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Alejandra Muñoz 
e José Mamede

APRESENTAÇÃO

O III Colóquio de Fotografia da Bahia reuniu acadêmicos 
e artistas visuais para debater os percursos e protagonistas 
da produção fotográfica na América Latina. Realizado pela 

Escola de Belas Artes da UFBA, o evento aconteceu nos 
dias 24 e 25 de outubro de 2019. Além das conferências e 
painéis temáticos, este ano houve ainda outras ações no 

contexto do Colóquio, como minicurso, exposição e lança-
mento de livro. 

A terceira edição do Colóquio trouxe importantes nomes 
da fotografia latino-americana a Salvador. Titus Riedl, 

professor da Universidade Regional do Cariri (CE), abriu 
os trabalhos com um panorama da produção fotográfica 
no nosso continente, resultado de investigação a qual se 

dedica há anos. O uruguaio Daniel Sosa, diretor do Centro 
de Fotografia de Montevidéu, relatou sua experiência como 
gestor de um dos mais importantes institutos de promoção 

da cultura fotográfica na América Latina. Maíra Gamar-
ra, idealizadora e curadora do Mira Latina, projeto de 

intercâmbio artístico que investiga a produção fotográfica 
latino-americana, discutiu as estratégias, aproximações e 

ações em rede nesse amplo território. A mexicana Graciela 
Iturbide, autora de um sensível retrato da nossa identidade 

latina, encerrou a programação com um relato sobre sua 
vida e obra.
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Além das conferências, quatro painéis temáticos aproxi-
maram acadêmicos e fotógrafos em diálogos sobre ques-
tões atuais do pensar e fazer fotográfico. Na quinta-feira, 

dia 24/10, Luciana Berlese (PR), Joana Mazza (Chile) e 
Olga Wanderley (PE) compartilharam a mesa que debateu 

“Corpo e Feminismo”. O segundo painel teve por eixo as 
“Narrativas Históricas”, assunto que atravessa os trabalhos 

de Marcelo Reis (BA), Priscila Miraz de Freitas Grecco 
(BA) e Mauro Trindade (RJ). No dia seguinte, o Painel 3 
promoveu um debate  sobre a idéia de “Descolonização”, 

noção em torno da qual orbitam as pesquisas de Pedro Sil-
veira (MG), Bruno Oliveira Alves/Luciana Martha Silveira 

(PR) e Sarah Gonçalves Ferreira (MG). No último painel 
do evento, Carolina Kotchetkoff (SP), Cláudia Ad Lima 

(BA) e a dupla Osmar Gonçalves dos Reis Filho/Taís Mar-
ques Monteiro (CE) destacaram alguns “Protagonistas” da 

fotografia latino-americana.

O Colóquio de Fotografia realizou, neste terceiro ano, a 
ambição de ampliar as fronteiras do nosso território, ainda 
que de forma modesta, ao continente sul-americano. A Co-

missão Organizadora recebeu 97 propostas de ensaios fo-
tográficos e artigos científicos. Coube aos comitês artístico 

e científico, compostos por acadêmicos e artistas visuais, 
pré-selecionar os projetos que a equipe de curadores consi-
derou para definir os painéis temáticos. O aumento de ins-

critos em relação aos anos anteriores pode ser visto como 
resposta da comunidade fotográfica ao formato Colóquio. 
É o único do Brasil que seleciona, via edital, trabalhos de 

naturezas científica e artística em um mesmo evento.

Alejandra Muñoz e José Mamede
Coordenadores Acadêmicos
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CORPO E FEMINISMO
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RELICÁRIO
Luciana Berlese* (PR)

 * É Mestre em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná. Professora da FAE Cen-
tro Universitário. E-mail: luciana.berlese@fae.edu.

Relicário propõe uma reflexão sobre a memória afetiva e sua rela-
ção com a fotografia. O processo criativo partiu do inventário imagético 
dos objetos que ocuparam a casa das avós, já falecidas, às imagens im-
pressas que transformaram-se em miniaturas fotográficas recortadas com 
tesoura e estilete. Separados do seu contexto atual, os objetos retornam à 
sua condição de origem: um lugar efêmero, onde habitam os relatos lon-
gínquos e os inventados. A representação imagética destas recordações foi 
construída com base nos pensamentos de Barthes (1984), Saramago (2006) 
e Bachelard (2010). Na composição de cena, optou-se por incluir miniatu-
ras de móveis antigos para manter o efeito tridimensional. A concepção da 
iluminação foi feita com luz natural transformada em signos que apon-
tam para os lapsos da memória. “Na parede branca, como uma galáxia de 
rostos, era onde se reuniam os retratos da família (…). Estavam ali como 
peças de um relicário coletivo, fixos, imutáveis” (Saramago, 2006, p. 84). O 
ensaio, composto por 11 fotografias, reconstrói simbolicamente um espaço-
tempo do afeto, onde o vazio é preenchido pelos objetos pessoais que levam 
à morada da infância e dos sonhos: a casa da avó.

Palavras-chave 
Fotografia. Memória afetiva. Relicá-
rio. Poética do espaço. Casa da avó.
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ARTISTAS E FOTÓGRAFAS 
MULHERES NA AMÉRICA LATINA 
O CORPO FRENTE À VERTIGEM DO PÓS-ORGÂNICO

Joana Mazza*
RESUMO

Estamos diante de transformações sociais e 
culturais, como as apresentadas por Paula 

Sibilia em seu livro O Homem Pós-orgânico 
(2002). Entre elas, destacam-se a relação 

com o tecnocosmos digital e os resultados 
alcançados pelo Projeto Genoma Huma-

no. Estes fatores somados apontam para a 
obsolescência do corpo humano, que agora 

pode ser decifrado de forma semelhante 
ao software e os conceitos de atualização 
e eliminação de falha estão cada vez mais 
presentes, como David Le Breton confirma 

em Adeus ao Corpo (1999). 
Os paradigmas em pauta estão presentes 
em uma perspectiva de gênero ao menos 

desde a publicação do Manifesto Ciborgue 
de Donna Haraway (1985), culminando nos 
últimos anos com a teoria do fim da era do 

homem. Este artigo pretende apresentar 
um corpus de artistas e fotógrafas mulheres 
latino-americanas onde é possível identificar 
esses temas, mesmo antes da formulação do 

conceito de corpo pós-orgânico, comple-
mentado com uma análise crítica de deter-
minados trabalhos, a fim de dar visibilidade 

a questões que emergem das obras sobre 
os novos conceitos de “corpo” que estão em 

pauta.

Palavras Chave
Pós-orgânico, corpo expandido, fotografia, 

mulheres artistas, arte contemporânea.

ABSTRACT

We are facing social and cultural changes, 
as Paula Sibilia presents us in her book O 
Homem pós-orgânico (2002). Among them, 
the relationship with the digital tecnocos-
mos and the results achieved by the Human 
Genome Project stand out. These factors add 
up to the obsolescence of the human body, 
which can now be deciphered in a similar 
way to software and concepts of updating 
and bug elimination are increasingly present, 
as David Le Breton confirms in L’adieu au 
corps (1999).
The paradigms in question are present from 
a gender perspective at least since the publi-
cation of the A Cyborg Manifesto by Donna 
Haraway (1985), culminating in recent years 
with the theory of the end of the age of 
man. This article intends to present a corpus 
of Latin American women artists and photo-
graphers where it is possible to identify these 
themes, even before the formulation of the 
concept of post-organic body, complemen-
ted with a critical analysis of certain works, 
in order to give visibility to questions that 
emerge from the works on the new concepts 
of “body” that are on the agenda.

Keywords
Post-organic, expanded body, photography, 
women artists, contemporary art.

* É mestranda em Arte, Pensamento e Cultura Latino-americana na Universidad de Santiago de Chile – 
USACH, é pós-graduada em fotografia como Instrumento de Pesquisa nas Ciências Sociais pela IUPERJ-
Cândido Mendes e é graduada em pintura pela Escola de Belas Artes – UFRJ.
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Do pós-orgânico ao pós-humanismo – leituras dos corpos con-

temporâneos

Ao longo do último século o campo da ciência alcançou teorias que 
reconfiguraram a compreensão do mundo. A começar pela reorganização da 
relação entre espaço e tempo derivadas da mecânica quântica e do conjunto 
de teorias da relatividade, alcançando finalmente novas propostas com rela-
ção ao conceito de corpo humano. Neste sentido, destacam-se dois pontos: as 
transformações derivadas da relação com o tecnocosmo digital e, em para-
lelo, a nova reconfiguração derivada do Projeto Genoma Humano. Estes dois 
fatores somados contribuem para uma compreensão do corpo compatível 
com a estrutura de um software, onde o código genético é agora permissível 
aos conceitos de atualização e eliminação de qualquer tipo de bug.

Tão intimidados como seduzidos pelas pressões de um meio ambiente 
amalgamado com o artifício, os corpos contemporâneos não conseguem fu-

gir das tiranias e das delícias do upgrade. (Sibilia, 2015, p.14)

Autores como Paula Sibilia e David Le Breton analisam estes proces-
sos de alterações conceituais e sinalizam a presença da ideia de obsolescência 
do corpo humano, assim como a contrapartida relacionada aos esforços den-
tro do campo da biogenética pelo aprimoramento do código genético hu-
mano. Entretanto, estes questionamentos ganham novos contornos quando 
analisados à luz das diferenças geográficas, políticas, econômicas e culturais.

A reflexão sobre quais são as novas fronteiras do corpo humano está 
diretamente relacionada à análise do que também está em pauta, a chamada 
“era humana”, baseada no pressuposto de que os avanços tecnológicos estão 
alterando a percepção da realidade pelo acúmulo de novos conhecimentos 
disruptivos. Se antes o conhecimento era elaborado do ponto de vista do ho-
mem, hoje a perspectiva da percepção caminha em direção ao data analytics 

responsável pela leitura dos servidores de big data, ou seja, direciona-se para 
o ponto de vista da inteligência artificial, como sinaliza IBM.

A aquisição do conhecimento sobre o ácido desoxirribonucleico 
(DNA) a partir de meados do século XX, bem como as recentes pesquisas so-
bre os métodos de alteração genética promovem, ao mesmo tempo, uma crise 
ética sobre os limites que esta tecnologia poderia assumir. Diante de tantas 
mudanças de conceitos, Paula Sibilia apresenta os seguintes questionamen-
tos: O que estamos nos tornando? O que realmente queremos ser? Estas são 
questões de alto conteúdo político, cujas respostas não deveriam ser deixadas 
ao acaso (2005, p.13).

Se por um lado existem narrativas que incluem o corpo humano 
como algo imperfeito e que precisa ser atualizado, por outro lado há, simulta-
neamente, uma série de movimentos que reivindicam a reconfiguração teó-
rica dos corpos delineados na tradição humanista. Dentro desse contexto, 
dualismos como “corpo masculino x corpo feminino” ou “homem branco x 
homem negro” estão sendo gradualmente respondidos e atualizados em dife-
rentes esferas da sociedade latino-americana, inclusive nos aspectos políticos 
e legais. Estes movimentos, sem dúvida, ganharam força com Frantz Fanon a 
partir de seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas de 1952.

O intenso e acelerado movimento de alterações sociais em relação 
à percepção do corpo é extremamente complexo. Se não bastasse, pela con-
temporaneidade dos fatos, estamos diante de uma estrutura teórica de difícil 
análise. No entanto, essas questões se refletem de alguma forma dentro do 
campo da arte, onde reside o foco desta leitura.
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O corpo pós-orgânico – A alquimia

Mariana Rondón (Barquisimeto, 1966) é uma diretora de cinema, 
roteirista e artista visual venezuelana. Sua obra Llegaste con la brisa1 (2002-
2011) é uma instalação composta por dois robôs montados com peças de 
bicicletas que geram bolhas de sabão. A autora associa essas bolhas aos úteros, 
nos quais seres híbridos são produzidos a partir de projeções de imagens no 
interior das bolhas.

Os robôs de Llegaste con la Brisa dialogam com o pós-orgânico em 
duas áreas. A primeira é o robô como um corpo não orgânico que produz 
vida, diferentemente de um cyborg, o qual representaria uma extensão tec-
nológica do corpo, mas está mais próximo da origem do próprio termo robot 
criado por Karel Čapek (Malé Svatoňovice, 9 de janeiro de 1890 – Praga, 25 
de dezembro de 1938) em sua obra R.U.R. onde esses corpos partiam para 
executar sua função sem criticar suas ações. Outra aproximação com o con-
ceito do pós-orgânico está relacionada às criações híbridas, resultado do dis-
positivo tecnológico que trata de criar novos seres nos úteros dos robôs.

Rondón comenta sobre a obra em entrevista para esta investigação:

Yo inicié esta pieza porque me enteré de un hecho insólito y para mi fasci-
nante. Me contaron que los genetistas estaban creando laboratorios clandes-
tinos donde no estaban gestando clones humanos, sino seres mitológicos y 
me pareció normal que aquello que hizo, en otros tiempos, la escultura y la 
pintura ahora lo haga la genética. Era solo un cambio de soporte. Así que 
quizás la genética pueda gestar seres sublimes, imaginados y soñados mil 
veces por la humanidad. “Hacer de Dios” es algunas de las tareas del arte 
y quizás la genética pueda llegar a ser un arte en el futuro. Claro está, nos 

1 (tradução nossa)Você chegou com a brisa.

tocará convivir con los accidentes y monstruos que nacerán de esto. La liber-
tad es peligrosa e implica muchos riesgos, pero limitarla es más peligroso2. 

(Rondón, 2018)

O corpo do robô de Rondón pode ser identificado como uma evo-
cação à expansão do corpo, transgredindo os limites da matéria em diálogo 
com a ciência. O útero-bolha é o espaço da gestação de aluguel, de um labo-
ratório experimental para um corpo, ao mesmo tempo de um corpo para um 
robô, enquanto suas criaturas representam a expansão dos conceitos de seres 
vivos para seres mitológicos.

Em contraste com essa percepção, um paralelo pode ser feito com 
o trabalho de Ana Mendieta (Havana, Cuba, 18 de novembro de 1948 – NY, 
EUA, 8 de setembro de 1985) e sua linha de obras Body-Earth Sculptures3. Es-
sas obras foram feitas entre os anos 70 e 80, quando a artista já apresentava o 
conceito de corpo expandido por meio do diálogo entre Body Art e Land Art, 
resultando na simbiose entre o corpo e a terra como um processo de busca 
pelo útero matriz (mãe terra) e suas origens culturais. Assim como Mendieta, 
Rondón estabelece um espaço metafórico para a criação da vida externa ao 
corpo, ao mesmo tempo imbuído de toda a simbologia referente ao poder da 
reprodução feminina designada pelo útero. No entanto, as obras em si são 
absolutamente opostas. Mendieta associa a arte à arqueologia, à geografia e à 

2 (tradução nossa) Eu comecei esta peça porque descobri um fato insólito e fascinante. Disseram-
me que os geneticistas estavam criando laboratórios clandestinos onde não estavam criando clones 
humanos, mas seres mitológicos e parecia-me normal que o que era feito, em outros tempos, em 
escultura e pintura agora é feito com a genética. Era apenas uma mudança de suporte. Então talvez a 
genética possa criar seres sublimes, imaginados e sonhados mil vezes pela humanidade. “Se fazer de 
Deus” é uma das tarefas da arte e talvez a genética possa se tornar uma arte no futuro. Porém, teremos 
que conviver com os acidentes e monstros que nascerão disso. A liberdade é perigosa e implica muitos 
riscos, mas limitá-la é mais perigoso.

3 (tradução nossa) esculturas terra e corpo.
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história, projetando uma leitura sobre a origem e seu passado, enquanto Ron-
dón associa a arte à ciência, tecnologia e biogenética, projetando uma leitura 
para uma realidade contemporânea.

Body-Earth Sculptures foi um termo desenvolvido pela própria ar-
tista, e, se refletirmos sobre o uso da palavra “terra”, nos deparamos com um 
duplo sentido possível tanto em português quanto em inglês. Se por um lado 
é referente a matéria, por outro, ao planeta. Entretanto, nesta obra a conexão 
se dirige sobretudo á compreensão da nossa matriz, materializando a cone-
xão entre a artista e a natureza, entendendo a própria como parte da natureza 
e não como na atual compreensão ocidental “o homem e a natureza”, onde 
não nos consideramos parte dela. Assim, a artista mergulha em seu processo 
criativo na origem da vida, recriando em seu corpo de trabalho a própria 
energia feminina.

É importante observar que Ana Mendieta é contemporânea ao surgi-
mento do Land Art – também conhecido como Earth Art 4. Porém, ao con-
trário de nomes como Robert Smithson e Walter de Maria, a artista não pro-
curou criar obras que tratassem de relacionar-se com a natureza de forma 
controladora, muito pelo contrário. Existe um gesto de absoluta entrega e 
simbiose com a natureza, resultado de sua profunda busca pela própria iden-
tidade e pela conexão com a sua origem. O desenvolvimento destas obras co-
meça a partir do seu próprio corpo, e à medida em que aprofunda a conexão 
com a natureza, sua imagem se transforma em silhuetas, em um processo que 
culmina em meros vestígios de intervenção da artista e onde claramente se 
visualiza um processo de entrega e absorção do corpo á paisagem. Durante 
este processo, não em menor medida, existe uma busca cultural de sua ori-
gem ancestral, apropriando-se de elementos e simbologias referentes aos Taí-

4 (tradução nossa) Arte da Terra.

nos, povo originário do leste de Cuba, República Dominicana, Haiti, Jamaica 
e Porto Rico. Estas referências estabelecem uma relação artística e cultural 
completamente distinta da visão ocidental, balizando a experiência artística 
em um processo que integra ciclos sagrados e a gestação da vida e da morte.

De átomos a qubits – o corpo quântico

A obra Quantum (2019), de Rejane Cantoni (São Paulo, 1959), com-
preende um túnel interativo em que o espectador percebe a fragmentação de 
sua sombra em formas distintas, como parte de um envolvente jogo de sons 
e luzes. De acordo com a descrição da autora, o trabalho trata o corpo dentro 
da lógica da mecânica quântica e descreve a experiência como “penetrar em 
um universo fluido, subatômico, de múltiplos tempos e horizontes” (Cantoni, 
2019), no qual os corpos presentes se entrecruzam e inter-relacionam. Quan-
tum é o resultado de um trabalho em equipe, desenvolvido no Itaú Cultural 
(São Paulo), como parte integrante da exposição Consciência Cibernética que 
esteve nesta instituição no princípio de 2019.

No interior do tubo, câmeras capturam a imagem dos visitantes. O sistema 
interpreta a imagem e a transforma em silhueta. Cada silhueta passa a ser 
processada como uma partícula microscópica única. Cada partícula possui 
a probabilidade de estar em um lugar, em um tempo.

O sistema evolui continuamente e é capaz de simular uma gama de silhuetas 
simultaneamente nos tempos presente, futuro e passado. Por exemplo, pode 
simular uma silhueta derivada diretamente das interações de um visitante 
V1; ou, pode simular V1 e V2; ou pode simular V1 + V2. E muitas outras 
silhuetas, com muitos graus de liberdade no espaço e no tempo. Se puder, 
imagine um arranjo de silhuetas se deslocando. Imagine que todas têm a 
possibilidade de estar em múltiplos estados e tempos. (Cantoni, 2019. Pg 8)
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O túnel Rejane é uma experiência corporal e interativa, pode ser 
apreciado por uma ou mais pessoas ao mesmo tempo, mas este trabalho não 
funciona sem a presença de um participante. Essas características também 
podem ser reconhecidas na obra Divisor (1968) de Lygia Pape (Nova Fribur-
go, 1927 — Rio de Janeiro, 2004) e nas instalações de Andy Warhol (Pittsbur-
gh, 6 de agosto de 1928 — Nova Iorque, 22 de fevereiro de 1987) Silver Clouds 
(1966) e Exploding Plastic Inevitable (1966), por exemplo. Estas obras com-
partilham o sentido estético em seu mais profundo entendimento “ao todo 
da percepção e sensação humanas” (Eagleton, 2004. P 13). De alguma forma 
são o resultado dos processos individuais e experimentais de seus autores 
e compartilham a elaboração de práticas que envolvem o público de forma 
participativa dentro da obra de arte.

Ambas obras de Warhol convergem de alguma maneira com Quan-
tum de Cantoni. O caráter lisérgico de Exploding Plastic Inevitable promove a 
sensação do processo de fragmentação do corpo como resultado do processo 
experimental do jogo de sombras, luzes e cores, características que também 
podem ser descritas para a obra de Cantoni. Por outro lado, em Silver Clouds 
Warhol antecipou o imaginário relacionado às viagens espaciais, em particu-
lar, o impacto nos meios de comunicação de todo o mundo com a chegada 
da Apollo 11 à Lua em 1969. Assim, a sala de exposições era preenchida por 
flutuantes balões prateados, dialogando diretamente com os materiais desen-
volvidos pela NASA para esta expedição, como também a conexão com a 
falta de gravidade relacionada ao espaço sideral. Sem dúvida, este universo 
carregado com as últimas notícias do momento também pode ser identifi-
cado em Cantoni. No entanto, neste caso contemporâneo, é difícil prever em 
seu ano de execução quais serão as convergências com a realidade do futuro.

Também dos anos 60, a obra Divisor consiste em uma performance 

coletiva, realizada com um tecido branco de 20m x 20m, no qual os partici-
pantes se posicionam através de simétricos orifícios no tecido. A primeira 
edição ocorreu em 1968 no MAM – Rio e em reedições posteriores como 
em 2011 no Museu Reina Sofía e em 2017 no Met Breuer | Metropolitan 
Museum. Ao criar este trabalho, a intenção anunciada por Pape era apontar 
o debate entre a arte, o público e o espaço público, tentando romper as bar-
reiras do espaço do museu e também incluir uma perspectiva de experiência 
coletiva, inspirada na condição social e pública dos blocos de carnaval de rua, 
tradicionais no Rio de Janeiro.

O viés social e político presente no momento da criação ganhou no-
vos contornos, especialmente nas edições posteriores a 2010, quando a obra 
alcança um novo status a partir da reverberação de questões do contexto con-
temporâneo. Por exemplo, todos os movimentos são coordenados a partir 
de uma lista de ações estabelecida pela artista, portanto sua presença não 
é necessária para a execução da ação e funciona com uma lógica similar ao 
software. Durante a sua execução, os movimentos individuais alcançam o 
objetivo quando são realizados de forma coletiva, resultando em um movi-
mento derivado de um coletivo de ações. Essa relação entre corpos estimula 
a reflexão sobre a suposição de que existe uma relação de trocas diretas entre 
corpos físicos que não passam necessariamente pela consciência.

Apesar das diferenças entre Divisor e Quantum, uma primeira abor-
dagem comum seria entender corpos identificados como ondas e como um 
transmissor de ondas. Esta é uma perspectiva consciente por parte de Canto-
ni, mas é uma sugestão de abordagem em relação ao trabalho de Lygia Pape 
– entendendo aqui como uma forma do reconhecimento da potência da obra 
quando ela ultrapassa a intenção da própria artista.
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Não deveria ser por acaso que a curadora Teresa Velázquez escolheu 
o título Espacio Imantado para a exposição retrospectiva de Lygia Pape no 
Museu Reina Sophia (2011). De alguma forma, ela já havia identificado o 
poder intrínseco da matéria e da forma explorados pelos movimentos bra-
sileiros Concretismo e Neoconcretismo, dos quais Lygia Pape era integrante e 
corresponsável pelos principais caminhos experimentais.

Em 2010 Jane Bennett faz um ensaio que se refere ao poder intrínseco 
de atração dos objetos. Embora o Concretismo e o Neoconcretismo brasileiros 
dos anos 50 e 60 não tenham tido essa linha de pensamento, as teorias de 
Bennet aplicadas à produção, abrem novas possibilidades de compreensão 
além das fronteiras temporais de seus contemporâneos modernistas. Assim, 
os materiais como papel, pigmento e tecido branco, ganham autonomia e se 
libertam de ser apenas o suporte e material da obra de arte. Eles são o que são 
e não precisam de uma tarefa para serem reconhecidos por seu poder de atra-
ção potencial e intrínseco. Os movimentos e sensações corporais derivados 
da interação entre os trabalhos também foram investigados, especialmente 
no caso do Neoconcretismo. Os poderes do tato, da manipulação, da interação 
com a matéria, da estimulação do paladar, do olfato, abriram neste período 
novas possibilidades no campo artístico.

O poder de atração da matéria também pode ser reconhecido na obra 
de Cantoni, a princípio, o sistema digital da instalação procura os corpos pre-
sentes para analisar as silhuetas e, a partir delas, desenvolver as imagens pro-
duzidas pelo software de interação. Nesse sentido, as silhuetas adquirem vida 
própria a partir da sua decomposição e interação com as imagens derivadas 
de outros participantes. Como na mecânica quântica, as partículas podem 
estar interagindo em diferentes espaços, mas ao mesmo tempo, misturando 
os corpos em grandes manchas.

De acordo com Marie Bardet no texto ¿Qué se siente siendo una man-
zana?, de 2014, o poder do tato como ponto de percepção reside no rom-
per com o espaço bidimensional, e assim a tridimensionalidade potencializa 
a experiência, inclusive ultrapassando as fronteiras do corpo em si, porque 
durante o toque, as bordas da pele não são distinguidas. Assim, aplicando 
essa percepção de toque em Divisor, o tecido é transformado na extensão da 
pele de seus participantes, rompendo com os limites dos corpos individuais 
e unindo-os a um grande corpo coletivo. Por outro lado, na obra Quantum 
os corpos dos participantes também se unem nas manchas projetadas nas 
paredes brancas do túnel.

Derivações do gênero feminino – sexo e reprodução pós-humana

O controle social sobre os corpos femininos começa por dentro. Des-
de o que usamos para o controle da natalidade ou mesmo em relação ao sexo 
e ao prazer individual. Antes do surgimento do termo genético, já havia uma 
discussão sobre a eugenia e a evolução da espécie humana. Esta linha de pen-
samento teve seu ápice no Holocausto no início do século XX, no entanto, 
esta linha de pensamento está ganhando vida nova com o desenvolvimento 
de laboratórios de biologia molecular e engenharia genética. Com o ressurgi-
mento nas últimas décadas, ficou claro que a eugenia nunca deixou de estar 
presente, refletida nas políticas de controle de natalidade desenvolvidas na 
segunda metade do século XX.

Por exemplo, a pílula anticoncepcional parece ser uma conquista importante 
para a liberação sexual das mulheres. Quando, na realidade, existe através 
desta invenção médica um controle de dentro do corpo através da farmaco-
logia. Uma invenção que foi originalmente para monitorar o corpo das mu-
lheres e que tem uma origem no gênero e controle racial. (Lucio, p.167, 2012)
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Se na segunda metade do século XX as mulheres ocidentais alcança-
ram a liberação sexual – embora com os efeitos já mencionados – essas con-
quistas vêm ganhando novos contornos sociais e culturais nos últimos anos, 
desta vez em relação à maternidade e aos relacionamentos. Um efeito prático 
é o crescente mercado de fertilização assistida e suas derivações.

CrisbiBank – Preservando Futuras Gerações (2004) é uma instalação 
de Cris Bierrenbach (São Paulo, 1964) que apresenta fotografias de preser-
vativos congelados, em cujos interiores guardam o material genético de seus 
parceiros sexuais.

Tenía un novio, él hacía una cosa que yo nunca había visto, después del 
sexo ataba el preservativo muy delicadamente antes de tirarlo y me parecía 
muy gracioso la delicadeza, el cuidado con el preservativo. Me parecía que 
después de tapado era como un líquido precioso. Así que empecé a inves-
tigar los bancos de esperma, todo el comercio, eso de que ahora uno puede 
encontrar cualquier tipo de esperma, elegir que quiere un hijo con un padre 
que es rubio o alto o muy inteligente, que estudió medicina, derecho, no sé, 
es como un supermercado, como un mercado, era como un juego. Yo decía, 
bueno, voy a hacer un banco de esperma particular en mi casa. Pequeños 
líquidos preciosos. Entonces después del sexo mi novio hacía todo eso y yo 
lo tomaba – él no sabía que eso pasaba – y yo lo ponía en el refrigerador, lo 
guardaba y fue muy gracioso, porque fue mi novio por un tiempo corto y 
él solo supo de mi trabajo ahora, después de seis o siete años. Él no tenía ni 

idea5. (Bierrenbach, 2012)6

A vontade de escolher o material genético das futuras gerações é des-
crita por Paula Sibilia como uma atitude indubitavelmente fáustica. Por trás 
desse desejo está a ambição de controlar o futuro a partir da partícula mais 
íntima da formação do corpo, o DNA. O trabalho de Bierrenbach é estabe-
lecido na reflexão sobre o papel da mulher nesse processo, dialogando desde 
o formato das relações contemporâneas – cada imagem corresponde a um 
parceiro sexual diferente – para questionar se as mulheres têm ou não o livre 
arbítrio para decidir o material genético de seus descendentes.

Por outro lado, o corpo feminino latino-americano é em si mesmo 
um território de dominação masculina, como Laura Rita Segato descreveu 
em A Guerra Contra as Mulheres seu livro publicado em 2016. Nesse sentido, 
o corpo da mulher é o espaço da escrita de masculinidade, não só no sentido 
sexual, mas também abrangendo este aspecto.

Segundo Silvia Federici, o corpo impuro da mulher ao modo cristão 
foi estabelecido como uma política desde pelo menos o século IV, quando o 
clero reconheceu o poder que o desejo sexual conferia às mulheres sobre os 
homens, tentando assim exorcizá-lo e associá-lo ao o impuro e ao antissagra-

5 (tradução nossa) Eu tinha um namorado, ele fez algo que eu nunca tinha visto antes, depois do sexo 
ele amarrava o preservativo muito delicadamente antes de jogá-lo fora e eu achei muito curioso, a 
delicadeza, o cuidado com o preservativo. Pareceu-me que depois de guardado era como um líquido 
precioso. Então eu comecei a investigar os bancos de esperma, todo o comércio, isso que agora você 
pode encontrar qualquer tipo de esperma, escolher se quer uma criança com um pai que é loiro ou 
alto ou muito inteligente, que estudou medicina, direito, não sei, é como um supermercado, como um 
mercado, era como um jogo. Eu dizia, bem, eu vou fazer um banco de esperma particular em minha 
casa. Pequenos líquidos preciosos. Então depois do sexo meu namorado fazia tudo isso e eu os guardava 
– ele não sabia o que isso passava – e eu colocava na geladeira, e foi muito engraçado, porque ele foi meu 
namorado por um curto período de tempo e ele só soube do meu trabalho agora, depois de seis ou sete 
anos. Ele não tinha ideia.

6 Publicado em Adriana Raggi – Bierrenbach: Los Orificios del Cuerpo p. 164.
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do. As derivações dessa crença atravessaram séculos e oceanos, permanecen-
do presentes sob novas diretrizes, como a moralidade no crescente movimen-
to conservador.

Do mesmo ano de CrisbiBank, a obra Himenoplastia de Regina 
José Galindo (Cidade da Guatemala, 1974) se apropria de sua sexualidade 
enquanto processo artístico, neste caso com uma performance derivada da 
Body Art. Em Himenoplastia a autora questiona a função social da virgindade 
e o papel do corpo da mulher na sociedade. A performance é uma cirurgia 
de reconstrução do hímen, cuja função fisiológica não é clara, mas é acima de 
tudo social por garantir a virgindade feminina. A artista joga com o retorno à 
imaculabilidade em contraste com a exposição frontal e a entrega para o pro-
cedimento cirúrgico na vagina. Através deste jogo ela dialoga com o controle 
frente ao corpo feminino e à violência relacionada a ele.

