” (CCPY)8. Uma organização não governa-
mental que Andujar coordenou durante anos e cujo objetivo primeiro era 
a demarcação da Terra Indígena Yanomami. Para tanto, dedicou-se a uma 
ampla campanha nacional e internacional concluída treze anos depois, em 
1992, com a demarcação e homologação de um território de 96.650km², lo-
calizados ao norte dos estados de Roraima e Amazonas. Uma das primeiras 
ações de Claudia junto à CCPY foi a criação de um grupo de trabalho de 
saúde indígena, com médicos da Escola Paulista de Medicina. No começo dos 

8  Atualmente chamada de Comissão Pro-Yanomami, disponível em: http://www.proyanomami.org.br/
v0904/index.asp?pag=htm&url=http://www.proyanomami.org.br/quem.htm. Acesso em 08/10/2018.
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anos 80, viajaram quase a totalidade do território Yanomami, de aldeia em 
aldeia. Sua função em campo junto às equipes era de recolher informações, 
identificar e retratar cada paciente daquele território, com intuito de criar 
fichas médicas e de catalogação dos pacientes. Produziu uma série de retratos 
marcantes, muito diferentes daqueles dos anos 70.  

Como os Yanomami não se atribuíam nomes próprios, Claudia os fo-
tografou com plaquetas identificadas por números, e é daí que surge uma de 
suas séries fotográficas mais conhecidas: “Marcados” (1981-83). Mais de dez 
anos depois da produção, resolveu editar estas imagens como uma vasta série 
de retratos, agrupados por regiões, resultado de uma poética que envolve et-
nografia, fotografia, cartografia, ativismo e traumas compartilhados. O traba-
lho que inicialmente fora executado apenas como registro e coleta de dados 
sobre a saúde básica dos índios, já participou de diversas exposições de arte 
contemporânea no Brasil e no exterior, dentre elas a 27ª Bienal de São Paulo9. 
Finalmente foi publicado como livro, em 2009, pela Editora Cosac Naify. 

Da etnografia fotográfica à transcendência artística

Ainda que a série Marcados seja um dos trabalhos mais conheci-
dos, talvez o principal corpo da obra de Claudia esteja representado na série 
Reahu; produzida em meados dos anos 70, quando a artista se dedicava ex-
clusivamente à bolsa Guggenheim, aprofundando seus estudos sobre a vida 
tradicional Yanomami, além das experimentações com a fotografia. Neste pe-
ríodo Andujar claramente se aproximava do xamanismo, presenciando ceri-
mônias e experimentando as substâncias utilizadas nos rituais. Desta forma, 

9  Guia da 27ª Bienal de São Paulo disponível em: https://issuu.com/bienal/docs/27a_bienal_de_sao_
paulo_guia_2006/52. Acesso em 08/10/2018.
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mergulha profundamente no estudo daquela cultura e expande seu entendi-
mento sobre a cosmovisão daquele povo.

A estética das fotografias deste período é claramente influenciada 
pelas novas visões da autora, que nesta série conjuga um aprofundamento 
na cultura do outro com algumas experiências formais na produção foto-
gráfica. Estas imagens são marcadas pelo movimento da câmera, pelo uso 
da luz como elemento marcante da imagem e pela sensação de presença em 
cerimônias xamanistas. Se antes a sua prática etnográfica era de uma fotógra-
fa que apenas observava, ali passou a uma observação participante. Na série 
Reahu há novas visões da autora, essencialmente influenciadas pela cultura 
xamânica. Uma proximidade ainda maior do outro e da própria cosmovisão 
dos Yanomami. 

Em “Sonhos voados”, um políptico de dez imagens pertencente à sé-
rie Reahu, a pouca luz interna nas malocas e o movimento ritualístico de 
uma cerimônia se fundem em novas formas, e apontam outros caminhos 
na pesquisa desta artista. No trabalho Yakoana, da mesma série, a ingestão 
de substâncias pelo nariz através de uma zarabatana é documentada e seus 
efeitos ao mesmo tempo representados. A luz vazada de diferentes planos e 
rebatida nos adereços brancos utilizados pelos indígenas orna aqueles cor-
pos de fantasia e aquele ambiente de magia. Nestas imagens, o movimento é 
explorado dentro e fora da câmera, no artista, no outro e por fim no próprio 
espectador da obra. 

A partir desta experimentação no próprio ato de fotografar e da ne-
cessidade de se aproximar cada vez mais daquela cultura, a artista passa a 
criar outras formas para o trabalho; o que se desdobra em novas montagens 
com distintas imagens. Interessa-nos ressaltar aqui o trabalho “Desabamen-
to do céu” (1976), incluso na série denominada “Sonhos Yanomami” (1974-
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2003). Tanto a estética quanto o título desta imagem são baseados nos mitos 
indígenas colhidos entre aquele povo, e ratificam a necessidade da autora de 
penetrar a cosmovisão Yanomami. A imagem é resultado da fusão formal en-
tre fotografias distintas e de uma mistura simbólica entre culturas diferentes. 
O eu e o outro representados na mesma imagem pela relação estabelecida 
entre a artista, as fotografias de natureza, corpos e cerimônias indígenas, bali-
zadas pelo mais importante mito Yanomami: a queda do céu.

Este trabalho se reafirma e ganha novos contornos nos últimos anos 
com o lançamento do livro “A queda do céu: palavras de um xamã Yanoma-
mi” (Companhia das Letras, 2015), assinado por Davi Kopenawa em parceria 
com o etnólogo francês Bruce Albert10. A publicação conta com 768 páginas 
escritas por Albert a partir de várias entrevistas realizadas com Kopenawa 
durante mais de trinta anos de convivência com este xamã porta-voz dos Ya-
nomami, com quem nutre uma longa amizade. É um relato excepcional e ao 
mesmo tempo um testemunho autobiográfico, fruto de um saber cosmológi-
co adquirido por Davi Kopenawa desde a infância, quando já era preparado 
para uma vida como xamã. Por fim, é um manifesto de ambos os autores, de 
culturas completamente distintas, contra a destruição da floresta Amazôni-
ca. O livro foi originalmente publicado em francês, “La chute du ciel” (Terre 
Humain, 2010), tanto título como obra revisitam e reafirmam um dos mitos 
fundadores da cosmologia Yanomami, sobre a queda ou o “desabamento” do 
céu que Andujar já intentava representar nos anos 70.  

Maxita Yano: a Casa de Pedra eternizada pelos Yanomami

10  Descrição da publicação pela Editora Cia das Letras disponível em: https://www.
companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=12959. Acesso em 08/10/2018.
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A obra resultante da profunda relação construída por Claudia Andu-
jar com os Yanomami ao longo de quatro décadas está agora em um pavilhão 
permanente no Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais. Inaugura-
da em novembro de 2015 com mais de 1600m², a galeria foi nomeada Maxita 
Yano (Casa de Pedra) pelos próprios índios Yanomami na ocasião de abertu-
ra. Reúne mais de 400 fotografias realizadas pela artista entre 1970 e 2010, e é 
resultado de uma pesquisa curatorial de mais de cinco anos em conjunto com 
Andujar no seu arquivo, incluindo séries inéditas como “Rio Negro” (1970-
71) e “Toototobi” (2010). Além das fotografias, ali estão reunidos livros da 
artista, publicações de época, o documentário11 “A estrangeira” - produzido 
pelo próprio Instituto sobre sua trajetória - além do maior conjunto já exibi-
do da série “Marcados” (1981-83) e uma sala totalmente dedicada a desenhos 
de autoria Yanomami, frutos de uma poética que contemplava as “oficinas de 
desenho” que a artista promovia com etnias indígenas. 

Para o curador Rodrigo Moura12, que foi responsável pela pesqui-
sa curatorial do pavilhão Maxita Yano e desempenhava a função de diretor 
artístico do Instituto Inhotim, “a singularidade e a potência da trajetória de 
Claudia Andujar vêm da construção de um trabalho com poder efetivo de 
intervenção no real, porém feito de costas para o sistema de arte no Brasil”. 

Marcados por uma lacuna traumática 

Questões ligadas à identidade e território fazem parte da vida e da 

11  Descrição do filme na progração do Festival ForumDoc disponível em: http://www.forumdoc.org.
br/movie/a-estrangeira/. Acesso em 08/10/2018.

12  Inauguração do pavilhão Maxita Yano no Insituto Inhotim disponível em: http://www.inhotim.org.
br/blog/inhotim-inaugura-galeria-claudia-andujar/. Acesso em 08/10/2018.
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obra desta fotógrafa, etnógrafa, artista e ativista. A identidade - ou a neces-
sidade de uma - desde sempre foi uma questão cara à Claudine Hass, que se 
tornara Claudia Andujar nos EUA e no Brasil chegou a assinar como Claudia 
Love. Já as implicações territoriais na sua obra são fundamentais para o en-
tendimento de alguém que passou a infância migrando e fugindo de perse-
guições na Europa. Processos traumáticos que retornam à vida da artista pelo 
viés do outro, neste caso uma etnia: Yanomami. Um encontro que provoca 
mudanças artísticas e políticas na sua trajetória, e toma novos contornos a 
partir da sua expulsão daquele território indígena, no final dos anos 70.

