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5 
COMISSÃO ORGANIZADORA. Apresentação 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 
Há quinze anos, o Encontro Nacional de Estudos da Imagem 

(ENEIMAGEM) – que ganhou, posteriormente, faceta mais ampla, o Encontro 

Internacional de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) – teve sua primeira edição 

em 2007. Desde então, de forma bienal, o evento tem sido promovido pelo 

Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), congregando pesquisadores e demais 

interessados no multifacetado universo da imagem. 

Nesse sentido, o evento converteu-se num importante canal de 

interlocução para todos aqueles interessados na temática. Isso ofereceu 

condições para a progressiva consolidação de um campo de investigação 

que, há algumas décadas, era ainda lacunar. Na área da História, por 

exemplo, apenas recentemente a visualidade entrou de fato no repertório de 

fontes disponíveis aos pesquisadores, permitindo a emergência de uma 

história visual. 

Os livros que compõem esta coleção, decorrentes da oitava edição do 

ENEIMAGEM e do quinto EIEIMAGEM (ambos realizados em maio de 2021 em 

meio a uma pandemia mundial), constituem uma importante amostra dessas 

interlocuções acadêmicas. Além disso, oferecem um vislumbre do estado da 

arte dessas produções, voltadas para o universo da arte, da escrita, da mídia, 

do jornalismo, do cinema, da fotografia, do humor, da educação, das 

representações sobre o Oriente, do consumo, bem como do gênero em suas 

conexões com o corpo e a sexualidade. Trata-se de um amplo repertório de 

discussões que sugerem, uma vez mais, o caráter prolífico dos estudos da 

imagem. 

Desejamos a todos ótima leitura! 

 

Comissão organizadora. 
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APRESENTAÇÃO: PARA OLHAR UMA FOTOGRAFIA 
 

Rogério Ivano• 
 

Os textos aqui reunidos foram apresentados em forma de comunicação 

oral no Simpósio Temático “Para ver uma fotografia”, que integrou o VIII 

ENEIMAGEM e V EIEIMAGEM, eventos ocorridos sob as condições impostas 

pela pandemia do Corona Vírus. Os protocolos sanitários determinaram a 

necessidade dos encontros virtuais; o luto social e pessoal distanciou o calor 

dos debates, mas a crença na pesquisa e na educação trouxeram a 

presença digital de diversos pesquisadores do país e do exterior.  

Os textos, agora organizados em capítulos, refletem temas consagrados 

e ao mesmo tempo contemporâneos da pesquisa, reflexão e prática em torno 

da fotografia. Entre as outras comunicações do ST, eles procuraram responder 

ao seguinte chamado: 

  “A partir da paráfrase de “Para entender uma fotografia”, de J. Berger, 

este simpósio temático busca agrupar pesquisas que consolidam, atualizam e 

inovam os olhares que formulam leituras sobre a fotografia. De Benjamin a 

Flusser, de Barthes a Sontag, de Berger a Harazim, de Machado a Samain, de 

Dubois a Rouillé, de Kossoy a Souza Martins, entre outros que nos auxiliam a 

olhar as fotografias, quais são as perguntas feitas e respondidas pelas 

pesquisas? Produto, documento, arte, objeto, monumento, além de tudo isso, 

o que a fotografia tem de mais? Ou de menos?” 

 As pesquisas aqui narradas são parte das respostas apresentadas no ST. 

Fotografia documental, autorretratos, acervos fotográficos, fotografia de 

espetáculo, imagens e imaginário urbano, retratos escolares, lambes e 

fotografias sob o olhar decolonial formam um conjunto de argumentos, 

questões e visões sobre a imagem fotográfica, de hoje e de ontem. Problemas 

epistemológicos, conceitos diversos, abordagens variadas transmitem a 

pertinência da fotografia e suas representações de mundo.  

Que nossos olhos lacrimejantes não impeçam que vermos a luz 

novamente. Boa leitura. 

 
• Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista e professor do Departamento de 
História da Universidade Estadual de Londrina. 
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COMO LEMOS FOTOGRAFIAS DE MIGRAÇÕES TRANSNACIONAIS 

Adriana M. Assumpção• 

Geisa Gil•• 

 Michelle Teixeira••• 

Thaynã Coura•••• 

 

A alma nunca pensa sem uma imagem mental. 

Alberto Manguel 

 

1. Introdução 

 

A intenção desse texto é apresentar o estudo que desenvolvemos no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da 

Universidade Estácio de Sá (UNESA). Propusemos analisar exposições 

fotográficas que tivessem como tema migrações transnacionais, 

especialmente as que foram exibidas no “Festival Internacional de Fotografia 

Paraty em Foco”, mais especificamente no ano de 2019. Ocorrendo todos os 

anos a partir de 2005 em Paraty, município localizado no litoral sul do estado 

do Rio de Janeiro.Esse festival ocorre constantemente e, no ano de 2019 teve 

sua 15ª edição com o tema “Migrações”. 

 
• Doutora em Educação 

Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de 

Sá(UNESA) e da Unyleya 
••  Aluna do Curso Superior de Fotografia naUniversidade Estácio de Sá (UNESA)– Campus Tom 

Jobim 

Orientanda no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)– UNESA 

 
••• Aluna do Curso Superior de Fotografia na Universidade Estácio de Sá (UNESA) – Campus 

Tom Jobim 

Orientanda no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) – UNESA 

 
•••• Aluna do Curso Superior de Fotografia na Universidade Estácio de Sá (UNESA) – Campus 

Tom Jobim 

Orientanda no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) – UNESA 
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Analisar um festival como o “Paraty em Foco” pode revelar aspectos 

ainda pouco explorados no campo da fotografia, bem como questões 

relacionadas com as apropriações por parte dos fotógrafos. O nosso estudo 

apresenta a análise do trabalho do fotógrafo holandês Pieter Ten 

Hoopen, vencedor do World Press Photo em 2019 com o trabalho The Migrant 

Caravan, apresentado no “Paraty em Foco”. O que procuramos foi investigar 

as particularidades desse festival, correlacionando-as com as referências que 

escolhemos a fim de urdir nossas reflexões. Buscamos então, mostrar o que é 

característico na obra imagética e, com isso, nos respaldamos na teoria para 

analisar os pensamentos de alguns autores como Roland Barthes (2009, 2011), 

Alberto Manguel (2001), Susan Sontag (2004) e Etienne Samain (2012). Essas 

referências nos impulsionaram para reflexões potentes sobre as imagens 

encontradas e para a análise de cada uma delas. Da mesma forma, nos 

estimularam para outros diálogos, com os quais foi possível entrelaçar vários 

fios que foram compondo o estudo. 