Himenoplastia não apresenta somente uma correção irônica do im-
puro ao modo cristão, mas também uma correção do impuro ao modo bioló-
gico, tentando corrigir a limitação carnal para alcançar a perfeição orgânica 
diante de uma cultura que insiste em negar a sexualidade feminina.

Herança do sub-humanismo frente aos corpos periféricos

A questão sobre o humanismo chegou na América junto com os co-
lonizadores europeus e, com eles, a discussão protagonizada por Bartolomeo 
de las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda sobre se os nativos eram humanos ou 
não. Essa discussão teve interesses políticos e econômicos e cujo propósito 
era determinar o trabalho escravo a serviço dos colonizadores neste terri-
tório, em face á possibilidade de evangelização dos povos que aqui estavam. 
Além da imigração forçada de africanos, a América Latina herdou deste 

enfrentamento a crença cultural de diferentes categorias de seres humanos, 
claramente visíveis até hoje em qualquer censo ou estatística, conforme nos 
apresenta o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) em um rela-
tório de 2015 que afirma que, em geral, os afrodescendentes e indígenas ga-
nham 28% menos que seus pares brancos e as taxas de analfabetismo entre 
os descendentes indígenas podem aumentar até três vezes com relação a seus 
pares de outras etnias na região.

Os dados são claros, entre os menos favorecidos em nossas socieda-
des desiguais estão os corpos cujos genes não são ideais. Esses corpos margi-
nalizados são descartáveis, como é muito evidente nas recorrentes políticas 
de extermínio no Brasil, acompanhadas por uma incrível aprovação social, 
culminando com a eleição de Jair Bolsonaro, cujo slogan de campanha era 
uma arma em suas mãos, ou o recente ato mediático do governador do Rio de 
Janeiro de disparar contra a população a partir de um helicóptero da polícia.

Segundo Achille Mbembe, estamos diante de uma necropolítica, que 
associa soberania à capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. 
No entanto, esses poderes não são exclusivos do Estado e, muitas vezes, criam 
sua própria rede de poder dentro de uma estrutura de paralegalidade. Um dos 
grandes exemplos é o que acontece no México associado às ações dos cartéis.

Estes corpos descartados pela sociedade são literalmente a matéria 
prima de Teresa Margolles (Culiacán, Sinaloa, 1963) na obra En el aire de 
2003. Esta obra é composta por discretas bolhas de sabão que flutuam pela 
sala de exposição. No entanto, esta instalação é feita com a água de limpeza 
dos corpos nos necrotérios em que foram submetidos à autópsia. O trabalho 
pretende refletir sobre a vida e a morte, sendo o visitante impelido a essa re-
flexão a cada estalar das bolhas em sua pele. Por outro lado, a própria artista 
reconhece que as bolhas têm a capacidade de trazer os corpos para a sala de 
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exposição, sendo justamente essa capacidade de transposição, da possibili-
dade do corpo estar em distintas partes ao mesmo tempo o que nos conecta 
diretamente com o pós-orgânico.

Em contraste a essa relação com a necropolítica, apresento a obra 
Chulada (2018) de Mayra Martell (Ciudad Juárez, 1979). Este trabalho dialo-
ga com o mesmo universo, mas neste caso sobre os corpos de mulheres que 
estão no lado do poder dos cartéis mexicanos. Esta é uma obra colaborativa 
que a autora desenvolve em conjunto com as noivas do tráfico e cujo processo 
consiste em uma edição conjunta com as autoras de uma série de selfies pu-
blicadas no Instagram. As Buchonas, como são conhecidas as mulheres per-
tencentes à rede de poder dos cartéis, estão comprometidas com a ostentação 
até na estrutura de seus próprios corpos. Pela busca por um padrão de beleza 
particular e com alto índice de artificialidade estes corpos são submetidos a 
uma série de cirurgias e procedimentos estéticos. Para realizar a obra, a auto-
ra identificou a intensidade do processo das Buchonas na cidade de Culiacán 
e sobretudo a obsessão pela representação e a auto representação publicadas 
no Instagram e os milhares de seguidores na internet. Martell identifica neste 
trabalho a exploração da beleza como um elemento de poder, aqui adicio-
namos o conceito de obsolescência do corpo natural para dar visibilidade à 
escrita do poder em sua forma mais ostensiva.

Esta pesquisa conta com o apoio da Universidade de Santiago de Chi-
le.
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CORPO, POTÊNCIA E SIGNIFICA-
ÇÃO NA FOTOGRAFIA FEMINISTA 

LATINO-AMERICANA
Olga da Costa Lima Wanderley*

RESUMO

Na produção estética feminista, inúmeras 
artistas têm utilizado seus próprios corpos 

como matéria para engendrar debates 
e representações importantes em torno 
das políticas de gênero e das opressões 
impostas às mulheres dentro do sistema 

patriarcal. No campo da criação fotográfica, 
podemos observar esta prática em trabalhos 
contundentes de fotógrafas contemporâneas 
latino-americanas, tais como Gabriela Rivera, 

Ana Casas Broda, Priscilla Buhr, Liliana An-
gulo, entre outras. Diante de tal contexto, o 

artigo ora proposto tem por objetivos lançar 
um olhar sobre a fotografia contemporânea 
produzida na América Latina – sob um viés 

feminista – e promover discussões acerca da 
autorrepresentação corporal pelas fotógra-

fas como suporte de criação simbólica e 
significação política em relação ao gênero 

feminino. Como base teórica, abordaremos 
autores e autoras com reflexões sobre as 

produções discursivas que exercem poder 
sobre os corpos, tais como Michel Foucault 

– em seus estudos sobre a biopolítica – 
Maria Lugones e Silvia Cusicanqui – que têm 

pautado as questões de gênero a partir de 
uma perspectiva descolonial.
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descolonial, América Latina

ABSTRACT

In feminist aesthetic production, countless 
artists have used their own bodies as 
material to engender important debates 
and representations around gender policies 
and the oppressions imposed on women 
within the patriarchal system. In the field of 
photographic creation, we can observe this 
practice in the striking works of contempo-
rary Latin American photographers, such as 
Gabriela Rivera, Ana Casas Broda, Priscilla 
Buhr, Liliana Angulo, among others. Given 
this context, the article proposed here aims 
to take a look at contemporary photography 
produced in Latin America - under a feminist 
bias - and promote discussions about the 
self-representation by photographers as a 
support for symbolic creation and political 
significance in relation to gender. feminine. 
As a theoretical basis, we will approach 
authors with reflections on the discursive 
productions that exert power over the bo-
dies, such as Michel Foucault - in his studies 
on biopolitics - Maria Lugones and Silvia 
Cusicanqui - who have guided gender issues 
from a decolonial perspective.

Keywords
Photography, body, femininities, decolonial 
feminism, Latin America
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Esta investigação se inicia com a procura de um método, de um 
caminho que auxilie o entendimento do objeto proposto de forma aproximada 
– não neutra, desencarnada. Como escrever de maneira desencarnada sobre 
uma arte que é impregnada de corpo? Fotografia feminista é, antes de tudo, 
carne, pele, cicatriz. São histórias gravadas nos corpos dessas mulheres 
fotógrafas; múltiplas histórias que se dão a ver por meio da luz inscrita em 
suas imagens. Como, então, enxergar tais fotografias e compreender seus 
significados sem traçar relações com a minha própria experiência como 
mulher e pesquisadora? O que suas narrativas mobilizam? O que elas ativam 
em outros corpos, diferentes dos seus?

Algumas das indagações tomo emprestadas de Eleonora Fabião que, 
ao propor uma “historiografia performativa”1, nos conduz a uma reflexão 
sobre os valores éticos, políticos e estéticos envolvidos na escrita crítica sobre 
trabalhos artísticos.  A autora convida pesquisadores – historiadores – a 
deixarem-se afetar por arquivos e processos desenvolvidos pelos/as artistas 
e a “tornar seus corpos disponíveis para que se dêem todos os tipos de 
agenciamentos” (FABIÃO, 2012, p.53). Ela defende que:

O historiador precisa criar fato, experimentar, conhecer com seu próprio 
corpo. E é só a partir deste conhecimento, desta experiência psicofísica do 
arquivo e a partir do arquivo, que um certo texto-ato começará a ser escrito.  
[...] Assim como o corpo do performer [artista], o corpo do historiador vai 
ser incorporado e incorporar, ser atravessado e atravessar inúmeros corpos 
– existentes e não-existentes; vivos e mortos; atuais e virtuais; arquitetônicos 
e imateriais; presentes, passados e futuros; individuais e coletivos (FABIÃO, 
2012, p.53).

1 O texto de Eleonora Fabião trata da escrita historiográfica sobre a arte da performance por meio de 
uma relação ativa – performativa – entre o pesquisador e os arquivos. Suas proposições metodológicas 
são adequadas à investigação sobre fotografias feministas, já que estas trazem, em grande medida, forte 
articulação entre ação performática das fotógrafas e sua produção imagética.

Escrever sobre presença corporal na fotografia feminista requer, 
portanto, interagir com esses corpos. Na busca por construir um texto-
ato se tecem diálogos. Movimentos de aproximação e distanciamento são 
desempenhados entre as distintas experiências de feminilidade tornadas 
visíveis pelas fotógrafas e a própria experiência de quem escreve sobre suas 
imagens. 

Com o termo fotografia feminista não pretendo, aqui, demarcar um 
tipo unificado de procedimento dentro do campo da produção fotográfica 
ou um estilo comum a todas as artistas. Assim como as próprias práticas 
feministas demandam o entendimento de suas especificidades, as questões 
levantadas por estas obras trazem vivências corporificadas (incluindo as de 
raça, classe, nacionalidade e identificação de gênero) tão singulares quanto 
seus modos e processos de criação.

A sua vinculação com os feminismos se faz por meio da articulação 
crítica que se pode gerar ao analisar essas obras dentro um contexto que 
compreende vivências de diferentes mulheres em meio à invisibilidade 
e outras formas de violência praticadas na cultura patriarcal. Ainda que a 
atuação artística não carregue uma postura declaradamente ativista, o ato de 
produzir relatos de si por meio da autorrepresentação para a câmera converte-
se em ação política e fornece chaves de leitura através de uma perspectiva 
feminista. 

Uma recente exposição chamada ‘Mulheres Radicais: arte latino-
americana, 1960-1985’ reuniu, na Pinacoteca de São Paulo, obras de mais 
de cem mulheres artistas de 15 países2 Grande parte dos trabalhos exibidos 

2 A mostra, que teve curadoria de Cecilia Fajado-Hill e Andrea Giunta, foi exibida no Brasil em 2018. 
Antes disso esteve em cartaz no Hammer Museum (Los Angeles) e no Brooklyn Museum (Nova York). 
Além de fotografias, foram incluídos vídeos, pinturas, desenhos, esculturas e objetos de artistas latino-
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traz a presença carnal das artistas como elemento central na criação de 
seus discursos. Além disso, muitas dessas obras têm sua materialidade na 
fotografia – seja sob um viés documental ou, sobretudo, na forma de ações 
planejadas e desempenhadas para a câmera. Isso nos faz perceber como a 
autorrepresentação nas imagens técnicas é uma questão crucial a ser debatida 
quando refletimos sobre os termos de uma estética feminista.

Artistas como as brasileiras Márcia X, Lenora de Barros e Letícia 
Parente, as colombianas Rosa Navarro e María Evelia Marmolejo, ou a 
mexicana Mônica Mayer – entre tantas outras que tiveram seus trabalhos 
presentes na exposição – criaram imagens que possibilitam novos arranjos 
visuais sobre a feminilidade, questionando, escancarando e tomando distância 
das formas estereotipadas de representação geradas dentro de parâmetros 
patriarcais. 

Andrea Giunta, uma das curadoras da mostra, considera que 
estas obras são parte de uma “virada iconográfica radical” nas tradições 
estabelecidas, pois desencadeiam “sensibilidades até então nunca expressas 
em imagens – pelo menos não como parte de um projeto tão disseminado, 
múltiplo e simultâneo”. (GIUNTA, 2018, p. 29). De fato, suas criações foram 
marcadas por um caráter experimental intenso, tanto nas estratégias de 
representação dos corpos, quanto no uso de materiais e linguagens, que se 
relacionaram fortemente com a performance e exploraram elementos pouco 
usuais naquele momento, como tecidos e fluidos corporais.

Mulheres Radicais oferece um importantíssimo apanhado da 
produção artística feminista entre as décadas de 60 e 80 e, junto com outros 
projetos curatoriais e de publicações, compõe um esforço que vem se 

americanas e de artistas latinas nascidas nos Estados Unidos.

desenvolvendo nos últimos anos no sentido de promover o reconhecimento 
e os resgates necessários de obras tão expressivas, porém muitas vezes alijadas 
dos circuitos de legitimação da arte – tanto por aspectos geográficos quanto 
por questões de gênero. O recorte proposto na exposição reflete não apenas 
as condições sociais vividas especificamente pelas mulheres na América 
Latina, mas evidencia também as violências de Estado praticadas no referido 
período, já que grande parte dessa produção esteve comprometida com a 
resistência às ditaduras presentes nestes países.

As investigações sobre o corpo continuam sendo intensamente 
exploradas nas estratégias de intervenção estética e oposição política a 
diversas formas de abuso, e atualizam-se na produção artística de forma 
geral e notadamente na criação fotográfica feminista. Tais fotografias 
adicionam preocupações recentes acerca da visibilidade de múltiplos corpos 
e sexualidades, abordando, muitas vezes, aspectos tecnológicos que dizem 
respeito à própria esfera de produção e circulação de imagens. Ao mesmo 
tempo retomam e reinterpretam as velhas formas exploratórias e as dores 
remanescentes do contexto colonizador nas Américas. É sobre uma produção 
imagética recente que este artigo está debruçado.

1. Políticas do corpo e resistência 

Ao longo da sua obra, Michel Foucault desenvolveu importantes 
reflexões acerca de como as relações de poder se constituem através 
de formulações discursivas que regulam a existência dos indivíduos e 
populações. Tais discursos recaem fundamentalmente sobre os corpos, 
engendrando formas de controle, muitas vezes sutis, que estabelecem uma 
ordem normalizadora dos sujeitos e os classificam em função de uma lógica 
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utilitária. 

Embora essas teorias não abordem questões específicas que digam 
respeito às discussões sobre o gênero (muitas pensadoras feministas inclusive 
criticam o seu universalismo)3, as noções de corpo formuladas pelo filósofo 
nos oferecem uma base potente para compreendermos as condições a que 
os corpos femininos foram e têm sido submetidos em meio a uma economia 
da produção – e da reprodução. Em princípio, nos cabe perguntar quais 
são os padrões atribuídos ao feminino que se estabelecem historicamente 
como norma, sobretudo na cultura ocidental. Que enunciados circulam 
hegemonicamente em torno das definições de feminilidade e quais são seus 
efeitos sobre a existência das mulheres?

No primeiro volume de História da Sexualidade, Foucault analisa 
como o sexo é colocado em discurso, tornando-se objeto da construção 
do saber e, em consequência, elemento central nas relações de poder. Este 
poder, que se exerce sobre a vida, desde a sua esfera pública aos espaços 
mais individuais, é manifesto por uma rede de mecanismos e técnicas que 
constituem a base de uma ciência sexual. Como exemplos, temos as práticas 
de confissão, empregadas com ênfase pela igreja católica a partir do século 
XVII, as técnicas governamentais demográficas ou as estratégias jurídicas, 
pedagógicas e médico-científicas que, desde o século XVIII, “incitam, 
extraem, organizam e institucionalizam o discurso do sexo” (FOUCAULT, 
1988, p. 33).

3 Silvia Federici argumenta que a sexualidade é tratada por Foucault do ponto de vista de um sujeito 
universal, abstrato e assexuado, e que seus estudos ocultaram o forte caráter repressivo do poder 
aplicado contra as mulheres. A autora analisa a caça as bruxas como um instrumento fundamental para 
o estabelecimento de uma nova ordem patriarcal na transição do feudalismo para o capitalismo, e uma 
política sexual que submeteu os corpos femininos, seu trabalho e seus poderes reprodutivos, ao controle 
do Estado (FEDERICI, 2017).

A sexualidade é, portanto, produzida artificialmente como um 
dispositivo de vigilância e regulação dos corpos. Neste regime de saber-poder 
o prazer sexual é gerido e deve servir para o bem de todos. Em uma das 
construções discursivas, dominante até o século XIX, o sexo obedece a fins 
reprodutivos e é encerrado no ambiente doméstico – mais especificamente 
no quarto do casal. A organização familiar legítima é baseada num modelo de 
relação conjugal, monogâmica e heterossexual. E as formas de conduta não 
circunscritas a essa norma são categorizadas como sexualidades periféricas, 
que coexistem com as “leis naturais da matrimonialidade” (FOUCAULT, 
1988, p. 39).

Este sistema de utilidade, fortemente atravessado por binarismos, 
reduz a existência social das mulheres às suas funções biológicas, sobretudo 
relacionadas com a procriação. A elas é destinado o espaço privado, onde 
devem ocupar-se das tarefas ligadas à reprodução – não remuneradas –, 
que incluem o cuidado do lar, parir os filhos, alimentá-los e zelar, até que 
eles cresçam, por sua saúde e educação. O conceito de feminilidade é, assim, 
forjado a partir de uma certa imagem da mãe. 

Sua imagem contraposta, a mulher perigosamente repleta de 
voluptuosidade inerente, é medicalizada ou habita os circuitos periféricos 
da sexualidade, servindo, em grande medida, à satisfação dos prazeres 
masculinos. Numa das raras menções de Foucault à sexualidade feminina, a 
figura da histérica aparece, sendo a histerização das mulheres definida por ele 
da seguinte maneira:

Tríplice processo pelo qual o corpo da mulher foi analisado – qualificado e 
desqualificado – como corpo integralmente saturado de sexualidade; pelo 
qual, este corpo foi integrado, sob o efeito de uma patologia que lhe seria 
intrínseca, ao campo das práticas médicas; pelo qual, enfim, foi posto em 
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comunicação orgânica com o corpo social (cuja fecundidade regulada deve 
assegurar), com o espaço familiar (do qual deve ser elemento substancial e 
funcional) e com a vida das crianças (que produz e deve garantir, através 
de uma responsabilidade biológico-moral que dura todo o período da 
educação): a Mãe, com sua imagem em negativo que é a “mulher nervosa”, 
constitui a forma mais visível desta histerização. (FOUCAULT, 1988, p. 98)

A relação hierárquica estabelecida com base na divisão sexual 
binária, e nas significações sociais que lhe são atribuídas dentro da cultura 
ocidental, assume outra dimensão a partir da invasão européia às Américas. 
No contexto colonial, a feminilidade é constituída por um regime brutal de 
exploração e subordinação dos corpos das mulheres. Este duplo processo de 
colonização – cultural e de gênero – está ancorado no olhar racializante que 
classifica os/as colonizados/as como natureza.  

Assim, a natureza surge como um conceito instrumental através do 
qual se retira a humanidade das pessoas colonizadas e se busca justificar a 
dominação pelo homem branco europeu. Conforme Maria Lugones e Silvia 
Rivera Cusicanqui, neste conceito reside a chave para compreensão do 
sistema de exploração colonial e sua estreita vinculação ao patriarcado como 
estrutura hegemônica de poder.

Silvia Cusicanqui explicita esse processo ao analisar as relações de 
gênero nas sociedades andinas pré-hispânicas como um sistema bilateral 
e complementar. A autora considera que havia um “equilíbrio instável” nas 
estruturas parentais, pois, ainda que as linhagens femininas fossem atreladas 
às linhagens dos seus maridos, não havia subordinação das mulheres ao poder 
masculino (CUSICANQUI, 2010). Cada esfera da sociedade – masculina 
/ feminina – desempenhava funções específicas e exercia poder simbólico, 
ideológico e político nos mecanismos estatais.

A partir da imposição colonial do patriarcado, os corpos femininos 
foram subjugados e relegados a espaços subalternos. Sobre a sexualidade das 
mulheres colonizadas4, Maria Lugones aponta que esta foi marcada como 
bestial e pecaminosa, ao passo em que a “missão civilizatória” introduzia 
forçosamente sua lógica dicotômica e hierarquizada, instituída por meio do 
cristianismo e da organização social falocêntrica. Em seu argumento sobre 
a colonialidade de gênero, a autora analisa como o esquema categorial do 
pensamento moderno sobre raça, classe e gênero fundamenta e atualiza 
permanentemente os mecanismos do sistema de exploração capitalista.

No entanto ela defende a necessidade de se pensar as pessoas 
colonizadas não como corpos passivos ante a organização social estruturada 
pelo poder hegemônico, mas como produtores de subjetividades ativas, 
em constante tensão entre opressão e resistência. Esta é parte da proposta 
desenvolvida pela autora rumo a um feminismo descolonial, que visa ir além 
das “narrativas de opressão” e oferecer ferramentas efetivas para libertação 
e oposição à colonialidade de gênero.  Segundo sua premissa, “descolonizar 
o gênero é necessariamente uma práxis. É decretar uma crítica da opressão 
de gênero racializada, colonial e capitalista heterossexualizada visando uma 
transformação vivida do social” (LUGONES, 2014, p. 940).   

É nos termos da resistência à colonialidade de gênero que proponho 
analisar os trabalhos de quatro artistas latino-americanas, tendo como eixo a 
autorrepresentação na fotografia. Suas obras não apenas nos permitem refletir 
sobre os processos históricos que têm constituído padrões de feminilidade, 
mas também se configuram como respostas estético-políticas aos discursos 

4 A filósofa adverte que, no sistema da colonialidade de gênero, “mulher colonizada” torna-se uma 
expressão vazia, posto que as pessoas colonizadas foram reduzidas e categorizadas como não humanas 
e, portanto, não gendradas. Sua sexualidade, no entanto, era marcada pela distinção macho/fêmea 
(LUGONES, 2014).
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regulatórios do corpo, produzindo visualidades que se opõem às imagens 
hegemônicas.

 2. Na própria pele

A chilena Gabriela Rivera Lucero é artista visual, declaradamente 
feminista. Por meio das suas imagens ela reflete, com grande profundidade, 
temas relativos às violências físicas e simbólicas sofridas pelas mulheres e tece 
incisivos questionamentos à instituição do patriarcado ocidental. O próprio 
corpo é concebido como matéria principal do seu trabalho, que se funde 
a outros corpos (humanos e não humanos), num trânsito entre fotografia, 
vídeo e ações performáticas. 

A pele, como superfície definidora, é um elemento marcante nas 
criações de Gabriela. Ela faz uso de materiais orgânicos provenientes de 
animais os quais adiciona a seu rosto e corpo para produzir um imaginário 
grotesco, que se distancia das corporalidades femininas culturalmente 
estabelecidas como desejáveis. Uma crítica aos padrões corporais impostos 
como beleza física se faz presente no projeto Presentación personal (2004-
2006), composto por duas séries fotográficas, um vídeo e uma performance 
ao vivo. Por meio da incorporação de pedaços de carne crua, a artista cria 
para si uma aparência disforme e – na maior parte das imagens, em que surge 
com a face e o dorso completamente cobertos – sem qualquer marcação 
visível de gênero. 

Também a adoção de um aspecto grotesco é estratégia utilizada na 
criação de Bestiario (2012-2018). Neste projeto, que a artista realiza em várias 
etapas, máscaras são confeccionadas com resíduos de couro e vísceras de peixes, 
frango, porco, através de um extenso processo artesanal em que Lucero utiliza 

a costura e técnicas de conservação destes tecidos orgânicos. Um conjunto 
de autorretratos com intenso contraste entre luzes e sombras – remetendo 
ao estilo pictórico tenebrista – evidencia oito figuras monstruosas inspiradas 
em nomes de animais, existentes ou míticos, utilizados cotidianamente como 
insulto às mulheres.

Yegua, arpía, perra, zorra, pájara, cerda, víbora, mosca muerta são 
as criaturas que compõem um bestiário contemporâneo e corporificam a 
animalização histórica atribuída à existência feminina, sistematicamente 
atualizada na violência de gênero expressa por meio da linguagem. Além de 
um rechaço à cultura misógina contida nestes xingamentos, a autora elabora 
seus retratos como uma espécie de oferenda aos animais. Assim reflete também 
sobre a crueldade presente no consumo desmedido de carnes, já que resultam 
da mesma experiência patriarcal o estabelecimento de relações assimétricas 
e a exploração da natureza e dos seres. Sua dupla intencionalidade artística/
política é manifesta quando afirma:    

Me interessa questionar essa particular associação que  se dá na linguagem e 
na cultura latino-americana onde se vincula mulheres e animais como algo 
humilhante.  Trabalho com matéria orgânica post mortem, restos de animais 
que significam um consumo carnívoro em série, desapegado do cuidado 
animal, em que se têm tornado criaturas despojadas de afeto e/ou extirpadas 

de suas condições naturais. (LUCERO, 2015)

A longa duração deste projeto é vivenciada pela fotógrafa de uma 
forma ritualística, em que a costura aparece como elemento crucial e 
referência ancestral aos ofícios manuais exercidos por mulheres5. Silvia 

5 Gabriela relata a dimensão afetiva do ato de costurar em seus trabalhos, relacionada às memórias da 
infância em que esteve rodeada por moldes, tecidos, linhas e agulhas de sua mãe estilista (LUCERO, 
2015).
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Cusicanqui destaca como as práticas artesanais foram importantes para a 
sobrevivência e adequação feminina frente às duras condições da sociedade 
colonial e, paradoxalmente, imbuídas em sistemas de exploração da sua força 
de trabalho, que as têm mantido em posições subalternas, sobretudo na 
formação dos contextos urbanos (CUSICANQUI, 2010).

Na série Maternidades culposas (2017), Lucero emprega técnicas 
de bordado para efetuar uma crítica ao feminicídio e às agressões físicas 
no âmbito familiar, que atingem não só a mulher, mas também suas crias, 
como uma forma de castigo praticado pelo pai. A artista torna visível a 
culpabilização de mães que, mesmo submetidas à ameaça violenta do poder 
masculino, são socialmente condenadas através de frases como “hasta una 
perra es mejor madre”. Esta é uma das expressões que a artista borda em 
bastidores – usando fios dos seus próprios cabelos – e utiliza em autorretratos 
nos quais aparece rodeada por suas filhas. Esta obra integra um projeto mais 
amplo chamado Ofrendas fotográficas contra el femicidio que reuniu doze 
fotógrafas com criações artísticas em repúdio à violência contra as mulheres.

3. Maternidades não sequestradas6

Outras perspectivas acerca da maternidade e da relação com os filhos 
se fazem presentes em trabalhos de artistas que oferecem visões centradas 
em suas próprias experiências gestacionais. Vivências que partem dos seus 
corpos e são recriadas poética e criticamente, em contraposição aos discursos 
perpetuados pelo sistema patriarcal. A capacidade de gerar vida, convertida 

6 O subtítulo faz referência a uma série de ações político-performáticas realizadas no México em 2012, 
a partir da Oficina de Arte e Ativismo Feminista, coordenada por Mônica Mayer. Tais ações foram 
concentradas sob o tema no más maternidades secuestradas e visaram refletir esteticamente os aspectos 
sociais, culturais e legais que envolvem as experiências da maternidade (PEÑA, 2015). 

em destino biológico e moral, pesa sobre as mulheres e é atrelada a um feixe 
de expectativas e normas, que atravessam produções fotográficas, como o 
ensaio Não Reagente (2017), de Priscilla Buhr.

A obra nos leva a refletir como as estruturas de vigilância e controle 
sobre os corpos femininos afetam a experiência da maternidade, desde os 
julgamentos sobre a possibilidade ou escolha de não procriar até o vasto 
aparato enunciativo em torno do que é certo e errado na criação dos 
filhos. A inspiração para o projeto veio junto com um diagnóstico sobre o 
impedimento de ser mãe. A fotógrafa, que até aquele momento nunca havia 
pensado na maternidade, deparou-se com a falta de opção e travou contato 
com um universo de negação e associação simbólica das mulheres que não 
possuem filhos, não podem ou não desejam tê-los, a imagens de incompletude, 
incapacidade e passividade – ao não-reagente. 

O que iniciou como uma investigação imagética sobre a infertilidade 
e as convenções sociais que regem a maternidade compulsória ampliou-se a 
partir da constatação de que a artista estava grávida. Novas reflexões sobre 
aborto, violência obstétrica e padrões machistas em torno de um ideal de mãe 
(largamente reproduzidos nos meios de comunicação massiva), passaram 
a habitar a construção do seu trabalho. Surgia um novo corpo, biológico, 
discursivo e artístico, permeado por transformações hormonais e pressões 
sociais envolvendo, inclusive, sua atividade como fotógrafa. 

Priscilla abre uma dimensão colaborativa no projeto ao indagar a 
diversas mulheres como elas se sentiriam se não tivessem sido mães. A artista 
ouviu igualmente mulheres que optaram por não ter filhos. Esses relatos 
integram a criação por meio de expressões chave que a fotógrafa agrupa junto 
às suas anotações, fazendo emergir sentidos, como se compusesse um poema 
visual. O corpo é exaltado no ensaio através de texturas de pele e tecidos 
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orgânicos como a própria placenta, a imagem de uma ultrassonografia e 
autorretratos da fotógrafa grávida ou com seu bebê nos braços. 7

São incorporados, ainda, elementos do fazer manual, com o uso de 
fios e recortes de revistas, sobrepostos na composição das imagens digitais.

A junção entre corpo, maternidade e relação com os filhos também 
habita o trabalho de Ana Casas Broda. A fotógrafa – que nasceu na Espanha, 
tem ascendência austríaca e é radicada no México desde os oito anos – cria 
narrativas partindo de seus laços familiares e experiências íntimas. Foi assim 

no projeto Álbum (1986-2000), do 
qual se ocupou durante 14 anos. O 
elo com sua avó materna, a casa onde 
viveu em Viena, imagens da infância 
e de seus antepassados unem-se a 
textos para relatar histórias sobre 
afeto, memória e herança cultural, 
entrelaçadas pela fotografia.

Ana conta que a necessidade 
que levou sua avó, anos atrás, a fazer 
autorretratos diante do espelho é 
a mesma que lhe move a retratar a 
si em seus trabalhos. O corpo nu é 
objeto constante de investigação e 
está presente nos seus Cuadernos 
de dieta.  Neste projeto, a fotógrafa 

7 Priscilla também retratou a si mesma em outros trabalhos: AutoDesconstrução (2009), O chão é duro 
(2015) e Re.pouso (2018), disponíveis em www.priscillabuhr.com.br.

reencontra seus arquivos pessoais e os converte em matéria de pensamento 
artístico. Durante oito anos (entre 1986 e 1994) ela anotou rigorosamente 
tudo o que comia e tomou fotos de si com regularidade, no intuito de verificar 
as mínimas alterações corporais conquistadas com as dietas. Os registros, 
que no primeiro momento atendiam à necessidade de olhar para si, ganham 
novas significações ao serem refotografados e submetidos ao olhar dos 
espectadores.