Podemos relacionar a experiência de Claudia Andujar com a noção 
de trauma proposta por Hal Foster e, para além, tangenciar a própria obra 
produzida por esta artista com as proposições do referido autor.

“Por meio das culturas artística, teórica e popular, há uma tendência a redefinir a 
experiência, individual e histórica, em termos do trauma. De um lado, na arte e na 
teoria, o discurso sobre o trauma continua a crítica pós-estruturalista do sujeito, por 
outros meios, pois, novamente, num registro psicanalítico, não existe o sujeito do 
trauma: a posição é evacuada, e nesse sentido a crítica do sujeito é, aqui, mais radical. 
De outro lado, na cultura popular, o trauma é tratado como um acontecimento que 
garante o sujeito, por mais perturbado, retorna como testemunho, atestador, sobrevi-
vente. Aqui se encontra de fato um sujeito traumático, e ele tem autoridade absoluta, 
pois não se pode desafiar o trauma do outro, só se pode acreditar nele, até mesmo 
identificar-se com ele, ou não.” (FOSTER. 2017, p.186)   

Não poderíamos aqui desconsiderar a relevância do trauma desta ar-
tista, perseguida pelo nazismo ainda na infância, e aproximar sua obra da 
noção de “realismo traumático” lançada por Hal Foster, que do ponto de vista 
heurístico se torna útil e fundamental “como forma de superar as oposições 
contidas na nova história da arte (semiótica versus contexto) e na crítica cul-
tural (significante versus referente, sujeito construído versus corpo natural)”. 
Em “O retorno do real” (Ubu Editora, 2017) o autor recorre ao modelo teó-
rico de Jacques Lacan, lançado numa conferência de 1964, que se preocupava 
em definir o real em termos do trauma. Para Lacan, o real é caracterizado por 
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um trou, ou um buraco do sujeito. Assim, Foster utiliza a expressão “trouma-
tic”, para justificar a presença do real e do trauma na arte a partir da década 
de 60.  

Partindo da crítica de arte de Foster, que recorre à psicanálise de La-
can, poderíamos chegar também à filosofia da imagem proposta por Georges 
Didi-Huberman. Em “O que vemos, o que nos olha” (Ed.34, 1998), Didi-Hu-
berman defende que as imagens, em sua última instância, precisam ser ob-
jetos lacunares e dotados de vazios que nos pedem por perfurá-los e per-
corrê-los. Devem nos falar intimamente, e nos remeter a um lado por vezes 
obscuro do próprio sujeito. O autor propõe que o que vemos somente vive 
em nossos olhos pelo que nos olha, num movimento de fluxo e refluxo, onde 
vemos o que está diante, mas nos remete a algo que em certo sentido nos 
constitui. E aqui se instaura o caráter íntimo e lacunar que a imagem carrega.

Interessa-nos aqui destacar mais uma vez um dos trabalhos mais cé-
lebres de Claudia Andujar, no intuito de explicitar cruzamentos diversos da 
obra desta fotógrafa com a teoria dos autores acima citados. Na série “Mar-
cados”, impressiona como a prática artística e política se fundem na poética 
visual, e se confundem ao trou da artista. Há um choque cultural com o outro 
que é operado justamente pela repetição de um trauma na vida de Claudia, 
uma lacuna. A estética do trabalho parte de uma tradição taxonômica na arte 
contemporânea e as plaquetas de identificação poderiam representar aqui, 
mesmo dentro das próprias imagens, este espaço: entre o eu judeu e o outro 
indígena. Ademais, a montagem final reúne dezenas de retratos seriados, e 
explicita formalmente o caráter de repetição do trauma. Para ela este trabalho 
se relaciona diretamente a sua biografia e à experiência de extermínio que viu 
de perto durante a perseguição dos nazistas aos seus familiares na Europa. 
Em uma das entrevistas realizadas durante a concepção da galeria Maxita 
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Yano, a artista disse13: “Os judeus eram marcados com a estrela de Davi para 
morrer. Eu estava marcando os Yanomami para que eles sobrevivessem.”

Uma artista etnógrafa

Em “O artista como etnógrafo”, Hal Foster ressalta a política cultural 
da alteridade que influencia uma produção artística interdisciplinar a partir 
dos anos 80, quando a arte se torna o campo ampliado da cultura, que antes 
supostamente era domínio da antropologia. Esta “alterização” do sujeito, que 
o autor define como “virada etnográfica”, é considerada fundamental para as 
práticas críticas na antropologia, na arte e na política. O artista passa a ser 
um leitor consciente da cultura compreendida como texto, e passa a ser visto 
como “ego ideal” do antropólogo. Esta virada, para o que Foster denomina 
de arte quasi-antropológica, se distingue pela autoconsciência de um méto-
do etnográfico de pesquisa e produção, além da influência da antropologia 
– como ciência da alteridade – e da psicanálise, que passam a ser “a língua 
franca da prática artística e do discurso crítico”.

Como já descrito, a trajetória de Claudia Andujar é caracterizada 
por questões relacionadas à alteridade, identidade e etnografia. Depois de ter 
conhecido Karajás, Bororo e Kaiapós, a empatia imediata que cria por uma 
etnia tão vulnerável como os Yanomami e a responsabilidade que assume de 
estar junto a estes índios na luta por direitos e reconhecimento como povo, 
evidenciam a carga de alteridade presente em toda a obra desta artista etnó-
grafa. Seu trabalho estético se confunde com o político, pois se concentra em 
revelar e preservar um povo esquecido e ao mesmo tempo perseguido em 

13  Palestra “Maxita Yano: olhar, escutar, ler Andujar”, realizada no MASP pelo curador Rodrigo 
Moura, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Pxr40NUIBm8. Acesso em 08/10/2018.
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plena floresta amazônica. 

Por fim, gostaríamos de ressaltar a poética etnográfica que reafirma o 
caráter quasi-antropológico da obra de Claudia Andujar, através de um traba-
lho singular desta artista: o livro “Mitopoemas Yanomami” (Olivetti do Brasil, 
1979). A começar, a publicação é fruto de uma parceria entre uma artista e 
um missionário indigenista, Carlo Zacquini. O conteúdo representa um cru-
zamento interdisciplinar e um choque cultural frutífero, pois reúne mitos da 
tradição oral colhidos por Zacquini com narradores Yanomami e imagens 
produzidas pelos próprios índios daquela etnia durante as “oficinas de dese-
nho” realizadas nas aldeias. Arriscaríamos dizer que é uma obra de autoria 
compartilhada, entre atores de identidades culturais distantes e práticas poé-
ticas marcadas pela alteridade, cuja potência está representada na tentativa 
de suprimir as lacunas de um choque cultural entre etnias de cosmovisões 
tão distintas.   

“Mitopoemas Yanomami” é um livro pouco comentado, porém re-
presenta um ponto crucial de uma obra marcada pela alteridade e pela etno-
grafia. Os desenhos publicados neste livro devem ser aqui destacados, pois 
significam uma linguagem comum, localizada na lacuna entre a artista e o 
outro, visto que Andujar oferecia o medium - caneta e papel - aos índios para 
que representassem sua própria cultura. Tais imagens tiveram sua importân-
cia alargada ao longo dos anos e hoje figuram uma sala inteira no pavilhão 
permanente dedicado à obra de Claudia no Instituto Inhotim. Em palestra 
realizada no MASP, em 2017, intitulada “MAXITA YANO: olhar, escutar, ler 
Andujar”14, o curador Rodrigo Moura volta a ressaltar a importância desem-
penhada pelos desenhos indígenas dentro do conjunto de práticas de pesqui-
sa realizadas pela artista-etnógrafa como forma de se aproximar da cosmo-

14  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Pxr40NUIBm8. Acesso em 08/10/2018.
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visão Yanomami. 

Atualmente Claudia Andujar tem 87 anos e vive em São Paulo, onde 
é representada pela Galeria Vermelho. Em entrevista concedida a Antônio 
Abujamra no programa Provocações15, exibido pela TV Cultura, quando 
questionada sobre como gostaria de morrer, confessou por várias vezes já 
pensou em deixar um recado com alguém de confiança para que levem seu 
corpo aos Yanomami para sua “passagem” ser feita através de um ritual mor-
tuário tradicionalmente realizado pelos índios daquela etnia, naquele mes-
mo território amazônico onde dedicara grande parte de sua vida no Brasil. 
Depois de décadas mergulhada nas questões indígenas, talvez seja esta uma 
das poucas cerimônias Yanomami que esta artista etnógrafa ainda não tenha 
experimentado.  