Em vista disso, procuramos compreender as fotografias produzidas e os 

seus atravessamentos pelo pensamento crítico e a prática do fotógrafo. Da 

mesma maneira, intentamos refletir sobre os discursos sobre migrações e os 

diálogos produzidos neste contexto. Temos como propósito nos valer da 

filosofia do conhecimento a fim de, a partir da teoria, apurar a literatura sobre 

fotografia fazendo uma relação com eventos desse mesmo assunto – 

migração, analisando as imagens expostas.  
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2. Referencial teórico 

 

Os autores teóricos pautaram nossas considerações a respeito da 

análise das imagens e nos trouxeram luz a outras reflexões, com as quais 

enredamos vários fios que compõem o estudo. 

Com Roland Barthes (2011) refletimos sobre Studium e Punctum. Esses 

conceitos são oriundos do livro “A Câmara Clara”. Julgamos que esses 

elementos seriam úteis para a leitura das nossas fotos. O primeiro é como um 

soco. Nos pega de surpresa, nos fere. É como um sentimento arrebatador, ora 

de dor, ora de paixão. Também nos remete ao conceito de ponto, de marcas 

que saltam aos nossos olhos, dando vida aos objetos paralisados no momento 

do click. 

O Studium é um termo utilizado para denominar algo morno, comum. 

Não há o despertar nem o soco. É como um patamar de segurança, uma 

zona de conforto. Algo que nos anestesia de tal modo que passamos a ler a 

imagem na sua estética simplesmente. Sem que haja um sentimento maior de 

explosão. 

Assim, de acordo com nossas leituras, encontramos ressonâncias nas 

palavras de Barthes (2011, p. 46)  

 

O segundo elemento vem quebrar (ou escandir) o studium. 

Dessa vez, não sou eu que vou buscá-lo (como invisto com 

minha consciência soberana o campo do studium), é ele que 

parte da cena, como uma flecha e vem me transpassar. Em 

latim existe uma palavra para designar essa ferida, essa picada, 

essa marca feita por um instrumento pontudo; essa palavra me 

serviria em especial na medida em que remete também à ideia 

de pontuação e em que as fotos de que falo são, de fato como 

as que pontuadas, às vezes até mesmo mosqueadas, com esses 

pontos sensíveis; essas marcas, essas feridas são precisamente 

pontos. A esse segundo elemento que vem contrariar o studium 

chamarei então punctum; pois punctum é também picada, 

pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte - e 

também lance de dados. O punctum de uma foto é esse acaso 

que, nela, me punge (mas também me mortifica me fere). 
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Nesse sentido, compreendemos que esses conceitos vêm contribuir 

grandemente para o nosso entendimento no momento que fazemos a leitura 

das imagens. 

No que diz respeito a reproduzir uma imagem, podemos dizer que a 

reprodução se dá a partir de uma história a ser contada. O leitor a decifra 

com toda sua bagagem cultural e sua vivência. Alberto Manguel, ensaísta 

argentino, nos conta em seu livro Lendo Imagens: uma história de amor e ódio 

sobre a primeira vez em que viu uma tela pintada a mão, coisa que logo nos 

chamou atenção por ser algo comum em muitas casas brasileiras (2001, p. 19). 

Algumas questões são levantadas como a diferença da imagem retratada e 

a imagem escrita. Teria essa segunda, quantidade infinitamente superior de 

interpretações frente à primeira? Segundo o autor, todo processo de 

pensamentos requer imagens. Na imaginação do indivíduo uma miríade de 

imagens passa por seu pensamento. Contrapondo Gustave Flaubert que não 

autorizava que ilustrassem suas obras alegando que um desenho do 

personagem, por exemplo, o definiria. Enquanto somente o texto abre a 

possibilidade de cada leitor criar a imagem de seu próprio personagem. 

Lembrando de filmes baseados em livros, de certa forma acabamos 

concordando com o autor, pois os personagens do filme ficam marcados em 

nossa memória ao lermos o livro posteriormente. Porém, uma imagem 

desacompanhada de textos explicativos também abre brechas para várias 

leituras, portanto, se soubermos usar esses artifícios a nosso favor, podemos 

combinar as duas artes sem limitar a mente do spectator.  

Para a construção de uma leitura imagética são abordados conceitos 

da semiótica. “As imagens que formam nosso mundo são símbolos, sinais, 

mensagens e alegorias” (MANGUEL, 2001, p. 21). 

Descobrimos nesta leitura que Aristóteles já havia exposto um 

pensamento um tanto comum: “Ora, no que concerne à alma pensante, as 

imagens tomam o lugar das percepções diretas; e, quando a alma afirma ou 

nega que essas imagens são boas ou más, ela igualmente as evita ou as 

persegue. Portanto, a alma nunca pensa sem uma imagem mental.” Ou seja, 
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mesmo que pensemos em uma palavra, ela virá seguida de uma imagem 

mental. O que nos fez repensar os pensamentos de Platão e Salomão também 

citados no livro, pensamentos esses que combinados sugerem que “todas as 

imagens que o mundo dispõe diante de nós já se acham encerradas em nossa 

memória desde o nascimento” (MANGUEL, 2001, p. 20). 

E assim respaldamos nossa afirmação de que nosso pensamento está 

totalmente baseado em imagens e na sinestesia que elas nos trazem, junto 

com Manguel que pensa que as imagens pictóricas têm sim muito a nos dizer. 

A respeito da interpretação pessoal da imagem: Uma pessoa lê uma imagem 

pictórica ou um sinal em um “caroço de abacate” (MANGUEL, 2001, p. 22) 

com toda sua bagagem cultural. Possui múltiplas interpretações. Só podemos 

fazer a leitura de uma imagem se já temos conhecimento anterior. Até para 

fazermos comparações. Isso nos faz pensar que a narrativa sendo o relato, ou 

discurso, real ou ficcional de qualquer coisa, tem a marca do autor, sua forma 

de apresentá-la. Porém quem a lê, o faz à sua maneira, sua interpretação. Ela 

pode ser construída a partir de uma imagem, tirando a formalidade de que 

“narrativas existem no tempo e as imagens, no espaço” (MANGUEL, 2001, p. 

24). 

Quando uma imagem é lida, se estabelece uma narrativa com um 

antes e um depois. Através do interesse que ela gera no espectador é 

construída uma linha do tempo, um percurso: é o caráter temporal e esse 

conceito de continuidade é inerente ao ser humano. 

Podemos afirmar que as intrínsecas relações entre imagens e palavras 

conferem às audiovisualidades um caráter de narrativa, de apropriação e 

expressão das dimensões do tempo e da experiência dos sujeitos. As imagens, 

para existirem, precisariam ser narradas, contadas e se construírem estórias. 