É neste mesmo movimento, entre o público e o privado, que nasce 
Kinderwunsch (2006-2013). A gestação – que veio para Priscilla Buhr como 
uma surpresa – foi perseguida por Casas Broda durante cinco anos, em que 
passou por diversos tratamentos e inseminações para conseguir engravidar. 
Kinderwunsch é um termo alemão usado para designar infertilidade, e é 
também a união das palavras crianças e desejo. Desejo de ser mãe que levou 
a fotógrafa a retratar a espera, o nascimento e o cotidiano junto a seus dois 
filhos, Lucio e Martín. As imagens são acompanhadas de textos que Ana 
escreve como num diário, onde relata a vivência materna impregnada de 
contradições:

Insônia. Meu corpo tenso, minha mente que paira em pensamentos e 
não pode se desligar. Me desperto a cada hora. A pele velha no espelho. 
A mente perdida. Só meus meninos me oferecem um lugar no presente. 
As fotos se tornam momentos de conexão. Jogamos, propõem idéias. 
Armamos o cenário e eles fazem o que querem. Ver as imagens é sempre um 
descobrimento. Rituais entre Martín e eu, atos de vinculação, de habitar o 

presente. 8(BRODA, 2013)

A angústia, a depressão, a difícil relação com o próprio corpo 

8 Texto presente na exposição Kinderwunsch, Museu da Cidade do México, Junho de 2019.

Figura 1 – Não Reagente (2017). Fotografia: 
Priscilla Buhr.
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materializam-se nas cenas em ambientes escuros, iluminadas pelo flash. 
Fotografias tão diferentes das representações normativas da maternidade, 
que produzem em tons pastéis a promessa de constante satisfação e plenitude. 
A imagem da mãe devotada e desprovida de sexualidade – profundamente 
atrelada à tradição cristã ocidental – é certamente rejeitada neste ensaio, em 
que a visualidade do corpo materno é constituída por suas marcas, incertezas, 
exaustão e presença erótica.

Também os vínculos afetivos e o desejo realizado atravessam a 
narrativa. Para a artista, apenas os filhos que lhe proporcionam o retorno 
ao momento presente. Imagens são compostas por meio da proposição de 
jogos – ora pela fotógrafa, ora elas crianças – que aproximam Ana e seus 
filhos. Performances cotidianas que conjuram ficção e realidade, encenação e 
espontaneidade por meio da ação diante da câmera.

 4. Feminilidades racializadas

A obra da artista visual colombiana Liliana Angulo Cortés é 
desenvolvida em torno da intersecção entre corpo, gênero e raça. Ela parte de 
atuações corporais para produzir imagens que põem em tensão os marcadores 
sociais que definem e classificam as feminilidades negras. Numa cultura 
visual fortemente atravessada pelo olhar patriarcal hierarquizante, mulheres 
negras são sistematicamente excluídas ou estigmatizadas por regimes de 
representação que engendram corporalidades exóticas, subalternas ou 
hipersexualizadas.

Maria Lugones retoma os questionamentos dirigidos por feministas 
não brancas às construções identitárias referentes à mulher negra ao afirmar 
que “se mulher e negro são termos para categorias homogêneas, atomizadas 

e separáveis, então sua intersecção mostra-nos a ausência das mulheres 
negras – e não sua presença” (LUGONES, 2014, p. 935). Tal ausência, a não-
imagem no universo simbólico – hegemônico – do feminino, é elaborada 
fotograficamente por Liliana nos diversos trabalhos em que performatiza 
estereótipos racistas e sexistas produzidos dentro do sistema colonial.

A artista explora características físicas observadas como definidoras 
de identidade racial: cabelos, boca, nariz e a própria cor da pele, que pinta 
como um recurso visual de aproximação às suas raízes ancestrais. Conforme 
declara: “comecei a me pintar de preto em reação à minha mistura. Eu queria 
me afirmar como negra, porque algumas pessoas diziam que eu não era” 
(ANGULO citada por ESCOBAR, 2014, p. 74)9. Na série de autorretratos 
intitulada Objetos para deformar (1999), ela utiliza artefatos para intervir 
em seu corpo – alargar o nariz, engrossar os lábios – exacerbando traços 
fenotípicos em busca de um ideal de beleza negra10 Neste ato de apropriação 
estética, Angulo assume formas corporais codificadas pelo olhar ocidental 
como deformidades e desestabiliza os cânones de beleza feminina, 
fundamentados em parâmetros eurocêntricos.

Ao afirmar a própria negritude, Liliana encarna também a violência 
histórica perpetuada por meio dos significados sociais atribuídos às 
marcações de raça e gênero. Em Mambo Negrita (2006) ela corporifica a 
imagem da mulher classificada pelos clichês da servidão, domesticidade, 

9 Questionamentos semelhantes sobre o significado social atribuído à cor da pele e demais 
características físicas num contexto racista estiveram presentes na obra da artista estadunidense Adrian 
Piper, que também partiu do próprio corpo e da sua condição mestiça para abordá-los esteticamente.

10 Sobre este trabalho a artista comenta: “comecei então a fazer os objetos para ser mais negra, 
pensando no negro como ideal de beleza. Minha intenção era fazer objetos para ser mais bela: o que 
aconteceria, me perguntava, se eu tivesse meu nariz super largo, os lábios muito grossos e cabelo muito 
crespo?” (ANGULO citada por ESCOBAR, 2014, p. 76).
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alegria e erotização extravagantes, que permeiam o imaginário da negrita, 
tão enraizada pela herança colonial colombiana. A preta de lenço vermelho 
com bolinhas brancas no cabelo é parodiada em retratos que a artista toma 
de si mesma e de outras mulheres afrodescendentes. A estampa do tecido 
expande-se exageradamente nas roupas e cenários – também nas paredes das 
galerias onde o trabalho foi exposto11 –, assim como a pintura de rostos e 
corpos reproduz os códigos visuais e teatrais do blackface (ESCOBAR, 2014).

Ainda a pose e os objetos – panelas, facas, desentupidores e grandes 
brincos de argola – são usados em cena para personificar a iconografia 
que envolve a construção identitária dessas feminilidades, marcadas pela 
diferenciação racial e subalternização dos corpos femininos negros. As 
imagens são ambíguas e causam estranhamento, pois, na mesma medida em 
que reiteram a desumanização contida na representação homogeneizante das 
mulheres negras (de forma geral e em particular na cultura colombiana), ao 
assumir o exagero como tática de composição artística, escancaram o caráter 
ficcional das identidades e a impossibilidade de manutenção dos processos 
de exploração que tentam se justificar com base nos discursos coloniais 
hierarquizantes.

Conforme afirma Lugones: “Em nossas existências colonizadas, 
racialmente gendradas e oprimidas, somos também diferentes daquilo que o 
hegemônico nos torna”. Esta operação de recusa às denominações ocidentais, 
que a autora expõe como “uma política de resistência, rumo à libertação” 
(LUGONES, 2014, p. 940) torna-se ainda mais evidente no ensaio ¡Quieto 
Pelo¡ (2008). Neste projeto colaborativo, Angulo atua junto aos corpos de 

11 O projeto fotográfico foi materializado no formato de instalação, que incluiu também grandes 
espelhos, onde os espectadores podiam ver-se de corpo inteiro em meio às fotos, e um televisor exibindo 
uma das modelos que dançava o Mambo Jambo, do compositor Pérez Prado.

outras mulheres negras, investigando as práticas orais associadas ao ato de 
trançar os cabelos. O trabalho, que inclui vídeos e fotografias, aborda de 
maneira poética a potência política do afeto e do cuidado com o outro – as 
outras – através da tradição dos penteados afro.

 5. Considerações finais

Os trabalhos comentados correspondem a uma minúscula parte do 
que se pode compreender como fotografia feminista latino-americana. Suas 
abordagens não abrangem a complexidade característica deste território – 
talvez nem mesmo um grande mapeamento pudesse responder com precisão 
às contradições e especificidades históricas, políticas e culturais destes países 
no que diz respeito às representações de gênero. Tampouco dão conta da 
pluralidade de temas pautados pelos feminismos na cultura visual. Questões 
como aborto, erotismo, corpos gordos, identidades queer, etc. ficaram ao largo 
das discussões propostas no artigo – mas não por serem consideradas menos 
importantes ou urgentes. 

O que busquei neste texto foi a compreensão das construções 
discursivas históricas que têm definido gênero e produzido um imaginário 
– carregado de padrões opressivos e heranças coloniais – que delimita os 
significados sociais das mulheres e afeta suas vidas de maneira incisiva. Os 
corpos femininos, aqui, não são pensados como um território passivo onde se 
depositam enunciados e se exercem as relações de poder, mas como criadores 
de subjetividades ativas, capazes de negociar e subverter as representações de 
feminilidades estáveis criadas no interior do sistema patriarcal.  

Neste contexto, a produção fotográfica feminista tem apresentado 
respostas contundentes, que fazem circular novos arranjos visuais a partir de 
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múltiplas vivências corporificadas. Ao se autorrepresentarem para a câmera 
essas fotógrafas rompem com a lógica utilitária e objetificadora que define 
hegemonicamente os corpos das mulheres, e convertem seu gesto criativo 
em ação política. A imagem, como dispositivo de produção subjetiva, torna 
visíveis as experiências das fotógrafas, seja por meio da incorporação de 
máscaras, pela encenação jocosa de personagens ou pela proposição de jogos 
que performatizam a intimidade.  

Escrever sobre essas imagens é também incorporar. É aprender 
com outras mulheres, outros corpos e vivências. Deixar-se atravessar 
por feminilidades tão distintas, que mobilizam afetos e reflexões, exigem 
negociações e se processam de forma lenta, até que seus significados possam 
existir em um corpo-texto.
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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 

ANIMA LATINA
UMA CARTOGRAFIA DO POVO BRASILEIRO

Marcelo Reis*

*É formado em Jornalismo e mestrando do Curso do Gestec, da Universidade do Estado da Bahia – 
UNEB, com pesquisa voltada para o campo da fotografia e educação formal. Atua diretamente na área 
da fotografia, como professor desde 1996, produtor cultural, diretor do A Gosto da Fotografia – Festival 
nacional de fotografia do Instituto Casa da Photographia.

Somos um povo com uma identidade marcada pelo sol, pelas cores 
e pelo cheiro. Somos também um povo distinguido pelo pecado, somos um 
povo marcado pela morte, somos um povo notado pela salvação. 

Somos um povo achado pelo mar, somos escolhidos pelos rios, so-
mos marcado pela seca, pela pele seca; pelo couro, e pelo osso do homem que 
labuta sol a sol, vivemos em um trópico utópico, onde a distopia marca a vida 
das pessoas que nele labutam.  

Somos marcados pelos valores individuais, mas almejamos a utopia 
da coletividade, como tribo/nativos que fomos, somos a soma forçada, es-
tuprada de culturas, a soma de naturezas, a soma de pensamentos, somos 
resultado de conflitos ainda hoje não resolvidos. 

Somos um povo Latino-americano, caracterizado pela nossa diver-
sidade e valores bolivariano, somos libertos de nós mesmo e hoje vivemos às 
margens de nossas próprias fronteiras, dentro de nossos limites, carimbados 
por nossas diferenças. 

Este ensaio fotográfico em desenvolvimento, - Anima latina, uma 
cartografia do povo brasileiro, apresenta nesta seleção de obras, um breve 
relato visual do que pretende ser uma cartografia social e cultural, do povo 
brasileiro, buscando dialogar entre situações dissímeis, resgatado da força 
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brutal da miscigenação imposta aos nativos que aqui viviam, e os Negros 
que igualmente forçados, aqui chegaram. Hoje vivemos de uma beleza fruto 
de uma grande dor. 

Ao ser finalizado, este ensaio contará com aproximadamente 50 
imagens e tentará aproximar realidades, tempos e desejos que marcaram 
nossas identidades. São composições de duas ou mais imagens que querem 
dizer uma mesma coisa, mas sem querer explicar, apenas gerar sensações 
carnais, ensolaradas pelo mormaço do solstício que parece repetir todos os 
dias a mesma visão de uma história mal contada de nossas próprias vidas. 

São imagens resgatadas do lado de cá da América Latina, da qual 
parecemos não fazer parte, da qual não cultuamos uma identidade de uma 
mesma família marcada pelo mesmo desolhar do resto do mundo. Essas 
imagens continuarão a ser produzidas como base para a pesquisa visual, e 
assim constituir o corpo do ensaio fotográfico Anima Latina. E constituir 
ainda uma verdadeira cartografia dos costumes e aspectos culturais dos po-
vos que aqui estavam e dos que aqui chegaram para assim forjar o surgimen-
to de nossa identidade enquanto povo latino americano. 

As imagens aqui apresentadas neste ensaio em andamento, em díp-
ticos, ou polípticos constituem cada uma, uma obra ou seja, uma fotografia, 
estratégia usada para dar conta da complexa identidade do indivíduo que em 
seu ser mantém viva uma alma construída forçadamente, uma Alma Latina.
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REDES FOTOCLUBISTAS E A 1ª 
EXPOSIÇÃO LATINO AMERICANA 

DE FOTOGRAFIA
CIRCULAÇÃO DE IMAGENS NA DÉCADA DE 1950 

ENTRE BRASIL, MÉXICO E ARGENTINA 

Priscila Miraz de Freitas Grecco *

ABSTRACT 

Taking the Foto Cine Clube Bandeirante 
as a bottom line (FCCB), a São Paulo 
photoclub known for the production of 
modern photography in Brazil during 
the 1950s, we intend to analyze its 
connections with the other photoclubs 
production in Latin America. The 
countries that highlighted in this process 
of correspondence between clubs were 
Mexico and Argentina, respectively the 
La Ventana Photographic Club and La 
Carpeta de Los Diez. From the analysis of 
the articles published by the FCCB Bulletin 
Foto Cine, vehicle of dissemination of the 
FCCB, and research in Mexican archives, 
we found documentation of 1st Latin 
American Exhibition of Photography first 
edition, in the Gallery of Plastic Arts of la 
Ciudad from Mexico. We intend to start 
from this project to discuss the production 
of modern photography in the three 
countries.

Keywords
Documentation; Contemporary art, 
Miguel Rio Branco.

RESUMO 

Tendo como ponto de partida o Foto 
Cine Clube Bandeirante (FCCB), fotoclube 

paulistano conhecido pela produção 
da fotografia moderna no Brasil 

durante a década de 1950, procuramos 
analisar suas conexões com a produção 

fotoclubista na América Latina. Os países 
que se destacaram nesse processo de 

correspondência entre clubes foram 
México e Argentina, respectivamente 

o Club Fotográfico La Ventana e La 
Carpeta de Los Diez. A partir da análise 

dos artigos publicados pelo Boletim Foto 
Cine, veículo de divulgação do FCCB, 

e de pesquisa em arquivos mexicanos, 
encontramos documentação sobre a 

realização de uma primeira edição da 1ª 
Exposição Latino Americana de Fotografia, 
na Galería de Artes Plásticas de la Ciudad 

de México. Pretendemos partir desse 
projeto para discutir a produção da 
fotografia moderna nos três países.

Palavras-chave 
Documentação; Arte contemporânea, 

Miguel Rio Branco.

*  É professora adjunta do bacharelado em Artes Visuais da Universidade do Recôncavo da Bahia. E-mail 
para contato: priscilamiraz@ufrb.edu.br.
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1. Os fotoclubes1 e a história “opulenta” da fotografia

Toda historia de la fotografía es hipotética.
Carlos Córdoba2

Mulheres com saias abaixo dos joelhos, meias finas, sapatos de salto 
médio, braços dobrados segurando blaisers, sobretudos, bolsas de mão. 
Cabeças que se inclinam, que se movimentam para ver melhor sustentando 
chapéus com flores, bordados, pequenas penas. O movimento também se vê 
nas dobras das camisas leves, com mangas compridas e bufantes. Homens 
de ternos, sobretudos e chapéus, muitos chapéus, alguns óculos e gravatas 
borboleta, mãos metidas nos bolsos. Algumas pessoas caminham sozinhas 
com os braços cruzados, outros em casais, grupos de amigos que conversam, 
apontam e sorriem. Nenhuma criança, pouquíssimos adolescentes. Alguns 
seguram um copo, outros fumam. Cruzam alguns olhares com desconhecidos 
e até arriscam algumas palavras, comentários sobre esse ou aquele trabalho. 
Poucos seguram cadernetas e canetas, anotando o que veem, mas também as 
respostas que recebem para as perguntas que fazem aos que, respondendo 
essas perguntas também são fotografados. Estes são os poucos que posam 
para as fotografias, são os expositores, associados, convidados ilustres, ou 
financiadores da exposição.

O espaço é grande, alto, com paredes grossas e as fotografias estão 
expostas a mais ou menos um metro e sessenta centímetros do chão, em linha 
horizontal, organizada. Em algum momento essa linha, que pode ser única 
ou dupla, se quebra pela presença de uma fotografia acima ou abaixo. Em 
outros casos, para não se romper a linha contínua de fotografias enfileiradas, 
uma é colocada encaixada no vão de uma pilastra. Ou ainda, no espaço muito 
amplo, as fotografias expostas dão a volta nas pilastras largas.  Mas o espaço 
pode ainda ser pequeno, mais baixo, mais cheio de pessoas que transitam ali 
para olhar e comentar as fotografias expostas não em linha contínua, mas em 
zigue-zague. Em uma dessas exposições foi relatado o uso de som ambiente 

1 Termo utilizado pelo pesquisador José Antonio Rodrigues na apresentação do número 24 da revista 
mexicana, Alquímia, de 2005.

2 CÓRDOVA, Carlos. Tríptico de sombras. México: Centro de la Imagen, 2012, p. 30.

em sua inauguração, assim como a disposição de sofás e pequenas mesas no 
centro da sala, ocupadas pelos visitantes.3

Essa descrição de exposições das fotografias inscritas e aceitas dos 
Salões Internacionais de Arte Fotográfica promovidas anualmente por 
fotoclubes se repete nas páginas de seus boletins, publicações mensais dessas 
agremiações, numa escala mundial, porque esse tipo de prática clubista se 
espalhou de forma muito efetiva a partir do começo do século XX, formando 
uma rede de trocas de imagens e de discursos sobre a produção fotográfica, 
majoritariamente amadora, mas que também abrangeu os profissionais da 
fotografia.

E essas trocas, em sua maioria, estão muito bem documentadas, 
já que houve um intenso investimento desses clubes em produzir, tanto as 
imagens e os discursos sobre elas, como um discursos sobre si mesmo, sobre 
sua importância para o espaço geográfico em que se inseriam – a cidade, 
o país, o continente –, como para o campo de enfrentamento discursivo, a 
fotografia como arte, gerando uma categoria bastante fértil de fontes para 
a história da fotografia, que apenas nos últimos vinte anos começou a ser 
devidamente explorada e que ainda se encontra em desenvolvimento4.

3 Descrições das fotografias das exposições dos Salões Anuais dos Fotoclubes no Brasil (Foto Cine Clube 
Bandeirante – FCCB – foram trabalhados os anos de 1947 até 1959) e no México (Club Fotográfico de 
México – CFM – foram trabalhos os anos de 1949 a 1951 e 1956), encontradas em suas publicações, 
os boletins mensais. Muitas dessas fotografias reproduzidas nos boletins foram publicadas em jornais 
locais. No caso do Grupo Fotográfico La Ventana, as fotografias de suas exposições foram encontradas 
em recorte de jornal colecionado por Ruth Lechuga, que tivemos acesso pelo pesquisador José Antonio 
Rodrigues. O recorte infelizmente não traz o nome do periódico nem a data de publicação, mas pela 
divulgação da exposição temos a certeza dos meses, de 27 de outubro a 16 de novembro, mas não temos 
a precisão do ano, podendo situar esse recorte entre 1957 e 1958, período em que o grupo começava a ser 
reconhecido.

4 COSTA, Helouise; SILVA, Renato Rodriguez da. A fotografia moderna no Brasil. São Paulo: Cosac 
Naif, 2004; ENTLER, Ronaldo. “Experimentação e Engajamento”. In: Icônica. Disponível em: http://
iconica.com.br/site/experimentacao-e-engajamento/; FEITOSA, Raul. Bandeirante. 70 anos de história 
na fotografia. Camboriú, SC: Photos, 2013; GASPARIAN, Gaspar. Gaspar Gasparian: um fotógrafo. 
São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2010; KOSSOY, 
Boris. “Luzes e sombras da metrópole: um século de fotografias em São Paulo (1850 – 1950)”. In: 
PORTA, Paula (Org.). História da cidade de São Paulo: a cidade no Império. São Paulo: Paz e Terra, 
2004, p. 387-455. v. 2; MELLO, Maria Teresa Bandeira de. Arte e Fotografia: o movimento pictorialista 
no Brasil. Rio de Janeiro: Funarte, 1998; LENZINI, Vanessa Sobrino, Noções de moderno no Foto 
Cine Clube Bandeirante: fotografia em são Paulo (1948 – 1951). 168 f. Dissertação de mestrado – 
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É nesse sentido que o pesquisador da fotografia José Antonio Rodríguez 
abre o número 24 da revista Alquímia, publicação sobre fotografia do Sistema 
Nacional de Fototecas do México, intitulado “Anónimos e aficionados”, com 
um texto que já se posiciona em seu título “Contra la mirada opulenta” de 
uma historiografia da fotografia que parte das metrópoles europeias ou dos 
Estados Unidos, e que desconsidera as complexidades da formação do campo 
fotográfico em outros continentes:

Ahora se entiende que más que una historia de la fotografía hay varias. 
Aunque en cierto debate sobre los contenidos de cualquiera historia sigue 
en pie. […] Si bien conocemos la historia opulenta de la fotografía, esa que 
sólo aborda los nombres más evidentes y reconocidos y que ha querido 
ser impuesta como modelo a seguir ¿qué hemos hecho en México para 
recuperar las imágenes surgidas del fotoclub, del anonimato o de aquellas 
tan despreciadas por haber sido hechas por aficionados o por las personas 
comunes de la calle? (RODRÍGUEZ, 2005, p. 5)

O pictorialismo se vincula diretamente à prática fotoclubista, sendo 
essa produção a primeira a ser amplamente difundida pela rede de imagens 
e textos criada por eles, e mesmo se tornando por décadas, seu sinônimo, 
sendo a fotografia pictorialista chamada de fotografia “acadêmica” ou 
“passadista” nos discursos a favor da fotografia moderna. Assim, a estética 
pictorialista acabou sendo analisada partindo da dicotomia fortemente 
presente no discurso dos fotoclubes5  sobre a necessidade de inserção da 

UNICAMP, fevereiro de 2008; LIMA, Heloisa Espada Rodrigues. FOTOFORMAS: a máquina lúdica 
de Geraldo de Barros. 159 f. Dissertação (Mestrado em Artes Plásticas) – Programa de pós-graduação 
da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006; SILVA, Daniela 
Maura Abdel Nour Ribeiro da.Verdade ou Mentira? Considerações sobre o flagrante, o pseudoflagrante 
e a composição na fotografia de German Lorca. 191 fls. Dissertação (Mestrado em Artes Plásticas) – 
Programa de pós-graduação Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2006.

5 As publicações dos fotoclubes estão repletas desse discurso de defesa da fotografia como arte, tomando 
formas e nuances distintos conforme a necessidade de inserção desejada pelo fotoclube em questão. No 
caso do FCCB o ponto central de sua militância pela fotografia artística, desde o final da década de 1940, 
era a introdução da fotografia nos espaços artísticos, galerias e museus recém inaugurados na cidade 
de São Paulo, assim como o inserção das exposições dos Salões Internacionais Anuais, que aconteciam 
na galeria Prestes Maia, como parte do itinerário artístico da cidade. No caso do FCCB, a defesa da 
fotografia artística destaca-se nas relações com o mundo das artes plásticas: “Ainda há pouco tempo, 
em uma roda de artistas (em sua maioria pintores), tivemos necessidade de defender a fotografia como 

fotografia nas artes, mas não tendo em vista as artes modernas, mas antes as 
regras de uma produção artística que ainda se centrava relação da mão do 
autor com a produção de um objeto único, contra uma produção massiva 
da fotografia reproduzida tecnicamente para fins comerciais dos estúdios, 
além da documental e da científica. Essa dicotomia foi ainda acentuada 
pelos discursos das estéticas modernas, que se referiam pejorativamente 
ao hibridismo do pictorialismo em favor do uso estrito do maquinário 
fotográfico para a criação da imagem – pela primeira vez a fotografia seria 
arte através de seus aparatos especificamente mecânicos. Campos discursivos 
em embate, construindo um binarismo estético entre pictórico e moderno 
que muitas vezes pouco se apresenta na prática, nos estudos fotográficos que 
muitas vezes não respeitavam as barricadas discursivas. 

Sendo assim, torna-se necessário lembrar que a estética pictorialista 
foi uma forma moderna e experimental de trabalho com a fotografia, que 
coexistiu com a fotografia direta, também moderna e experimental, mas que 
buscou outros caminhos, como afirma a pesquisadora venezuelana Mariana 
Figarella: “la fotografía pictorialista y la fotografía directa fueron corrientes 
que siempre coexistieron y se desarrollaron paralelamente” (FIGARELLA, 
2002, p. 53). José Antonio Rodríguez destaca ainda a produção de fotografia 
desse mesmo começo de século XX, feita dentro das novidades propostas 
pelas vanguardas históricas. Tratando de uma exposição de Aurora Eugenia 
Latapi, aluna de Agustín Jiménez, aponta para o fato de que o pictorialismo e 
estéticas de vanguarda coexistiram e muitas vezes se complementaram:

(…) ideas que comenzaban a estar en aparente choque: por un lado, el 
pictorialismo (“abolición del tema artístico”) y por otro, la vanguardia 
(la “función mecánica de la cámara”). Pero en el fondo sólo eran 
dos modernidades distintas, que con frecuencia se entrelazaban o 
complementaban. (RODRÍGUEZ, 2012, p. 72)

Desse entrelaçamento de estéticas surgiram possibilidades 
importantes de criação fotográfica, mesmo dentro do espaço clubista ou 
partindo dele, que se relacionam muito com os aspectos regionais, culturais, 

arte. Verificamos, então, como ainda persiste em alguns meios e justamente os mais chegados às artes 
plásticas, uma certa prevenção contra a arte da fotografia”. (“Fotografia também é arte”, E. S.; Foto-Cine 
Clube Bandeirante Boletim, nº 3, ano I, julho de 1946, p. 1).
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políticos que perpassam o estabelecimento dos fotoclubes no espaço das 
cidades. Muitos fotógrafos transitavam pelos fotoclubes, como associados ou 
visitantes, e trabalhavam em seus estúdios, ou produziam fotografias para as 
revistas de grande circulação, ou trabalhavam para as prefeituras fazendo a 
documentação das cidades, estabelecendo na prática de seu cotidiano com 
a fotografia um hibridismo singular de referências, técnicas e dispositivos 
disponíveis.  

Através desse trânsito podemos entender as particularidades 
dos fotoclubes, que mantendo uma estrutura hierárquica institucional 
(classificação de associados, funções/cargos administrativos, concursos, 
excursões fotográficas, salões), repetida como modelo por todos os clubes, 
precisou (aqui especificamente no caso do FCCB), flexibilizar seu discurso 
para justificar sua produção de imagens, quando já não era possível 
permanecer nos parâmetros estipulados pelas regras pictóricas, que foram 
sendo permeadas por novas inquietações estéticas, num processo complexo 
de composição que se evidencia na chamada fotografia moderna. 

As particularidades das produções clubistas são mais fáceis de serem 
percebidas quando colocamos essas produções em perspectiva comparada, 
o que a própria fonte e sua conectividade constante propicia. Dessa forma, 
escolhemos pensar essa relação em teia criada pelos fotoclubes no espaço da 
América Latina, tendo como ponto de partida o Foto Cine Clube Bandeirante 
e a 1ª Exposição Latino Americana de Fotografia, de que temos notícia a partir 
de uma nota publicada no Boletim Foto Cine nº 110, de agosto de 1959. A nota 
esclarece que a exposição foi uma iniciativa mexicana, do Grupo Fotográfico 
La Ventana com colaboração do FCCB, e que já havia sido exposta no México, 
com a pretensão de que viajasse para o Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, 
sendo exposta pelos fotoclubes:

Finalmente, após uma série de contratempos, independente da vontade de 
seus organizadores, está em circulação pela América Latina, a 1ª Exposição 
Latino-Americana de Fotografia Moderna, cuja iniciativa partiu do Grupo 
Fotográfico La Ventana, do México, com a colaboração do Foto Cine Clube 
Bandeirante que se incumbiu de reunir os trabalhos do sul-americanos. 
Segundo notícias que acabamos de receber, a exposição esteve aberta, 
com retumbante êxito, de 16 de junho a 13 de julho na Galeria de Artes 
Plásticas da Cidade do México, uma das melhores e das mais centrais da 
capital mexicana. [...] O valioso conjunto de trabalhos que compõe a 1ª 

Exposição Latino-Americana, dentro em breve estará no Brasil, onde será 
exposta pelo Foto-Cine Clube Bandeirante e, possivelmente, dependendo de 
entendimentos que estão sendo levados a efeito, por alguns outros de nossos 
principais clubes, seguindo depois para a Argentina, Uruguai e Chile. (1ª 
EXPOSIÇÃO LATINO-AMERICANA DE FOTOGRAFIA, 1959, p. 11)

No curto texto dessa nota, que ocupou meia página do boletim, 
temos indícios de que a organização da exposição não estava sendo fácil, que 
existiram contratempos até ali, e que dependia de futuros entendimentos 
para se efetivar a circulação pela América Latina dessa 1ª Exposição Latino-
Americana de Fotografia em 1959.

2. A 1ª Exposição Latino-americana de Fotografia

São daquelas pistas que tiram de qualquer detetive particular um sorriso 
maroto.

Iatã Cannabrava

Encontramos a primeira referência ao Grupo Fotográfico La Ventana 
no boletim nº 103 do BFC. O autor anônimo da notícia se refere aos membros 
do grupo mexicano como “artistas-fotógrafos”, e ao Grupo Fotográfico como 
dos “mais avançados do mundo”, mantendo um texto pontilhado de adjetivos 
- ao gosto do periódico -, e que tinham a intenção de fazer uma fotografia 
condizente com o momento que viviam, característica que havia se destacado 
para os “bandeirantes”, que procuravam “há muitos anos” seguir nessa mesma 
direção. A primeira frase já destaca que nos salões da sede do FCCB estava 
em exposição alguns dos trabalhos do La Ventana, o que já aponta para uma 
negociação entre os clubes que resultou na vinda dessas obras da Cidade do 
México para São Paulo:

O Foto-cine Clube Bandeirante vem de expor em suas salas, magnífica 
exposição de artistas-fotógrafos do México que acabam de se reunir em um 
grupo sob a denominação de LA VENTANA. A exposição do “La Ventana” 
no F. C. C. B., reconhecidamente um dos grupos fotográficos mais avançados 
do mundo, despertou grande interesse entre os “bandeirantes”, pois de há 
muitos anos vêm esses lutando com esse mesmo objetivo. Ao invés, porém, 
de darmos aqui as nossas impressões sobre essa exposição, preferimos 
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transcrever, pela mensagem que encerra a todos os fotógrafos e pelos 
conceitos emitidos, o manifesto com que o grupo “La Ventana” se apresentou 
no México. Os trabalhos expostos, dos quais reproduzimos alguns nestas 
páginas, espelharam bem as ideias ali expendidas e, pois, a importância da 
obra (BFC, nº103, s/d, p. 30 – 31).

A “mensagem que encerre a todos os fotógrafos” e que foi transcrita 
na íntegra nesse número do boletim foi retirada do catálogo impresso por 
ocasião da primeira exposição feita pelo La Ventana no ano de 1956. A 
exposição foi a primeira atuação organizada pelos integrantes do grupo, e 
o texto do catálogo foi a forma escolhida para apresentarem suas escolhas 
estéticas:

El Grupo Fotográfico “La Ventana”, nacido al impulso de inquietudes y 
aspiraciones propias de nuestra época, pretende contribuir, en la medida de 
sus modestas posibilidades, a que se conozca mejor en México la fotografía 
contemporánea y se comprenda el significado de su estética nueva. La actitud 
del Grupo “La Ventana” – por la ventana pasan la luz y el aire – es, pues, de 
manifiesta renovación, actitud inevitable ante el espectáculo de un mundo 
que se trasforma a diario. Las características sin precedentes de nuestro 
tiempo exigen, en lo que concierne a la fotografía, un lenguaje actual, que 
sea capaz de “expresarlo” completamente, con veracidad y entusiasmo. Ese 
lenguaje parece ser el de la fotografía subjetiva, que concilia la razón con el 
instinto, da preponderancia a la personalidad del fotógrafo, y lleva hasta la 
esencia de las cosas (LA EXPOSICIÓN 1956, s/p).