15  Entrevista disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=STMDlbPc5cw. Acesso em 
08/10/2018.



171

ANAIS DO II COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Novembro de 2018

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDUJAR, Claudia. Marcados. São Paulo: Cosac Naify, 2009;

ANDUJAR, Claudia. Mitopoemas Yanomami. São Paulo: Olivetti do 
Brasil, 1979;

ANDUJAR, Claudia. Yanomami – Frente ao Eterno. São Paulo: Editora 
Práxis, 1978;

ANDUJAR, Claudia. Amazônia. São Paulo: Ed. Práxis, 1978;

CASALDÁLIGA, Pedro. Missa da Terra Sem Males. São Paulo: Tempo 
Presença, 1980;

DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: 
Ed.34, 1998;

KOPENAWA, Davi. A queda do céu: palavras de um xamã Yanomami. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2015;

FOSTER, Hal. O retorno do real: a vanguarda no final do século XX. 
Tradução: Célia Euvaldo. São Paulo: Ubu Editora, 2017.



ANAIS DO II COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Novembro de 2018



173

ANAIS DO II COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Novembro de 2018

OUTRA AMÉRICA, A AMÉRICA  
O FOTOdOCUMENTARISMO dO MARgINALIZAdO 

NA OBRA dE PAZ ERRÁZURIZ

Sidney Dupeyrat de Santana*

RESUMO

Este artigo busca estudar e relacionar 
dois projetos da fotógrafa chilena Paz 

Errázuriz - La Manzana de Adán e El 
Infarto del Alma - e apresentá-los como 

exemplos da fotografia documental 
poética e subversiva na América Latina 
da segunda metade do século XX. Em 

um contexto de ditaduras civil-militares 
e outros governos autoritários nos 

diferentes países do continente, retratar 
transexuais em Santiago e pacientes 

do hospital psiquiátrico de Putaendo, 
mais do que o puro e simples desejo da 
documentação, significava também uma 

tomada de posicionamento político.

Palavras-chave 

fotografia, fotodocumentarismo, 
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ABSTRACT

This paper aims to study and relate two 
projects of the Chilean photographer 
Paz Errázuriz - Adam’s Apple and Soul’s 
Infarct - and present them as examples 
of the poetic and subversive Latin 
America documentary photography in 
the second half of the 20th century. In 
a context of civil-military dictatorships 
and other authoritarian governments in 
the different countries of the continent, 
portraying transsexuals in Santiago 
and patients at the psychiatric hospital 
in Putaendo, more than the pure and 
simple desire for documentation, also 
meant a political takeover.
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photography, photodocumentarism, 
Latin America, Chile
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Uma parte importante da fotografia documental latino-americana 
da segunda metade do século XX foi marcada pelo interesse e engajamento 
social; com inúmeros exemplos de trabalhos que - consciente ou inconscien-
temente - buscavam a aproximação, o entendimento e a mudança da reali-
dade de diferentes grupos da sociedade; como o da suíço-brasileira Claudia 
Andujar com os índios ianomâmi na Amazônia e o da mexicana Graciela 
Iturbide com o povoado de Juchitán no sul do México. São produções foto-
gráficas que muito se aproximam da antropologia, pois além de fornecerem 
rica informação etnográfica, os documentados ou retratados são os mesmos 
tipos de pessoas que geralmente os antropólogos mais se interessam:  povos 
indígenas, comunidades tradicionais e grupos marginalizados.

A fotografia foi trazida ao nosso continente pelos europeus numa 
perspectiva colonialista: através de um olhar “de fora para dentro”, desejava-
se documentar cenários e povos distintos dos vivenciados por eles em suas 
terras de origem. Nesse contexto de busca pelo diferente e pelo exótico, cenas 
rurais e figuras indígenas assumiram a predileção desses fotógrafos e torna-
ram-se o lugar comum da produção de então; que desejava-se distanciar do 
ambiente branco e urbano europeu (SANTOS, 2014).

Com o passar dos anos, houve o desenvolvimento da produção fo-
tográfica feita por latino-americanos ou europeus que aqui viviam e não so-
mente estavam de passagem; mas a predileção pela temática indigenista e 
ruralista seguiu sendo uma tendência. Além das já citadas Andujar e Iturbide, 
Maureen Bisilliat e Paz Errázuriz são outras representantes dessa investiga-
ção imagética - feita dos mais distintos modos - sobre o “outro”.

Na segunda metade do século XX, em 1976, foi criado no México 
por Pedro Meyer e outros fotógrafos o Consejo Mexicano de Fotografía, com 
o objetivo de divulgar a produção fotográfica latino-americana, incentivar o 



175

ANAIS DO II COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Novembro de 2018

diálogo entre esses fotógrafos e artistas e estimular nessa produção a fotogra-
fia combatente, politizada, que denunciava as diversas mazelas do continente.

Dentre as diversas ações da instituição, foi organizado o I Coloquio 
Latinoamericano de Fotografía - que seria sucedido por outras edições em 
outros países - e eram organizadas mostras expositivas - como a Muestras de 
Fotografía Latinoamericana: Hecho en Latinoamerica - que valorizavam o do-
cumentarismo engajado em detrimento da fotografia conceitual produzida 
nos diferentes países latinos. Buscava-se estabelecer o fotodocumentarismo 
social como a essência da produção fotográfica do continente, em um con-
texto de Guerra Fria onde a América Latina padecia de ditaduras militares e 
demais governos autoritários que oprimiam suas populações:

A corrente aí dominante era a da fotografia documental, nos termos 
de testemunho e de denúncia colocados por Meyer, a exemplo das 
imagens que tomavam como central de seus discursos a realidade de 
grupos que se encontravam à margem da sociedade, como os índios, 
os negros, os camponeses e as classes mais baixas. (SANTOS, 2014, 
p. 162)

Uma fotógrafa que produziu nesse contexto histórico foi a chilena 
Paz Errázuriz, que sob a ditadura de Augusto Pinochet documentou as vidas 
de diferentes comunidades marginalizadas no Chile.

Paz Errázuriz

Paz Errázuriz, nascida em 1944 na cidade de Santiago, é uma das fo-
tógrafas de maior destaque do Chile e da América Latina; tendo sido a pri-
meira fotógrafa latino-americana a obter a bolsa Guggenheim. Expôs suas 
obras em diversas oportunidades como no Museo Nacional de Bellas Artes 
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em Santiago (2018), no Berkeley Arts Museum, na Califórnia, EUA (2014), na 
Maison de L’Amérique Latine, em Paris (2010) e no Centro Cultural Borges, 
em Buenos Aires (2006). Suas fotografias também se encontram em coleções 
como a Daros na Suíça, o Tate Modern em Londres e o Museo Reina Sofia 
em Madrid. 

Fotógrafa do Chile e para o Chile, desenvolveu praticamente todo 
seu trabalho imagético dentro do país andino. Sua constante busca por uma 
identidade para si própria e para sua pátria fez com que se ocupasse com 
aproximações e investigações fotográficas com diferentes grupos chilenos: 
transexuais de Santiago e Talca, pacientes de um hospital psiquiátrico, lutado-
res de boxe, dançarinos de tango, idosos, profissionais de um circo itinerante, 
membros da etnia Kaweskar, dentre outros1. Adepta do fotodocumentarismo 
social clássico, trabalha desde os anos 70 principalmente com grupos sociais 
marginalizados; com aqueles que geralmente são ignorados pela grande mí-
dia e perseguidos pela minoria privilegiada e pelo poder.

Licenciada em educação pela Universidad Católica do Chile, inicia 
na fotografia com o golpe militar de Augusto Pinochet no Chile, em 1973, 
quando é despedida da instituição de educação básica onde lecionava para 
crianças. Começa então a retratar suas ex-alunas e, a partir daí, toma gosto 
pela produção de imagens. No ano de 1975 lança sua primeira obra, “Amalia: 
história de uma galinha”, um fotolivro infantil e considerado um dos primei-
ros livros de fotografia latino-americanos. Com o desenvolvimento de seu 
olhar fotográfico e o recrudescimento do regime autoritário, sentia cada vez 
mais a necessidade de registrar através de imagens o que se passava no país 
latino. Saía então com sua câmera por Santiago para documentar o que acon-

1  http://www.pazerrazuriz.com/
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tecia nas ruas da capital entre os intervalos dos toques de recolher. Afirma 
Paz: “Os toques de recolher faziam parte da vida, e eu tinha de passar muito 
tempo em casa com meus filhos. O golpe militar significava, para nós, medo 
e horror constantes. Muitos amigos tiveram de deixar o país ou foram per-
seguidos. Por essa época, tínhamos uma galinha de estimação que circulava 
pela casa, então construí uma história em torno dela”.2

Essa iniciativa foi extremamente marcante; principalmente em um 
contexto onde, devido à violência de um governo opressor e aos preconceitos 
de gênero de uma sociedade patriarcal, era bastante incomum ver mulheres 
atuando na documentação imagética no Chile da década de 70, assim como 
era atípica a presença das mulheres na literatura latina do início do século. 
Errázuriz, ao ir para as ruas documentar a realidade chilena e assim marcar 
uma resistência ao governo, fez nesse período na fotografia o que escritoras 
como a argentina Alfonsina Storni haviam feito anteriormente: conquistado 
o acesso a um campo intelectual dominado pelos homens (SARLO, 2017).3

O primeiro trabalho resultado dessa investigação no espaço público 
foi a série “Adormecidos”, sobre moradores de rua e pessoas que dormiam nas 
vias públicas da capital chilena. A autora com essas imagens fez um retrato 
da pobreza e da desigualdade social no país; enquanto buscava simbolizar a 
apatia do povo do Chile com um governo que ficava mais e mais repressor.