Nesse sentido, é importante ressaltar o caráter fabulatório, inventivo e ficcional 

das imagens. Essa característica adensa-se com a industrialização da 

tecnologia para produção de imagens, que democratizou fortemente essas 

práticas ao traduzi-las para novas experiências (SONTAG, 2004, p.18). Para 

Sontag (2004) as sociedades industriais capitalistas transformaram seus 
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cidadãos em dependentes de imagens para seus processos narrativos de 

identificação, pertencimento e expressão de conhecimento. Entretanto, não 

encontramos experiências de análise para compreensão dos processos 

envolvidos na recepção dessas imagens largamente produzidas no mundo 

contemporâneo.  

Etienne Samain (2012, p. 22) considera evidente que toda imagem (um 

desenho, uma pintura, uma escultura, uma fotografia, um fotograma de 

cinema, uma imagem eletrônica ou infográfica) nos oferece algo para 

pensar, considerando que este processo se constitui ora um pedaço do real 

para roer, ora uma faísca de imaginário para sonhar. Cita Merleau–Ponty 

(2004) para afirmar que “Não basta pensar para ver; a visão é um pensamento 

condicionado”, afirmando em seguida que toda imagem nos faz pensar e, 

considera que toda imagem é portadora de um pensamento, isto é, veicula 

pensamentos.O autor torna mais explícita essa ideia quando afirma que na 

produção de uma imagem há o pensamento de quem a produziu e o 

pensamento de todos que olharam essa imagem e incorporaram seus 

pensamentos, suas fantasias, seus delírios, e até suas intervenções, por vezes, 

deliberadas. Considera também o pensamento de Barthes (2011) que falava 

em Studium (a imagem como um campo de estudo) e Punctum (a imagem 

é, também, um momento e um espaço de paixões e de emoções: o lugar de 

múltiplas memórias).  

Samain (2012, p. 23) nos provoca com outras considerações a respeito 

das imagens e afirma que diferentes vertentes sobre o questionamento em 

torno de como pensam as imagens nos conduzem a outros horizontes e novos 

territórios da memória, pois toda imagem é uma memória de memórias, um 

grande jardim de arquivos declaradamente vivos. 1  Continuando suas 

provocações, o autor traz uma proposição que ele considera ambígua e 

 
1 Sobre isso o autor traz uma nota de rodapé onde explica que compreende o “trabalho da 

memória” comparando-o ao “trabalho do mar”. Considera assim os movimentos do mar, das 

ondas, do refluxo, o que poderia ser uma boa imagem para expressar essa varredura 

constante do tempo e espaço. (p.23) 
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complexa: as imagens são formas que entre si, se comunicam e dialogam. Em 

outras palavras, independente de nós – autores ou expectadores – toda 

imagem, ao combinar um conjunto de dados sígnicos (traços, cores, 

movimentos, vazios, relevos e outras tantas pontuações sensíveis e sensoriais) 

ou associando-se com outras imagens constitui o que ele trata como “uma 

forma que pensa”. Nessa lógica, a imagem teria vida própria e o poder de 

suscitar pensamentos, ideias, ao associar-se a outras imagens. O autor constrói 

uma analogia interessante entre as imagens e os viajantes, os ciganos, 

entendendo-as como “ciganas misteriosas” quando nos inquietam e nos 

fazem pensar. 

 

3. O caminho para realizar a pesquisa 

 

A reflexão conceitual nos exigiu a problematização sobre migrações 

transnacionais, fotografia e análise de imagens. Assim mapeamos eventos 

expositivos de fotografia, com o tema das migrações transnacionais, 

organizados no Brasil entre 2018 e 2020, repertoriamos publicações desses 

eventos, e identificamos fotógrafos convidados em cada evento. 

Os procedimentos metodológicos que realizamos tiveram como 

objetivo investigar migrações transnacionais, neste momento histórico, assim 

como o contexto de produção em que as fotos foram realizadas. No 

levantamento fizemos um recorte a partir do Festival Internacional de 

Fotografia Paraty em Foco no ano de 2018. Nesse período houve uma 

intensificação das migrações principalmente na América Central. Nesse 

caminho, conhecemos o fotógrafo Pieter Ten Hoopen, homenageado na 

edição de 2019 do Paraty em Foco. Com vários prêmios de prestígio, foi 

ganhador do 4º World Press Photo na categoria “Story of The Year” de 2019 

com a série “The Migrant Caravan”. 
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Buscamos desvendar a série supracitada, compreendendo como 

Sontag (2004, p. 17) que há uma multiplicidade de sentidos inerentes às 

fotografias. Desta maneira, desejamos com esse estudo, conhecer “para além 

das aparências” pois as fotos são como uma interpretação do mundo. Nos 

pautamos nos conceitos de denotação e conotação trazidos por Barthes 

(2009, 2011). Nossa pesquisa trata de uma prática social – a produção de 

fotografias – e o propósito do estudo é realizar uma pesquisa qualitativa, com 

caráter exploratório, onde se busca entender esta prática e suas 

correspondências com o contexto histórico. 

De acordo com o texto “Fotografia e representação do sofrimento”, 

existe uma responsabilidade social no que tange a fotografia documental. 

Situações antes secretas, tornam-se expostas justamente através da 

reprodutibilidade, onde o valor expositivo ganha grande destaque. “A 

câmera deveria tornar visível o que as barreiras sociais, a ignorância e a 

indiferença mantinham invisível.” (SÁ-CARVALHO e LISSOVSKY, 2008 p. 80). 

Trazer à tona, expor para a opinião pública é algo recorrente na 

documentação. Segundo os autores (2008, p. 85), há três pontos na fotografia 

documental: a exploração, o paternalismo e a manipulação ideológica. 

Cada fotógrafo enquadra, direta ou indiretamente a sua imagem em uma 

dessas classificações. 

O primeiro ponto se refere ao aproveitamento abusivo da dor alheia, 

simplesmente com o objetivo de ter seu trabalho mostrado e louvado sem 

nenhum tipo de atenuação para o fotografado. Não há conforto para a 

vítima, e o espectador apoia como forma de comodidade padrão. O 

paternalismo, segundo item, é discutido no texto como uma atitude de 

apadrinhamento, onde classes mais favorecidas que a da vítima discutem 

seus sofrimentos a partir da fotografia. Há uma conivência nesse 

compartilhamento. Na terceira situação, o fotógrafo, no seu íntimo, elege suas 

angústias e as espelha na vítima. Ocorre então, que todos acreditam se tratar 

daquele sentimento e é entendido como manipulação ideológica. Em muitos 
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casos o fotógrafo não conhece a história da vítima ou a causa de sua dor, 

baseando-se em suas próprias dores. 

Sontag (2004, p. 10) também aborda o tema no livro “Diante da dor dos 

Outros” quando esmiúça as diferenças dentro da mesma classe social, “a 

classe instruída”. Os pensamentos masculinos sobre a satisfação de se estar 

em guerra, em lutar, vão de encontro aos das mulheres. Obviamente isso gera 

uma dificuldade na comunicação entre os gêneros. De todo modo, o 

resultado da leitura de tais fotos ainda será o de dormência, de costume. Tal 

apatia também gera remorso em não ser capaz de se comover. Esse remorso 

move um segundo pensamento: que atitude tomar para fazer diminuir a dor 

da vítima?  