Examinando as fotografias do Grupo La Ventana que foram 
reproduzidas nas páginas do BFC, entendemos que não existia uma unidade 
temática ou formal nas imagens produzidas pelos integrantes do grupo, o 
que pudemos confirmar mais tarde, nos catálogos encontrados no acervo de 
José Antonio Rodríguez, que os havia conseguido no acervo pessoal de Ruth 
Lechuga, quando escreveu sobre seu trabalho como fotógrafa6. Nesse caso, 
a concepção de fotografia subjetiva cabia muito bem a “preponderancia a la 
personalidad del fotógrafo”, conforme seu manifesto dizia.

Seguindo tanto a nota sobre a 1ª Exposição latino-Americana de 

6 RODRÍGUEZ, José Antonio. Ruth D. Lechuga: una memoria mexicana. México: Museo Fraz Mayer; 
Artes de México, 2002.

Fotografia encontrada no BFC nº 110, como o folheto de divulgação da 
realização dessa exposição no México, que se encontra na Fototeca de 
Pachuca, no México, confirmamos os nomes dos fotógrafos filiados ao 
FCCB e os do Grupo Fotográfico La Ventana. É interessante notar que no 
caso dos fotógrafos mexicanos, além dos integrantes do La Ventana, foram 
relacionados outros fotógrafos, que podemos chamar de simpatizantes da 
postura do grupo, e que estão figurando ali para dar “peso” a proposta, já que 
naquele momento eram fotógrafos de renome, como Manuel Álvarez Bravo, 
Héctor Garcia, Bernice Kolko, Nacho López, Rodrigo Moya, Alice Reiner de 
Goldring, Antonio Reynoso e Antonio Rodríguez. 

Sobre os fotógrafos do Chile e do Uruguay não encontramos 
referências no BFC, mesmo porque as referências aos clubes desses países eram 
mais escassas. Sobre a Argentina o material é vasto, o relacionamento entre 
clubes foi bastante intenso e constante, sendo encontradas várias referências 
ao longo dos boletins estudados. No caso específico dos nomes que figuram 
no folheto, o de Annemarie Heirinch era o que mais se destacava. Ela e os 
outros nomes citados faziam parte de um grupo argentino, La Carpeta de Los 
Diez, que da mesma forma que o La Ventana, foi formado por dissidentes do 
Foto Club Buenos Aires. Segundo Sara Facio, a decisão de sair do Foto Club 
de Buenos Aires para criar um grupo independente de fotografia vinha da 
necessidade de se pensar a fotografia longe das regras fotoclubistas, e que o La 
Carpeta de Los Diez foi o primeiro grupo nesse sentido na Argentina:

Uno de los primeros alertas contra la fotografía “de Club” fue la reunión de 
conocidos profesionales que crearon un grupo la que llamaron La Carpeta 
de los Diez. […] La motivación del encuentro fue reunirse para discutir sus 
propias tomas – como implacables jurados – creando una escuela vital a 
fin de jerarquizar y modernizar la producción estética que consideraban 
adormecida. [...] La carpeta se disolvió, pero dejó una huella imborrable 
como metodología de trabajo. También como recuerdo de exposiciones de 
infrecuente nivel técnico y estético (FACIO, 2009, p. 60).

O grupo foi apresentado aos leitores do FCCB já no mesmo ano de 
seu surgimento, 1953, no boletim n. 85, voltando a aparecer, também com um 
texto de apresentação, no n. 103. Nas duas ocasiões o grupo é apresentado de 
maneira rápida, afirmando que os fotógrafos ali reunidos já eram bastante 
conhecidos dos “bandeirantes”, e que desejavam trazer para o Brasil a última 
exposição que haviam realizado em Buenos Aires, além de algumas fotografias 
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do grupo:

La Carpeta de Los Diez”. Sob esta denominação reúnem-se alguns dos mais 
destacados artistas fotógrafos profissionais da Argentina, aliás, já bastante 
conhecidos dos “bandeirantes”, e que periodicamente expõe seus trabalhos 
ao público, em mostras de alto valor artístico. O Foto-cine Clube Bandeirante 
está vivamente interessado em trazer para São Paulo a última exposição, 
realizada há alguns meses em Buenos Aires, a qual, como as anteriores, 
obteve os mais lisonjeiros comentários da crítica especializada. Esperamos 
que os costumeiros entraves impostos pelas alfândegas – já que muitos 
trabalhos são do tamanho 40x50 e estão montados, possam ser contornados 
pelas entidades interessadas, a fim de que possamos admirar as obras dos 
nossos confrades do Prata, algumas das quais reproduzimos nestas páginas 
(LA CARPETA DE LOS DIEZ, s/d, p. 20).

O interesse em trazer a exposição de La Carpeta de los Diez para São 
Paulo se realizou em 1959, mesmo ano de realização da 1ª Exposição Latino-
Americana de Fotografia no México. Também o La Carpeta de los Diez, em 
sua intenção de modernizar a produção fotográfica e fugir da hierarquização 
dos fotoclubes, buscavam na fotografia subjetiva uma possibilidade. No ano 
de 1954, um ano após a fundação da La Carpeta de los Diez, Heinrich viajou 
para a Alemanha onde assistiu a cursos sobre fotografia em cores realizado 
na Escola Hartz-Höchst-Agfa, em Leverkusen, um curso com Marta Höpfner 
em Frankfurt, além das aulas de Otto Steinert em Colônia (FACIO, 1987, p. 
63). 

Percebemos que tanto para o grupo mexicano quanto para o argentino, 
a fotografia subjetiva de Otto Steinert serviu como um ponto de apoio para 
o desenvolvimento da modernidade fotográfica, principalmente no âmbito 
da fotografia amadora. Para o Brasil não foi diferente. Durante os últimos 
anos da década de 1940, o FCCB passou um forte questionamento no que se 
referia à adoção das técnicas pictóricas como referência para suas produções. 
Muitos de seus associados mais conhecidos há muito já experimentavam. 
Pelos boletins podemos acompanhar as discussões entre os pictorialistas e 
os que defendiam uma nova fotografia, que aos poucos foi começando a ser 
chamada de moderna. A fotografia subjetiva foi de muita importância nesse 
processo. 

Durante a década de 1950, encontramos artigos do FCCB que 

procuravam inserir e explicar a questão da subjetividade na fotografia, 
algumas vezes através de comparação com a pintura, com a filosofia, mas 
sempre apontando para a criatividade e sua capacidade transformadora do 
real como o componente principal, para qualquer criação. Nesse sentido 
podemos citar três artigos publicados em sequência no BFC, logo no ano 
de 1950: “Arte, subjetivismo e fotografia” de Aldo A. de Souza Lima (BFC n. 
45, 1950, p. 4-5), “Em busca de uma estética fotográfica” de H. Lievre, uma 
transcrição extraída do Bulletin Mensuel du Cercle d’Arte Photographique, 
de Lyon, na França (BFC n. 46, 1950, p. 4-5), e “A arte do fotógrafo” de Hugo 
Van Wadenoyen, também uma transcrição, dessa vez de  Fotografia – Revista 
do Circolo Fotografico Milanese, de Milão, na Itália (BFC n. 47, 1950, p. 4 - 6) .

No entanto foi a propósito da exposição de Otto Steinert e seus 
alunos no ano de 1955, nos salões do Masp, resultado de uma parceria deste 
com o FCCB, que Rubens Teixeira Scavone escreveu o seu “Diagnóstico do 
Subjetivo”. Com uma escrita clara, direta, Scavone pontua as qualidades do 
trabalho de Steinert:

Tomada de posição intencional e definitiva que não só situou em seus 
limites exatos o conceito da fotografia de nossa época, mas que também 
teve o mérito de devolver a consciência de si mesma, restituindo-a às suas 
verdadeiras matrizes. E o dr. Steinert foi mais longe ainda. Rotulou sua 
tomada de posição, nomeou esse entendimento de fotografia subjetiva, 
englobando por detrás do nome todas as tendências individuais até então 
surgidas (SCAVONE, n. 97, 1955, p. 9). 

Scavone, escrevendo na esteia de outros artigos que buscavam 
definir o que era e como se daria o subjetivo na fotografia, é o único que a 
relaciona com a própria história da fotografia, quando diz que o Salão de 
Fotografia Moderna Internacional de 1951, realizado pela Escola de Belas 
Artes do Sarre, não mostrou ineditismo em técnica em criação, pois já desde 
pelo menos 1925 a fotografia vinha sendo objeto de experimentações, de 
estudos. Dentro da concepção de subjetivismo que se propõem a explicar, 
cabiam desde o intervencionismo de Man Ray e Lazlo Moholy-Nagy, até os 
caminhos experimentais de Baunnmeister ou Hausmann com a utilização 
de fotomontagem, abrangendo as duplas exposições, flous, raiogramas, 
solarizações, inversões do negativo e viragens químicas:

Para Steinert e seu grupo a expressão fotografia subjetiva tem um significado 
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demais amplo. Ao expectador menos avisado a expressão subjetiva é tomada 
imediatamente como sinônimo do abstrato. Em verdade a nomenclatura 
designa um gênero em relação ao qual o abstrato reduz-se a uma espécie. 
Para o mestre do Sarre por fotografia subjetiva deve ser entendida a fotografia 
humanizada, em que o aparelho é utilizado sobre os objetos a fim de extrair 
“leur nature profonde”. Por subjetivismo entende o chefe do grupo todo ato 
de interferência do homem na execução do negativo ou da fotografia, não 
importando como se manifeste essa interferência, interessando apenas o 
resultado final obtido (SCAVONE, n. 97, 1955, p. 9).

André Rouillé afirma a fotografia subjetiva de Otto Steinert e do 
seu Fotoform como sendo uma fotografia que buscava a “visão lúcida” do 
mundo, que se configurava antes de tudo como sendo uma visão pessoal, e 
por isso transformadora do mundo. Tendo como ponto central a busca pela 
“personalidade criativa da fotografia”, a fotografia subjetiva se aproximaria 
muito mais da Nova Visão do que da Nova Objetividade, diferenciando ainda 
o papel central da subjetividade do fotógrafo necessária à fotografia subjetiva, 
da anteriormente afirmada pelo pictorialismo, com relação ao fato deste 
último negar as especificidades do meio fotográfico (ROUILLÉ, 2009, p. 274). 

Da mesma forma, Scavone faz questão de diferenciar a posição de 
Steinert a sua concepção de fotografia subjetiva da concepção comumente 
aceita pela fotografia artística ou pictórica. Nessa diferenciação a questão 
principal seria que na fotografia “burguesmente considerada como artística”, 
existiria uma reprodução perfeita do mundo com a preocupação em valorizar 
a fantasia, uma superestimativa do que se havia convencionado admitir 
como estético na fotografia, existindo assim uma “intervenção advinda da 
pintura”. Já para a fotografia subjetiva, o que valia era a “hipersensibilidade 
individual”, a reação de cada indivíduo diante do objeto, sua resposta diante 
da realidade “não interessando os meios, mas apenas o efeito estético a que se 
destina, a emoção que liberta” (SCAVONE, n. 97, 1955, p. 11). Em um artigo 
escrito em 1965, para uma segunda exposição da Fotografia Subjetiva, Otto 
Steinert não nega a importância do conhecimento técnico para a elaboração 
da imagem fotográfica, o conhecimento da técnica fotográfica, mas coloca o 
conhecimento dessa técnica como algo que deve ser elaborada e organizado 
pela personalidade do autor:

Como resultado de experiencias válidas y constructivas de visión y de la 
forma, así como de la transposición productiva, la creación fotográfica 

representativa y absoluta – en nuestra definición la Subjektive Fotografie – 
adquiere un material de imágenes que no se deja catalogar dentro de los 
esquemas de la concepción fotográfica usual. […] La producción de la 
imagen se desenvuelve siempre en el ámbito de lo consciente, pero el grado 
de consciencia depende de la organización de la personalidad del fotógrafo. 
Si en la elaboración de la fotografía se acentúa más el aspecto sentimental 
o realista, ello no depende en ningún caso del intelecto discriminante, sino 
de un decisión adoptada por la emoción creadora y el genio estilístico. Es la 
calidad del acto creativo lo que determina en última instancia la constituición 
de la fotografía como imagen (STEINERT, 2012, p. 280).

Na década de 1950 a fotografia subjetiva entrou em discussão nos 
espaços clubistas – nos fotoclubes que seguiam uma constituição tradicional 
(FCCB) e nos grupos que procuravam fugir das normas enrijecidas dos 
fotoclubes (La Ventana e La Carpeta de los Diez). Nesse momento pareceu, 
pelo menos aos clubes diretamente envolvidos na organização da 1ª Exposição 
Latino-Americana de Fotografia, que essa expressão era um objetivo comum, 
um interesse que poderia abranger uma fotografia feita no continente.

Os indícios que encontramos na nota sobre a 1ª Exposição Latino-
Americana de Fotografia, no BFC 110, de que existiram contratempos para 
se efetivar a circulação, puderam ser um pouco mais palpáveis quando 
relacionados com duas cartas do arquivo pessoal de Ruth Lechuga, trocadas 
entre Eduardo Salvatore, presidente do FCCB e Roberto Emilio Mata, membro 
do La Ventana. As cartas tratam do envio das fotografias para a exposição 
em São Paulo, e Salvatore pedi celeridade no processo, já que planejava a 
abertura da exposição como destaque das comemorações de celebração do 
20º aniversário do clube brasileiro. Na resposta de Mata, entendemos que 
pelo menos uma parte dos contratempos para a execução do plano itinerante 
da exposição dizia respeito a falta de dinheiro do grupo, muito pequeno e que 
não compartilhava intencionalmente da estrutura de um fotoclube, inclusive 
no que se referia a arrecadação de verbas: o prazo requerido por Salvatore 
não poderia ser cumprido porque acarretaria o envio aéreo das fotografias, 
um custo com o qual o grupo não poderia arcar. Mas confirmo que faria o 
envio como sempre, pela via postal, que levaria muito mais tempo. 

Essas duas cartas são as duas últimas notícias sobre esse projeto. 
Depois perdemos os rastros das negociações, se é que elas continuaram. 
Houve algum outro problema que impediu também o envio postal? Porque 
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o FCCB, um dos fotoclubes mais bem estabelecidos da América Latina, um 
dos poucos a ter uma sede própria, se tão interessado em ter essa exposição 
como parte de suas comemorações de aniversário (de vinte anos!), não arcou 
com os custos do envio? No número 113 do BFC entramos o relato de como 
se deram as comemorações do 20º aniversário do clube. Nenhuma referência 
à exposição. Os limites da documentação nos trouxeram até aqui.

Considerações finais

(...) todos eles, com diferentes perspectivas e pretextos, tratam de capturar 
(...) um instante, uma imagem dessa vertigem incessante que é América Latina, em 

alguma de suas infinitas manifestações.
Mario Vargas Llosa 7

E o que viam as pessoas que transitavam pelas exposições de 
fotografia promovidas pelos fotoclubes na década de 1950? Nas fotografias 
expostas, na disposição delas num espaço concedido, na escolha de um 
espaço desejado ou na aceitação de um espaço que foi possível, as tensões, 
disputas, negociações políticas e culturais para a criação de um lugar para a 
fotografia se evidenciava foto a foto.

E o que viam as pessoas que transitavam pelas exposições de 
fotografia promovidas pelos fotoclubes na década de 1950? Nas fotografias 
expostas, na disposição delas num espaço concedido, na escolha de um 
espaço desejado ou na aceitação de um espaço que foi possível, as tensões, 
disputas, negociações políticas e culturais para a criação de um lugar para a 
fotografia se evidenciava foto a foto. 

As cabeças que se inclinavam para mudar o ângulo de observação 
iam se movendo de uma a outra fotografia: um nu, superior feminino em 
sobreposição (Desnudo – Armando Meyer); uma sepultura na beira de 
uma estrada, organizada geometricamente em relações a postes e placas de 
sinalização (Cruces, Mário Náder Márquez); duas crianças com os rostos 

7 LLOSA, Mario Vargas. Dicionário amoroso da América Latina. Trad. Wladir Dupont e Hortencia 
Lencastre. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006, p. 10.

colados a uma janela (Irmãos – Eduardo Salvatore); uma cerimônia indígena 
(Ofrenda huichol); músicos de rua visto do alto de uma janela (Juan di 
Sandro); um ator mexicano em ação (Annemarie Heinrich). 

Geometrizações, solarizações, sobreposições, campos abertos e céu 
cheio de nuvens, vulcões, prédios imensos, cidades superlotadas, casas de 
periferia, filas de pessoas procurando emprego, pessoas pedindo dinheiro 
nas ruas, pessoas comendo em restaurantes, apresentações de dança, teatro, 
retratos. De formas muito diferentes, viam o que Scavone escreveu em um de 
seus artigos: “Esse é o caminho da fotografia de nossa época” (SCAVONE, n. 
97, 1955, p. 12).
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Já se tornou tradicional associar o surgimento do conceito de foto-
grafia latino-americana aos Colóquios Latino-Americanos de Fotografia (o 
primeiro foi realizado em 1978 na Cidade do México) e que teriam permiti-
do, de forma inédita, o encontro entre fotógrafos e instituições de diversos 
países do continente. A partir dos Colóquios, diferentes narrativas conver-
giram em busca da consolidação do que seria essa “fotografia latino-ameri-
cana” e de uma historiografia que embasasse tal concepção.

O discurso defendido pelos próprios organizadores do Colóquio 
afirma que seus movimentos iniciais teriam sido realizados por um de seus 
membros, o fotógrafo mexicano Pedro Meyer, figura que se tornou central 
na fotografia do subcontinente. Mas, até onde se sabe essa primazia coube 
a um artigo de 1950 assinado por Ángel Álvarez na revista Reflejos, editada 
pelo Club Fotográfico de Venezuela, com direção do próprio autor e de José 
Gil Espinoza. No texto, Álvarez convoca a “todos los clubs de habla hispana 
a luchar por ver este sueño convertido en realidad: una fotografía que refleje 
un arte próprio”1. De qualquer forma, foi o Colóquio de Fotografia de 1978 
o primeiro movimento organizado que procurou estabelecer um conceito de 

1 BOULTON, María Teresa. Anotaciones: sobre la fotografía venezolana. Caracas: Monte Avila 
Editores, 1990, p. 34-35.
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fotografia latino-americana e um modelo de encontro internacional, espe-
lhado nos Rencontre d’Arles, realizados na França desde 1970. Em sua versão, 
Meyer conta que em 1976, após uma frustrante visita ao MoMA de Nova 
Iorque, tentou um novo contato com o International Center of Photography 
(ICP), no qual foi recebido por Cornell Capa, que lhe abre os olhos sobre seu 
próprio desconhecimento da fotografia latino-americana (VILLARES FER-
RER, 2006).

Em alguns de seus artigos, a pesquisadora Monica Villares Ferrer 
aponta alguns fatos do final dos anos 1950 aos 1980 de forte impacto social 
e cultural e que influenciaram a formação desse novo conceito. Em especial, 
a revolução cubana de 1959 e os golpes de Estado com clara influência esta-
dunidense realizados na Nicarágua (1936-1979), Guatemala (1954), Paraguai 
(1954-1989), Brasil (1964-1985), Bolívia (1964-1982), Argentina (1966-1983), 
Peru (1968-1975), Uruguai (1973-1985), Chile (1973-1990) e a invasão da Re-
pública Dominicana pelos Estados Unidos (1965-1966). Com as ditaduras, 
originaram-se diversos movimentos contra-hegemônicos de variadas ma-
tizes ideológicas. Dessa forma, tanto quanto uma realidade histórica e ge-
ográfica, “América Latina” seria eminentemente um conceito político, que 
já vinha sendo urdido na política, na literatura e nas artes visuais ao longo 
de mais de um século. De acordo com o brasilianista inglês Leslie Bethell 
(1937), o conceito de “América Latina” é primitivamente francês, “utilizado 
pelos intelectuais franceses para justificar o imperialismo francês no México 
sob domínio de Napoleão III”2. Eles defendiam uma suposta aproximação 
cultural e linguística entre povos latinos, dos quais a França seria a líder 
natural, em contraponto aos interesses britânicos e norte-americanos. O 
historiador também lista como possíveis criadores do termo alguns escrito-
res e intelectuais hispano-americanos, como o poeta dominicano Francisco 
Muñoz Del Monte (1800-1865), o jornalista colombiano José María Torres 
Caicedo (1830-1889), o intelectual chileno Francisco Bilbao (1823-1865), e o 
sociólogo e diplomata colombo-panamenho Justo Arosemena (1817-1896).

A literatura do cubano José Martí (1853-1895), com o ensaio Nuestra 

2 BETHELL, Leslie. O Brasil e a ideia de “América Latina” em perspectiva histórica. Revista Estudos 
Históricos. Rio de Janeiro, vol. 22, n. 44, julho-dezembro de 2009, p. 289.

América, de 1891, e a arte do uruguaio Joaquín Torres-García (1874-1949), 
com seu célebre desenho América invertida, de 1941, são outros anteceden-
tes incontornáveis. O pintor Torres-García sustentava que os artistas latino-
-americanos não copiavam modelos alienígenas, mas continuavam a longa 
tradição da arte pré-hispânica, de caráter geométrico, que foi esquecida por 
séculos de dominação colonial e pela imposição de estilos estrangeiros (RA-
MÍREZ, e OLEA, 2004). Torres-García chega a escrever, em 1935, que

Eu disse Escola do Sul; porque na realidade nosso norte é o sul. Não deve 
haver norte para nós, mas em oposição ao nosso sul.

Então, agora, colocamos o mapa de cabeça para baixo e já temos uma boa 
ideia de nossa posição, e não como eles querem no resto do mundo. A ponta 
da América, a partir de agora, estendendo-se, aponta insistentemente para 
o sul, nosso norte. Da mesma forma nossa bússola: ela se inclina irremissi-
velmente sempre em direção ao Sul, em direção ao nosso pólo. Os navios, 
quando saem daqui, descem, não sobem, como antes, para o norte. Porque 
o norte está agora embaixo. E levante-se, de frente para o sul, está à nossa 
esquerda.

Essa retificação era necessária; é por isso que agora sabemos onde estamos.3

O crítico e historiador da arte peruano Juan Acha (1916-1995), um 
dos mais importantes deste hemisfério a teorizar sobre o projeto identitário 
latino-americano, deixou uma obra que procurava refletir essa possível uni-
dade cultural da América Latina em meio a sua enorme diversidade. Em seu 
Las culturas estéticas de América Latina, de 1994, o escritor nota que

... somos forçados a deter-nos em nossas realidades nacionais, com 

3 “He dicho Escuela del Sur; porque en realidad nuestro norte es el Sur. No debe de haber norte, para 
nosotros, sino por oposicion a nuestro Sur.
Por eso ahora ponemos el mapa al reves, y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posicion, y 
no como quieren en el resto del mundo. La punta de America, desde ahora, prolongandose, senala 
insistentemente el Sur, nuestro norte. Igualmente nuestra brujula: se inclina irremisiblemente siempre 
hacia el Sur, hacia nuestro polo. Los buques, cuando se van de aqui, bajan, no suben, como antes, para 
irse hacia el norte.
Porque el norte ahora esta abajo. Y levante, poniendonos frente a nuestro Sur, esta a nuestra 
izquierda. Esta rectificacion era necesaria; por esto ahora sabemos donde estamos.” TORRES GARCIA, 
Joaquín. Universalismo Constructivo. Buenos Aires: Poseidón, 1941, sem página. Tradução do autor.
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o objetivo de produzir conhecimento sobre elas. Não por um nacionalismo 
xenófobo, mas pelo imediatismo, pela viabilidade e pelo levantamento for-
çado da estética de cada um dos nossos países, cuja estreiteza exige amplas 
aberturas. Esta posição, que se ajusta a um olhar amplo, é tão lícita quanto 
a anterior: universalista. Mas é deplorável para todos o inveterado vício lati-
no-americano de estudar a estética ocidental prioritariamente como se fosse 
universal, isto é, única e comum a todos os homens. (ACHA, 1994)4

A partir dessas análises e informações, podemos observar que, pri-
meiro, se a ideia de latino-americano ultrapassa os limites geográficos, ainda 
hoje ela é marcada por uma concepção territorial, de que a fotografia do sub-
continente se estende do Rio Grande à Patagônia. “Tem havido uma tendên-
cia no mundo da arte de reduzir partes inteiras da história apenas através da 
especificidade geográfica”, confirma o curador Alexander Montague-Sparey, 
diretor da International PhotoFair de São Francisco e ex-diretor do setor de 
fotografias da casa de leilões, Christie’s, em Londres.5

Em segundo lugar, há uma institucionalização e uma articização do 
campo fotográfico. Inicialmente ligada ao registro de atividades efêmeras, 
como as performances e a land art, a fotografia foi escolhida por muitos 
artistas como suporte para discussões sobre arte não-objetual (termo consa-
grado por Juan Acha), serialidade, reprodutibilidade, autoria e técnica, entre 
outros aspectos. Ao mesmo tempo, ocorre uma atualização do fotojorna-
lismo em diversos países da América entre os anos 1960 e 1980, caso do 
nuevo fotoperiodismo mexicano, com fotojornalistas como Antonio Alcán-
tara, Pedro Valtierra, e Rogerio Cuéllar, e do fotojornalismo de vanguarda 

4 “...estamos forzados a detenermos em nuestras realidades nacionales, com el objetivo de producir 
conociumentos de ellas. Non por um nacionalismo xenófobo, sino por la inmediatez, factibilidade y el 
obligado sondeo de las estéticas de cada uno de nuestros países, cuya estrechez exige extensas aperturas. 
Esta posicíon em que cabe uma ampla mirada, es tan lícita como la anterior: universalista. Pero sí es 
deplorable a todas, el inveterado vicio latinoamercano de estudiar la estética ocidental prioritariamente 
como si fuese universal, vale decir, lá única y la común a todos los hombres.” Tradução do autor.

5 “There has been a tendency in the art world to reduce entire parts of history merely through 
geographical specificity”. The problem with ‘Latin American photography’. CNN Style, 16/03/2018. 
Disponível em: https://edition.cnn.com/style/article/latin-american-photography/index.html. Acesso: 
20/03/2019.

brasileiro – expressão das pesquisadoras Ângela Magalhães e Nadja Fonsêca 
Peregrino – com nomes como George Love, Claudia Andujar, David Drew 
Zing e Walter Firmo, que não se importavam em encenar suas fotografias e 
utilizavam recursos como vaselina nas lentes e filmes de alta sensibilidade e 
infravermelhos, entre outros recursos. 

Essa institucionalização ocorria desde os anos 1920 nos Estados 
Unidos, com a criação do MoMA, em 1929, e a inclusão em seu acervo das 
primeiras fotografias em 1930. Em 1949, Thomas Farkas expõe no Museu de 
Arte Moderna de São Paulo e, três anos depois, é a vez de German Lorca e 
Geraldo de Barros. Esse mesmo processo de institucionalização prossegue e 
espalha-se nas décadas seguintes, como na própria I Primera Muestra de la 
Fotografía Latinoamericana Contemporánea, com escolhas curatoriais das 
obras selecionadas, museificação da exibição e impressão e distribuição de 
um livro-catálogo.

As citações mais claras ou veladas à História da Arte no centro da 
discussão da História da Fotografia Contemporânea não são levianas, já que 
o desejo de se estabelecer a primeira são anteriores à segunda, que parece 
contaminada por essas reflexões. Uma contradição completa com o esforço 
em consolidar a autonomia da fotografia como prática profissional e gênero 
artístico contemporâneo, pois o próprio conceito de autonomia foi elabora-
do na modernidade, com certo caráter objetivo e essencialista que dominou 
por décadas a fotografia moderna e a manteria em sua “área de competên-
cia”6, na expressão do crítico norte-americano Clement Greenberg. O crítico 
italiano Giulio Carlo Argan, por sua vez, conclui que a fotografia só teria 
alto valor se se afastasse definitivamente de quaisquer relações com as artes 
plásticas e procurasse “a fonte do valor estético na estruturalidade intrínseca 
à sua própria técnica”7.

A fotografia latino-americana procura definir sua posição hierárqui-

6 GREENBERG, C.. Modernist Painting. Disponível em http://cas.uchicago.edu/workshops/
wittgenstein/files/2007/10/Greenbergmodpaint.pdf>. Acessado em 3/8/2009, p. 1.

7 ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
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ca ao se constituir como forma de arte e arte com uma história, com caracte-
rísticas muito próximas daquelas engendradas pelas europeia e norte-ameri-
cana, com seus pioneiros, pictorialistas, clubes de fotografia e modernos, até 
chegar teleologicamente aos contemporâneos. Formas de discursos criam 
fronteiras artificiais, como nota Georges Didi-Huberman em seu Diante da 
Imagem, e ao entender a fotografia como um campo independente lhe for-
necemos uma independência que jamais gozou. Ela sempre esteve inserida 
dentro de atividades econômicas, práticas sociais e interpretações culturais 
de múltiplas entradas e significados. É movente, nunca totalizante, sequer 
em sua volúpia de abundância e variedade de coisas (varietà). A História da 
Fotografia é contaminada pela busca de clareza e entendimento das coisas 
a que a História da Arte se propõe, com seu tom peremptório e absoluto 
fundados numa eficácia das imagens em transmitir saberes que, no fundo, 
é absolutamente falaciosa. A qualidade das fotografias está no contexto das 
imagens, mas também na interpretação do discurso. E um discurso cienti-
ficista que defende certeza e especificidade que não pode dar conta de seu 
objeto sem um prática de sacrifícios de todas as fotos que não farão parte do 
panteão das imagens, por exemplo, a fotografia pictorialista obscurecida por 
décadas de modernidade ou das fotografias vernáculas, ainda na periferia 
das imagens técnicas.

A busca por uma narrativa metahistórica – na expressão de Antoine 
Compagnon – capaz de abrigar toda a fotografia incorre no mesmo equívo-
co das histórias totalizantes, sem obscuridades, sem chaves perdidas capazes 
de decifrar o passado, a não ser em termos desse próprio passado ou pela 
“eterna coerção do presente sobre nossa visão do passado”8.

A vasta terra ignota do Novo Mundo só alcança identidade no século 
XIX. É o mesmo século da invenção das tradições (Hobsbawn, 1997), um 
processo de criação de elementos identitário. Antes do século XIX, o con-
ceito de “nação” não tinha sequer um significado territorial (IDEM, 1990).

Numa preciosa análise da literatura de Franz Kafka, Gilles Deleuze e 
Félix Guattari propõem uma literatura menor que pode iluminar as discus-

8 DIDI-HUBERMAN. Diante da imagem. São Paulo: Editora 34, 2013, p. 50.

sões latino-americanas. A literatura é menor não por sua importância infe-
rior a outras literaturas ou por pertencer a uma língua menor, “mas, antes, à 
língua que uma minoria constrói numa língua maior”9.

E, para os autores, essa língua não se constrói nos meandros do pos-
sível, mas exatamente pelo contrário, em suas impossibilidades. Porque “a 
consciência nacional, incerta ou oprimida, passa necessariamente pela lite-
ratura” (IDEM) e pelo “sentimento de uma distância irredutível em relação 
à territorialidade primitiva checa” (IBIDEM). 