Cada vez mais ciente da potência do papel social da fotografia, em 
1981 ajudou a fundar a Associação de Fotógrafos Independentes (AFI), uma 

2   Disponível em: https://revistazum.com.br/revista-zum-13/busca-o-meu-rosto/. Acesso em 01/09/18

3   In Representaciones, emergencias y resistencias de la crítica cultural : mujeres intelectuales en 
América Latina y el Caribe / Beatriz Sarlo ... [et al.]; coordinación general de Nelly Prigorian; Carmen  
Díaz Orozco. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2017. 
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organização de fotojornalistas destinada a cobrir os diferentes acontecimen-
tos durante a ditadura militar. Também foi atuante no coletivo “Mulheres pela 
Vida”, documentando as ações e protestos pela promoção dos direitos das 
mulheres no Chile dos anos 80.

La Manzana de Adán

 Ainda nos anos 80, no auge do regime de Pinochet, desenvolveu o 
trabalho que se transformaria em uma de suas marcas registradas. La Manza-
na de Adán4 foi fruto de mais de cinco anos de convivência da fotógrafa com 
uma comunidade de transexuais que trabalhavam nos prostíbulos La Carlina, 
em Santiago, e La Jaula, em Talca.

 Tudo começou em 1982, quando Paz estava fazendo uma documen-
tação sobre mulheres prostitutas e elas pediram que as fotografias produzidas 
não fossem mostradas, pois tinham receio das reações de seus familiares. Er-
rázuriz se vê então obrigada a suspender o projeto, mas nele conhece Evelyn 
- travesti que iria apresentar a fotógrafa à comunidade de transexuais de um 
prostíbulo em Santiago e que se tornaria figura central do próximo projeto da 
autora.

 É no bordel de La Carlina que Paz Errázuriz conhece o trio familiar 
formado pela mãe Mercedes e pelas filhas Evelyn e Pilar. Viúva, Mercedes vive 
com os filhos Léo e Sérgio que, nos prostíbulos de La Carlina em Santiago e 
La Jaula em Talca, se transformam em Evelyn e Pilar. As duas ganham a vida 
ali: em meio aos clientes, às festas, às bebidas, aos cigarros, aos sorrisos e abra-
ços e ao medo constante da polícia.

4  “O Pomo de Adão”, em português.
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 Paz, junto com a escritora Claudia Donoso, compartilha momentos, 
lembranças, esperanças e receios com todas que vivem ali. Passam muito 
tempo conhecendo as pessoas antes de começarem a fotografar e a escre-
ver. Como Roger Bastide, buscaram vivenciar de dentro a experiência social 
dos retratados, transformando-se em etnógrafos capazes de entender aque-
les indivíduos (ANDRADE, 2002). Através dessa metodologia da observação 
participante5, testemunham a violência policial, o preconceito da vizinhança 
e as demais adversidades do cotidiano; e assim ganham a confiança das per-
sonagens para iniciarem uma documentação profunda e complexa como as 
identidades dessas pessoas.

 Este trabalho ganha ainda mais relevância pelo fato de os sujeitos 
retratados serem tão ignorados e perseguidos pela nossa sociedade. A iden-
tidade e cultura travesti sempre foram, na América Latina, relegadas à subal-
ternidade; e a decisão de retratar essa gente é uma tomada de posição em prol 
de um estabelecimento de uma nova relação da coletividade para com esse 
grupo social: mais respeitosa e inclusiva (SUTHERLAND, 2014).

 La Manzana de Adán não se trata de um livro com imagens de 
travestis em companhia de seus clientes. Se o conjunto da obra fotográfica 
de Paz Errázuriz lida com as “margens” da sociedade, La Manzana se ocupa 
com as bordas do cotidiano em La Carlina e La Jaula: em meio à luz predo-
minantemente natural e aos enquadramentos que usam espelhos, janelas e 
portas; as pessoas trocam de roupa, se maquiam, conversam, dançam, fumam 
e sorriem. São imagens também sobre identidades fluidas, que se alteram de 
acordo com o ambiente ou com o momento do dia - com o pôr do sol e o 
início de mais uma noite ou após o fim da mesma:

5  Expressão utilizada por Rosane de Andrade. (Andrade, 2002, p. 28) 
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As fotografias apresentadas em O Pomo de Adão estão dentro desse 
contexto. Algumas foram tomadas à luz do dia, capturando os mo-
destos eventos cotidianos deste grupo de homens, ainda que a grande 
maioria destas cenas ocorram durante o pôr do sol, momento em que 
a transformação de homens em mulheres anda de mãos dadas com a 
transição do entardecer à escuridão da noite. (BRUNSON, 2014, pg 
12, tradução nossa)6

 A primeira imagem da edição de 2014 de La Manzana de Adán é um 
retrato de Evelyn na janela de La Carlina. Imagem-introdução da livro, (não) 
mostra um interior subexposto e escuro que ainda será revelado ao longo 
da obra. Evelyn encara a lente da câmera, está maquiada, usa joias, peruca e 
gargantilha - representando assim as diferentes personas do local. As paredes 
descascadas e sujas do edifício sugerem uma relação conflitiva com o am-
biente externo.

 Já na edição de 1990, a primeira fotografia é o retrato de Evelyn com 
sua mãe Mercedes. Poderia ser uma imagem de qualquer álbum de família: as 
duas sentadas, a mãe olha fixo para a câmera enquanto a filha com um olhar 
distante pousa a mão no ombro da matriarca. O fundo é praticamente neutro: 
a parede o canto da porta aberta, a cortina estampada e uma santa que repou-
sa na mesa.

 Mas o que se vê na sequência é a ruptura com a estética de qualquer 
álbum de família tradicional. O enquadramento se expande, e nele passamos 
a ver também as paredes sujas e gastas, os cigarros, os copos de bebida, as 
danças, os concursos de miss, as distintas transformações frente aos inúme-

6  Las fotografías presentadas en La Manzana de Adán se inscriben dentro de ese contexto. Algunas 
han sido tomadas con luz de día, capturando los modestos eventos cotidianos de este grupo de hombres, 
aunque la gran mayoría de estas escenas transcurren durante el ocaso, momento en que la transformación 
de hombres en mujeres va de la mano con la transición del atardecer a la oscuridad de la noche. 
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ros espelhos dos mais diversos tamanhos, as mesmas pessoas que aparecem 
de vestido, maquiagem e cabelo solto para na imagem seguinte estarem de 
boina e casaco masculino. 

 Evelyn, Pilar, Coral, Macarena, Priscila, Leyla e as demais possuem 
uma relação dupla com La Carlina e La Jaula. São nas suas salas e quartos 
que ganham seu sustento durante as noites chilenas, mas é durante o dia que 
a vida cotidiana acontece. Condenadas a uma vida reclusa pela opressão de 
um estado policialesco e pelas hostilidade de uma sociedade tradicional, é 
no prostíbulo que elas vivem, apesar de tudo. E é ali que Paz irá realizar sua 
documentação, que “subverte as noções de família burguesa ao notar um 
tipo de sociabilidade queer que a desbarata, a desconstrói, onde o sentido de 
comunidade ou grupo resiste e cria novos parentescos não-heterossexuais” 
(SUTHERLAND, 2014, p. 24, tradução nossa)7.

El Infarto del Alma

 Pouco depois do fim da ditadura de Pinochet, em 1992, Paz Errázuriz 
embarcou em um novo projeto: retratar os pacientes do hospital psiquiátrico 
de Putaendo, localizado na região de Valparaíso. Mas, como os outros traba-
lhos de Paz, este não seria uma documentação usual.

 A fotógrafa, por mais de um ano, esteve visitando o hospital; e ali 
observou que entre os pacientes se formavam diversos casais. Paz é uma “ob-
servadora participante que escava detalhes e fareja com seu olhar o alvo e o 
objeto de suas lentes e de sua interpretação” (ANDRADE, 2002, p. 31-32). De-

7  [...] subvierte las nociones de familia burguesa, al fijarse en un tipo de sociabilidad queer que la 
desbarata, la de-construye, donde el sentido de comunidad o grupo se resiste y crea nuevos parentescos 
no-heterosexuales.
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cidiu então, junto da amiga e escritora Diamela Eltit, realizar um livro sobre o 
amor num hospital psiquiátrico. Errázuriz, com seus “olhos livres”8 de quem 
tem “vontade de conhecer”9, queria mostrar o que ninguém havia visto - ou 
não queria ver.