Aqui o papel que o fotógrafo assume é o de manipulação de ideologia. 

Como o leitor se identifica com a sua cultura uma vez que faz a leitura com a 

sua bagagem, basta deturpar uma legenda para que a mesma tragédia 

abale diferentes ideologias. 

Como sabemos que a fotografia permite várias interpretações, 

dependendo do spectator, quando analisamos as fotos de Pieter Ten Hoopen 

destacamos como as imagens que nos pungem aquelas em que vemos a 

mãe que sofre junto dos filhos, sentimento percebido pela sua expressão. Isso 

porque há um valor de culto, não precisa de justificativa, não há 

questionamento acerca de suas dores. 

Por outro lado, seguindo o conceito de Studium de Roland Barthes, os 

registros do sofrimento alheio passam a cair na generalidade, quando se 

assume o valor expositivo. Isso porque há uma repetição de situações da 

mesma natureza. O fotógrafo, detentor de um olhar próprio, carregado da 

sua cultura, pensa a foto, a manipula a fim de mostrar somente os elementos 

pensados por ele. Ao buscarmos suporte na linguagem de Sá-Carvalho e 

Lissovsky (2008) percebemos a fotografia de exploração, pois são fotografias 

que não ferem e não dão voz a quem está retratado. 
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Para a análise apresentada neste texto, escolhemos a série “The Migrant 

Caravan” de Pieter Ten Hoopen composta de 10 fotos que foram produzidas 

durante o ano de 2018. Ao analisarmos as fotografias buscamos identificar 

conceitos e estabelecemos categorias de análise pautados em autores que 

são nossos referencias teóricos. 

 

4. Resultados 

 

Por meio desta pesquisa foram mapeados trabalhos de outros 

fotógrafos que produziram ensaios com o tema do estudo e, destacamos dois 

nomes além de Pieter Ten Hoopen: O primeiro é Maurício Lima, fotógrafo 

independente que se dedica à fotografia documental há mais de uma 

década e, depois de desenvolver vários projetos sobre crises sociais 

concentra-se nas migrações do Oriente Médio para países europeus.  

Segundo o texto publicado no “Portal dos Jornalistas”, o fotógrafo é natural 

de São Paulo, formado em Comunicação Social pela PUC-SP, com ênfase em 

História da Arte e Fotografia, mas também se dedicou a estudos sobre 

fotojornalismo. Sua carreira teve início no jornal Lance ainda nos anos de 1990 

quando iniciou estágio neste jornal (1999).  Ainda segundo o site, apenas um 

ano mais tarde Maurício foi convidado para trabalhar na Agence France-

Presse (AFP), onde atuou por quase 11 anos. Construiu uma carreira 

importante dentre outros fotógrafos brasileiros.  

 

Fotos de Maurício Lima 
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O segundo fotógrafo que apresentamos é Guillermo Arias, mexicano, 

que trabalha como fotojornalista independente, colaborador regular da 

Agence France-Presse (AFP). Recebeu vários prêmios durante sua carreira, 

dentre eles, o Prêmio Visa de Notícias por seu trabalho com o tema das 

migrações – The Caravan– no Visa Pour I’Image 2019 e POYLATAM no mesmo 

ano, duas importantes premiações internacionais.  

As fotos que apresentamos foram produzidas em 2018 na última etapa 

da Caravana Migratória de Requerentes de Asilo, quando esta chegou à 

fronteira dos EUA, após empreender uma viagem que durou mais de um mês 

entre América Central e México. O fotógrafo produziu o material em Mexicali 

e Tijuana. Ainda sobre a temática das migrações, podemos citar outros de 

seus trabalhos - El CERCO (A Cerca) - projeto de longo prazo, iniciado em 2014, 

que nas palavras do fotógrafo se define pelo objetivo de documentar cercas 

ao longo dos Estados Unidos e do México, onde há 2.000 milhas da fronteira 

comum. Segundo ele, especialmente a partir do momento que o presidente 

americano Donald Trump decidiu construir “um muro de fronteira 

impenetrável, físico, alto, poderoso, bonito” entre EUA e México, esse projeto 

tornou-se pertinente.  



18 

ASSUMPÇÃO; GIL; TEIXEIRA; COURA. Como lemos fotografias de migrações 

internacionais 

 

 

 

As fotos possuem o poder de comover o leitor, despertando sentimentos 

diversos como emoção e empatia com o sofrimento dos imigrantes, incluindo 

nesses grupos, muitas crianças acompanhadas de seus familiares e algumas 

desacompanhadas dos parentes, algo que se tornou um drama humano. 

Embora a temática seja a mesma, é possível que, num primeiro momento, um 

olhar menos apurado possa levar o leitor a um entendimento de que as 

imagens apresentadas se assemelham, porém, podemos perceber nos 

trabalhos dos fotógrafos que selecionamos diferenças no que diz respeito a 

enquadramentos e composições.  

 

Fotos de Guilhermo Arias 

   

   

   

 

No caminhar da pesquisa, encontramos o trabalho de Rodrigo Abd, 

que, junto a outros fotógrafos da agência Associated Press (AP) recebeu o 
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Prêmio Pulitzer em 2013. O fotógrafo é argentino e começou a carreira de 

fotojornalista atuando nos jornais La Razón e La Nación, ambos de Buenos 

Aires.Trabalhou em missões especiais realizando coberturas de crises políticas. 

Entre os anos de 2007 e 2012 realizou a cobertura das eleições presidenciais 

da Venezuela e foi incorporado às tropas americanas no Afeganistão. Nos 

anos de 2011 e 2012 cobriu conflitos na Líbia e na Síria. 

 

Fotos de Rodrigo Abd 
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5. Algumas Reflexões  

 

As migrações devem ser abordadas em consonância com as reflexões 

sobre estrutura social e política, bem como as transformações que ocorrem 

em virtude dessas novas configurações que se estabelecem com a abertura 

das fronteiras para os imigrantes. Nesse estudo utilizamos o conceito de 

migração transnacional, definido por ElHajji e Escudero (2017) como aquele 

que “remete aos modos de organização e ação das comunidades humanas 

inseridas em mais de um quadro social nacional estatal, tendo referenciais 

culturais, territoriais e/ou linguísticos originais comuns e conectadas através de 

redes sociais transnacionais” (2017, p. 178). 

Dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) 

apontam que, em 2019, o número de migrantes internacionais no mundo 

chegou a 271,6 milhões de pessoas, dentre elas, crianças, adultos e idosos. 