Aqui a língua é afetada por um “forte coeficiente de desterritoriali-
zação” que também incide sobre a linguagem fotográfica dessa terra ampla e 
nenhuma chamada América Latina, na qual o tema do exílio, das diásporas 
e dos extermínios atravessa tempos e espaços, dentro do caráter político do 
que podemos chamar de uma história menor. O microcosmos das microhis-
tórias, das questões de gênero e dos estigmas pessoais ganha, pela fotografia, 
uma dimensão continental e se torna um valor expressivo compartilhado 
ou, nas palavras de Deleuze e Guattari, “o agenciamento colectivo de enun-
ciação” (IB., p.41). Submeter tamanha força criadora aos mesmos modelos 
da tradição ocidental, na qual tudo se adapta a um discurso do saber – e do 
poder – é esterilizar a vitalidade latino-americana. Em seu livro História e 
Memória, o grande medievalista Jacques Le Goff repara na ambiguidade do 
termo história na maioria das línguas e cita Paul Veyne, para quem a história 
também é um conto, mas um conto de acontecimentos verdadeiros. Tenha-
mos imaginação.

9 DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Franz Kafka, para uma literatura menor. Lisboa: Assirio e 
Alvim, 2003, p.38.
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EFEMÉRIDES DA GÊNESE
Pedro Silveira* 

* É fotógrafo, graduado em Comunicação Social pela PUC Minas e especialista em Artes Plásticas e Con-
temporaneidade pela UEMG. Atualmente é mestrando em Processos de Criação pelo PPGAV (UFBA). 
Seu trabalho já foi destacado nos prêmios POY Latam, I Premio Gávea, VIII Diário Contemporâneo 
e XIII Funarte Marc Ferrez. Participou do Photography And Human Rights Program promovido pela 
Magnum Foundation e foi exibido por festivais e revistas nos EUA, Espanha, Suíça, França e Brasil.

Efemérides da Gênese é um projeto de criação e documentação fo-
tográfica, de longo prazo, que inicia como uma monografia, em 2012. A 
princípio, pretendia-se uma narrativa visual baseada na história oral de um 
quilombo localizado na Região do Alto Sertão da Bahia. Segundo a tradição 
oral, famílias africanas chegaram pela primeira vez na região após o nau-
frágio de um navio negreiro na costa brasileira. Porém, no início do século 
XVIII, exploradores portugueses descobriram ouro nas proximidades da 
comunidade e escravizaram os remanescentes para trabalhar como mão de 
obra nas minas do metal.

Muito além de uma reconstituição da história cultural destes grupos, 
o objetivo do projeto é suscitar outras questões acerca da opressão histórica e 
da violência simbólica que negros e afrodescendentes enfrentam aqui e além, 
ontem e hoje. Nesta perspectiva, a história da comunidade é muito simbólica 
e a fotografia entra com a força intrínseca à sua natureza documental, mas a 
linguagem precisa expandir no sentido de apontar outras realidades e assim 
conseguir atravessar tempos e lugares tão distintos. 

O impulso documental é problematizado através de uma linguagem 
que adota a liberdade de explorar novas representações; liga-se à encenação 
e a construção de dimensões fictícias como método para a configuração de 
dinâmicas interativas entre passado e presente, real e imaginário. Essa na-
tureza mista se manifesta como figura dramática de um enredo metafórico 
pautado por um contraste latente.  

A linguagem visual apresentada pode ser vista como uma procura 
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por novos modos de conceber trabalhos que estejam mais preocupados com 
a interpretação de questões complexas da sociedade contemporânea e não 
com o mero registro. Parte inicialmente do real encontrado na história de 
comunidades e personagens retratados, mas segue em busca da ressignifi-
cação destas imagens para assim se desdobrar nos questionamentos que a 
autoria almeja representar. 

O registro gráfico de realidades e histórias do outro se transforma 
em um intercâmbio de subjetividades; através de uma linguagem que permi-
te o convívio entre metáforas, desejos, mitos, crenças, memória, identidade 
e história oral. Conjugados em uma dinâmica narrativa interativa, se des-
dobram em uma nova forma de representação, e assim podem configurar as 
múltiplas constelações expressivas que um ensaio fotográfico deve abarcar.

A fotografia é tratada e utilizada neste projeto enquanto instrumento 
a partir do qual é possível criar significado. Se tomada não só como suporte, 
mas como linguagem híbrida, se abre para um terreno amplo de possibili-
dades e experiências que desafiam sua pureza documental de outrora e sus-
tentam sua capacidade especulativa. Ou seja, um território de encontros, um 
campo expandido em que as fronteiras se diluem. 

No ano de 2013, o projeto Efemérides da Gênese foi um dos ganha-
dores do XIII Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia, contemplado com 
uma bolsa de produção que possibilitou sua conclusão em 2015. Como pro-
dutos do projeto, um catálogo1 foi auto publicado e algumas intervenções2 
em espaço público foram realizadas. Desde então o trabalho já participou 
de exposições coletivas de festivais e prêmios realizados nos estados de São 
Paulo, Pará e Rio Grande do Sul, além de ter sido publicado em revistas espe-
cializadas de diferentes países, como EUA, França, Suíça e Espanha. 

A experiência de auto publicar um catálogo trouxe novas camadas 
ao projeto. Numa articulação entre palavras e imagens, a melhor apresenta-

1 Um exemplar do catálogo será entregue à Comissão. A auto publicação explora a relação entre palavra 
e imagem.

2 As intervenções foram realizadas em áreas rurais entre os estados de Minas Gerais e Bahia.

ção textual que encontramos para o trabalho é a seguinte:

Mãinha contara meia dúzia de histórias ouvidas naquele pé-de-árvore. O 
bisavô jurava que chegaram de pé por estas bandas. Viera da África no po-
rão daquela barca e no alvoroço do naufrágio foram se confundindo com a 
água. Do sufoco de um mergulho acordaram bem ao sul da Bahia de Todos 
os Santos. Embrenharam sertão adentro por um rio na fuga doutro açoite, 
e até aqui contaram léguas. Nos pés desta morraria vislumbraram seu leito, 
protegidos dos trovões e outras intempéries. Aquela desventura ainda tinha 
gosto de liberdade, cheiro de mato e banho de rio. 

Reza a lenda de seu povo que ali nascera, ao acaso do destino. Desejos e mis-
térios eram plantados na terra, na água e nas pedras. O fetiche era poderoso 
e sossegava a alma nas pelejas do porvir. Pois, quando tudo parecia calmaria 
divina numa terra nunca prometida, o vento virou. Sem sequer pedir licença 
chegaram as missões fincando suas bandeiras, impregnadas de presunção. 
Senhorios alvos, armados e dispostos a gastar gente empilharam ouro, atro-
pelaram lendas e soterraram o passado. Se elegeram donos da lei, escrevi-
nharam duvidosos documentos e não deixaram fresta pra se imaginar outro 
curso. Confiscaram entes, sitiaram terra, vestiram a força, marcaram gera-
ções e abafaram qualquer pranto. Minaram o rio e secaram o sonho.

Seu fado vai sendo lavrado à sombra desse muro simbólico erguido pela 
fúria dos deuses, a omissão dos santos e o ódio dos senhores se sucedendo 
ao longo de arrastados séculos. Sua vida fora resistir ao retrato em branco 
que a História insiste em cunhar. Suportar a dor desse contraste perverso, 
nesse embate calado. Entre uma pausa e outra nesta diáspora interminável, 
já desistiu da má fé do homem e segue cativa somente às promessas divinas, 
na esperança de outra realidade.



137

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



139

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



141

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



143

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



145

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



147

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



149

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



151

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



153

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



155

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

OS DESLOCAMENTOS DE SENTIDO 
NA SÉRIE BASTIDORES, DE ROSANA 

PAULINO
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ABSTRACT 

Rosana Paulino is a visual artist, researcher 
and educator. Her Backstage series (1997) 
consists of portraits of black women 
transferred to fabrics and applied backstage. 
The artist borders the images, not 
decoratively, but with violent marks, scribbles 
on the mouths, eyes and throats. The goal 
here is to discuss, from material culture and 
post-photography, how photography and 
objects constitute subjects by prescribing 
rules and ways of acting. Paulino rescues 
elements considered from a “feminine 
culture” and, by associating them with black 
women’s photography, makes a double 
movement of highlighting and hiding. By 
reusing portraits, the artist conceals the 
identity of her referents, but universalizes 
the photo as a representation of all black 
women; By embroidering, it conceals the 
features, while at the same time it opens the 
violence suffered by them; and by displacing 
these context objects, it shows that artifacts 
impose and direct people’s lives.

Keywords
Photography; Latin-american Photography; 
Latin america
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RESUMO 

Rosana Paulino é artista visual, pesquisadora 
e educadora. Sua série Bastidores (1997) é 

constituída por retratos de mulheres negras 
transferidos para tecidos e aplicados em 

bastidores. A artista borda as imagens, 
não decorativamente, mas com marcas 

violentas, rabiscos sobre as bocas, olhos e 
gargantas. O objetivo aqui é discutir, a partir 

da cultura material e da pós-fotografia, como 
a fotografia e os objetos constituem sujeitos, 

ao prescreverem regras e modos de agir. 
Paulino resgata elementos considerados 
de uma “cultura feminina” e, ao associá-
los à fotografia de mulheres negras, faz 

um duplo movimento de evidenciar e 
ocultar. Ao reaproveitar retratos, a artista 

oculta a identidade de suas referentes, mas 
universaliza a foto como representação de 

todas as mulheres negras; ao bordar, esconde 
as feições, ao mesmo tempo que escancara 

as violências sofridas por elas; e, ao deslocar 
esses objetos de contexto, evidencia que os 

artefatos impõem e direcionam a vida das 
pessoas.

Palavras-chave
Fotografia; Fotografia latino-americana; 

América Latina.
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Rosana Paulino é uma das principais artistas plásticas brasileiras da 
atualidade, possuindo trabalhos no acervo de importantes museus, como o 
MAM-SP. Já participou de várias exposições nacionais e internacionais e, em 
2018, a Pinacoteca do Estado de São Paulo preparou a exposição Costuras da 
memória, onde figurou em uma mostra individual com 140 obras feitas em 
25 anos de trajetória artística. Sua formação se deu em Artes Plásticas e pos-
sui doutorado em Poéticas Visuais pela ECA-USP. Além de artista plástica, 
Paulino atua como pesquisadora e professora autônoma.

Rosana Paulino utiliza várias linguagens para o seu trabalho, como 
gravura, desenho, fotografia e escultura, comumente mesclando-as em ins-
talações. Os temas que a artista trabalha estão relacionados às questões das 
pessoas negras, especialmente à condição das mulheres negras na sociedade 
brasileira. Em entrevista gravada em abril de 2016 pelo Itaú Cultural (2016), a 
artista afirma ser difícil separar a sua condição (mulher negra e pesquisadora) 
de seu trabalho artístico. Toda a obra de Rosana Paulino e, em especial, Basti-
dores, considera a interseccionalidade. Seu processo criativo e a discussão que 
o trabalho levanta exemplifica como as questões de gênero, raça, condições 
sociais e o contexto cultural são considerados ao mesmo tempo. Esse aspecto 
é reforçado pelo texto escrito para  o catálogo do Panorama 97 – MAM-SP 
sobre a série Bastidores: 

Sempre pensei em arte como um sistema que devesse ser sincero. Para mim, 
a arte deve servir às necessidades profundas de quem a produz, senão cor-
re o risco de tornar-se superficial. O artista deve sempre trabalhar com as 
coisas que o tocam profundamente. Se lhe toca o azul, trabalhe, pois, com o 
azul. Se lhe tocam os problemas relacionados com a sua condição no mundo, 

trabalhe então com esses problemas. (PAULINO, 2009)

Neste artigo discutiremos a série Bastidores, de 1997.  Este trabalho é 

composto por fotografias, tecido, linha e objetos do cotidiano. A artista utiliza 
retratos de mulheres negras, transfere quimicamente para os tecidos (am-
pliando e manipulando as imagens) e os aplica em bastidores para bordado. 
Em seguida, borda as imagens com fio preto. Porém, esse bordado não ocorre 
de modo decorativo, mas deslocado. Paulino cobre bocas, olhos, gargantas e 
outras partes das personagens de modo agressivo, com linhas erráticas, es-
condendo partes dos rostos de suas personagens.

Pretendemos olhar para essa série a partir da perspectiva da cultura 
material e da linguagem fotográfica, particularmente em como a artista uti-
liza práticas fotográficas que têm sido caracterizadas como pós-fotografia. 

Bastidores a partir da Cultura Material

A perspectiva da Cultura Material nos permite entender como os ob-
jetos utilizados na obra trazem significados dos seus contextos originais. Para 
Daniel Miller (2013, p. 66) as coisas (ou “trecos”, como ele chama) contribuem 

Figura 1- Série Bastidores, Rosana Paulino, 1997. Acervo MAM-SP. Fonte: Auto-
res.
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para a construção das pessoas e das sociedade durante seus usos. 

Erving Goffman (apud MILLER, 2013, p. 76) coloca que as ações são 
sugeridas pelos “quadros” que compõem os contextos das mesmas. Por exem-
plo, reagimos de modo diferente a uma ação encenada em um teatro do que 
a mesma ação presenciada na rua. A primeira é entendida como ficção e a 
segunda como realidade. Segundo E. H. Gombrich Miller (apud Miller, 2010, 
p.77) uma moldura é adequada à obra quando não a percebemos, porém ela 
nos diz como devemos ver a mesma. Para Miller, os objetos são exemplos 
da teoria da moldura, eles “são um cenário. Eles nos conscientizam do que é 
apropriado e inapropriado. Nos dizem se isso é um casamento, aquilo é uma 
atividade impura. Mas funcionam de modo mais efetivo quando não olha-
mos para eles, quando apenas os aceitamos.” (MILLER, 2013, p. 88). Por não 
percebermos as imposições dos objetos, o autor chama essa característica de 
humildade das coisas. 

Sob esse ponto de vista, os objetos são esses trecos que nos rodeiam e 
são produzidos no contexto de uma cultura, ao mesmo tempo que a cultura 
é produzida também por eles quando criamos e utilizamos tais objetos: “É o 
trabalho humano que transforma a natureza em objetos, criando esse espe-
lho no qual podemos compreender quem somos. Assim, o trabalho produz a 
cultura em forma de treco.” (MILLER, 2013, p. 90). É através desse processo, 
chamado objetificação que nos desenvolvemos, ou seja, informamos a nós 
mesmos o que somos. 

Por essa perspectiva, a escolha dos bastidores no trabalho de Rosana 
Paulino é muito potente, pois, ao adotar tais objetos, a artista recupera as 
relações constitutivas e significados originais, amplificando-os para discutir 
de modo crítico. Num sentido estrito, o bastidor tem uma função: esticar o 
tecido e possibilitar o acesso da frente e do verso enquanto se borda. Na obra, 

esse objeto fica mais complexo e a sua utilização evidencia outras dimensões 
de significado. Poder ver o verso do tecido auxilia no manuseio do bordado, 
mas também sugere que este verso terá importância no ato de bordar. Na 
estética tradicional do bordado, o verso ¨denuncia¨ a boa bordadeira, pois 
deve ser tão bem acabado quanto o lado da frente do bordado. Sendo assim, 
os modos de produzir indicam como as mulheres devem ser, quais padrões 
seguir e, dessa forma, constroem identidades enquanto bordam.

Figura 2- Série Bastidores, Rosana Paulino, 1997. Acervo MAM-SP. Fonte: 
Autores.
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Falamos em usuárias e feminilidade porque o bordado é uma ativi-
dade culturalmente ligada ao universo feminino. O modo delicado, motivos 
decorativos, a perfeição do acabamento, uma atividade normalmente privada, 
onde mulheres bordam sozinhas ou em grupo de mulheres, em suas casas, os 
bordados servem para decorar roupas ou itens para a casa. Foi a partir dessa 
ideia presente no senso comum da cultura que a artista resolve usar o basti-
dor e bordado como elemento em sua obra. 

A obra surge a partir de conversas que a artista tem com a irmã, que é 
especialista em relações familiares e trabalha com casos de violência domés-
tica. Nos casos de violência relatados, era comum que objetos do cotidiano 
e do lar, como garfos, agulhas, fossem utilizados como elementos de poder 
e instrumentos de violência (THE FRANK MUSEUM, 2019). Ao trazer ele-
mentos do universo doméstico, o bastidor e o bordado, Paulino discute di-
retamente as várias violências que as mulheres sofrem no ambiente do lar1. 
Ela inverte a situação: de uma atividade aparentemente banal para evidenciar 
algo que está oculto. Essa virada de sentido ocorre quando ela usa a imagem 
fotográfica e o bordado sobre ela.

Bastidores e a prática pós-fotográfica

Os retratos remetem diretamente para quais personagens a artista 

1 Num artigo sobre violência contra mulher entre 1995 e 2015, a autora (ENGEL, 2019, p. 5-15) afirma  
que apesar da melhoria na coleta de dados, não é possível criar um panorama sobre a evolução histórica 
do fenômeno da violência no Brasil de modo completo e estatisticamente confiável. O Suplemento de 
Vitimização da PNAD/IBGE (2009), é a fonte de dados mais antiga e que traz informações suficientes 
para fazer um cruzamento por raça, gênero classe. Segundo esse documento, 42,7% (1.447.694, no total) 
das pessoas que sofreram violência física no Brasil eram mulheres. Sendo que as mulheres negras foram 
mais vitimadas (56%) do que as brancas. Sobre o local onde as agressões ocorrem, a mesma pesquisa 
indica que 43% mulheres agredidas em 2009 estavam em sua residência na ocasião. No caso dos homens, 
por outro lado, apenas 12,3% deles estavam na própria residência.

quer representar: mulheres negras. O impacto provavelmente não seria o 
mesmo se a imagem fosse uma ilustração ou gravura. O uso e leitura do-
cumental que se faz da fotografia nos leva a pensar que aquelas mulheres 
existiram, são personagens reais. Portanto, há no ato de bordar as fotos um 
elemento performático: linhas e agulhas ferem os rostos fotografados. 

Figura 3- Série Bastidores, Rosana Paulino, 1997. Acervo MAM-SP. Fonte: Auto-
res.
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Porém, a maneira com que a artista usa a fotografia cria um deslo-
camento na construção de sentidos para além do registro análogo ao real. 
Paulino não fotografa as mulheres, ela não é a “fotógrafa-testemunha” que 
documenta as personagens. Na verdade, ela recupera imagens já feitas em 
outros contextos. A maior parte são retratos 3x4, onde é possível ver a placa a 
data, elemento típico desses retratos utilitários. A prática de reutilização (ou 
adoção) de imagens é comum à artista. Paulino (THE FRANK MUSEUM, 
2019) afirma gostar de utilizar fotografias já existentes porque essas imagens 
trazem consigo “uma carga, um afeto muito grande”.

A atitude de deslocamento ou reapropriação das fotografias traz con-
sequências importantes, não só para o trabalho em si, mas também para en-
tendermos a fotografia uma vez que a artista abre mão de diversos elementos 
constituintes da linguagem, tais como o caráter documental, o testemunho, a 
autoria e originalidade da fotografia ou sua função original. Assim, argumen-
tamos que o uso de fotografias em Bastidores ocorre dentro de uma postura 
pós-fotográfica, apesar de não estar inserido na lógica digital de produção.

Para Joan Fontcuberta (2017, p. 39), pós-fotografia seria a fotografia 
adaptada à vida online, pois a prática está relacionada às novas formas pro-
dução e circulação de imagens através dos meios digitais. Porém, defende-se 
que pós-fotografia não se trata apenas de imagens em espaços virtuais ou 
produzidas com aparelhos eletrônicos, é um modo de se relacionar com as 
imagens, na produção e circulação. 

Em La furia de las imágenes, Foncuberta (2017, p. 39-40) lista 10 
atitudes pós-fotográficas do artista em relação à imagem em seu “Manifesto 
Pós-fotográfico”. Nem todas estão presentes em Bastidores, porém pelo me-
nos cinco delas são comuns nessa série de Paulino. Os pontos principais de 
seu manifesto versam sobre o modo de produção de imagens e de sentidos e 

autoria das mesmas. Numa lógica de produção pós-fotográfica, o artista não 
é mais quem produz a imagem, mas quem prescreve sentido a elas; ele se 
funde com o curador, o historiador, o docente, o teórico. Nesse sentido, cabe 
ao artista a responsabilidade de fazer uma ecologia do visual. Ou seja, em um 
contexto em que há uma abundância de imagens sendo produzidas e circu-
lando, o artista seleciona imagens já existentes, recicla-as prescrevendo novos 
sentidos ao invés de produzir mais imagens. Assim, o discurso da originali-
dade perde força prática e os de apropriação, ganham relevância. A autoria 
da obra se torna menos definida, dando lugar à co autoria, à interatividade, 
ao anonimato e a obras órfãs. Por fim, o artista não se rende ao glamour do 
mercado para inscrever-se na ação de agitar as consciências.

 Em Bastidores Rosana Paulino trabalha justamente com esses aspec-
tos: seleciona as imagens originalmente utilitárias que já existiam, trabalhan-
do como curadora faz uma ecologia ao escolher quais e que tipos de imagens 
mostrar. Para a artista, a arte é uma comunicação de mão dupla com o pú-
blico, na qual as pessoas devem entender aquilo que ela trás para a discussão 
(ITAÚ CULTURAL, 2016). Desta forma, o público se torna coautor (sempre 
o é) da obra, pois suas vivências com aqueles objetos e tipos de imagens são 
essenciais para a criação de sentido.

Pós-fotografia é uma quebra significativa com a fotografia, uma mu-
dança no regime de visualidade e na forma de produção e circulação de ima-
gens: “si la fotografia ha estado tautologicamente ligada a la verdad y a la 
memoria, la postfotografía quebra hoy esos vínculos: en lo ontológico, desa-
credita la representación naturalista de la cámara; en lo sociológico, despla-
za los territorios tradicionales de los usos fotográficos”2 (FONTCUBERTA, 

2 “se a fotografia esteve ligada tautologicamente à verdade e à memória, a pós-fotografia quebra hoje 
esses vínculos: no sociológico, desacredita a representação naturalista da câmara; no sociológico, desloca 
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2017, p. 15). Em Bastidores, as fotos tinham a função original de identificação 
em documentos; ao serem deslocadas de contexto, quebra-se o vínculo da 
semelhança: a relação icônica e de identidade. As mulheres ali fixadas são 
tornadas anônimas, pois as “molduras” (o documento onde a imagem estava 
fixada e o nome da pessoa) foram retiradas. Esse é o primeiro movimento 
de ocultamento de quem são as personagens. Ao mesmo tempo em que a 
fotografia deixa de representar uma mulher, ela passa a representar todas as 
mulheres negras que sofrem violências.

Reutilizar imagens é um dos pontos-chave no modo de produção 
pós-fotográfico, porém Fontcuberta (2017, p. 59-60) aponta uma sutileza lin-
guística em relação a esse princípio. O autor sugere utilizar “adotar” ao invés 
de “apropriar-se” de uma imagem. No seu argumento, ele usa o exemplo de 
adoção no sentido jurídico, como em adotar um filho, e também a possibi-
lidade de adotar uma imagem. No primeiro caso, quem adota um filho lhe 
transfere direitos ao adotado. No segundo, significa estar em relação à autori-
dade da própria imagem e seu sentido de ação: como os cristãos, que adotam 
a cruz como símbolo da sua fé3. Para Fontcuberta (2017, p. 60) “adotar” é dife-
rente de “apropriar” por ser uma ação pública, uma declaração de escolha por 
algo. Nesse sentido, Rosana Paulino, ao adotar os retratos 3x4 de mulheres 
negras transfere para elas um poder de discutir questões de violência e racis-
mo dentro do âmbito da arte, em outras esferas além da jurídica e de políticas 
públicas. Mas, ao mesmo tempo, essas fotografias não são vazias de significa-
dos, elas ainda trazem consigo parte do contexto dessas mulheres retratadas. 

os territórios tradicionais dos usos fotográficos.” (tradução nossa) (FONTCUBERTA, 2017, p. 15).

3 Há aqui uma aproximação ao conceito de representação de Stuart Hall. O autor discute em 
Centralidade da cultura (HALL, 1997) discute como, ao escolhermos imagens para nos representar, 
investimos nossas identidades nessas imagens e naquilo que elas significam.

Eram fotografias de carteira de trabalho ou outro documento? O que os cor-
tes de cabelo ou suas roupas dizem sobre a classe social a que pertencem? E 
a expressão de seus rostos, o que nos dizem? O processo de ocultamento do 
qual falamos não é total, a imagem não é mais “espelho”, mas preserva ainda 
parte do status documental tradicional da fotografia.

Ao adotar e manipular as imagens, mudou-se a função e também ma-
terialidade original das fotografias. As fotos ganharam textura e mobilidade 
de tecido e não mais de papel, servindo de suporte ao bordado e não “só” para 
ver: a forma de interagir com a imagem se transformou no fazer artístico. 
Então, ocorre o segundo movimento de ocultamento do referente: a fotogra-
fia agora pode ser bordada e ter partes escondidas pelo fio preto. O bordado 
de Paulino é violento em sua visualidade, com linhas erráticas, pretas, como 
censuras. Paulino não borda como “deveria” ser feito no “lar protegido”, bu-
cólico e privado, por uma mulher “feminina” como remete um senso comum 
em relação ao bordado:

Dentro desse pensar, faz parte do meu fazer artístico apropriar-me de obje-
tos do cotidiano ou elementos pouco valorizados para produzir meus tra-
balhos. Objetos banais, sem importância. Utilizar-me de objetos do domínio 
quase exclusivo das mulheres. Utilizar-me de tecidos e linhas. Linhas que 
modificam o sentido, costurando novos significados, transformando um ob-
jeto banal, ridículo, alterando-o, tornando-o um elemento de violência, de 
repressão. O fio que torce, puxa, modifica o formato do rosto, produzindo 
bocas que não gritam, dando nós na garganta. Olhos costurado, fechados 
para o mundo e, principalmente, para sua condição no mundo. (PAULINO, 

2009)

Em Imagens não são bolas de sinuca. Como pensam as imagens, Etien-
ne Samain (2012) argumenta que as imagens dão a pensar (sobre algo), veicu-
lam pensamentos (daqueles que produziram e dos que veem) e que todas as 
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imagens são uma forma que pensa. Para o autor, as imagens não são apenas 
objetos inanimados – se fossem, não pensavam. Mas as imagens fazem par-
te de um sistema pensante. Um sistema que depende de vários elementos, 
de imagens anteriores à própria imagem, de seus produtores, daqueles que a 
veem, dos meios usados para produzir; elas veiculam memórias e sentidos: 

diria que a imagem é uma “forma que pensa”, na medida em que as 
ideias por ela veiculadas e que ela faz nascer dentro de nós – quando a olha-
mos – são ideias que somente se tornaram possíveis porque ela, a imagem, 
participa de histórias e de memórias que a precedem, das quais se alimenta 
antes de renascer um dia, de reaparecer agora no meu hic et nunc e, proval-
vemente num tempo futuro, ao (re)formular-se ainda em outras singulares 
direções e formas. (SAMAIN, 2012, p. 33)

A série Bastidores é constituída por imagens que pensam e o seu 
modo de produção torna isso visível, palpável. O trabalho de Paulino se torna 
potente por articular elementos do cotidiano com a imagem fotográfica, am-
bos deslocados de seus contextos originais. O uso dos bastidores e bordado 
trazem imagens e pensamentos (que informam como as pessoas devem agir 
de acordo com uma cultura). Ao usar os elementos cotidianos, esses objetos 
se tornam eles próprios imagens. A prática pós-fotográfica amplifica os sen-
tidos de cada um dos elementos, cria novos e relações, desvendando assim, 
situações de violência vividas por grande parte a população.
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Este trabalho é um recorte da minha pesquisa sobre uma comunidade 
caiçara, que, há quase 200 anos, habita a Ilha do Cardoso, Patrimônio Natural 
da Humanidade pela UNESCO e maior extensão contínua ainda conservada 
da Mata Atlântica no Brasil localizada no extremo sul do estado de São Paulo. 
As imagens revelam o processo de desaparecimento deste local, onde registro, 
desde 2017, as modificações da paisagem devido a fortes erosões agravadas 
pelas marés. A erosão naquela região foi intensificada após a abertura de um 
canal artificial que gradualmente foi interferindo no ambiente. Em Agosto de 
2018 a erosão chegou ao limite e a ilha foi dividida em duas. No ponto onde 
ela se rompeu, havia a comunidade Enseada da Baleia. 

Reportagens ressaltaram o rompimento e a perda de área do estado 
de São Paulo. A história de resistência dos comunitários, agora considerados 
refugiados climáticos, não teve a mesma repercussão da mídia, que enfatizou 
as perdas de território em detrimento das perdas materiais e culturais. 

EROSÃO PROVOCA AVANÇO 
DO MAR E REDUZ TERRITÓRIO 

DE SÃO PAULO
Carolina Kotchetkoff*

* É fotógrafa e cientista social. Sua formação em sociologia influencia completamente seu trabalho. 
Participou de exposições coletivas em Ribeirão Preto e São Paulo. Em 2018 foi finalista das convoca-
tórias do festival de fotografia de Paranapiacaba e do festival Co-fluir com trabalhos desenvolvidos na 
comunidade caiçara na Ilha do Cardoso.
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A comunidade que vivia na Enseada da Baleia existe agora como Nova 
Enseada e é um exemplo de organização coletiva que luta pelo seu território, 
que se destaca pelo histórico de articulação e resistência - necessárias, desde 
que a Ilha se transformou em Parque, na década de 60 -, o que dificultou a 
permanência dos povos tradicionais que já viviam ali há muito tempo. 

Memória, esquecimento e invisibilidade permeiam este projeto que 
retrata a desconstrução deste território como lar e sua ressignificação como 
história e pertencimento.
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ADENOR GONDIM, O 
FOTÓGRAFO DA VENTANIA E SUA 

ESTÉTICA LIBERTÁRIA
Cláudia Ad Lima*

RESUMO

A partir da obra do fotógrafo baiano 
Adenor Gondim, o artigo levanta ques-

tões em torno de sua participação na 
construção do pensamento fotográfico 
e do imaginário identitário sobre Salva-
dor, na Bahia. Sua obra perpassa alguns 

importantes movimentos artísticos e 
técnicos na fotografia. Ao mesmo tem-

po documental e abstrato, tem como 
marca a reapresentação de cenários de 

resistência das manifestações autênti-
cas da população da cidade. Com isso, 

vem solidificando um extenso acervo 
fotográfico, histórico e memoriográfico 
da população da cidade da baía. Anco-
rando-se no conceito de fotografia en-
quanto fragmento da constituição dos 

indivíduos e nas concepções teóricas 
de Walter Benjamin, Vilém Flusser – 

dentre outros, o estudo analisa, a partir 
da fenomenologia merleau-pontyana, 

os elementos presentes em algumas 
imagens de Adenor Gondim.

Palavras-chave 
Pensamento fotográfico, narrativas 

visuais, estética, adenor gondim.

ABSTRACT

From the work of Bahian photogra-
pher Adenor Gondim, the article raises 
questions around his participation 
in the construction of photographic 
thinking and identity imagery about 
Salvador, Bahia. His work goes through 
some important artistic and technical 
movements in photography. At the 
same time documentary and abstract, 
it has as its mark the presentation of 
scenarios of resistance to the authentic 
manifestations of the city’s population. 
With this, it has solidified an extensive 
photographic, historical and memo-
rographic collection of the population 
of the city of the bay. Anchored in the 
concept of photography as a fragment 
of the constitution of individuals and in 
the theoretical conceptions of Wal-
ter Benjamin, Vilém Flusser - among 
others, the study analyzes, from the 
merleau-pontyana phenomenology, the 
elements present in some images by 
Adenor Gondim.

Keywords
Photographic thinking, visual narrati-
ves, aesthetics, adenor gondim.