 Assim como La Manzana de Adán, El Infarto del Alma10 inicia com 
uma fotografia que poderia estar em qualquer álbum de família comum. Um 
casal sobriamente vestido, de mãos dadas na entrada de um edifício qualquer. 
Em seguida, o que se vê são demonstrações ainda mais calorosas de afeto: 
abraços, sorrisos, apertos de mão, olhares apaixonados, o compartilhamento 
da chama de dois cigarros.

 A documentação é inteiramente monocromática - diferente de La 
Manzana que possui a maioria das fotografias em preto e branco mas al-
gumas são coloridas - mas segue o uso da luz natural a iluminar os rostos e 
corpos dos retratados e as desgastadas paredes do edifício.

 Outra similaridade com o trabalho anterior é que aqui os sujeitos 
documentados também rompem com modelos pré-estabelecidos e com as 
convenções da sociedade burguesa e capitalista: “[...] presencio a beleza alia-
da à feiura, a velhice anexada à juventude, a relação paradoxal do coxo com 
a caolha, da letrada com o analfabeto. E aí, nessa descompostura, encontro o 
centro do amor” (ELTIT e ERRÁZURIZ, 2017, p. 19, tradução nossa)11.

8  Expressão de Rosane de Andrade.

9  Expressão de Rosane de Andrade.

10  O Infarto da Alma (tradução nossa).

11  [...] presencio la belleza aliada a la fealdad, la vejez anexada a la juventud, la relación paradójica del 
cojo con la tuerta, de la letrada con el iletrado. Y ahí, en esa descompostura, encuentro el centro del amor.
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 Os pacientes de Putaendo também são enclausurados pelo Estado, 
destinados a sobreviver limitados por paredes e muros. Se não por irem de 
encontro às convenções sexuais e de gênero que impõem uma heteronor-
matividade, por não serem considerados úteis em um meio que valoriza so-
mente o corpo devidamente domesticado para a sociedade do trabalho e do 
consumo:

O corpo romântico é pois a contrapartida do pujante e rebelde corpo assalariado, cuja 
maior garantia é a excelência de seus pulmões o vigor de sua face, o esquecimento 
de toda lógica que não seja a lógica do trabalho. O corpo romântico é o grande 
contorno poético requerido pela sociedade dos séculos XIX e da primeira metade do 
século XX, para ocultar os outros corpos, aqueles entregues à fúria do dia, ao incerto 
salário dos minutos não remunerados. O corpo romântico é assim o sonho de amor 
impossível dos corpos das classes trabalhadoras, seu excedente mais inorgânico, seu 
luxo mais apreciado (ELTIT e ERRÁZURIZ, 2017, p. 61, tradução nossa)12

Conclusão

 As obras citadas neste artigo são exemplos da fotografia poética 
e subversiva na América Latina dos anos 80 e 90, Em um contexto de 
ditaduras civil-militares e outros governos autoritários nos diferentes 
países do continente, retratar transexuais em Santiago e pacientes do 
hospital psiquiátrico de Putaendo, mais do que o puro e simples desejo da 
documentação, significava também uma tomada de posicionamento político 
- indo ao encontro de setores importantes da fotografia latina como o Consejo 
Mexicano de Fotografía.

12  El cuerpo romántico es pues la contrapartida del pujante y contestatario cuerpo asalariado, cuya 
mejor garantía es la excelencia de sus pulmones, el vigor de su faz, el olvido de toda erótica como no 
sea la erótica del trabajo. El cuerpo romántico es el gran contorno poético requerido por la sociedad del 
siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, para ocultar a los otros cuerpos, aquellos entregados a la 
furia del día, al incierto salário de los impagos minutos. El cuerpo romántico es pues el sueño de amor 
imposible de los cuerpos de las clases trabajadoras, su excedente más inorgánico, su lujo más preciado.
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La Manzana de Adán e El Infarto del Alma são legítimos 
representantes da obra de Paz Errázuriz. A fotógrafa chilena possui um 
verdadeiro interesse pelos seus retratados; como diz Rosane de Andrade 
ela tem “vontade de conhecer”, e isso se traduz em documentações visuais 
profundas, que em absoluto fogem de visões-clichê miserabilistas sobre 
comunidades marginalizadas típicas de quem chega, fotografa e vai embora. 
Paz, fotógrafa-antropóloga13, não tem pressa. E não tendo pressa produz 
documentos visuais que valorizam, acima de tudo, o ser humano: “Quando 
captura suas poses, confirma para eles a relevância de suas figuras” (ELTIT e 
ERRÁZURIZ, 2017, p. 23-25, tradução nossa)14.

13  http://www.kawesqar.uchile.cl/exposicion/paz/prensa/merc.htm, acesso em 02/10/18

14  Cuando captura sus poses, les confirma la relevancia de sus figuras.
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dESBORdAMENTOS
O RASTRO dA IMAgEM FOTOgRÁFICA NA ARTE 

CONTEMPORÂNEA

Marília Panitz*

O texto aqui proposto é balizado por algumas observações que pen-
so serem essenciais para introduzi-lo:

A primeira diz respeito à história. Tenho que confessar aqui para vo-
cês que os acontecimentos da recentíssima história de nosso país (falo aqui 
de duas semanas ou três semanas) me fizeram rever o que havia preparado, 
por uma necessidade que talvez venha do corpo em sua concretude fisioló-
gica mesmo. E é claro, a vivência de um corpo a corpo pelas palavras, pela 
conversa, para a professora que sou, me convoca a pensar sobre o que tem 
nos faltado na interlocução. Pensei em memória (sempre lidando com a ideia 
de esquecimento), mas o termo preciso é história. Falta-nos tecer os fios que 
nos unem ao que nos precedeu, faltam-nos os fios da compreensão em pers-
pectiva. E temos afirmado isso com veemência. Falta-nos, por outro lado, 
acessar o caráter poético do documento histórico, reconhecer nele seu cará-
ter de versão que o aproxima de nossa tão falha humanidade... disso trata a 
arte, que nos traz aqui hoje... Assim falaremos de desbordamento.

*  Mestre em Arte Contemporânea: teoria e história da arte, pela Universidade de Brasília, trabalha como 
professora desde 1980. É professora da Secretaria de Educação do DF desde 1983.
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O foco dessa proposta encontra-se em uma região limítrofe na qual 
reconhecemos a fotografia “entre campos” onde, em determinado  momen-
to, estabeleceu-se certa tensão entre os termos artista fotógrafo ou fotógrafo 
artista – ou seja, na tentativa de classificar o “desvio” do fazer fotográfico 
(documental por excelência, ainda) para  a área da invocação poética – o 
que, de fato já não faz nenhum sentido. Há aí, certa tentativa de contornar 
alguma precedência de função ou intenção, à qual Vilém Flüsser respondia, 
num verbete de nome arte total, ao afirmar que:

Toda proposição científica, todo dispositivo técnico, tem uma qualidade estética, 

assim como toda obra de arte apresenta uma qualidade epistemológica e política. 

Mais importante que isso, inexiste qualquer distinção fundamental entre pesquisa 

científica e artística: ambas são ficções em busca da verdade (hipóteses científicas 

são ficções). Imagens magnetizadas põem fim a esse divórcio, porque resultam da 

ciência e estão a serviço da imaginação.1

A imagem fotográfica da qual trataremos aqui está nessa região li-
mítrofe do desbordamento, onde a questão de sua classificação entre arte, 
etnografia, fotojornalismo ou documentação científica é atingida em cheio 
pela infiltração entre campos.

Desbordamento é uma palavra que confesso não pertencer ao meu 
acervo cotidiano de vocabulário. Ela foi buscada no fundo da memória para 
tentar abarcar certo viés do estatuto contemporâneo do ato fotográfico – e da 
imagem resultante dele, impressa como cicatriz no fundo de nossos olhos e 
como documento em sua abordagem coletiva. Transbordamento parece não 
acertar o alvo do movimento da fotografia como ação poética e documental, 
a um só tempo imagem e palavra. Não se trata de ultrapassagem. Apagamen-
to de fronteiras (conceito sobre o qual a teoria contemporânea de arte têm 

1 Revista Zum, nº 7, 2014, p. 188.
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se debruçado e, de modo geral, o pensamento contemporâneo tem adotado 
como estratégia) também se aproxima sem a assertividade necessária – até 
por sua característica de ação intencional de mudança da configuração de 
campos.