Segundo o Relatório Mundial de Migrações da Organização Internacional 

para as Migrações (OIM, 2020, p. 23), atualmente 272 milhões de pessoas são 

migrantes internacionais e esse número tende a crescer em 2021 devido à 

grave crise mundial trazida pela pandemia de Covid-19 que agravou 

questões econômicas e sociais. 

Consideramos, como Manguel (2001), que as imagens formam nosso 

mundo como símbolos, sinais, mensagens e alegorias. Para o autor, talvez 

sejam apenas presenças vazias que completamos com nossos desejos, 

experiências, questionamentos e remorsos. Nos aproximamos dos escritos de 

Aumont (2012), para quem as imagens são artefatos cada vez mais 

abundantes e importantes em nossa sociedade, e não deixam por isso de ser 

objetos visuais como os outros, regidos exatamente pelas mesmas leis 

perceptivas. Este autor lembra que a percepção visual é, de todos os modos 

de relação entre o homem e o mundo que o cerca, um dos mais bem 

conhecidos e ressalta que há um vasto corpus de observações empíricas, de 

experimentos, de teorias, que começou a constituir-se na Antiguidade. A 

utilização do texto imagético é um dos meios de comunicação mais antigos 
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da humanidade, com referências desde a pré-história e, na 

contemporaneidade, percebe-se a crescente importância das imagens e da 

sua circulação em diferentes espaços.  

O antropólogo visual Etienne Samain (2012) considera evidente que 

toda imagem - seja um desenho, uma pintura, uma escultura, uma fotografia, 

um fotograma de cinema, uma imagem eletrônica ou infográfica – nos 

oferece algo para pensar, considerando que este processo se constitui ora um 

pedaço do real para roer, ora uma faísca de imaginário para sonhar. 

Continuando suas provocações, o autor traz uma proposição que ele 

considera ambígua e complexa: as imagens são formas que entre si, se 

comunicam e dialogam. Em outras palavras, independente de nós - autores 

ou expectadores - toda imagem, ao combinar um conjunto de dados sígnicos 

(traços, cores, movimentos, vazios, relevos e outras tantas pontuações 

sensíveis e sensoriais) ou associando-se com outras imagens constitui o que ele 

trata como “uma forma que pensa”. Nesse sentido, a imagem teria vida 

própria e o poder de suscitar pensamentos, ideias, ao associar-se a outras 

imagens. 

O estudo que apresentamos trata da análise do ensaio fotográfico “The 

Migrant Caravan”, que é um ensaio composto por dez fotos, produzidas 

durante a viagem da caravana composta por adultos e crianças que foram 

constituindo esse grande grupo migrante que Pieter Ten Hoopen transformou 

em uma narrativa impactante. Percebemos alguns grupos familiares, 

entretanto também consideramos dados divulgados por agências como ONU 

e UNESCO a respeito de crianças que fogem de seus países 

desacompanhadas e fazem essa viagem extremamente precária e perigosa 

sem os seus responsáveis. O fotógrafo parece utilizar um variado conjunto de 

lentes para reforçar a proposta do seu ensaio fotográfico. Consideramos 

como hipótese, que essa escolha se deu por apresentar a possibilidade de um 

ângulo de visão bem amplo, que faz com que ele possa trabalhar com a 

perspectiva, como é o caso da foto onde aparecem pessoas correndo para 

subir no caminhão e, uma segunda foto com pessoas ainda tentando entrar 
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no veículo, além de outra onde aparecem pessoas amontoadas com 

expressões de apreensão, sofrimento e ansiedade. As fotos da multidão no 

caminhão nos remetem ao “pau de arara” – expressão usada para nomear 

os caminhões que trazem migrantes nordestinos de diferentes regiões – que 

no Brasil também serve aos imigrantes em busca de uma vida melhor nas 

grandes cidades, principalmente aquelas localizadas na região sudeste. 

Imbuído do intuito de expor a fuga do imigrante bem como suas 

dificuldades para chegar aos Estados Unidos, ele se coloca na posição de 

observador. Não interferindo em nada. Assim, consegue trazer exatamente a 

cena como ela é. Para isso, elege as imagens que causam mais impacto, 

retratando aquela situação a partir do seu ponto de vista. Neste trabalho, o 

fotógrafo constrói sua narrativa com imagens das pessoas se aquecendo em 

volta de uma fogueira, se refrescando na beira de um rio ou dormindo na 

estrada. Percebemos o olhar do fotógrafo, permeado por valores sociais, 

econômicos e políticos, e isso marca suas escolhas ou “recortes” dessa 

realidade. Suas imagens mostram o desespero das pessoas querendo fugir, 

buscando entrar em um caminhão, onde não há prioridades e/ou espaços 

definidos para quem quer que seja – crianças, adultos ou idosos – apenas 

milhares de seres humanos que querem atravessar a fronteira, chegar aos EUA 

e buscar uma nova vida. 

Observando as imagens podemos compreender a esperança 

depositada na viagem para “um mundo melhor” ainda que distante de suas 

raízes, de familiares e amigos. As fotos eternizam parte da história desses 

imigrantes, com as quais o fotógrafo expõe seu discurso político e sua 

capacidade de estimular a reflexão sobre a necessidade de interlocução 

entre diferentes sujeitos de maneira a potencializar essas diferenças, 

eliminando desigualdades e discursos xenófobos. Essa capacidade que os 

fotógrafos possuem de uma “escrita com a luz” e, por meio dela, provocar 

mudanças na sociedade. Pieter Ten Hoopen compreendeu esse desafio, e foi 

em busca de rostos, vozes e silêncios que povoaram a caravana rumo a um 

novo destino. Concomitantemente, o presidente dos EUA – Donald Trump – 
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enviou cerca de 5.800 soldados para a fronteira sul para "endurecê-la", 

incluindo a adição de arame farpado a alguns trechos da cerca da fronteira. 

Em 2021 o novo presidente americano Jon Biden promete rever as políticas de 

imigração nos EUA e um dos desafios será reunificar as famílias separadas pela 

política de “tolerância zero” imposta durante o governo de Donald Trump. 

Entre 2017 e 2018 cerca de 5000 crianças foram separadas de suas famílias ao 

migrarem ilegalmente para o território americano. Em janeiro de 2021 fotos 

publicadas em agências internacionais (Reuteurs) mostraram violenta 

repressão da Guatemala a imigrantes que caminhavam para os EUA. 

(https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55702740) 

 

Fotos de Pieter Ten Hoopen 

   

   

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55702740
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Fazendo uma leitura de suas fotos podemos perceber o cansaço 

estampado em todos os rostos presentes, até mesmo no semblante das 

crianças. Nas imagens observadas, encontramos o punctum (é o campo 

cego da fotografia, pois é capaz de libertar os objetos imobilizados, criando, 

a partir do campo do imaginário, o inexistente em sua realidade. O punctum 

seria, portanto, a capacidade de dar vida exterior àqueles sujeitos 
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condenados à uma eterna prisão.) ali, nos gerando até um desejo em cuidar 

daqueles que aparecem, mesmo sabendo que não há nada que possamos 

fazer para ajudá-los. 