* Nasceu em Recife, Pernambuco (1969). Formou-se em jornalismo, é especialista em Política Cul-
tural Regional pela UFPE/Fundaj, mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Pernam-
buco e doutora em Comunicação, Cultura e Artes pela Universidade do Algarve, em Faro/Portugal. 
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1. Adenor Gondim – Um pouco além de um currículo

O fotógrafo veste o manto sagrado da percepção estética das socie-
dades ao registrar as relações estabelecidas entre o tema, o ser e o ambiente 
fotografado. Adenor Gondim é uma dessas figuras que nascem ungidas pela 
mente de um deus que reflete a alma humana. Nascido em 1950 em Rui Bar-
bosa, esse baiano começou aos seis anos ajudando o pai em seu estúdio fo-
tográfico1 e logo foi despertado pelas fotorreportagens da Revista Realidade. 
Esta teve um importante papel na representação da identidade e, de modo 
particular, na construção de narrativas visuais da cultura brasileira em que se 
buscava o encontro com as raízes da nação e cujo objetivo era recompor a sua 
paisagem memoriográfica.

De bicicleta e com uma câmera Walsolflex (similar à Rolleiflex) em 
punho, o jovem Gondim percorria as periferias de Itabuna, interior da Bahia, 
em busca de uma fotografia diferenciada em que focava as populações humil-
des, a paisagem, o relevo, os grafismos e o movimento da luz. Nessa tentativa 
de desvendar as paisagens humanas tornou-se um viajante de seu país cha-
mado Bahia, no qual buscou, na essência da vida da população, a sua forma 
de compreender seu próprio mundo e sua arte. Interrogado sobre se o seu 
estilo teria como marca a exploração da miséria humana, Gondim explica: 
“Eu não sou fotógrafo da miséria, não sou fotógrafo da paisagem, eu sou fo-
tógrafo da paisagem humana, do homem, das coisas em torno do homem” 
(ADENOR in LIMA, 2018, p.177).

1 Ele relata pelo Facebook a experiência que viveu entre 1957 e 1964: “passaram mais de 20 caminhões 
pau-de-arara cheios de Candangos na porta da minha casa: Eu os fotografava, eu e meu irmão 
revelávamos as fotos 3x4. Minha mãe e minha irmã preenchiam as fichas e meu pai preenchia e assinava 
a Carteira Profissional. Nesse mesmo período muitos operários de Ruy Barbosa e outros municípios 
passavam pela nossa casa para tirar a Carteira Profissional e pegar o trem na Estação das Flores com 
destino a São Paulo.Todos os negativos dias depois eram descartados... Agora estou centrado no projeto 
de digitalização do meu arquivo analógico. Vou mergulhar no projeto de localizar documentos e pessoas 
que passaram pelo Foto Gondim de 1957 a 1964 ” (GONDIM, 2015, FACEBOOK).

Formado em biologia pela Universidade Federal da Bahia, trabalhou 
como funcionário público da Secretaria de Agricultura do Estado, o que não 
o fez interromper sua obstinada vontade de fotografar livremente. Por ser um 
tenaz e curioso investigador da área, participou das diversas etapas históricas 
e técnicas da fotografia, desde a retratista em preto e branco, passando pela 
analógica granular documental até dominar os pixels digitais e os recursos de 
manipulação de imagem, acompanhando de perto as mudanças enfrentadas 
pela fotografia nas últimas seis décadas. Como resultado, aprendeu a domi-
nar as diferentes técnicas e relacioná-las com a forma e o conteúdo dos temas, 
compreendendo que as variações de formatos, dos recursos de câmera e dos 
processos fotográficos fazem a diferença no resultado final da obra, como por 
exemplo,  a 35mm para a 6×6, o filme P&B do filme em cor e do cromo, bem 
como, da fotografia de rua para a técnica de estúdio. 

O aperfeiçoamento técnico e o uso criativo da linguagem, ligados à 
pesquisas visuais em várias áreas, levaram Gondim a ousados resultados, em 
especial, emblemáticos ensaios fotográficos sobre a cultura, a religiosidade, o 
interior e o sertão baianos. Nesse momento, passou a registrar temáticas va-
riadas, fazendo um trabalho documental com uma marca, um estilo livre. E o 
mais importante, cada ensaio fotográfico distanciava-se um do outro em sua 
forma e proposta. Aprendeu também a trabalhar coletivamente, participando 
da formação da Mostra anual FotoBahia (78-84), junto com Aristides Alves, 
Célia Aguiar, Maria Sampaio e Isabel Gouvêa, que foram companheiros de 
projetos como a formação da primeira agência de fotografia de Salvador, a 
Asa Fotografia.

De 1980 a 1990, passou a fotografar profissionalmente como funcio-
nário da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Bahia (EMA-
TER). Já na década de 90, Adenor continuou a participar da maturidade e 
da consciência do poder transformador da imagem retratando as crenças e 
sofrimentos de sua gente e de seu lazer. De 1990 a 2015 ficou à disposição 
do Teatro Castro Alves, onde atuou como produtor cultural participando de 
vários eventos como shows, ao mesmo tempo em que estimulou novas ideias 
de ensaios e deu apoio à realização de pesquisas na área. Paralelamente atua-
va como free lancer, realizando ensaios fotográficos a título de solidariedade, 
como o que desenvolveu por quinze anos sobre a Irmandade da Boa Morte 
(IBM) – sediada em Cachoeira, no Recôncavo Baiano – para a qual produziu 
fotos e cartazes da divulgação de sua festa e assim, imprimiu sua marca. Esse 

Lecionou em universidades como UFPE, UESB e UAlg nas áreas de Comunicação e Linguagens. Tem 
interesse acadêmico na análise da representação e das narrativas contemporâneas, em especial nas re-
presentações fotográficas das cidades. Tem realizado exposições, intervenções artísticas e publicações 
das quais destacam-se a participação nos livros *Flâneur: New Urban Narratives* (ed. Lisboa: Procur.
arte, 2016) e *Ação Cultural: Idéias e Conceitos* (ed. Recife: Massangana, 2002).
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encontro o motivou a capturar em riqueza de detalhes e composições sim-
bólicas o retrato desse grupo de irmãs, bem como a documentação de outras 
manifestações culturais no Estado. Hoje é impossível pensar a Irmandade 
sem conceber as imagens de Adenor Gondim.

Liberto, ele se tornou um fotógrafo da ventania, como ele mesmo se 
intitula por seguir caminhos para onde o tempo o empurra. Passou a registrar 
temáticas variadas, fazendo um trabalho documental livre e distanciado dos 
contratos e do mercado, transformando cada ensaio fotográfico em obra úni-
ca, ainda que diferentes em suas formas, estilos e propostas. Ao se relacionar 
com as cidades, com os modos de significação e os intercâmbios culturais de 
forma intuitiva, além de um conhecimento prévio sobre os temas os quais lhe 
afligem, Gondim tornou-se um artista com a marca da contemporaneidade, 
cuja vertente expressionista aproxima-se de uma obra de arte de expressão 
conceitual e que se utiliza da improvisação e de gestos espontâneos. A estética 
contemporânea entendida como a constituição de diferentes modos de exis-
tência, passou a reger as distintas correntes artísticas em torno de um sentir 
contrário à conciliação. Como resultado, deu sentido à experiência individual 

que existe na base das sociedades modernas capitalistas e que não distancia-
se da maneira como Adenor analisa a sua produção: 

Eu pessoalmente não tenho a menor preocupação nem com conteúdo nem 
com forma para estabelecer um critério. Por isso, eu digo, eu trabalho com 
luz, trabalho com vento. São coisas que eu não consigo estabelecer critérios 
fixos, porque depende da luz. Uma coisa bem clara no meu trabalho é que 
eu não tenho estilo, eu não busco estilo, sou fotógrafo daquele momento, 
daquela hora, daquela luz, daquela pessoa. […] Quer dizer, acho que pelo 
fato de ser míope e de olhar as coisas mais de perto como o retrato 3X4, 
procuro algum elemento fundamental na determinação da visão completa. 
Eu não vou pela geometria, vou pelo conjunto e de formas de pré-conceber 
ou pré-conceituar algo que você vai fazer (ADENOR in LIMA, 2018, p.182).

As pesquisas realizadas o tornaram conhecedor do arcabouço rela-
cionado com os arquétipos, as simbologias e principalmente a compreensão 
do código visual dos elementos por ele registrados. Com isso, Gondim bus-
cou sublinhar os ritos da cultura quanto à natureza híbrida do povo brasilei-
ro, revelando a exuberância cromática caleidoscópica da paisagem humana 
que reflete a iconografia popular. Esse respeito pelo outro e o conhecimento 
do “livro dos códigos” da população, é a marca e o segredo da forma de apro-
ximação, a qual esse fotógrafo estabelece com seus personagens; pois, diferen-
temente de um repórter fotográfico que às vezes chega sem pedir licença ou 
consentimento – por ter a obrigação de conseguir uma imagem -, ele espera a 
hora certa e o sinal para executar a sua ação. Para ele, acima do ato de fotogra-
far, o fundamental é o privilégio de estar vivendo o momento e sentir-se parte 
do processo, sem jamais quebrar o clima do acontecimento. Além disso, sua 
sensibilidade transcende a razão, visto que a essência de sua fotografia está na 
percepção sensitiva e intuitiva exigidas pelos momentos. Numa relação direta 
com a sua cultura, com a cultura do lugar e de como esses valores foram pas-
sados, estabeleceu identificação com elas. 

Em alguns enquadramentos propostos por Adenor Gondim, vêm-se 
as mãos suplicantes dos fiéis e alguns espectadores que anseiam aproximar-se 
do sagrado numa tentativa de eternizar suas experiências na sublime cele-
bração e, assim, adquirir as forças para a manutenção da vida e das tradições. 
Por tudo isso, a obra fotográfica de Gondim tem influenciado a forma visual 
de reapresentar as cerimônias, pois estabeleceu uma relação de cumplicida-
de e autoridade. É nesse aspecto que outros fotógrafos buscam capturar essa 
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mesma essência ao tentar reproduzir o mágico encontro com o sagrado tra-
duzido em imagens.

Admirador da obra do fotógrafo africano Seydou Keïta, ele esclare-
ce que há uma grande diferença entre reproduzir conscientemente buscan-
do a similaridade e produzir sob inspiração. É nesse contexto que a obra de 
Gondim é universal e contemporânea, uma vez que não enfatiza ideias sobre 
beleza. Nela, o fotógrafo procura simplesmente intuir o caminho, seguir de-
sobedecendo às regras fixas e desprezando as leis com o intuito de conseguir 
uma nova espécie de harmonia antes não pensada. Isso se relaciona com o 
conceito de intuição; que Henri Bergson (1999) considera como a experiên-
cia conectora entre os seres e as coisas pela via imediata de apreensão da 
realidade por coincidência com o objeto; e pelo instinto, que é um padrão 
de comportamento inato ou cadeia de reflexos, condicionado ou modificado 
pela experiência ou por traços de memória. Com isso, os sentimentos tor-
nam-se conscientes e passam a modificar as respostas instintivas, residindo 
aí o processo reflexivo na execução artística.

Hoje Gondim se dedica a organizar e catalogar seu acervo composto 
por 200 mil fotografias e mais de 48 mil slides, cuja produção o tornou reco-
nhecido como um dos melhores fotodocumentaristas do Brasil. Isso o levou 
a fazer parte da galeria dos grandes nomes da fotografia da Bahia e do país, 
com sua obra em destaque no Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana, lo-
calizado no Forte Santa Maria, no Porto da Barra. Seu nome também consta 
das principais publicações nacionais sobre fotografia contemporânea, como: 
Um Olhar Sobre o Brasil-A fotografia na Construção da Imagem da Nação 
(1833-2003), de autoria de Boris Kossoy; Fotografia no Brasil – Um Olhar das 
Origens ao Contemporâneo, de autoria de Ângela Magalhães e Nadja Fonse-
ca Peregrino; Acts of Faith – Brazilian Contemporary Photography da Uni-
versidade Oxford na Inglaterra; Brasileiro Brasileiros Museu Afro-Brasil-SP; 
Itaylê Ogun, Catálogo da Pinacoteca do Estado de São Paulo e do Catálogo 
Pirelli – Masp. 

Adenor participou também de exposições nacionais e internacionais 
como Brésil L’heritage Africain, no Museu Dapper-Paris em 2005; da Bienal 
de Valência na Espanha em 2007; da Arte da Lembrança – A saudade na fo-
tografia brasileira, Itaú Cultural, em 2015; Cap sur Rio no Museu Olympique 
de Lausanne, em 2016; Festival Solar de Fortaleza em dezembro de 2017; Axé 

Bahia Coletivo de artes baianas na UCLA (EUA) em 2017; Irmandade da Boa 
Morte na galeria Vinícius de Moraes no Consulado Brasileiro de Los Angeles 
(EUA) em outubro de 2017; Exposição Nordeste do SESC São Paulo em maio 
de 2019; e, mais recentemente, foi homenageado na 7ª edição do Agosto da 
Fotografia instalado na Caixa Cultural Salvador. 

Tendo como objeto de estudo a obra fotográfica de Adenor Gondim, 
este artigo (fruto da tese de doutorado da autora) adotou a análise qualita-
tiva fenomenológica para investigar culturalmente o mundo vivido e para 
compreender o sentido da experiência estética. Mais especificamente, bus-
cou realizar uma análise de tendência empírica na área da fotografia a partir 
do método existencial de Maurice Merleau-Ponty, pois as concepções exis-
tenciais desse autor sobre a Percepção, propõem um enquadre a partir da 
perspectiva de múltiplos contornos, onde, em vez de se buscar a essência, 
busca-se o significado da experiência vivida. O recorte metodológico foi exe-
cutado a partir da fragmentação (mosaico) de pequenas peças (elementos) 
das imagens analisadas e do cruzamento entre as categorias elencadas, bus-
cando-se identificar as categorias apresentadas no método Analítico Históri-
co de Walter Benjamin, assim como no Método Fenomenológico Mundano 
de Merleau-Ponty. Com isso, foi feita, por exemplo, a associação do tempo 
narrativo à percepção, o ponto de vista do fotógrafo e sua subjetividade com 
a experiência e a vivência histórica, cultural e poética, bem como a liberda-
de do fotógrafo na elaboração narrativa de cada imagem com os resultados 
adquiridos, buscando, com isso, verificar a sua participação na construção do 
pensamento fotográfico e do imaginário identitário sobre Salvador.

2. A fotografia enquanto forma de pensamento e fragmento de 
constituição dos indivíduos

Como se emprestasse seus olhos aos personagens e, por sua vez, ao 
espectador, Adenor Gondim propõe uma obra aberta compondo um diálogo 
do fotografado com o espectador. Essa troca de olhares entre o fotógrafo e os 
personagens que estabelecem entre si uma linguagem do olhar, da mímica, do 
consentimento, do gesto, da permissão; ele consegue esperando a hora certa 
e o sinal para executar a sua ação. Em muitas de suas imagens ele anuncia a 
expectativa de algum acontecimento, um momento, um algo que não se pode 
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precisar e assim, consagra o sentimento da espera e da ansiedade.

Por compreender instintivamente que a revolução estética está nas 
ruas, nas manifestações de cunho popular e místicas com o mundo, dedicou-
se a desvelar o jeito de corpo e da alma do povo da Bahia, suas festas profanas 
e religiosas a partir do ângulo de visão de quem está dentro da história, de 
quem se coloca como partícipe das construções do imaginário popular. Pois, 
já nasceu vendo o negro não mais como o “outro”, o ser diferente, o novo ou 
o estrangeiro; mas sim como a si próprio. Nesse cenário construído em clima 
de sacralidade em torno da africanização da Igreja, cuja base de discussão se 
insere nas formas de resistência, Gondim apresenta seu ponto de vista sobre 
o contexto híbrido e de comunhão religiosa que ele próprio se diz fruto des-
sa simbiose de culturas e religiões, já que nasceu numa família protestante 
(Batista) do interior da Bahia. Nos anos 2000, teve uma aproximação com 
o candomblé, quando frequentava as casas de santo como observador, sem 
estabelecer vínculo religioso com nenhuma dessas. O que o torna capaz de 
enxergar, no universo visual do cotidiano, os paralelos que se formam e traz 
para o campo visual das fotografias, as relações existentes entre as diversida-
des identitárias presentes na cultura brasileira, a exemplo das Festas de Ie-
manjá, do Bonfim, de Santa Bárbara e da Irmandade da Boa Morte. 

Ao retratar de forma humanizada os mistérios e os encantos da Bahia, 
Gondim deu voz à uma população de espírito guerreiro ajudando a desvendar 
a alma dos afrodescendentes e suas culturas, principalmente a vida vivida em 
sua religiosidade, que ultrapassa novas formas de entender as expressões ar-
tísticas no tempo e no espaço e cujo resultado é a produção de uma narrativa 
autoral, poética e estética. Assim, construiu essa narrativa de reconhecimento 
dos movimentos e das lutas dos afrodescendentes, cujos registros apresen-
tam o negro como um indivíduo com identidade, dignidade e elegância em 
composições contrastantes que conotam força, autoridade e realeza. Voltando 
suas lentes para elementos que narram visualmente a poética existente na 
percepção sobre vida e morte, fé e mito; Gondim procurou ir além das cargas 
etnográfica e técnica para buscar a confluência entre o artístico, o espiritual e 
o banal, onde convivem santos católicos, deuses africanos e seitas evangélicas. 

O clima de misticismo que evocava o retorno às origens, foi um dos 
principais temas das imagens fotográficas sobre Salvador após a década de 
40, nas quais o afrodescendente deixou de ser coadjuvante para se tornar o 

principal elemento fotográfico, identificando-se com o discurso de reconhe-
cimento dos movimentos e das lutas negras, liderados pelos blocos afro e pela 
primeira geração de artistas e intelectuais modernistas. Tal atitude remete ao 
caráter histórico pela luta de resistência, elaborada por Stuart Hall (1998), e 
pela sobrevivência étnica e cultural dos afrodescendentes que foi justificada 
pelo filósofo tcheco-brasileiro Vilém Flusser da seguinte forma: a “dominân-
cia do elemento negro e na recessividade dos demais na cidade, que se ma-
nifesta tão forte, poderosa e resistente a toda tentativa de dominação, que 
rompe com a cultura pseudo-histórica” (FLUSSER, 1998, p.134). 

Dessa forma, Gondim também auxiliou na mudança de percepção 
para os ritos espirituais religiosos construindo uma visualidade sobre a capi-
tal soteropolitana, que expressa o inconsciente do mundo mítico e das novas 
ressignificações culturais com forte presença do divino. Assim como serviu 
de tema para a obra de Adenor, Salvador, também serviu de cenário para mui-
tas obras de outros artistas que queriam ter contato com objetos e elementos 
ritualísticos desejando reviver aspectos que pareciam ter perdido, como: “ex-
pressividade intensa, clareza de estrutura e uma simplicidade linear na técni-
ca” (GOMBRICHT, 1999, p.563), religando-se à fonte primordial da energia 
do homem através das carências instintivas do corpo e do espírito.

Assim como aprendeu a olhar pelas lentes do microscópio de sua 
formação como biólogo ou na forma como passou a ver o mundo por meio 
de sua miopia buscando detalhadamente as minúcias dos objetos e seres fo-
tografados, Adenor executa uma fotografia de detalhe que busca enxergar 
os objetos mais próximos. Graças à convivência com a fotografia de retrato 
(3X4) ele passou a enxergar as pessoas de um modo único e pessoal e igual-
mente conceber a fotografia como autorretrato ou “pedaços de nós mesmos”, 
pois essa possui a capacidade de reunificar os fragmentos dos seres humanos 
ou tornar a imagem dos indivíduos completa. Ele aponta: “tudo o que você faz 
como fotógrafo, está fazendo você. Você está encontrando com um fragmen-
to de você que está fora” (GONDIM, in TENDLER 2012). 

Essa compreensão da fotografia como fragmentos de memória ou de 
pedaços de experiências vividas individualmente, aponta para a construção 
de narrativas que vão se replicando social e culturalmente, que se estabe-
lecem como meios de constituição dos sujeitos e das sociedades. Na busca 
inconsciente de fragmentos de pensamento e de memória,  Gondim vem de-
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senvolvendo continuamente uma nova forma de experienciar, de perceber e 
de ver o mundo e a história do mundo com sua câmera, permitindo materia-
lizar aquilo que um dia venha a desaparecer.

Adenor não é apenas um fazedor ou registrador de cópias do mundo, 
ele é também um esteta autodidata, pois, mesmo afirmando não fazer leituras 
aprofundadas das principais referências teóricas sobre a fotografia, ele reflete 
sobre o seu processo fotográfico. Ao explicar como se dá o encontro com 
seus sujeitos fotografados que corporificam as imagens produzidas em uma 
confirmação ao proposto por Merleau-Ponty, ele afirma que a visão com a 
câmera é diferente da visão proporcionada pelo olhar sem os recursos técni-
cos. Essa forma de entender coincide com a concepção de Vilém Flusser em 
sua memorável Filosofia da Caixa Preta, ao afirmar que as imagens técnicas 
possibilitaram que o mundo passasse a ser visto mediante uma “capacidade 
imaginativa de segunda ordem” (FLUSSER, 1985, p.11), no qual os aparelhos 
imaginam pelos humanos. Para Flusser, os registros constituem formas di-
retas de experiência viva e de consciência artística e possuem um lugar de 
visibilidade, cujo processo, a partir das imagens técnicas, expande o conceito 
da fotografia. Tal abertura conceitual conduz a um entendimento da fotogra-
fia enquanto dispositivo semelhante a uma caixa preta que não precisa ser 
penetrado para saber como se dá seu funcionamento. No modo de ver de 
Flusser, as imagens têm o propósito de representar o mundo, como um mapa. 
Para isso, captam sensações do mundo físico e transferem para o formato de 
imagens técnicas as teorias científicas. 

Ao refletir sobre sua produção artística, Gondim diz existirem dois 
momentos distintos: um momento de percepção, aquele de pré-visualização 
ou antevisão da imagem antes de a capturar e outro de criação, aquele da 
produção propriamente dita, em que tem a fotografia como resultado. A pro-
posição da existência dos dois processos distintos de reflexão e execução tam-
bém é defendida pelo filósofo norte-americano John Dewey (DEWEY, 2010), 
quando afirma que em seu processo de criação, qualificada por uma expe-
riência singular vivida de forma estética, o artista se entrega ao seu sentido 
intuitivo e à uma espécie de antecipação e pressentimento do êxito, pelo qual 
a obra age antes de existir. Esse processo caracteriza-se pela inventividade e 
descoberta, tentativa e organização, num esboço claro de uma busca perfeita 
do projeto acabado, pronto, em que o artista para e reflete na expectativa de 
algo ressurgir. Aqui se comprova como a fotografia torna-se um processo do 

interior para o exterior, o que conduz à construção de um pensamento por 
imagens, em geral, antecedente à fixação e diferente da imagem técnica, pro-
priamente dita. 

Com base na percepção de Gondim e nessas afirmativas, há um en-
tendimento de que, antes mesmo de ter sido elaborada ou construída, a obra 
já estava acabada e pronta na mente do artista, faltando apenas a apresenta-
ção da obra finalizada. É o que ocorre na fotografia quando a forma nasce 
com sua fixação. Essa concepção não desconsidera a importância do processo 
de registro mecânico para os atributos visuais da imagem fotográfica, apenas 
reforça que a essência da fotografia não está no resultado obtido, mas na sua 
forma de obter a imagem.

Seguindo esses mesmos princípios, o filósofo francês Maurice Mer-
leau-Ponty afirmou em O Olho e o Espírito (2004) que a visão é um pen-
samento condicionado originário da experiência corporal, portanto, não há 
visão sem pensamento e sem a percepção do todo. Tal entendimento conduz 
à construção de um pensamento que se dá primordialmente através dos sen-
tidos e mais originariamente por imagens. Assim, pode-se afirmar que o fotó-
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grafo carrega consigo as diversas imagens acumuladas com o tempo.

Por conta disso, Adenor também encarna a figura do fotógrafo sau-
dosista e memorialista, cujo registro vem solidificando um vasto acervo 
fotográfico e histórico, para o qual vem se dedicando a prestar um valioso 
serviço de guardião da memória dessas populações. Ao menos para mostrar 
o inenarrável, o que só os olhos testemunharam, substituindo o papel dos ho-
mens-memória. Adenor Gondim é a melhor figura para representar o espíri-
to do narrador ou coletor de memórias que vem alimentando um gigantesco 
banco digital para servir como artifício de memória da humanidade.

3. A estética geométrica libertária e popular de Adenor

Num cenário sob a sombra de uma política ditatorial e de impedi-
mento à liberdade artística e cultural, a conjuntura da produção artística na 
Bahia se manteve provinciana e defasada. A construção de uma imagem re-
gionalista que se manteve tutelada pelo mercado estatal ajudou a legitimar o 
lugar da cultura política e social dominante e a exploração econômica. Não 
desmerecendo os méritos da primeira geração modernista da Bahia, que im-
pôs uma mudança de visualidade da narrativa imagética do estado dissociada 
da imagem produzida nos primórdios da fotografia, na qual o registro do ne-
gro exaltava apenas seus atributos étnicos, principalmente físicos, observa-se 
que a fotografia baiana manteve uma insistência do olhar sobre a imagem de 
Salvador canonizada desde os princípios modernistas do início da década de 
30, principalmente chancelada pela visualidade criada pelo fotógrafo francês 
Pierre Verger.

Da mesma forma como ocorrera no Sul uma tentativa de impedir 
uma nova proposta artística de criar asas, segundo Pedro Arcanjo da Silva 
(2010) em sua dissertação de mestrado, o grupo encabeçado por Mário Cra-
vo Jr. com apoio de outros artistas de sua geração, como Jorge Amado, ali-
nhando-se à ideologia do prefeito Antônio Carlos Magalhães (ACM) e teme-
roso de perder o espaço do mercado das artes, promoveu ações para impedir 
o florescimento de uma cultura jovem e de vanguarda. 

A partir desta aproximação, os primeiros modernos se constituem como 
uma espécie de nicho, tendo acesso direto aos canais de comunicação com 

o governo, sendo considerados como os representantes oficiais e legítimos 
dos artistas e intelectuais baianos, consolidando uma relação dialética de 
concessões e benesses, cuja síntese seria o estrangulamento dos canais de 
comunicação entre o Estado, os intelectuais e os artistas baianos que não 
pertenciam ao nicho. (SILVA, 2010, p.54)

Com o propósito de obter espaço, totalmente dominado pela primei-
ra geração dos artistas modernistas e de provocar uma saída para a produção 
artística e intelectual centrada no eixo Rio-São Paulo, é apenas nos anos 60 
que a segunda geração de artistas modernistas com caminhos para o con-
temporâneo na Bahia, liderada por Calazans Neto, Sante Scaldaferri e Juarez 
Paraíso, começou a divulgar e promover o intercâmbio dos ideais propagados 
pelo concretismo, neoconcretismo e os primeiros sinais dos elementos tropi-
calistas, que estavam sendo gestados. Esse grupo tinha a intenção de divulgar, 
sobretudo durante a realização das Bienais de Artes Plásticas da Bahia, uma 
expressão estética com características universais, a partir da internacionaliza-
ção das técnicas e poéticas de vanguarda na produção pictórica baiana. Bus-
cava-se, com isso, oportunizar o encontro com linguagens e artistas de outras 
regiões, a exemplo da arte conceitual, sobre a qual a obra passa a ser reflexiva.

A Tropicália foi outro momento marcante na cultura de Salvador 
ocorrido no final dos anos 60, que teve sua base na agregação das formas 
universais da modernidade e na construção da ideia de país pluridentitário, 
ligado a uma civilização contemporânea, cosmopolita e de massas. Esse gru-
po efêmero (1967-1968), formado pelos músicos Caetano Veloso, Gilberto 
Gil, Gal Costa e Tom Zé, conseguiu sintetizar de forma intuitiva diferentes 
vertentes culturais e étnicas, apresentando o brasileiro, e mais especificamen-
te, o baiano, com uma identidade universal. Eles tanto eram contrários ao 
sistema repressivo e conservador da direita e da ditadura no Brasil quanto 
às posições tradicionais ou nacionalistas ligadas à esquerda. Contraditoria-
mente, mesmo propondo um discurso de manutenção de temática urbana 
e popular, o movimento tinha uma proposta de rompimento com os movi-
mentos anteriores. Por tudo isso, foram incompreendidos por grande parte 
da população brasileira. 

Subsequente, na década de 70, inspirada nessas últimas gerações van-
guardistas e sem abandonar os preceitos da primeira geração, uma nova leva 
de fotógrafos, encabeçada por Adenor Gondim, Célia Aguiar, Maria Sampaio 
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e Aristides Alves, passou a cobrir todas as regiões do estado em cores ou em 
preto e branco. Eles aderiram aos novos recursos fotográficos, em especial 
após a difusão comercial das cores na fotografia, e inauguraram alguns im-
portantes movimentos fotográficos. Esse grupo movimentava o cenário fo-
tográfico nacional, realizando exposições e debates que apontavam os novos 
caminhos e estabeleciam uma rede de contatos entre fotógrafos do Norte e 
Nordeste, a exemplo da Semana Nacional de Fotografia. Um novo repertório 
visual ajudou a formar uma geração de fotógrafos que tem como um dos seus 
grandes expoentes, Adenor Gondim. Partícipe das construções do imaginá-
rio popular e urbano. Fundamental também nesse processo foram as partici-
pações de Ângela Magalhães e Nadja Peregrino à frente da direção do Núcleo 
de Fotografia da Funarte. 

No final dos anos 70 e início dos 80, além dos fotógrafos citados acima, 
Bauer Sá, Ieda Marques, David Glat, Rosa Maria, Iraildes Nascimento, Gildo 
Lima, Oldemar Vitor, Antonio Saturnino, Ikissima, Artur Viana, Wilson Bes-
nosik, Josué Ribeiro, Juraci Dórea, Valdir Argolo, Sílvio Robatto, Sérgio Rabi-
novitz, entre outros, participaram de catálogos e exposições, estimulando um 
salto de qualidade na fotografia produzida no Estado. Eles organizaram um 
movimento comprometido com uma visão autoral e politicamente engajada 
com os principais problemas sociais do Brasil, exigindo uma Política Nacio-
nal da Fotografia, com seu posterior mapeamento da produção fotográfica 
regional, que também estimulou novas ideias de ensaios e o apoio à realiza-
ção de pesquisas na área (ALVES, 2006).

Inicia-se assim uma incessante captura da intensa luz e de todas as 
cores que fizeram de Salvador um ambiente formado por uma alucinante 
variedade de matizes e de diversas fontes de luz, cuja explicação pode estar 
em sua geografia especialmente recôncava, onde o sol teima em não se pôr. 
Por ser banhada pelo mar e pelos rios que deságuam na Baía de Todos os 
Santos, dá-se um ambiente de intensa e variada luz, tornando-a um lugar 
deslumbrante, que salta aos olhos a cada curva nas íngremes ladeiras, permi-
tindo o sobressalto de estonteante beleza. Difícil descrever o que os olhos não 
podem falar, e que apenas a fotografia conseguiu aproximar. Essa luz resultou 
em um azul do mar indefinível, misturado às nuvens de sal da maresia e às 
diferentes nuances da vegetação, no reluzente dourado precioso das igrejas 
e no colorido dos casarios, no brilho acinzentado dos paralelepípedos, na 
rica gama de tons de pele e no colorido afro e popular da vestimenta de sua 

população, além de um grande sortimento de produtos multicores vendidos 
nas feiras públicas. Somando-se a isso, a diversidade ambiental, cultural e re-
ligiosa, torna-a uma das cidades mais emblemáticas para a fotografia que, 
segundo diversos fotógrafos, como o falecido Mário Cravo Neto, tem uma 
luz única e muito forte.