Desbordamento trata de escoamento (sub-reptício) através das bor-
das, certo imiscuir-se silenciosa, mas inapelavelmente. Esta talvez seja a pa-
lavra que determine o que proponho aqui ser o início de nosso exercício co-
letivo. E ele está na fundação da Revista Documents por Georges Bataille, (ele  
a chamava de “uma máquina de guerra contra ideias preconcebidas”) que 
proponho como marco desse desbordamento (mesmo considerando-se aqui, 
as experiências anteriores desde o surgimento da fotografia). Na dissidência 
do surrealismo, a publicação se apresentava como uma “revista ilustrada” de 
“doutrinas, arqueologia, belas artes, etnografia (o campo em constituição) e 
variedades”. Os anos de sua existência são 1929 e 1930. A grande presença 
junto aos textos, que correspondia à característica “ilustrada” era a fotogra-
fia (não a única, claro, visto que a publicação reunia grandes artistas visuais: 
de Andre Masson a Picasso, Dali, Alejo Carpentier, entre outros). Mas desde 
já é necessário colocar em suspeição a palavra “ilustrada”, visto a enorme 
autonomia da imagem em relação ao texto2. A atitude de seu criador (um 
entre outros, mas sua figura central, sem dúvida) é que parece determinar o 
papel da fotografia que antevê sua(s) função(ões) na cultura contemporânea.

Já no primeiro número, um de seus parceiros – daqueles da Bibliote-
ca Nacional de Paris, onde trabalhava, lhe envia uma nota bastante esclare-
cedora da surpresa em relação à linha editorial da revista: 

O título que o senhor escolheu para essa revista só se justifica no sentido de que 

2 Para uma ideia da revista e da função da fotografia nela, ver: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k32952s/f63.double.
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fornece ‘Documentos’ sobre o seu estado de espírito. É muito, mas não de fato sufi-

ciente. É preciso verdadeiramente retornar ao espírito que nos inspirou o primeiro 

projeto da revista, quando você e eu falamos dela com o Sr. Wildenstein.3

Para o espanto e a consternação de seu colega, dentro da proposta 
de Bataille, os documentos eram outros: os de uma forma de pensar trans-
versal que apresentava os limites sempre borrados entre ficção e documen-
tação, entre arte e etnografia ou arqueologia. Nada mais contundente para 
um dissidente que propunha como contraponto ao mergulho arqueológico 
no inconsciente, defendido por Breton, um deslocamento geográfico para 
a confrontação com o outro cultural, e mais do que isso com o Outro (do 
inconsciente) no deslocamento das expedições antropológicas, espelho cego, 
de certa forma, como nos demonstra Michel Leiris em sua “África Fantas-
ma”. Se a etnografia tem um lugar central na revista, sua noção aqui sofre 
um desbordamento. As imagens das primeiras expedições utilizando a do-
cumentação fotográfica misturam-se, na revista, às fotos de Jacques Boiffard, 
dedicadas a certa etnografia/arqueologia surrealista da capital moderna, Pa-
ris, que se articulam com as imagens de um cinema falado (em sua infância 
hollywoodiana) ou às montagens da experimentação soviética. 

Talvez a questão central dessa infiltração “batailleana” nas relações 
entre fotografia e texto, fotografia e imagem de (e como) arte esteja no fato 
de que sua proposta é de recorte e associação (ou collage, como ele nos pro-
põe). Daí, a imagem se apresenta com toda a sua potência de contaminação 
(inerente ao fotografar, se pensarmos como Walter Benjamin e sua noção de 
inconsciente óptico4, por exemplo).

3 Documents, ed. fac-símile, Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018.

4 BENJAMIN, Walter, Obras Escolhidas I – Magia e Técnica, Arte e Política, São Paulo: Brasiliense, 
1985 , p. 94; “A natureza que fala à câmara não é a mesma que fala ao olhar; é outra, especialmente 
porque substitui a um espaço trabalhado conscientemente pelo homem, um espaço que ele percorre 
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Georges Didi-Huberman, volta a Bataille e a Benjamin e a Warburg, 
que antes dos outros dois citados, pensa o estatuto da imagem. A reprodu-
ção fotográfica é a base do Atlas Mnemosine warburgueano. A obra de arte 
que ele insere nas lâminas que o compõem é “anotada” em fotografias que a 
documentam, sempre contaminadas por sua vizinhança. Não há aqui uma 
hierarquia da imagem e é a fotografia que permite isso5.

Mas mais do que o imenso trabalho desenvolvido pelo filósofo sobre 
a aventura do mestre da virada do século XIX para o XX, da qual resul-
ta uma grande exposição  “Atlas, ou como carregar o mundo nas costas”6, 
gostaria de falar de sua parceria com o artista austríaco Arno Gisinger, que 
pôde ser vista no MAR em 2013 na mostra Atlas, Suíte7. Com um principio 
de uma exposição que se pode levar no bolso, em um pendrive, o que se tinha 
na sala da Escola do Olhar do Museu, eram reproduções em grande formato 
dispostas em grupos (justapostas ou sobrepostas)... às quais nos propunham 
uma leitura batailleana|warburgueana das fotos capturadas pelo artista da 
exposição realizada pelo filósofo em Hamburgo – e que, supostamente pro-
punham o exercício de rearranjá-las em outras sentenças...8

inconscientemente… 
Só a fotografia revela esse inconsciente óptico como só a psicanálise revela o inconsciente pulsional.”   
Pequena história da fotografia

5 Imagens em http://curator.co/things-that-inspire-us-aby-warburg-mnemosyne-atlas/

6 Para melhor compreensão da mostra, ver a visita orientada pelo curador em https://vimeo.
com/24023841

7 Imagens em, https://www.museudeartedorio.org.br/pt-br/node/51

8 A dupla também desenvolve dois outros projetos com a mesma proposta de pensar a imagem: em 
uma instalação no centro Le Fresnoy em Lyon, com “Histórias de fantasmas para Gente Grande” (título 
que tomam de um pequeno grande livro de Warburg) e Novas histórias de fantasmas no Palais de Tokyo, 
em Paris. Levam também ao Líbano e “AfterAtlas”, no Beirut Art Center.
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Essa ideia da coleção de imagens-textos que se articulam, retoma o 
princípio da Collage: “A aceitação (circulação da ideia) do “outro” (exótico, 
esquecido, excluído, desvalorizado, feio, bestial, excessivo, oculto) era um 
tema constante, contribuindo para um criticismo sem descanso da ‘civiliza-
ção’ europeia”9. Atualizada aqui para tempos em que a ideia do inconsciente 
freudiano se instala no campo da estética com seus pressupostos de inquie-
tante estranheza e da abjeção batailleana, a proposta curatorial das exibições 
é de expor nosso olhar a miscigenação das imagens fotográficas como forma 
de recomposição histórica. 

O resultado provavelmente não é uma exposição, provavelmente não é um tra-

balho no sentido tradicional, mas, de uma forma que não existia, a apresentação 

de uma meditação incomparável sobre a maneira como a fotografia e o cinema, 

por sua vez, estendeu as obras-primas dos antigos artistas que testemunham quem 

somos.10

Ao ser convidada para propor ideias em torno da fotografia contem-
porânea, no âmbito de uma Escola de Arte, estas questões que introduzi me 
assediaram. Qual o recorte a trazer? E o que se manifestou foi justamente 
a questão para qual não tenho resposta, dos desbordamentos. Pensava em 
uma série de trabalhos que havia analisado no Prêmio Transborda, em Bra-
sília e na fortíssima presença da fotografia e do vídeo no material enviado. 
E é claro, nas abordagens predominantemente “documentais” na acepção 
batailleana.

Ao retornar a Bataille e Didi-Huberman, e suas incursões transver-
sais nos campos das imagens, lembrei-me da exposição realizada em 2016, 

9 CLIFFORD, James, A Experiência Etnográfica, Rio de Janeiro UFRJ, 1998

10 http://www.paris-art.com/nouvelles-histoires-de-fantomes/
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‘Variações do Corpo Selvagem: Eduardo Viveiros de Castro, fotógrafo’11. O fo-
tógrafo que registra de forma idiossincrática o que vive em suas incursões na 
Amazônia. O antropólogo que pensa por imagens... também. Para os cura-
dores da mostra, os escritores Verônica Stigger e Eduardo Sterzi, o corpo 
selvagem em questão une duas séries de fotografias de Viveiros de Castro: 
a primeira feita ainda em sua época de estudante, como fotógrafo de cena 
de Ivan Cardoso, quando clica os moradores da Mangueira performando os 
parangolés de Hélio Oiticica e a outra de documentação do trabalho de cam-
po de um dos mais importantes antropólogos da contemporaneidade que 
resultam em seus livros (“Inconstância da alma selvagem e Araweté: o povo 
do Ipixuna”, ele trabalhou junto aos índios Araweté, Kulina, Yanomami e 
Yawalapiti). O corpo selvagem é o corpo em ação do indígena ou do artista. 
As fotos são todas ...

...de inegável qualidade estética, além de reveladoras de um olhar muito pessoal, 

eram provavelmente parte de um conjunto mais amplo. (...)