Já o studium (é uma experiência de afeto médio, sendo justamente ele 

o responsável por seu interesse em muitas fotografias.), pudemos perceber 

mais claramente nas imagens onde pouco aparecem rostos ou estão 

distantes e chamando pouca atenção. A imagem em si nos instiga, porém, 

mais pela composição da foto ou suas cores que pelo momento do registro. 

Pieter Ten Hoopen nos punge enquanto observadores, mobilizando 

nosso olhar para compreender os sentidos de cada foto;  ainda que alguns 

sentidos denotados estejam aparentes, a narrativa imagética traz um 

sentimento que está relacionado com a emoção e com alguns sentidos 

particulares do fotógrafo – que as produziu – e do observador que vê essas 

fotos. Nos encontramos com Barthes (2011) e o trazemos para esta reflexão, a 

fim de entendermos como o autor, que esse sentimento pode ser percebido 

ao entendermos o punctum que está presente na relação com a narrativa 

imagética. Uma outra maneira de compreender o que nos diz Roland Barthes 

é refletir sobre os sentidos da imagem, por meio da conotação e da 

denotação que ela carrega. A emoção que sentimos ao observar essas fotos 

nos remete aos sentidos conotados da imagem e, seguindo a esteira teórica 

de Barthes (2009, p. 23), podemos refletir sobre leitura de imagens, no que diz 

respeito aos sentidos que captamos com o nosso olhar. Podemos pensar sobre 

esse tipo de leitura e o itinerário que é seguido por cada leitor, na observação 

de cada foto. Para Barthes “a fotografia é verbalizada, no instante em que é 

“captada”. Dessa forma, podemos dizer que ao observarmos essas fotos já 

estamos nos relacionando com a maneira como o fotógrafo verbaliza e 

organiza sua narrativa. Lembramos que a conotação é gerada por meio dos 

signos que dispomos a respeito de conhecimento de mundo, de cultura, de 

saberes e experiências. Lembramos também da conotação ideológica que 

está relacionada aos valores éticos, com poder de induzir a um conceito ou 

ideia política, criando estratégias de convencimento por meio de 
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determinadas imagens produzidas com essa finalidade (BARTHES, 2009). Nessa 

perspectiva a leitura da narrativa imagética criada por Pieter Ten Hoopen 

envolve os fios ideológicos dele e dos sujeitos que vão lendo e constituindo 

uma “trama” com as marcas que cada um traz. Um processo que envolve 

aspectos históricos, sociais e ideológicos que irão determinar a constituição 

dessas práticas de leitura de imagens. O signo é ideológico e marcado por 

condições sociais de produção, que possui implicações tanto na produção 

das fotos quanto na recepção por parte de quem as observa. 

Assim como Guran (2012) entendemos a linguagem fotográfica como 

instrumento de pesquisa e, nesse sentido, isso nos permite inferir que através 

da leitura da imagem, isto é, do reconhecimento das informações contidas 

na imagem, construímos nossa reflexão científica. Nossa intenção é 

problematizar o discurso presente nas narrativas fotográficas e estimular outras 

leituras desse tipo. Por meio dessas reflexões intentamos provocar novas 

inquietações e nova leituras e apropriações dos textos imagéticos. 

Aprender um novo código visual, ampliar as ideias a respeito do que é 

importante olhar e o que temos o direito e dever de observar talvez sejam 

práticas relacionadas com o que Sontag (2004, p. 13) chama de gramática 

constituída por fotos, uma ética do “ver”. As fotografias mobilizam os olhares 

das pessoas para as causas que os fotógrafos testemunham com suas lentes, 

mas a partir daí estão permeadas pela interpretação das pessoas que as 

observam. A isso chamamos de “leitura de mundo” que cada um constrói por 

meio de suas vivências e experiências culturais e sociais. Reconhecemos que 

toda imagem é polissêmica e possui uma “cadeia flutuante” de significados, 

dos quais o leitor pode escolher uns e ignorar outros (BARTHES, 2009, p. 33). 

Com a pesquisa que desenvolvemos nos inquietamos em virtude do tipo 

de imagem com que nos deparamos e que nos levaram a outros territórios da 

memória, pois na visão de Samain (2012, p. 22) as imagens possuem vida 

própria e o poder de suscitar pensamentos, como os quando nos inquietam e 

fazem com que tenhamos um “trabalho da memória” como o “trabalho do 

mar”, pois ele considera os movimentos do mar, das ondas, o que poderia ser 
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uma boa imagem para expressar essa varredura constante do tempo e do 

espaço. Nosso objetivo não é “ensinar a olhar”, pois compreendemos a 

singularidade de cada imagem, bem como a polissemia que marca 

fortemente o texto imagético, desvelando partes de uma outra história. Com 

Roland Barthes encontramos uma contribuição para essa reflexão, quando 

ele trata da relação entre a imagem e o sujeito que a observa, afirmando que 

este ele (o sujeito) é impactado por uma imagem punctum – quando ela o 

punge, impulsiona, perturba quem olha – além de considerar que a fotografia 

é uma emanação do objeto e, assim, a imagem e o objeto guardam em si 

uma profunda relação. As relações que percebemos entre a observação ou 

leitura de imagens estão articuladas com as considerações de Barthes e, 

nesse sentido, é por meio do punctum que podemos compreender a leitura 

que realizamos de questões tão particulares e peculiares. 

 

6. Apontamentos inconclusivos 

 

O nosso tema de pesquisa foi a fotografia de migrações transnacionais 

e o nosso recorte foi centrado no trabalho do fotógrafo holandês Pieter Ten 

Hoopen vencedor do World Press Photo em 2019 com o trabalho The Migrant 

Caravan, exposto no Festival “Paraty em Foco” organizado no Brasil, no 

mesmo ano.  