Ao levantar bandeiras marginais como a contracultura e o altruísmo 
comunitário, a cultura desses “novos baianos” permeada por um estilo anár-
quico e criativo, foi transformando Salvador em um cenário de resistência 
por meio de uma estética de ruptura. Assim, munidos das novas linguagens 
artísticas, os fotógrafos registravam as manifestações autênticas e ecléticas 
de sua população e se apresentavam como alternativa para as imposições do 
sistema repressivo, tendo como espaço de interlocução e resistência ambien-
tes como o Instituto Cultural Brasil-Alemanha (ICBA), dirigido por Rolland 
Schaffner; a Jornada de Cinema de Guido Araújo e o Teatro Vila Velha, co-
mandado por João Augusto. 

A revivificação do imaginário hedonista e cultural levou uma nova 
migração de artistas e intelectuais a aportarem nas areias quentes e águas 
mornas das praias de Salvador, como Baby Consuelo e Vinícius de Moraes, 
que se juntaram a outros já estabelecidos na cidade. Roque Pinto (2000), ao 
estudar o uso turístico da “baianidade”, apontou como “genuína e idiossin-
crática” a expressão “ideia de Bahia”. Ele verificou que os elementos estéticos 
presentes nos produtos culturais disseminados pelos mass media corrobo-
ravam com a construção de uma imagem de um local idealizado em torno 
do sol, do mar, da alegria, do prazer etc.. Por isso, a cidade passou a receber 
adjetivos como “mítica, atemporal, praieira e festeira”, imagem propagada nas 
mídias,  nas artes, nos encartes e publicidades de turismo. Para ilustrar essa 
“terra prometida” que tinha o Porto da Barra como referência, o escritor e 
curador Diógenes Moura descreveu no artigo A lenda do barato total esse 
clima de liberdade cultural, social e sexual: 

Na época do lindo sonho delirante, o Porto da Barra, em Salvador, na Bahia, 
era a casa de todos nós. Uma pequena enseada em forma de lua crescente 
onde tudo era possível, nos fazia os mais felizes dos mortais, ali, onde al-
guém poderia sair nu do mar e aquele corpo ao sol era a mais poética das 
mensagens da natureza. Paz e amor para todos. O último baseado do dia 
sempre era a preparação para que pudéssemos aplaudir o pôr-do-sol. Fo-
ram tantos os personagens inesquecíveis, presentes e imaginários. De Jack 
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Kerouac a Baudelaire. De Jimmy Hendrix a Gibran Khalil Gibran. De Mar-
quinhos Rebu a Raimunda Nonata do Sacramento, a moça pobre do bairro 
do Curuzu que descia a rampa com seu porte de ébano em direção às areias 
e de lá voou para as passarelas de Milão e Paris, e voltou Luana de Noailles, 
a condessa. Os amigos dos amigos eram os nossos amigos e nada fazíamos 
a não ser viver, viver e viver naquele Porto da Barra. Apenas isso sempre foi 
muito. Tomávamos mandrix com água de coco para beijarmos a boca ver-
melha da psicologia no barato total que eram nossos dias. Assim passamos 
os anos 70 e o início de 1980. Indo e vindo do Porto da Barra, um lugar 
tão histórico quanto um acarajé ou como a mão estendida do poeta Castro 
Alves, na praça que leva seu nome, à beira da Baía de Todos os Santos… 
(MOURA, 2016, p.93)

Mesmo Gondim mantendo fortes relações com a identidade visual 
regional e ancorando-se na linguagem da cultura popular na qual tem ori-
gem, ele acompanhou essas novas vertentes. Quando ele registra o cenário, 
os figurinos, a intensidade de cores e formas dos objetos de ostentação sim-
bólica desses agrupamentos; seja em festas populares, cerimônias religiosas, 
seja nas roupas étnicas ou tribais que exibem um colorido desconexo e sem 

uma harmonia formal imposta pelos estilistas do mundo fashion; ele expres-
sa a existência de um contexto de gosto e estilo estético que a população não 
hesita em propagar. Esses, são replicados nas feiras públicas e nos centros dos 
municípios brasileiros e incorporados pelas populações das classes popula-
res como marca identitária de um estilo visual, ao qual Gondim denomina 
“Design Popular”, presente nas suas séries de Casa do Povo ou identificadas 
por ele ironicamente como “Casa Cor” (em menção a um projeto de design 
de interior de alto padrão patrocinado por diversas empresas do ramo da 
decoração).

Ele adotou os padrões multicoloridos e geométricos dos elementos 
da cultura popular como sua estética, conduzindo a fotografia por caminhos 
deslumbrantes para capturar pessoas; sombras e símbolos em seus padrões 
gráficos. Exemplo disso é patente em sua série de ensaios das barracas das 
festas de largo (fotos 03 e 04), cujo fim dessa tradição representa um dos seus 
maiores desapontamentos, destarte, com saudosismo e impotência menciona 
repetidas vezes a dramática falta de incentivos na preservação da expressivi-
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dade cultural baiana. Para ele, a arte popular demonstra toda a expressão es-
tética do gosto de sua gente, tratando-as como uma entidade espiritual, pois, 
segundo ele, “de tão bonitas de se vê na sua diversidade brasileira, se tocar, 
vira gente” (LIMA, 2018, p.184).

As barracas eram ricamente pintadas em estilo naif, explorando-se 
em cores primárias e quentes a temática de cada uma com os aspectos da 
cultura de tradição popular, como: Iemanjá, o caboclo, a sereia, o índio. Esses 
se juntavam ao grafismo dos tamboretes explorados com elementos geomé-
tricos retangulares, triangulares e estrelares, formando impressionantes ima-
gens caleidoscópicas modernistas. O estilo se reproduziu entre as barracas, 
cuja proposta caiu no gosto de todos, vindo a se tornar sinônimo decorativo 
e contemplativo da beleza unânime desses ambientes. Diversas fachadas das 
casas populares também obedecem ao mesmo padrão de cores e de grafismo, 
normalmente em duas ou três cores intensas, destacando-se as formas geo-
métricas. As portas e janelas retangulares, as paredes quadradas e na parte de 
cima em algumas estão presentes linhas retangulares, triangulares, perpendi-
culares, angulares, etc.. 

Nas imagens das festas de largo captadas por Gondim, o persona-
gem principal é o seu próprio olhar saudosista que percebe o fim trágico 
a que têm destino cenários como as fachadas das barracas, que mudam na 
mesma proporção que estão sendo lentamente substituídas as fachadas das 
casas e de outras construções populares. As paredes das barracas, antes de 
madeira ricamente coloridas de pano de chita, foram substituídas por ferro 
e plástico pintados com a logomarca das cervejarias patrocinadoras, assim 
como as portas e janelas da construção civil vêm dando lugar à transparência 
das esquadrias de vidro temperado, que impõem uma leveza e um senso de 
luminosidade aos ambientes mais modernos. Causam, talvez, uma impressão 
de pureza e limpeza ao ambiente, para parecer mais refinado e clean sem os 
excessos de detalhes ou rebuscamentos, próprios do gosto popular brasileiro 
originário da união de diferentes culturas e eras estilísticas, principalmente 
as remanescentes dos estilos colonial, barroco e africano que se mantêm até 
os dias atuais. 

A abundância de cores é a tônica desses ambientes festivos, cuja in-
tensidade das cores de padrão tricromática associa-se ao cotidiano e à geo-
metria propostas por Gondim. Ao cobrir seus temas com aspectos da clas-

se popular, ele distancia-se da postura amplamente divulgada como sendo 
elementos de uma cultura popular exótica dentro da cultura nacional, de-
nominada “folclore nacional”. Nesse contexto, as culturas populares têm sua 
importância porque dão continuidade às tradições e, para se imporem frente 
ao esfacelamento contínuo, estimulam o uso das narrativas de existência sob 
bases de uma racionalidade diferenciada, distinta da lógica ocidental e que, 
por isso mesmo, situam-se à margem dela. Assim, faz nascer uma ideia de 
projeção para o futuro sem o compromisso de desistir do passado, onde tudo 
faz parte da mesma existência.

Em uma atitude memorialista, ao fazer o registro desses temas, Gon-
dim contribuiu para o não completo esquecimento do passado dessas po-
pulações, pois, intuitiva ou conscientemente, sabia que seus registros iriam 
se encerrar quando novas formas de gosto e de elementos visuais surgissem. 
Saudosista, o fotógrafo olha com melancolia a mudança imposta pela indús-
tria de consumo que proclama novos gostos e desejos a cada ano e, por isso, 
tomou para si o papel de eternizar em imagem os cenários, os personagens 
e as sensações do passado, como se revivesse o colorido piscante dos neons 
das placas publicitárias da Praça Castro Alves de sua infância, eternizadas nas 
fotografias de Voltaire Fraga. 

A alteração dos costumes populares tem sido motivada também pela 
penetração das tecnologias, em especial, da difusão das câmeras fotográficas. 
O que Gondim não se dá conta é que ele também se tornou promotor da 
arte fotográfica e do acesso das populações ao consumo regular da cultura de 
massa, impulsionada pela indústria para criar um mercado consumidor de 
imagens. Ele relata que, no início de suas andanças por Bom Jesus da Lapa, 
no interior da Bahia, havia cerca de 40 cenários de fotografias e diversos fo-
tógrafos, mas, em seu retorno na última vez, só havia um. Isso é justificado 
porque todos os romeiros carregam consigo celulares e fazem suas próprias 
selfies com a imagem do Bom Jesus.

Ao denunciar o impacto dessas mudanças declaradamente com gran-
de nostalgia e revolta pelo esquecimento do passado, Adenor passa a ser mais 
conservador do que a própria população, que aceita com resignação as novas 
tendências de estilo, alterando os elementos figurativos e decorativos de seu 
ambiente. No entanto, ele não tem consciência de também fazer o papel de 
divulgador das novas tendências da indústria. De fato, trabalha contradito-
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riamente para dois senhores e se torna agente do passado e do futuro, não 
percebendo que seu papel memorialista se choca com seu papel contempo-
râneo de mensageiro das mudanças de estilo. Ao despertar para as novidades 
estéticas e de mercado, provoca uma disseminação dos modismos onde o 
novo se impõe ao velho, fazendo com que as gerações antigas sucumbam 
diante das mais novas. Nessa discussão, ele aponta um possível conceito do 
feio e do belo: 

Hoje são umas barracas tubulares, feias, horrorosas. A lona com marca das 
cervejas patrocinadoras da festa. Antes havia dois tipos, a barraca de comida 
e um bar onde vendia bebida. A barraca de comida tinha uma mesa no cen-
tro, o teto era cheio de papéis de coisas de candomblé e um jarro na mesa. 
Era uma coisa linda! Mas acabou. Era uma coisa para se tombar. Eu tentei.
(…) Eu achava que pelo fato de ter a cultura primitiva a escola (Universida-
de) poderia interpretar aquilo, fazer um estudo. (LIMA, 2018, p.187).

Tal configuração das diversas imagens de Gondim e de sua postura 
faz remeter à eclosão do movimento internacional da Pop Art (1956-1966), 
que não só reflete em sua formulação estética a iconografia popular, como se 
aproveita dela para propor um diálogo com os produtos de massa ou com 
os ídolos de uma mídia banalizada, descartável e glamourizada. Ela também 
se caracterizou por ser o meio artístico por excelência da democratização e 
massificação das artes e dos conceitos advindos do resultado das técnicas 
de impressão e principalmente de registro como a fotografia. Como legado 
estético da Pop Art, a fotografia tornou-se então crítica à crescente indústria 
cultural, como foram amplamente as abordagens de fotocolagem que des-
tacavam a reprodutibilidade das grandes obras universais como parâmetro 
para repensar a descontextualização e a essencial mutabilidade das imagens. 
Assim como, Benjamin previu o acesso aos bens de consumo por esses gru-
pos, que transformaram os meios de comunicação em emissores de notícias, 
que são ao mesmo tempo consumidas, registradas e veiculadas pelos pró-
prios consumidores. 

Dessa abundância de estilos presentes na obra de Gondim, merece 
também destaque aquela com ênfase visual nas cores, linhas e formas com 
traços muito próximos ao Abstracionismo (Geométrico e Informal). Artistas, 
liderados por Hélio Oiticica e Lygia Clark e inspirados em Malevitch, Mon-
drian e Kandinsky, usavam sua expressão individual e autônoma para abolir 
o rigor técnico. A ordem estética Informal girava em torno de fatores como 

intuição, percepção, subjetividade, inexatidão; guiando o artista a gerar sua 
obra para exprimir as energias e forças interiores. Já na ordem Geométrica os 
artistas se dividiram em duas correntes distintas, uma baseada no geometris-
mo e na exatidão, que eliminava qualquer vestígio de subjetividade, e outra 
que encontrava no uso e na escolha diferente da cor, da forma e dos traços o 
propósito do artista. 

Mesmo rejeitando quaisquer influências artísticas e não tendo de fato 
vivenciado o período dessa geração, quando Gondim utiliza em algumas de 
suas imagens uma perspectiva distinta geométrica, que resulta em uma con-
venção arbitrária da fotografia, vêem-se traços desse movimento em sua obra. 
Com isso, ele transforma diversas estruturas e edifícios em formas e linhas 
geométricas que preenchem cada clique. As luzes e sombras, bem como as 
silhuetas perdidas no cenário fazem o resto. Impossível não sentir uma certa 
sensação de solidão e isolamento quando explora em seus disparos os concei-
tos de simplicidade e simetria.

Na foto 05, por exemplo, o personagem, como um anjo alado, equili-
bra-se no andaime em uma cena geométrica preta e branca a qual o fotógrafo 
divide pela regra dos terços, ocupando apenas os dois sextos inferiores da 
imagem, causando um impacto visual de suspensão da respiração para quem 
observa a operação pulsante do operário que parece se sustentar na moldura 
(inexistente) da foto. Nessa obra, Gondim não anula sua relação expressio-
nista e denuncia com singularidade e singeleza que Salvador mantém um 
discurso do negro reduzido à escravidão, instituindo-o como serviçal de uma 
cidade moderna ainda calcada no desequilíbrio entre a vida operária e a vida 
dos que ascenderam.

Já na imagem bicromática (foto 06), ele explora os tons de azul e preto 
dispondo os elementos em apenas dois terços laterais que recebem ilumina-
ção de um sol poente à direita da foto. O fotógrafo está em um plano logo 
abaixo de onde observa no canto direito, um jovem escalando uma ponte e 
admirando a escultura de autoria do renomado escultor baiano Mestre Didi 
(filho da Ialorixá Mãe Senhora), que celebra a Ancestralidade africana e está 
localizada em uma Praça à beira mar no Rio Vermelho. Os dois elementos 
principais conectam-se pelos fios dispostos transversalmente onde explora 
recursos das forças lineares para enfatizar uma perspectiva dinâmica entre os 
elementos. O fundo da imagem é completado por um céu em tons de azul, e a 
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borda inferior é alinhada ao horizonte unida a uma faixa azul escura do mar. 

Como dito anteriormente, Gondim é um artista dotado de conhe-
cimento da simbologia das religiões e da cultura baiana, por isso consegue 
ver no universo visual do cotidiano os paralelos que se formam e traz para o 
campo visual da foto as relações existentes entre as duas esculturas. No can-
domblé, é atribuído ao orixá masculino Ogum o título de senhor do ferro, ou 
ferreiro, responsável pelas forças da metalurgia e de dominação da natureza, 
que sob a forma de um guerreiro possuía um grande poder de comunicação. 
Essa entidade é atribuída às pessoas aguerridas, como os dois personagens 
das imagens de Gondim.

Em cada uma dessas cenas aparece uma única e solitária figura hu-

mana, retratada como um ponto pequeno no meio da imensidão do espaço 
que a envolve. Essa demanda por integrar o espaço em sua obra o leva a criar 
uma escultura ou uma arte espacial cuja base ou suporte fora abolido. Obe-
decendo às leis da perspectiva, Gondim lança mão das linhas e dos elementos 
retos para integrá-los ao espaço, deformando ou recortando a imagem em 
partes em um plano bidimensional, que contraditoriamente resulta na sensa-
ção de tridimensionalidade representada sobre superfícies planas. Já a centra-
lidade do ponto focal no campo visual, que conduz o olhar do espectador às 
figuras humanas nas duas imagens, é promovida pelo arranjo perpendicular 
do plano de representação em relação ao eixo configurado nas linhas ou fios, 
permitindo também ao espectador projetar-se para dentro da imagem como 
um ser participante da cena.

O movimento abstracionista ganhou força na tentativa de descons-
truir a ideia do espaço real através de versáteis experiências estéticas e de 
pontos de vista inusitados, reforçando a estrutura geométrica, o que veio a 
promover uma ruptura com o conceito de real e de narrativa linear. Nessa 
busca de romper com tal conceito, chegou quebrando paradigmas e provo-
cando o abandono da figura e das questões presas à realidade. Com isso, mui-
tos artistas sentiram-se libertos das exigências impostas pela arte figurativa 
e representativa, estimulando uma nova concepção e estado de espírito, es-
pecialmente naqueles que viam na ênfase dada à exatidão da fotografia um 
aprisionamento estético, que Gondim irá romper em muitas de suas imagens, 
inclusive questionar a narrativa sequencial destas.

Outro elemento característico no Abstracionismo Informal é a noção 
de corporalidade que faz ressaltar a visualidade e o movimento das figuras de 
Lígia Clark e ao Parangolé de Hélio Oiticica, quando esse último percebe no 
samba uma livre expressão e uma desinibição intelectual. Gondim toma essa 
corporalidade também como tônica de suas muitas imagens, como é o caso 
quando captura cenas como as do grupo de samba de roda Lindro Amor, de 
São Francisco do Conde, em uma apresentação no Pelourinho, em Salvador, 
em 18/05/2013 – (foto 07), na qual, de forma lúdica e performática, preenche 
a vontade do espectador de deixar a passividade para trás e lhe permite fa-
zer parte da obra sentindo, interagindo e imaginando. A dança, a mistura de 
cores, a ilusória sonoridade do ritmo que faz rodopiar a sambadeira com seu 
corpo (sem cabeça) frenético e executa um giro com a saia que corporifica 
o movimento. A proximidade de Gondim nessa foto permite que o vento 
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produzido pela força do giro da saia quase toque o rosto do espectador da 
imagem. As cores intensas quentes criam uma ilusão de um cata-vento ou de 
uma chama que se dissipa projetando um calor intenso nascido do corpo da 
sambadeira. Nesse mesmo caminho, o fotógrafo, consciente dos resultados 
que busca, declara: “nessa confusão conceitual ou acadêmica vou com outros 
olhares, passageiro para um encontro inevitável com o retrato. Extendido!… 
Roda saia, roda mundo, roda pião na palma da minha mão…” (GONDIM, 
FACEBOOK, 2017). 

Nessa dança, ele procura sempre incorporar alguns elementos como 
os símbolos da mestiçagem característicos da cultura baiana e da relação do 
homem com a natureza tropical no seu contato com a rua, o povo e a vida, 
em especial à vivenciada pelos adeptos do candomblé, religião que tem na 
música e dança partes importantes de suas cerimônias2. Nas rodas de samba, 

2 O termo Candomblé é uma palavra cruzada do termo quimbundo candombe (dança com atabaques) 
com o termo Iorubá ilé ou ilê (casa), que significa “casa de dança com Atabaques”, ou dança em 
homenagem aos deuses.

de capoeira ou do candomblé, o elemento unificador é o toque dos tambores, 
berimbaus e atabaques que incitam os corpos a girarem em movimentos cí-
clicos e a se tocarem. Nessa imagem, Gondim torna o ato de fotografar algo 
tão natural quanto uma dança, quando estabelece um diálogo entre ele, a mo-
delo e a luz, trazendo como resultado uma sedutora imagem desorientadora. 
O que a câmera faz é captar, com sua tecnologia e em baixa velocidade, o mo-
vimento rápido da dançarina, gerando uma sensação similar a que é percebi-
da em sua mente durante o rodopio, o prazer de libertação de um momento 
fugaz, pois liberdade é fazer o que se gosta. 

Em um ritmo sincopado do som dos atabaques, muitas vezes acom-
panhado pelos efeitos de uma bebida etílica, a mente entra em transe, desven-
cilhando-se de um corpo preso às limitações físicas, sociais e morais. Com 
isso, o corpo em movimento atinge um estado de catarse e percebe o cor-
po próximo do sagrado, num estágio de libertação psíquica que faz superar 
traumas, opressões e medos, levando o indivíduo a experimentar diferentes 
emoções no caminho da cura e da purificação espiritual. Essas manifestações, 
por outro lado, também podem ser comparadas às apresentações teatrais, 
que Aristóteles interpretou como uma forma do ser humano se libertar; pois 
quando as paixões e as diversas emoções eram transmitidas no drama repre-
sentado conseguia provocar na plateia uma espécie de purificação da alma.

Como na tragédia grega, através da fotografia, o fotógrafo permite a 
comunhão de uma experiência na qual a memória do corpo remete a uma 
tradição secular que provoca uma sensação de retorno às origens em alta ve-
locidade. Algo em torno do que Nietzsche já havia desenvolvido, no final do 
século XIX, em O Nascimento da Tragédia (2011) ao analisar a tragédia grega. 
Ele percebeu nesse gênero a melhor representação do espírito harmônico dos 
dois princípios ou dimensões complementares do real ou formas de ver o 
mundo: a postura apolínea objetiva e a postura dionisíaca emocional. Ao se 
dar conta de que o mundo caminhava há séculos para uma universal cele-
bração da “serenidade” teórico-científica com a consolidação da metafísica 
imposta desde o princípio pela filosofia alexandrina, Nietzsche evocou o re-
torno às origens através das artes, pois essa, ao dar esperança, tem o poder de 
encantar positivamente o homem.

Posteriormente, Walter Benjamin também veio a proclamar a relação 
poética e revolucionária da fotografia quando afirmou que mesmo “a técnica 
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mais exata pode dar às suas criações um valor mágico” (BENJAMIN, 1994, 
p.94). Além disso, passou a compreender que, dicotomicamente, as novas téc-
nicas começaram a retratar a história, focando na reelaboração de um novo 
discurso a partir do campo de visão das massas, auxiliando na reelaboração 
da história dos povos a partir da perspectiva dos vencidos, como elementos 
de base da narrativa contemporânea. Nessa Tese benjaminiana, as imagens 
técnicas proporcionaram a construção de narrativas de forma não linear e 
mais democrática, cujas bases na memória coletiva romperiam o continuum 
da história. 

Esse rompimento com a ideia de linearidade histórica foi estabeleci-
do na obra de Adenor Gondim que encontrou, não apenas na expressivida-
de cultural dos habitantes de Salvador, mas também na própria morfologia 
triangular da cidade, cujo vértice é o Farol da Barra, a explicação da sua na-
turalidade e impressionante beleza. A imagem (foto 08) intitulada Para onde 
vou! é um bom exemplo disso. Nela, vê-se a silhueta de sete homens magros 
em marcha. Cabisbaixos, cansados e em postura curvada, seguem um mes-
mo caminho de volta, em um processo evolutivo de retorno ao princípio, ou 
ainda, à casa após um dia de intenso trabalho ou de mergulhos que fizeram 
no mar e no passado.

Em uma imagem onde o vermelho, o laranja e o preto se alternam 
e a terra preta se une aos homens como que feitos do mesmo material, o sol 
em crepúsculo pincela o céu em tons de vermelho alaranjado, criando um 
contraste dos homens em contraluz. O primeiro lidera a marcha de silhuetas 
e segura um objeto em suas mãos, talvez uma caixa de cigarros, um celular 
ou um controle, guiando-os. Sem obstruir a cena nem interferir no decorrer 
dos acontecimentos, Adenor, usando uma grande profundidade de campo, 
opta pelo distanciamento e passa a não ser percebido pelos marchantes. Para 
captar o instante único onde os elementos conjugam-se, algumas dúvidas são 
lançadas: para onde seguem? A qual destino rumam? Porém, jamais se neces-
sita saber de onde vieram, porque para essa questão já foram dadas todas as 
respostas.

Ao usar os altos contrastes e recursos de pontos em destaque, a obra 
de Gondim resulta em um estilo visualmente forte ao apresentar momentos 
contemplativos e capazes de hipnotizar seu espectador. Gondim alia sua per-
cepção estética a um modo de olhar Salvador como se dali houvesse brotado, 

transformando a cidade numa beleza reta, aos moldes da arte do “retangu-
linho”, como ele mesmo costuma conceituar a fotografia. Apesar dos altos 
contrastes sociais que ainda separam as diversas Salvador – a de baixo, a de 
cima, a do centro, a das margens e periferias – a fotografia de Gondim ainda 
espalha a esperança proposta pela arte, apresentando assim uma interpreta-
ção singela e conclusiva de sua missão como fotógrafo e da maneira como viu 
o mundo em seu tempo e espaço:

Eu tinha que fazer minha pedra fundamental. Quando ela vai ser vista, 
quando ela vai ser vivida, não estou preocupado. Mas eu quero, por exemplo, 
que amanhã ou depois, meu maior desejo seria esse, não é de ganhar dinhei-
ro, é que dissessem pelo menos isso: – Olha, no tempo desse cara o mundo 
era assim. Ele viu o mundo dessa forma! […] É o que mantém meu olhar 
aceso – A esperança, apesar dos pesares, tem tantas coisas belas na vida! É 
uma das coisas que tenho a compartilhar. Nem tudo está perdido! (LIMA, 
2018, p.192)
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Conclusão

Ao constatar a presença do pensamento e da vida que há nas imagens, 
esse estudo verificou como a obra fotográfica de Adenor Gondim auxiliou no 
processo de identidade dos indivíduos fotografados, no reconhecimento so-
bre si mesmos e no pertencimento a um determinado tempo e espaço. Logo, 
concebeu-se que está em desenvolvimento um autorretrato das cidades e dos 
indivíduos, tornando possível a produção de uma narrativa da história das 
sociedades por meio de um banco de imagens memoriográfico. Entretanto, 
demandam-se políticas culturais e educacionais para adoção de estratégias 
de manutenção, arquivamento e disponibilização dos variados acervos foto-
gráficos públicos e privados, como o de Adenor Gondim e de tantos outros 
fotógrafos que registraram a cidade, para que seu acesso chegue às popula-
ções fotografadas, aos pesquisadores e às futuras gerações.

Canonizando o popular, Gondim evoca o espírito revolucionário das 
artes, conclamando ao mesmo tempo o som, o colorido e a intuição de Dio-
nísio, a luz, a racionalidade geométrica de Apolo e, assim, emancipa a Arte, 
não pela exceção, mas por aquilo que é regra e que dá forma a uma civilização 
ancorada no gosto do povo. Executa-se, dessa forma, uma transgressão às 
normas dos modelos seguidos para os quais os grupos hegemônicos ditavam 
moda. Onde Gondim faz o retrato do outro baseado no que vê, pois identifica 
a vontade de projeção do outro. Dessa forma, ele registra pensando no que o 
outro deseja ver e como precisa ser visto, buscando no olhar do outro o olhar 
de si, abrindo passagem para as novas visualidades e promovendo o início 
de outros processos e noutro tempo, no qual as gerações atuais o veem como 
mestre, guia e condutor. 

Tomando isso como base, as novas gerações de fotógrafos poderão 
procurar novos modos de reapresentar e de ver o mundo e suas cidades, e 
despojarem-se para revelar virtualidades até então desconhecidas e que, en-
fim, tomem a liberdade de fotografar o silêncio, a ventania, o perfume, o aler-
ta da luz, as energias cósmicas, as palavras das pedras…
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JUCHITÁN (1979-1989)
A CONSTRUÇÃO DE UM ENSAIO FOTOGRÁFICO 
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RESUMO

Nossa Senhora das Iguanas é um retrato, 
assinado por Graciela Iturbide, de uma 
mulher de traços indígenas que exibe 

uma inegável intensidade no semblante. 
Nesta imagem o humano e o animal se 

amalgamam em um ser mítico. No México, 
Iturbide conviveu com as mulheres que 

posam em suas fotografias por uma década. 
Em contramão a uma produção acelerada de 
fotografias de povos à margem da sociedade 

ocidental (ROUILLÉ, 2009, p.176), Iturbide 
constrói, em dez anos de estadias longas, 
o ensaio que nos mostra um tempo-lugar 
que não é referente a algo pré-existente: 

um conjunto de imagens nas quais habitam 
sujeitos fotográficos míticos em Juchitán. Este 

artigo busca identificar no corpus imagético 
da Juchitán de Graciela Iturbide traços de 

uma construção ficcional de uma imagem-
mundo-possível (DUBOIS, 2017, p.44).
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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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A partir do exercício de olhar as imagens produzidas por Graciela 
Iturbide para a obra Juchitán (1979-1989), percebemos que prevalece uma 
grande quantidade de retratos de mulheres. Retratos antropozoomorfizados, 
nos quais mulheres se amalgamam com iguanas, assim como retratos de um 
rosto escondido ou duplicado. As mulheres se embaralham ao que as cercam. 
Retratos de mulheres que não nos parecem retratos à primeira vista, mas que 
ainda carregam a visualidade e o gesto dos retratos posados, pensados. De-
bruçaremo-nos à análise de três retratos em Juchitán e como as construções 
das imagens nos permitem pensar uma fotografia construída de forma dialó-
gica e que resulta em uma ambiência fabulatória. As três fotografias se intitu-
lam Nuestra Senõra das Iguanas, Serafina e Magnólia II.

Cada imagem fotográfica que compõem o corpus são objetos singula-
res e que não se encerram nos apontamentos propostos: a imagem fotográfica 
é nômade ao ser observada, é construída a partir dos detalhes e de suas par-
ticularidades. As fotografias, em transformação constante, são um organismo 
em expansão, um mundo que se reinventa a cada aproximação. 

O primeiro e natural movimento que fazemos é o de reconhecimento 
das obras. Georges Didi-Huberman (2010, 2012) desafia-nos a olhar a ima-
gem Para ele, “uma imagem bem olhada seria, portanto, uma imagem que 
soube desconcertar, depois renovar nossa linguagem, e, portanto, nosso pen-
samento”. (2012, p.217) Em seguida, a partir do que observamos nas fotogra-
fias, André Rouillé, François Soulages, Philippe Dubois, Susan Sontag, Ronal-
do Entler, Kátia Lombardi e Susan Dobal nos aproximam das questões que 
envolvem o estudo da fotografia no contemporâneo, as aproximações com 
o que chamamos de realidade e as possibilidades de fabulação presentes no 
ensaio Juchitán.

1. Nossa Senhora das Iguanas 

Uma mulher com suas iguanas. A fotografia de Graciela Iturbide, 
Nossa Senhora das Iguanas é um retrato de uma mulher que posa com expres-
são de coragem. Ela mantém o olhar fixo para onde não podemos ver, para o 
fim, para cima; longe de um olhar de complacência, ela olha com dignidade 
irrefutável. Seu corpo levemente arqueado para trás sustenta uma expressão 
potente e um buquê de iguanas igualmente altivas.

do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará e professor Asso-
ciado I do curso de Cinema e Audiovisual da UFC, concentrado principalmente nas áreas de fotografia, 
teoria da imagem e estética do audiovisual. É coordenador do Seminário Temático Interseções Cinema e 
Arte da SOCINE e vice-coordenador do GT Comunicação, Arte e Tecnologias da Imagem da COMPÓS, 
que terá início em 2019. Líder do IMAGO - Laboratório de Estudos de Estética e Imagem, registrado no 
Diretório do CNPq, Osmar Gonçalves coordena também o projeto de pesquisa Do visível ao inapresen-
tável: apontamentos sobre a fotografia brasileira contemporânea, financiado pelo CNPq (Edital Universal 
- MCTI/CNPQ Nº 01/2016). Organizou os livros Narrativas Sensoriais: ensaios sobre cinema e arte 
contemporânea (Circuito, 2014), ganhador do Prêmio FUNARTE de Estímulo à Produção Crítica em 
Artes Visuais e, junto com Susana Dobal, Fotografia Contemporânea: fronteiras e transgressões (Casa das 
Musas, 2013). Realiza ainda atividades como parecerista/consultor para CAPES, CNPq e para diversas 
revistas nacionais e internacionais na área de Comunicação, Fotografia, Cinema e Artes. Contato: osmar-
goncalves@hotmail.com. Figura 1 - Nuestra Señora das Iguanas - Juchitán (1979-1989)
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Como Medusa1, a mulher exibe plenamente seus répteis na cabeça, ela 
os sustenta de forma majestosa e as iguanas são parte integrante dela. Nuestra 
Señora permanece inabalável. O olhar de dois dos animais que a mulher sus-
tenta ao redor do seu rosto seguem o seu olhar; nesta imagem o humano e o 
animal se amalgamam em um ser mítico. As seis iguanas se direcionam para 
fora, como guiadas pelo olhar da Nuestra Señora. Feitos da mesma matéria, os 
seus olhos são todos os olhos presentes e pertencem a um só ser.