Em suma, obra que encontra seu lugar próprio no intervalo entre as formas conso-

lidadas, e que não por acaso toma como seu tema central aquilo que chamamos de 

“variações do corpo selvagem”, isto é, experiências corporais que escapam àque-

las posições e gestos tradicionalmente reservados ao corpo no que chamamos de 

“Ocidente”.12

Em paralelo a suas fotos, proponho que se veja as imagens do foto

11 Imagens em https://www.sescsp.org.br/programacao/68858_
VARIACOES+DO+CORPO+SELVAGEM+EDUARDO+VIVEIROS+DE+CASTRO+FOTOGRAFO

12 As citações são retiradas de entrevista realizada com os curadores, 
por ocasião da mostra: https://www.sescsp.org.br/programacao/68858_
VARIACOES+DO+CORPO+SELVAGEM+EDUARDO+VIVEIROS+DE+CASTRO+FOTOGRAFO
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-livro Amazônia13, de Claudia Andujar e George Love, de 1978, (que eu não 
conhecia) e que chama a atenção pelo caráter fragmentário e enigmático, tão 
característico de certos trabalhos da fotógrafa (em especial com os Yanoma-
mi) e pela presença das pontas dos filmes da era pré-digital. Uma imagem 
do nada, do resto, trazida ao estatuto de informação visual? (como não se 
lembrar de certas fotos de Didi-Huberman?) Ele me lembrou muito o livro 
dos Yanomami que tenho há muitos anos. Mas a presença das pontas e a au-
sência de texto cria certa fricção.  E, é claro, por deslizamento de memória, 
apresentam-se tantas outras séries suas que marcam presença nas grandes 
exposições de arte no Brasil e no mundo – reunidas inclusive em um pavi-
lhão monográfico em Inhotim. Em um artigo de 2016, sobre o livro, Ângelo 
Manjabosco comenta uma discussão em sala de aula, na qual algumas ques-
tões centrais são resumidas:

...o professor Francisco Alambert falava sobre tudo aquilo que desaparecia dos dis-

cursos jornalísticos e publicitários e reaparecia no discurso artístico. Morte, dor, 

sonhos, utopias. E índios. O índio nunca teve lugar na civilização ocidental.14

Há aqui dois olhares sobre o invisível, de um lado o antropólogo fo-
tógrafo, de outro a fotógrafa etnógrafa. Sua opção de dar à luz os restos dos 
filmes e seu já conhecido registro do fragmento, do detalhe, do vestígio, cria 
de um lado um comentário de imagem(abstrata) |texto sobre o que não é 
dito – e o artigo chama a atenção para a época e para a retirada de um possí-
vel texto de Thiago de Mello que acompanharia as imagens, no livro – e por 
outro intensifica o ambiente nas imagens. De certa forma, cria este ambiente 
pelo que (já) foi descartado.

13 Imagens em https://revistazum.com.br/livros/amazonia-andujar-love/

14 https://revistazum.com.br/livros/amazonia-andujar-love/ Em Revista ZUM, Instituto Moreira Salles, 
Fev de 2016,  “O fotolivro Amazônia e o enigma da ponta de filme” - Ângelo Manjabosco
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Em uma ida a São Paulo, em outubro do ano passado, tive a felicidade 
de ver duas mostras que gostaria de comentar aqui , em conjunto: Levantes 
– de Georges Didi-Huberman15, exposta no Brasil no Sesc Pinheiros (2017 | 
2018) e  Corpo a Corpo: a disputa das imagens, da fotografia à transmissão 
ao vivo16, com curadoria de Thyago Nogueira e Valentina Tong, com Bárbara 
Wagner, Jonathas de Andrade, Mídia NINJA, Sofia Borges, Letícia Ramos e 
Garapa (Leo Caobelli, Paulo Fehlauer e Rodrigo Marcondes.) (2017 | 2018).

A primeira questão que gostaria de levantar é a do desbordamento, 
nas duas mostras. Se por um lado Didi-Huberman, dentro do princípio war-
burgueano de suas mostras, propõe uma articulação entre imagens fotográ-
ficas e videográficas – de documentação jornalística, de arte, com a presença 
do objeto livro como referência e uma super bem vinda reorganização da 
mostra de acordo com o lugar onde é montada17; a mostra Corpo a Corpo 
reúne artistas com discurso militante e jornalistas com discurso poético. 
Ambas colocam em xeque o que a segunda tem como subtítulo: a questão 
da disputa entre versões que a sociedade vai criando de si – a partir das 
imagens, predominantemente. As mostras incidem sobre a desconstrução 
do discurso hegemônico (gostaria de que elas permanecessem abertas ao 
público, no momento atual).

Os artistas foram convidados a pensar sobre o retrato, individual ou 
coletivo, e sobre como as imagens podem nos ajudar a enxergar os 
conflitos sociais que emergiram no Brasil nos últimos anos. O mote 

15 Imagens em: https://www.sescsp.org.br/online/artigo/11440_
LEVANTES+IMAGENS+E+SONS+COMO+FORMA+DE+LUTA

16 Imagens em, https://ims.com.br/exposicao/corpo-a-corpo-ims-rj/

17 Tive a oportunidade de conversar com a equipe do SESC que assessorou o curador na introdução de 
elementos que se constituem em levantes de forte apelo simbólico no Brasil
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da exposição é o uso do corpo como um elemento de representação 
social e atuação política – seja pela presença física e simbólica nos 
espaços públicos, seja como o veículo condutor da câmera, seja como 
lugar de expressão da individualidade, que aproxima e separa os in-
divíduos.18

 De certa forma, vemos em ambas – guardadas suas diferenças 
conceituais que não pretendo discutir aqui – um reconhecimento de que a 
imagem é capturada pelo inconsciente óptico, representado pela máquina, 
e ressignificado por aquele que operou a captura, o que nos traz de volta 
á discussão do estatuto da fotografia e em especial da fotografia como ato 
artístico, no interstício dessa relação direta do artista com a realidade cir-
cundante. A presença de artistas como Sofia Borges e Letícia Ramos, entre 
os demais, declaradamente comprometidos com uma abordagem sociopolí-
tica, na mostra do IMS, parece trazer uma outra camada à nossa discussão. 
Ambas com pesquisas que incidem sobre o estatuto da imagem fotográfica 
dentro do campo da arte, elas tem desenvolvido trabalhos em linhas dife-
rentes, mas que se concentram na própria formação da imagem, com uma 
abordagem mais semântica. A presença de ambas aponta para a importância 
da discussão, nessa disputa de narrativas dos elementos da constituição da 
linguagem fotográfica19 dando à provocação que foi feita pela curadoria ao 
grupo um lugar paradoxalmente colocado entre o centro e a nota de rodapé.

Uma outra história do que ando vendo e ouvindo e que traz o artista 

18 Em, https://ims.com.br/exposicao/corpo-a-corpo-a-disputa-das-imagens-da-fotografia-a-
transmissao-ao-vivo/

19 É a partir dessa realidade que Sofia Borges constrói sua instalação, em que os atos da decisão política 
se encontram reduzidos a uma série de imagens fragmentadas, arrancadas da cenografia parlamentar 
pela teleobjetiva. A solenidade da ação política fica assim diluída em uma multiplicidade de gestos que 
representam somente o que há de mais banal no cotidiano dos profissionais da coisa política. A potência 
da dramaturgia democrática se perde.
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Jonathas de Andrade, também presente na mostra Corpo a Corpo, diz res-
peito a um evento, em sua terceira edição e da qual participei como pales-
trante da segunda, chamado  “Semana do Pensamento Criativo”, concebido 
em Brasília20  e circulando pelo Brasil no circuito da Caixa Cultural. O sub-
título deste ano foi travessias, fissuras, rupturas: arte, crise e insurreição. Dos 
quatro encontros promovidos assisti a três: Sara Ramo e Peter Pál Pelbart; 
Jonathas de Andrade e Clarissa Diniz; e Edson de Souza e Virgínia de Me-
deiros. Três artistas que utilizam a fotografia (e o vídeo) como linguagem, 
dentro de uma abordagem antropológica (e política), em conversa com um 
filósofo, ator e diretor; uma curadora, pesquisadora e crítica de arte; e um 
psicanalista e teórico da arte. 

Tomo aqui o trabalho de Jonathas de Andrade, que já acompanha-
mos em Eu, mestiço21,  na mostra do IMS, em especial o chamado 40 nego 
bom é um real22. Nele, o artista parte da fabricação de doces de banana em 
pedaços , que existem no Brasil todo com nomes diferentes (na minha terra é 
Mariola) para tratar da questão do racismo dentro do princípio do convívio 
naturalizado. As fotos capturadas transformam-se em serigrafias em técnica 
das reproduções baratas, de larga escala para informes e folhetos. O texto 
que acompanha a imagem, obedece a uma técnica semelhante.

Nos mercados locais, existe um frase popular para venda do doce 
que se pode escutar alto “40 nego bom por um real !...” Esta chamada 
oferece título para o projeto.

20 por Bruna Neiva e Virginia Manfrinato.