Na análise levamos em consideração as singularidades do trabalho do 

fotógrafo e buscamos tensionar esses pontos com referências teóricas 

importantes em nossas reflexões. No que diz respeito aos conceitos discutidos, 

procuramos explicitar os modos como as fotografias são investidas de valores 

e sentidos, que estão imbricados desde a produção por meio das escolhas e 

intencionalidades do fotógrafo. Procuramos relacionar as narrativas 

fotográficas com os conceitos trazidos por Barthes – punctum e studium, 

denotação e conotação, bem como os sentidos óbvio e obtuso – buscando 

problematizar aspectos como a polissemia das imagens e sua relação com os 

sujeitos e seu contexto histórico, social e cultural de produção e recepção. 
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Reafirmamos nossas hipóteses de que a relação com as fotografias 

pode promover e estimular a leitura crítica e um outro olhar para os textos que 

se inserem no campo da cultura visual. Consideramos relevante que outras 

ações sejam propostas tendo como objeto de estudo narrativas fotográficas, 

no intuito de promover espaços para leitura de imagens e reflexões sobre estas 

ações. Imagens são capturadas por nossa visão e, por meio da tradução em 

palavras tentamos entendê-las e contemplar nossa existência. Lemos muitas 

imagens intensamente no nosso cotidiano, no entanto problematizamos 

pouco o que vemos e compartilhamos. Corroboramos as palavras de 

Manguel (2001, p. 21) quando o autor afirma que imagens são símbolos, sinais 

e alegorias; ou talvez sejam apenas presenças vazias que completamos com 

nossos desejos, experiências, questionamentos e remorsos. Para ele, qualquer 

que seja o caso, imagens, assim como as palavras, são a matéria de que 

somos feitos. 

Nas experiências com fotografias, somos nós, que culturalmente e 

historicamente, vamos “dando corpo” aos discursos imagéticos e inserindo 

neles nossos valores morais e éticos, proibindo ou censurando determinadas 

imagens. Os significados e os sentido construídos fazem parte da nossa cultura 

e a leitura decorre disso. As imagens são artefatos cada vez mais abundantes 

em nossa sociedade, e não deixam por isso de ser objetos visuais como os 

outros, que seguirão sempre as ordenações perceptivas, isto é, a percepção 

visual é regida pela relação entre o homem e o mundo que o cerca (Aumont, 

2012, p. 11) e, nesse sentido, é importante que tenhamos estudos que 

contribuam para o entendimento dessas questões e suas implicações para 

outras áreas do conhecimento. A pesquisa desenvolvida é muito potente no 

estabelecimento de diálogos com estudantes e pesquisadores, a respeito de 

um tema relevante. Outras reflexões podem ser empreendidas a partir deste 

estudo, com o propósito de ampliar o que discutimos com o uso de outras 

“lentes teóricas”. 
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Cabe destacar que, no que diz respeito ao contexto das migrações 

transnacionais o cenário mundial teve uma ampliação da sua complexidade 

com a Pandemia da Covid-19 que se desenvolveu o mundo todo. 

Infelizmente, esse dado manteve a relevância do tema da pesquisa no 

cenário acadêmico e a necessidade de outras reflexões a respeito que 

poderão ser desdobradas em novos estudos. 
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MODOS DE VER A FOTOGRAFIA DE ESPETÁCULO: 

UMA ANÁLISE A PARTIR DOS REGISTROS DA PEÇA TEATRAL “TRATE-

ME LEÃO” 
 

 

Ana Paula Dessupoio Chaves• 

Christina Ferraz Musse•• 

 

 

1. Introdução 

 

Fotografar o teatro, atentando para suas 
minúcias e catarses, também traz às artes 
cênicas um potencial inegável de 
memória e transformação. Constitui-se, 
portanto, num ato político e criador. 
(PINHEIRO, 2008, p. 11) 

 

O teatro é a arte do efêmero, do “aqui e agora”, e a fotografia registra 

e eterniza esse momento fugaz. Assim como aponta Berger (1999, p. 10), a 

maneira como vemos as coisas é afetada pelo que sabemos ou acreditamos, 

ou seja, o olhar é um ato de escolha. Para este capítulo, será discutido um 

modo de ver a fotografia de espetáculo. O homem pensa por imagens e os 

fotógrafos são responsáveis por converter os signos presentes no palco em 

imagens. As fotografias revelam aspectos e detalhes fundamentais sobre a 

peça teatral. 

As questões que permeiam este capítulo são: como era feita a 

fotografia de espetáculo durante a década de 1970? O que era retratado? 

Quais signos teatrais apareciam? Quais as características desses registros? 

Para tanto, serão utilizadas fotos do espetáculo “Trate-me Leão”, encenada 

 
• Doutoranda em Comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com bolsa 
Capes. Membro do Grupo de Pesquisa/CNPq Comunicação, Cidade e Memória – Comcime. 
•• Doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

professora titular da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e membro permanente do 
PPGCOM/UFJF. Líder do Grupo de Pesquisa/CNPq Comunicação, Cidade e Memória – 
Comcime. 
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pelo grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone. Os registros fazem parte do acervo 

particular do fotógrafo Biah Schmidt – que inclusive, concedeu uma entrevista 

para as autoras. Então, o objetivo deste texto é perceber características em 

comum nas fotos, na tentativa de observar o que elas revelam. Como aponta 

Meneses (2003), ao se aproximar do campo visual, o historiador retém, quase 

sempre, exclusivamente, a imagem que é transformada em fonte de 

informação. Para responder tais questionamentos, a fotografia também será 

considerada como fonte de informação, em que os signos retratados são 

emissores de mensagens. 

A recepção das fotografias vai depender do repertório do leitor. Afinal, 

ele pode ter assistido o espetáculo retratado ou visualizar aqueles signos e criar 

um imaginário de toda a ambientação. A percepção da fotografia de 

espetáculo torna-se mais viva quanto maior for o repertório de vivências, 

informações ou recordações do leitor acerca do campo teatral. Outro ponto 

importante é o recorte escolhido da fotografia, que também irá influenciar no 

olhar do receptor. O direcionamento da cena escolhida a ser retratada é feito 

pelo fotógrafo, que recebe a incumbência do impresso ou da agência de 

comunicação para fazer a cobertura imagética da montagem ou, ainda, há 

a possibilidade de o fotógrafo registrar o espetáculo com o objetivo de 

guardar aquelas lembranças. No caso deste capítulo, será trabalhada a 

segunda perspectiva. 

A fotografia só se realiza plenamente no ato do consumo, na leitura de 

quem a vê. Assim como defende Mauad (2014), o uso da fotografia é um ato 

eminentemente cultural, do princípio ao fim. A autora ainda destaca que as 

imagens possuem uma biografia, representam trajetórias, o que implica 

afirmar “que não existe uma história por detrás das imagens, mas imagens que 

fazem história” (MAUAD, 2014, p. 109). No registro do teatro, a fotografia 

permite a observação de detalhes do figurino, da cenografia, da expressão 

dos atores e outros signos, que, talvez, somente assistindo à montagem ou 

vendo alguma produção audiovisual da peça, não seria possível absorvê-los 

completamente. 
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Portanto, serão propostas neste estudo ideias preliminares sobre a 

fotografia de espetáculo, pois é um assunto que ainda merece ser pesquisado 

com mais profundidade. Assim, o recorte bibliográfico aqui apresentado 

servirá como um breve levantamento com trabalhos que já trouxeram 

pensamentos acerca da fotografia no âmbito teatral. Em suma, constitui-se 

na reunião de pistas, na construção desse tipo de comunicação visual voltado 

para a reflexão sobre os usos das fotografias como instrumentos de memória 

do teatro brasileiro.  