De traços indígenas, a mulher exibe uma inegável intensidade no 
semblante. O nome da mulher é Zobeida Díaz, vendedora de iguanas e ou-
tros répteis que caminhava para a feira quando foi interceptada por Iturbide, 
que a convence a posar. Em doze imagens, as iguanas se movimentam, impa-
cientes em cima da cabeça da mulher que, muitas vezes, oferece um sorriso 
tímido para a câmera. Zobeida sorri em algumas, e sustenta, na maioria das 
fotografias, a coroa de iguana com suas mãos. Já em outras encara a lente de 
volta, porém em somente uma oferece esse olhar. E é apenas esta imagem que 
é escolhida para compor o ensaio Juchitán das mulheres.

A fotografia data de quarenta anos atrás, 1979. No ano em que foi ex-
posta pela primeira vez, recebeu diversos prêmios internacionais e, ao longo 
dos anos, continua a ser uma imagem emblemática de Juchitán e da região. 
Sobre a fotografia, Iturbide (2016) comenta: “Apenas uma foto, das doze que 
tirei, gostei, porque foi a única em que os iguanas ergueram a cabeça como se 
estivessem posando diante da minha câmera.”2

No remoto istmo de Tehauantepec, México, Iturbide conviveu com 
as mulheres que posam em suas fotografias por uma década, entre 1979 e 
1989. A fotógrafa aprendeu as propriedades afrodisíacas dos répteis e morou 
em suas casas. Graciela afirma: “Não apenas permitiram que eu as fotogra-
fasse  como tomaram a iniciativa de me mostrar coisas.  Passei a descrever 
Juchitán através dos olhos delas e ao mesmo tempo dos meus”. O impacto 

1 Medusa (que em grego se traduz como algo perto de guardiã, protetora), na mitologia grega, é um ser 
do sexo feminino que quem olhasse em sua direção era transformado em pedra. Medusa era, em alguns 
relatos, sacerdotisa do tempo de Atenas. Medusa cedeu a um desejo. A deusa Atenas transformou seu 
cabelo em serpentes e deixou seu rosto irreconhecível e horrendo.

2 Fala concedida à Dorrit Hazarim em entrevista para o livro Instante Certo de 2016.

do ensaio Juchitán das mulheres que percorreu o mundo, deu-se também na 
vida de Iturbide que recebeu reconhecimento internacional e diversos prê-
mios pela obra.

Com o feminismo ocidental em marcha acelerada  naqueles anos 1980, a 
publicação do ensaio foi recebida com frisson. E não tardou para que a ima-
gem da señora de olhar confiante e iguanas na cabeça fosse incorporada à 
galeria de símbolos do movimento. (HARAZIN, 2016, p. 327)

Para Dubois (2017), os anos 1980 marcam um período de invenção 
da fotografia como objeto teórico. Em contrapartida ao que ocorria nas déca-
das de 1960 e 1970 de forte presença estruturalista e comparativa da imagem 
fotográfica com o texto escrito. Por conseguinte, por volta desta década, o 
estudo da imagem fotográfica começa a compreender a fotografia como uma 
linguagem própria e não necessariamente comparativa a outras linguagens, 
como a escrita.

A afirmação de um campo considerado ainda novo e a descoberta de 
uma especificidade são tentativas de desvendar as características da imagem 
fotográfica que a tornam única. Questiona-se a ligação com o que chamamos 
de real, a partir do dispositivo técnico à qual se vincula. Questiona-se tam-
bém a criação fotográfica nos campos teóricos em busca de uma especificida-
de da fotografia como linguagem.

(...) essa conquista de uma terra virgem se faz também em um momento de 
transição (o pós-estruturalismo) em que a primazia do texto (e da língua) 
é contestada pelos estudiosos da estética e trabalhada pela afirmação pro-
gressiva dos valores da imagem, finalmente tomada em consideração por ela 
mesma. (DUBOIS, 2017, p.37)

Argumenta-se o deslocamento da imagem que passa a não ser mais 
entendida como um texto, mas “vista” em sua dimensão visual. O sentido da 
visualidade fotográfica sofre três valorações que Dubois (2017, p.37) aponta: 
a da sensação - plástica, da percepção - fenomenológica e da contemplação – 
estética. Ao ser sentida, Nuestra Señora das Iguanas é uma imagem de um ser 
que amalgama os animais e a mulher que posa, distanciamo-nos a entende-la 
como uma feirante e aproximamos de contemplá-la como um ser híbrido, 
mítico, uma divindade. 

Juchitán, o ensaio de Graciela Iturbide de 42 imagens fotográficas, foi 
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concebido entre 1979 e 1989. As imagens de Iturbide, deste período, adentra 
o contexto de estudo de sua especificidade visual, como forma de produzir, 
pela visualidade, um conhecimento próprio, desvinculado, em parte, da lin-
guagem escrita e próximo ao diálogo com o fotografado.

Graciela Iturbide nasceu, em 1942, na Cidade do México. Conta, em 
entrevistas3, que seu maior desejo sempre foi independência. A princípio, 
pensou em ser escritora, mas, por crescer em uma sociedade tradicional pa-
triarcal, a saída para certa independência era o casamento. Casou e teve três 
filhos. Foi a partir do apoio do marido que Graciela inicia os estudos na facul-
dade de cinema. A proximidade com a fotografia se constrói intuitivamente: 
o pai sempre fotografava e as imagens a encantavam. Já no Centro Universi-
tário de Estudos Cinematográficos, Graciela começa a acompanhar, tanto em 
estúdio e laboratório quanto em expedições fotográficas, o fotógrafo Álvarez 
Bravo que se torna seu mentor. Ela começa a fotografar, com mais frequência, 
após a morte repentina da filha de seis anos, Graciela tinha 28 anos. É quando 
segue a separação, também. Durante os anos seguintes, Iturbide frequenta ce-
mitérios e se interessa pelos ritos do enterro em suas imagens. A percepção da 
fotógrafa se cerca de temas como rituais, a sexualidade, o cotidiano e o papel 
da mulher na sociedade mexicana.

O processo da fotógrafa tem o tempo próprio, ela afirma4 que se de-
mora o quanto sente que deve. Em Juchitán (1979-1989), o movimento que 
Graciela faz é o de construir suas imagens que mostram a visualidade da 
existência destas mulheres e de retorno à essas mulheres e ao que lhes é mais 
importante. Entre as fotografias, o rito da quinzeñera, o casamento que se dá 
com uma sacerdotisa mulher, o ato de banhar-se, beber e a constante mistura 
das mulheres com os animais do lugar. O trabalho de Iturbide se integra a 
uma possibilidade de construir imagens fotográficas de tempo mais lento. 
Cada lugar tem um tempo e cada fotografia parece estar em seu próprio tem-
po. Suspenso. Pensado. Demorado. Único. “hay tempo, hay tempo”. Lembrete 
que encabeça na mesa do ateliê de Álvarez Bravo, mentor de Graciela Itur-

3 Acesso em: https://revistazum.com.br/revista-zum-9/passaro-solitario/; http://www.eltiempo.com/
bocas/la-fotografa-mexicana-graciela-iturbide-en-entrevista-con-la-revista-bocas-71146; http://
cuartoscuro.com.mx/2014/07/graciela-iturbide-obsesion-por-la-fotografia/ - 29/05/2018.

4 Acesso em: https://revistazum.com.br/revista-zum-9/passaro-solitario/ - 29/05/2018.
Figura 2 - montagem das fotografias de arquivo de Graciela Itur-
bide - Juchitán (1979-1989)
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bide, e que se torna, também, um lema sobre o fazer fotográfico de Iturbide.

Em contramão a uma produção acelerada de fotografias de povos à 
margem da sociedade ocidental (ROUILLÉ, 2009, p.176), Iturbide constrói, 
em dez anos de visitas e estadias longas, o ensaio que apresenta no final dos 
anos 1980 e nos mostra um tempo-lugar que não é referente a algo pré-exis-
tente: Iturbide cria um conjunto de imagens nas quais habitam sujeitos foto-
gráficos; vistos como emblemáticos e míticos em Juchitán. 

Do instante decisivo aos tempos fracos, em menos de um quarto de século 
o mundo se esvaziou; a fotografia-documento partiu-se; transformaram-se 
a ação, o trabalho e os homens, como, aliás, também, a maneira de fotogra-
fá-los. No “instante decisivo”, a foto era captada às pressas. (...) Um novo 
ator emerge ao lado do fotógrafo: o fotografado, o Outro. O roubo é, então, 
sucedido pela troca, pelo diálogo. (ROUILLÉ, 2009, p. 177)

A intimidade que Iturbide obtém ao longo da década que convive 
em Juchitán percebe-se em suas imagens. A paciência ao fotografar demanda 
pertencimento e envolvimento. Na obra de Iturbide, há poucos ensaios que 
se constroem em poucos dias, costuma-se levar meses, anos.  Em entrevista, 
a escritora Fabienne Bradu5, Iturbide arremata sobre sua relação com a foto-
grafia: 

Fotografia não é a verdade. É o fotógrafo que interpreta a realidade e a re-
constrói de acordo com suas emoções e conhecimentos. Sem a câmera você 
vê o mundo de um jeito. Através das lentes você sintetiza o que você é e o 
que aprendeu. No fundo você está sempre fazendo o seu próprio retrato. Está 
interpretando. (ITURBIDE apud HARAZIN, 2016, p. 325-326)

No final dos anos 1980, marca-se o período em que o valor referen-
cial, da fotografia-documento, encontra-se em declínio (ROUILLÉ, 2009, 
p.135). Entre os dois marcos da fotografia-documento, Rouillé (2009) cita 
o artigo O Instante Decisivo de Henri Cartier-Bresson de 1952 e A Câmara 
Clara de Roland Barthes de 1980, o culto à representação resplandece: a foto-
grafia como marca e impressão, designada à representação de outrem. 

Para Rouillé (2009), a fotografia-documento se beneficia em duas 

5 Acesso em: https://nitidafotografia.wordpress.com/2016/06/15/graciela-iturbide/ - 29/05/2018.

frontes: por permitir a proximidade com o mundo desconhecido e por ter 
relações com a modernidade. Ao nos aproximarmos do fim do milênio, ou-
tras tecnologias se fazem presentes e a fotografia adapta-se às mudanças nas 
formas de ver. O regime de verdade6, por conseguinte, a forma que percebe-
mos as imagens fotográficas mudou. Rouillé (2009) afirma que a fotografia 
não mostra ‘mais e melhor’ nem ‘pior’ que a realidade, a fotografia é outro 
algo, ela “mostra alguma coisa diferente, faz surgir outras evidências, por pro-
por novos procedimentos de investigação e a colocação do real na imagem” 
(ROUILLÉ, 2009: 41).

O ser da fotografia, logo, não só reside em um procedimento material, 
como já desconfiava Barthes (1984), mas residiria em questões invisíveis e 
que ao olharmos uma fotografia, produziríamos sua verdade. Rouillé (2009, 
p.174) aponta para uma busca da fotografia que oscile entre a existência das 
coisas, as características próprias da fotografia e que agregue uma disposição 
imaterial. É preciso “procurar novos pontos de referência no espaço contem-
porâneo”, nos alerta.  A extensão do real é composta por problemas, fluxos, 
afetos, sensações, intensidades, fatores próprios da imagem fotográfica e que 
devem ser entendidos como construtora de sua visualidade. 

Esse desafio se dirige ao projeto documental e consiste em inventar uma 
prática fotográfica que aceita que o campo visual esconde e exige invisíveis 
que ele não dependa somente do olho, mas também do espírito. (ROUILLÉ, 
2009, p. 175)

Para André Rouillé (2009), o deslocamento do lugar de mimese da 
imagem fotográfica se dá ao refletir que “a fotografia por documento que seja, 
não representa o real e não tem de fazê-lo; que ela não ocupa o lugar de uma 
coisa exterior; que ela não descreve. (...) ela fabrica o mundo, ela faz aconte-
cer” (2009, p.72). 

A ideia de autonomia da imagem que não se atrele a obrigação de ser 

6 Segundo Foulcault, o regime de verdade é o conjunto de regras que conduzem a um determinado 
resultado com o intuito de validar. Um discurso eleito pela sociedade como legitimo no processo de 
produção de valores. Ver mais em: Foulcalt e a crítica da verdade de Cesar Candiotto de 2010.  <<https://
books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=aasTpW0MUTcC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Foucault,+19
99+verdade&ots=2o6ll3ikka&sig=jeb34jhPuCz4xC3zZW0l-GfYkNo#v=onepage&q=Foucault%2C%20
1999%20verdade&f=false>>  Acesso em: 03/08/2018.
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semelhante a algo já preexistente, mesmo que o aparelho traga, de forma im-
bricada em sua dimensão técnica, a premissa de ser um vestígio. Trata-se de 
pensar a imagem fotográfica como um processo de construção com fatores 
diversos, com elementos visíveis e não visíveis que a interpelam. São incon-
táveis as potências criativas que circundam a imagem fotográfica e que a for-
mam ao nosso olhar. Para Rouillé (2009), assim como a imagem fotográfica 
é construída, o verdadeiro fotográfico é “uma produção mágica” (2009, P.62).  

Como produção de um ser mítico, ao criar Nuestra Señora das Igua-
nas, também se cria uma ambiência diferente, de um estado das coisas que 
o ser mítico habita. Construída, a imagem fotográfica escolhida é a que nos 
mostra uma mulher e suas iguanas, partes integrantes de um só ser. Fabu-
lamos que o exercício de escolha da imagem para compor Juchitán (1979-
1989), dentre as doze imagens feitas de Zobeida, pode ser aproximado de 
escolher por olhar o extraordinário, o que escapa de um curso ordinário das 
coisas. Ante doze opções de fotografias, o sorriso carregado de timidez ou a 
tentativa de manter as iguanas em cima da cabeça são descartadas. A escolha 
se dá em encontrar uma imagem na qual uma mulher extraordinária olha 
obstinada ao céu.

2. Serafina 

         Graciela se encontra com a sociedade matriarcal de Juchitán, no 
remoto de istmo de Tehuantepec, e mora nas casas das mulheres, e recebe as 
imagens que elas a oferecem. Graciela afirma, em entrevista a Dorrit Harazin: 

São mulheres fortes, fisicamente grandes, politizadas, emancipadas, maravi-
lhosas. Descobri o mundo das mulheres. Morei na casa delas. Me adotaram. 
Deram-me acesso a sua vida cotidiana e a suas tradições.  Contavam his-
tórias eróticas, faziam troça o tempo todo. Ensinaram-me as propriedades 
afrodisíacas do lagarto, conhecidas por poucos fora da região do istmo. Não 
apenas permitiram que eu as fotografasse como tomaram a iniciativa de me 
mostrar coisas. Passei a descrever Juchitán através dos olhos delas e ao mes-
mo tempo dos meus. (ITURBIDE apud HARAZIN, 2016, p. 328)

Para criar imagem em Juchitán, Graciela mora na casa das mulheres. 
Em Juchitán, se constrói a atmosfera de uma vida que se dá ao seu próprio 
tempo e espaço. Em uma postura contemporânea (ENTLER, 2009), entende-

mos a fotografia como formada a partir da “consciência de que toda opera-
ção técnica reconstrói a realidade” (ENTLER, 2009). O fazer fotográfico, das 
obras que se encontram aqui, se mostra próximo ao que Lombardi (2008) 
mostra de uma proposta de narrativa, por conseguinte, de uma escolha esté-
tica. Observamos que, no contemporâneo, busca-se por novas linguagens e 
formas de apresentar as complexidades que, por ventura, nos cercam.

O mesmo ocorre com a fotografia que se apresenta como uma “possi-
bilidade bastante intimista, prazerosa e libertária de expressão” (LOMBARDI, 
2008, p. 42). Os temas que circundam, desde o surgimento da fotografia na 
visualidade do mundo, como os temas sociais, a vida cotidiana, os registros 
de viagens, em suma, a forma que vemos o mundo que nos cerca, são enten-
didos como construções de realidades em que há o envolvimento de fatores 
invisíveis e visíveis. Por fabricar mundos (ROUILLÉ, 2009, p.72), a imagem 
fotográfica é vista como a não ocupar o lugar de uma coisa exterior, muito 
menos de descrevê-la. Mas, de construir um mundo-outro. 

Admitimos que a imagem fotográfica é o espaço de uma imagem-
mundo-possível (DUBOIS, 2017, p.44), estamos diante de uma imagem fictí-
cia que fabula a partir da ideia de espaços imagináveis. 

É claro que as teorias dos mundos possíveis e o critério de ficcionalidade da 
imagem fotográfica contemporânea devem estar vinculados de maneira bas-
tante significativa, produtiva e, por assim dizer, inevitável. Essa conjunção 
abre-se a novos campos teóricos (ao menos nos estudos da fotografia) e a 
novos e amplos horizontes de pensamento, como por exemplo o da verdade 
da ficção: mundo da ficção versus ficção do mundo; possível versus plausível. 
(DUBOIS, 2017, p.45)

Para Lombardi (2008, p.45), ao pensar a fotografia como documen-
tário imaginário, o mundo real e o da imaginação não se diferenciam, intera-
gem no lugar intermediário. Mostra-se, na imagem fotográfica, os sonhos, os 
desejos e as subjetividades de cada um. Procura-se ver a imagem fotográfica 
no limiar entre as fronteiras de ficção, de uma encenação e ser vestígio de 
uma visualidade.

A natureza polissêmica da imagem ganha força, à medida que os fo-
tógrafos, durante o processo de criação, sentem-se à vontade para recorrer às 
partes não institucionalizadas e pouco coerentes do imaginário. O resultado 
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são imagens susceptíveis a todo tipo de experimentação estética e que, con-
sequentemente, provocam mais possibilidades de interpretação por parte dos 
receptores. (LOMBARDI, 2008 p. 55) 

Ronaldo Entler (2006), em Testemunhos Silenciosos, propõe, para a 
fotografia contemporânea, pensarmos em um ‘novo e sutil tipo de ‘realismo’: 
de libertação da questão do análogo. Entler (2006) nos fala que “esperamos 

Figura 3 - Serafina - Juchitán (1979-1989)

tocar diretamente o real por meio da linguagem”. Mas, de fato, a linguagem 
apenas nos permite rodear e tatear uma possibilidade de real. Como em um 
pacto, nós nos comprometemos a crer no que nos oferece a partir de parâme-
tros comuns que apresentam condições para comunicarmo-nos. É a partir de 
um lugar de crença e de percepção que entendemos a linguagem. O pacto não 
propõe a afirmação de uma verdade, mas sublima a possibilidade que cerca 
o real por aceitação.

Na fotografia intitulada Serafina (1979-1989) de Graciela Iturbide, 
uma mulher se encontra em pé, em frente a um muro. Uma pequena sombra 
do lado esquerdo não alcança a figura central da imagem.  Serafina - que é 
como Graciela a intitula e fabulamos que seja o nome da mulher presentifi-
cada na imagem, está em pé, no centro da fotografia. Ela segura, com as duas 
mãos, na frente do rosto e do busto, uma moldura.

A moldura não pertence a um quadro e muito menos adorna um 
espelho, ela tem no seu interior um tecido fino ou um papel transparente, 
que nos impede de ver o rosto da mulher. Apenas suas feições enevoadas 
são oferecidas sem revelá-las de fato, como uma não-revelação de seu rosto, 
há um jogo de adivinhação ou, mais próximo ao que identificamos, o rosto 
da mulher se nébula, congelado no momento em que a face se torna turva, a 
vias de sumir, de desaparecer. Como um retrato de face inexistente, o recorte 
da moldura lembra um espelho que não reflete uma imagem mimética, o 
que vemos é uma desordem de sentidos. Que face se esconde por detrás da 
moldura?

3. Magnólia

Magnólia é o nome da mulher que posa em pé na imagem abaixo, 
título da fotografia preto e branco. Magnólia posa de pés à mostra, em frente 
a uma parede descascada, com um vestido longo, claro, cheio de babados e 
florido. Ela usa um colar de pérolas com uma concha como adereço principal. 
Ela segura um espelho com as duas mãos, firmes, na altura da face.

A postura de Magnólia impõe uma presença forte e feminina. O ca-
belo curto bem penteado circunda um rosto que se reflete no espelho segu-
rado ao seu lado, somente a face aparece duplicada; os adereços e o vestido 



239

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

fogem do reflexo. O espelho revela a face de Magnólia, nada mais. O olhar de 
Magnólia é para cima, com os olhos voltados para algo além da fotógrafa que 
a registra, Magnólia foge o olhar do espelho e da lente. A fotografia faz parte 
de um duo Magnólia I e II, entretanto, nos concentraremos nesta imagem.

Graciela Iturbide conta em uma entrevista concedida a Adela Micha7 
que ao encontrar, pela primeira vez com Magnólia em uma visita a um bar 
em Juchitán, Magnólia lhe pede para ser fotografada e a chama para dentro 
da sua casa, entra no quarto e se arruma da maneira que deseja. É quando 
surge para Iturbide com esse vestido e um pequeno espelho de mão. Iturbide 
salienta, na entrevista, que só fotografa pessoas que a convidam a entrar em 
suas casas. Magnólia é Muxe, uma pessoa que se identifica nem como homem 
nem como mulher. Magnólia é alguém que está no limiar entre os dois gê-
neros predominantes nas sociedades ocidentais. Em Juchitán, uma sociedade 
apontada muitas vezes como matriarcal e de descendência indígena e xamâ-
nica, há a aceitação de um terceiro gênero, os Muxes que se vestem de acordo 
com o gênero que se identificam, e que tem um lugar específico na sociedade, 
como alguém que dança entre os limites impostos pelas sociedades ociden-
tais, adquirem um respeito místico.

Quanto ao seu corpo, Magnólia posa sem nenhuma menção a movi-
mento contínuo. O corpo está milimetricamente estático e coordenado em 
uma pose pensada. Para Rouillé (2009, p.228), a pose procede de uma síntese, 
retém um movimento antes discutido e que tenha um papel emblemático. 

A pose retém do movimento apenas seu ponto culminante, que ela elege em 
momento essencial, privilegiado, capaz de exprimir a totalidade, enquanto o 
corte decompõe o momento em uma sucessão mecânica de alguns instantes. 
(ROUILLÉ, 2009, p.228)

Magnólia posiciona seus braços firmes em relação ao espelho e alon-
ga uma de suas pernas. As mãos seguram de forma delicada e firme o espelho, 
com cuidado para os dedos não cobrirem o reflexo. Compõe, com seu corpo, 
o que deseja oferecer de si.

A pose é sempre uma atitude teatral. Colocar-se em pose significa inscrever-
se num sistema simbólico para o qual são igualmente importantes o partido 
compositivo, a gestualidade corporal e a vestimenta usada para a ocasião. O 
indivíduo deseja oferecer à objetiva a melhor imagem de si, isto é, uma ima-
gem definida de antemão, a partir de um conjunto de normas das quais faz 
parte a percepção do próprio eu social. Nesse contexto, a naturalidade nada 
mais é do que um ideal cultural, a ser continuamente criado antes de cada 

7 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=plvr6v09Tgw>. Acesso em: 08/11/2018.
Figura 4 - Magnólia – Juchitán (1979-1989)
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tomada. (FABRIS, 2004, p. 36).

Ao refletir sobre o que seria um “problema incontornável” da fotogra-
fia, François Soulages (2010) pergunta acerca dos motivos pelos quais insis-
timos em acreditar na exatidão dos acontecimentos na imagem fotográfica, 
conferindo à fotografia o estatuto de prova da existência efetiva de um acon-
tecimento em vez de a entendermos como um lugar criado onde se concre-
tiza uma cena. Magnólia escolhe milimetricamente como se porta diante da 
câmera fotográfica, constrói uma cena, de forma a se mostrar da maneira que 
deseja ser vista. Para Soulages (2010), o dito “isto foi encenado” traduziria a 
natureza da fotografia. Por certo, Fraçois Soulages nos lembra o motivo de 
creditarmos um interesse constante à fotografia: ela não nos provém uma 
resposta. Como uma incógnita, um segredo, a fotografia nos: 

(...) coloca e impõe esse enigma dos enigmas que faz com que o re-
ceptor passe de um desejo do real a uma abertura para o imaginário, de um 
sentido a uma interrogação sobre o sentido, de uma certeza a uma preocu-
pação, de uma solução a um problema. A própria fotografia é enigma: incita 
o receptor a interpretar, a questionar, a criticar, em resumo, a criar e a pensar, 
mas de maneira inacabável. (SOULAGES, 2010, p.344)

Para Dobal (2013), a entrada da ficção na fotografia não trata de aba-
los na crença da objetividade fotográfica, mas de um reconhecimento que 
determinamos estrategicamente o que chamamos de realidade. Dobal (2013, 
p.77) define, em seu texto Ficção e encenação na fotografia contemporânea, 
a ficção na fotografia como misturada de alguma forma com uma ideia de 
realismo. Por ficção, entende-se que a “manipulação da cena a fim de se passar 
uma ideia pretendida, o que pode ser feito involuntariamente ou ocorrer de 
forma deliberada” (2013, p.77).

Assim, a ficção fotográfica, para Dobal (2013), emerge em duas fren-
tes: por um lado, há uma prática despretensiosa, na qual as imagens fotográfi-
cas são retomadas, entendidas e reveladas como estratégias de representação, 
como se determinassem uma aparente espontaneidade. Algo próximo a uma 
pretensa realidade nos é mostrado, mesmo que flerte com o inquietante fic-
cional em alguma camada.  Na outra frente, a encenação se torna uma prática 
recorrente de construir uma cena, em que o clique da câmera fotográfica se 
torna um instrumento que materializa uma imagem previamente concebida. 

Como nos alerta Rouillé (2009), “as evoluções da fotografia e seu lugar no 
novo universo das imagens estimulam a insistir-se mais sobre o processo do 
que sobre a impressão, mais sobre a expressão do que sobre a designação, a 
descrição, a captação, o registro” (2009, p.196).

O visível, muitas vezes visto como recorte de uma realidade no pensa-
mento de fotografia documental, quando concebido como uma imagem dia-
lógica, compõe uma visualidade de criação de uma imagem-mundo-possível. 
As condições do real e do verdadeiro, para Rouillé (2009), são construções 
tanto epistemológicas quanto práticas. Observamos nas fotografias detalhes 
minuciosos para percebermos no visível o que nos mostra para além de uma 
referência nos retratos Nuestra Señora das Iguanas, Serafina e Magnólia II. 
Assim, o que há de invisível tanto nos afetos e nas relações sociais entre quem 
e o que é fotografado, o fotógrafo, o espaço, o tempo de feitura de uma foto-
grafia, as impressões e todos os fatores de construção que a permeiam são 
instigantes na tentativa, constante, de ver uma fotografia.



243

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

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADORNO, Theodor Wiesengrund. Caracterização de Wal-
ter Benjamin. In: sociologia. Tradução de Gabriel Cohn.
Coleção Grandes Cientistas Sociais) p. 188-200. São Paulo: 
Ática, 1986b. 

BARTHES, R. A Câmara Clara. Trad. Julio C. Guimarães. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.  

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. São Paulo: Brasilien-
se, 2001. 

BENJAMIN, W. Origem do Drama Trágico Alemão. Tra-
dução e notas: João Barrento. Lisboa: Assírio e Alvim, 2004.

DIDI-HUBERMAN, G. O rosto e a terra: onde começa o 
retrato, onde se ausenta o rosto. Trad: Sonia Taborda. Porto 
Alegre: Porto Alegre, v9, n.16, 1998. 

__________________. O que vemos e o que nos olha. Tra-
dução:  Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 2002

__________________.  Ante el tiempo. Historia del arte y 
anacronismo de las imágenes. Buenos Aires: Adriana Hi-
dalgo editora. 2008 (2000).

__________________. A sobrevivência dos vaga-lumes. 
Trad. Vera Casa Nova e Márcia Arbex. Belo Horizonte: Edi-
tora da UFMG, 2011.

__________________. Quando as imagens tocam o Real. In: 
Revista Pós. Escola de Belas Artes. Universidade Federal de 
Minas Gerais. Vol 2, ed. nr. 4, 2012. 

___________________. A imagem sobrevivente: história 
da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. 
Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.

___________________. Devolver uma Imagem. In: ALLOA, 
Emmanuel (org.) – Pensar a Imagem – 1.ed. Belo Horizon-
te: Autêntica Editora, 2015.

DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico e Outros Ensaios. 
Campinas: Papirus, 1994.

DUBOIS, Phillipe. Da imagem-traço à imagem-ficção: O 
movimento das teorias da fotografia de 1980 aos nossos 
dias. discursos fotográficos, Londrina: v.13, n.22, p.31-51, 
jan./jul. 2017.

ENTLER, Ronaldo. Testemunhos silenciosos: uma 
nova concepção de realismo na fotografia contem-
porânea. ARS (São Paulo) vol.4 no.8 São Paulo, 2006. 
Disponível em<<http://www.scielo.br/scielo.php?pi-
d=S16783202006000200004&script=sci_arttext&tl 
ng=es#back12>> Acesso em: 09/12/17.

________________ Um lugar chamado fotografia, uma 
postura chamada contemporânea. In: A invenção de um 
mundo.  Coleção da Maison Européenne de La Photogra-
phie/Paris, realizada em 2009 no Itaú Cultural, sob curadoria 
de Eder Chiodetto e Jean-Luc Monterosso.

FABRIS, Annateresa. , 2004. Identidades Virtuais: uma lei-
tura do retrato fotográfico. Belo Horizonte: Editora UFMG.

GONÇALVES, DOBAL. Fotografia contemporânea – Fron-
teiras e Transgressões/ Susan Dobal e Osmar Gonçalves 
(Orgs.). Brasília: Casa das Musas, 2013

HARAZIN, Dorrit; ITURBIDE, Graciela. Pássaro Solitário. 
Revista Zum. Edição 9. Publicado em: 08 de março de 2016. 
Disponível em:  <<https://revistazum.com.br/revistazum-9/
passaro-solitario/>> Acesso em: 07/07/2018.

ITURBIDE. Graciela. Juchitán.  Disponível em: <<http://
www.gracielaiturbide.org/en/category/juchitan/>> Acesso 
em: 07/07/2018.



245

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

LOMBARDI, Kátia. Documentário imaginário: novas po-
tencialidades da fotografia documental contemporânea. 
Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em Comuni-
cação Social, 2007.

ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte 
contemporânea. São Paulo: Senac, 2009.

SOULAGES, François. Estética da fotografia: perda e per-
manência. São Paulo: Ed. SENAC, 2010.



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

ANAIS DO COLÓQUIO DE FOTOGRAFIA DA BAHIA  

2 0 1 9