21 Imagens em http://www.jonathasdeandrade.com.br e em https://ims.com.br/exposicao/corpo-a-
corpo-ims-rj/

22 Imagens em http://www.jonathasdeandrade.com.br
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“40 nego bom por R$ 1,00” se divide em duas partes. A primeira, a 
receita de feitura do doce passo a passo, levando em consideração 
uma fábrica fictícia envolvendo 40 trabalhadores e toda a linha de 
produção — colhendo as bananas no bananal, carregando para o po-
rão, descascando, amassando, cozinhando as bananas com açúcar, 
encontrando o ponto exato, deixando esfriar, separando em peque-
nos quadradinhos e embalando em papel transparente. Na segunda 
parte, todas as relações são reveladas em uma espécie de contabilida-
de de acerto de contas, onde o cálculo do pagamento passa pela me-
dida da amizade, dos favores, e das relações pessoais de todo tipo. (...)

Com este projeto, quis me aproximar da temperatura atual em rela-
ção ao pós-colonialismo, pós-escravidão, e trabalho barato. Existe 
uma crença que a cultura brasileira é estruturada em suavidade in-
terracial e camaradagem. No livro Casa Grande e Senzala, o sociólo-
go Gilberto Freire analisa as raízes da cultura miscigenada brasilei-
ra, descrevendo as relações entre colonizadores europeus, escravos 
africanos e índios nativos como o nascimento do Brasil mulato. É 
a primeira teoria local para a gênese da brasilidade, sendo contun-
dente até hoje, embora sempre polêmica, acusada de ser otimista em 
naturalizar relações históricas perversas ao descrever uma espécie de 
democracia racial. Se em parte o Brasil apresenta menos segregação 
racial do que outros países – mesmo comparados com outras partes 
da América Latina – o outro lado é que esta perspectiva pode ofere-
cer suporte a maneiras muito perversas de exploração através de um 
racismo disfarçado.23

Já Christus Nóbrega é um artista que acompanho há algum tempo. 

23 Trechos do texto do artista, retirados de seu site: http://www.jonathasdeandrade.com.br
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Paraibano, vive em Brasília, onde é professor da UnB. Seu trabalho tem la-
ços fortes com o interior de seu Estado, que ele conhece bem, e se estabelece 
a partir de vivências em imersões nos locais que são fonte de sua poética. 
Esse aprendizado na terra natal parece ser levado, como método para outros 
mergulhos, estes com o olhar de estrangeiro. No primeiro projeto aqui ana-
lisado, Labirinto24, com raízes fortes na cultura familiar, ele mistura a renda 
típica da região e uma especialidade em sua família como forma de esgar-
çamento e cerzidura das memórias familiares, nas imagens subjetivamente 
documentais de suas memórias.

De suas incursões no Acre, como professor da Universidade Aberta 
do Brasil, ele traz vim de tão longe para te acolher: expedição OUTONO25. 
Estas expedições à mata têm por objetivo a busca de folhas gigantes que se-
rão suporte das imagens fotográficas que contam a história dos habitantes 
e suas famílias. O artista tem pesquisado as formas de conseguir uma boa 
impressão de imagens sobre suportes não convencionais, muitas vezes com 
pigmentos também atípicos. Essa é uma vertente importante de sua obra.

Na recente experiência de isolamento quase total, em função do não 
domínio da língua, surge Dragão Floresta Abundante26, resultado de uma re-
sidência de meses na China. Aqui, a pesquisa etnográfica é decifração (e não 
é assim no nascimento da disciplina, como nos ensina Michel Leiris?). As 
imagens capturadas e colocadas em diversos suportes são fragmentárias, são 
hipotéticas, são perguntas. E não seria essa a maior generosidade do olhar 
estrangeiro?

24 Imagens em https://www.christusnobrega.com/

25 Imagens em https://www.christusnobrega.com/

26 Imagens em https://www.christusnobrega.com/
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A curadora chinesa Tiany Beres, juntamente com a equipe cultural 
do Itamaraty, selecionou o artista para participar do programa de 
residências tendo em vista a percepção de que o seu conjunto de tra-
balhos, muitos deles realizados com plotter de recorte e corte laser 
– que guardam semelhanças com a técnica de chinese paper cutting  
- apresentava melhores possibilidades de estabelecimento de diálo-
gos poéticos e interculturais com a China. Devido aos vários atraves-
samentos que ocorreram durante o processo imersivo do artista em 
território estrangeiro, idealizou-se uma mostra de caráter multimo-
dal, composta por uma mostra de vídeos e ações educativas, com o 
objetivo de proporcionar aos visitantes uma experiência próxima ao 
tipo de vivência pela qual passou Nóbrega, repleta de acontecimentos 
que o aproximaram de aspectos presentes na cultura chinesa, e que 
resultaram em poéticas visuais compostas por narrativas de contato 
e dissonância com as situações vividas. As obras que pertencem à 
mostra consistem de oito séries que transitam entre as linguagens de 
fotografia, performance e desenhos feitos com GPS (...)27

Durante o período que estive na China, passei dias cercado por uma 
densa fumaça de poluição, que, de tão opaca, mal deixava ver o que 
estava para além de um metro de meu corpo. Em novembro de 2016 
a poluição do ar na China atinge novos recordes e cem milhões são 
afetados. Cidades têm níveis de partículas tóxicas até 30 vezes maio-
res do que o máximo tolerado pelo homem e recomendado pela 
ONU. Enquanto todos os jornais do mundo anunciavam o fenôme-
no, meus familiares e amigos enviavam-me mensagens de cautela 
e orientação de resguarde. Durante os dias seguintes, fotografei da 

27 Trecho do Texto da curadora Renata Azambuja, no catálogo da mostra, Centro Cultural Banco do 
Brasil – BSB/BH, 2018. https://www.christusnobrega.com/textos-e-catalogos    
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janela de meu quarto a chaminé de uma empresa que liberava fuli-
gem noite e dia. Apaguei a chaminé das fotos, restando apenas o que 
parecem nuvens.28

O desbordamento constitui-se como ato contínuo, na produção con-
temporânea de arte e, em especial, na fotografia poética. Ele parece nos desa-
fiar a estabelecermos nosso(s) ponto(s) de vista com certa mobilidade, aberto 
para a dúvida, ou disposto a nos livrar de categorizações. Isso implica em 
final de um campo, como vem sendo discutido há quase um século?  A histó-
ria tem provado o contrário. O que talvez se apresente como um desafio para 
o olhar, seja certa incômoda sensação de não se saber até onde nos depara-
mos com a documentação ou com a ficção. Talvez valha a pena voltarmos a 
Flüsser, que o início do texto evoca... Ou a Benjamin e suas muitas dúvidas 
que continuamos a interrogar com o mesmo frescor que o autor atribuiu a 
suas proposições... Ou a experimentação de Bataille, propondo construções 
de versões onde se esperava informação...

Que elas sejam bem-vindas e provocadoras de novas obras e novos 
olhares críticos. A terapêutica adequada para tempos difíceis.

Marília Panitz
Outubro de 2018

28 Trecho do depoimento do artista, também constante do catálogo supracitado
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Figura 1 – Romy Pocztaruk, Bombrasil (2017), Panorama da Arte Brasileira, MAM/SP. 
Crédito da imagem: Romy Pocztaruk.
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Figura 2 – Romy Pocztaruk, Bombrasil (2018), Santander Cultural, Porto Alegre; Zipper Galeria, São 
Paulo. Crédito das imagens: Romy Pocztaruk e Zipper Galeria. 



ANAIS DO II COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Novembro de 2018

Figura 3 – Cartazes de Ana Rachel Estrougo para Bombrasil (2017/2018). 

Crédito da imagem: Romy Pocztaruk 
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Figura 4 – André Penteado, Cabanagem (2015), Livro Verde 

Frames retirados do vídeo disponibilizado pelo artista.
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Figura 5 – André Penteado, Cabanagem (2015), Livro Vermelho 

Frames retirados do vídeo disponibilizado pelo artista.
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Figura 6 – André Penteado, Missão Francesa (2017)

Frames retirados do vídeo disponibilizado pelo artista
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Figura 1: Díptico de Dulce Sudor Amargo, 1985.
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Figura 2: Díptico de Dulce Sudor Amargo, 1985.
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Figura 3: Fotografia de Dulce Sudor Amargo, 1985

CADERNO DE IMAGENS



ANAIS DO II COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Novembro de 2018

  



231

ANAIS DO II COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA / Volume 1, Número 1, Novembro de 2018

Figura 5: Díptico de Dulce Sudor Amargo, 1985.
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Figura 1
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Figura 2
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Figura 3
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Figura 4
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Figura 1: Montagem da série “Marcados” (1981-83) de Claudia Andujar, na 27ª Bienal de São Paulo.
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Figura 2: Imagens do políptico “Sonhos Voados” (1974), parte da série Reahu de Claudia Andujar.
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Figura 3: “Desabamento do céu” (1976), da série Sonhos Yanomami (1974-2003) de Claudia Andujar.
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Figura 4: Imagem do livro “Yanomami – Frente ao Eterno” (Editora Práxis, 1978), de Claudia Andujar.
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Figura 5: Fotografia publicada no livro Marcados (Cosac Naify, 2009), de Claudia Andujar.
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