 

2. Fotografia como memória 

 

A fotografia é uma espécie de reserva de memória, de arquivo no qual 

se realizam buscas que traçam os caminhos do olhar. O fotógrafo, quando 

registra um espetáculo, precisa sair do lugar de espectador e adquire um 

papel de contador de histórias. Ele registra a narrativa expressa no palco a 

partir do seu olhar, um modo de ver, ou seja, conta uma outra história, com 

uma perspectiva particular. As fotografias são instantes efetuados de um 

determinado evento e que servem para mostrar a passagem do tempo para 

reavivar as lembranças. 

O ato de produzir fotografias já pressupõe o poder de documentação. 

No caso do fotógrafo de espetáculo, ele traz um olhar sobre a cultura do 

tempo. Os registros perpetuam-se por gerações e auxiliam na recriação da 

História do Teatro pelas imagens. Isso torna tudo mais palpável, é quase a 

materialização do passado. O potencial de memória da fotografia é 

inquestionável. Como aponta Sontag (2004), as fotos são “escalas do mundo”, 

testemunhos, interpretações, desvelam experiências. As fotos podem contar 

biografias de uma pessoa, porém, na fotografia de palco, são parte da história 

de um grupo. 
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No caso do registro do teatro, podemos considerar uma memória 

individual que seria o olhar do fotógrafo, porém, que se torna coletiva no 

entrecruzamento das narrativas da trajetória do próprio grupo teatral. Então, 

estamos diante da memória individual que passa a ser uma memória coletiva. 

Para Le Goff (1990), materiais da memória coletiva, os documentos, são 

monumentos, na medida em que, para além da simples descrição, traduzem 

valores, ideias, tradições e comportamentos que permitem, tanto recuperar 

formas de ser e agir dos diferentes grupos sociais, em diversas épocas 

históricas, como também operar sobre as representações que deles 

perduram, ainda hoje, e atuam como elemento de coesão social para seus 

descendentes. 

Segundo Dijck (2007, p. 28), as fotografias seriam “mediated memory 

objects”, pois estes objetos têm a função de “gatilho” para o acesso das 

memórias individuais. A fotografia funciona como um elo entre o passado e o 

presente, na qual a imagem é uma representação dinâmica, que poderá ser 

acessada, apropriada e reinventada no futuro. As fotografias são, ao mesmo 

tempo, disparadas da memória e narrativas visuais sobre um determinado 

tempo e espaço. Para Bosi (1979, p. 09), a memória tem um papel decisivo no 

processo psicológico total, pois permite a relação do corpo presente com o 

passado e interfere no processo “atual” das representações. A autora 

complementa: 

 

Pela memória, o passado não só vem à tona das águas 
presentes, misturando-se com as percepções imediatas, como 
também empurra, "desloca" estas últimas, ocupando o espaço 
todo da consciência. A memória aparece como força subjetiva 
ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, 
oculta e invasora (BOSI, 1979, p. 09). 

 

Então, a fotografia pode ser uma materialização do “aqui e agora”. 

Barthes (1984, p. 115) ressalta que a pintura pode simular a realidade, 

enquanto que “na fotografia jamais posso negar que a coisa esteve lá”. O 

autor afirma que uma foto é um objeto a partir de três práticas: fazer, suportar 
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e olhar. Quem faz é o operador, o fotógrafo. O espectador é quem lê a 

fotografia e, por fim, o fotografado. Barthes considera a fotografia como 

prova de existência de um fato. Como a memória, ela pode ter outras 

funções, como, por exemplo, gerar lembranças de um determinado 

espetáculo, que fez tanto sentido e, por isso, mereceu ser registrado. Adquire 

o papel de eternizar aquele momento. 

As imagens nos contam histórias, atualizam memórias, inventam 

vivências, imaginam a História (MAUAD, 2005). Com razão, Le Goff (1990) 

afirma que a fotografia “revolucionou a memória”, pois, a partir dela, é 

possível reviver no presente determinado momento do passado, mesmo ela 

não sendo parte do passado do indivíduo que a observa. As fotografias são 

revelações da memória. Nesse sentido, a fotografia de espetáculo serve 

como um recorte da memória do teatro brasileiro. 

 

3. Percursos da fotografia de espetáculo 

 

Durante muito tempo, no Brasil, os registros fotográficos de cenas de 

espetáculos serviam, geralmente, para a produção de peças gráficas de 

divulgação – cartazes, programas, panfletos – ou para a publicação na 

imprensa. Desse modo, não se encontravam ensaios de peças para o registro 

documental em si, de forma autoral ou desprovida dos objetivos específicos 

das duas atividades citadas (SOUSA, 2013, p. 18). Foi a partir do final dos anos 

1940 que alguns fotógrafos, em São Paulo, começaram a trabalhar nos 

teatros, com o objetivo de produzir imagens para os espetáculos. Os primeiros 

nomes são Fredi Kleeman, fotógrafo e ator no Teatro Brasileiro de Comédia 

(TBC), e Derly Marques, que registrou encenações do Teatro de Arena, Teatro 

Oficina e da Escola de Arte Dramática (EAD).  
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Como essas imagens eram produzidas para serem usadas pelas 
companhias, os fotógrafos tinham acesso aos ensaios e faziam 
seu trabalho antes da estreia, com liberdade para interferir na 
luz e na composição da cena apresentada e mesmo para 
“congelar” a cena de modo a obter um registro com qualidade 
técnica impecável (SOUSA, 2013, p. 30). 

 

A partir da década de 1970, com os avanços dos equipamentos e filmes 

fotográficos, o registro dos espetáculos passou a ser feito nas apresentações 

ou ensaios, sem a necessidade de imobilizar os atores. Cada fotógrafo 

começou a desenvolver sua estética, manipulando a cena retratada 

exclusivamente por meio dos seus recursos e seu posicionamento em relação 

ao objeto. O olhar de cada fotógrafo virou uma “impressão digital” (SOUSA, 

2013, p. 30). A liberdade de expressão nesse tipo de fotografia estimulava o 

poder de criação, trazia novas formas de olhar para a montagem, revelava 

uma nova representação. 

A fotografia de teatro, com o decorrer dos anos, também passou a ser 

utilizada como registro documental da encenação e material a ser veiculado 

nos periódicos. Dentro dessa ideia, havia a fotografia posada e a fotografia 

feita durante a peça, ao vivo. A primeira captava os detalhes de cena, a 

expressão do ator, maquiagem e outros signos, porém, era montada, posada, 

não trazia a essência do “aqui e agora”. Já a foto no decorrer da peça traz a 

naturalidade dos personagens, com as particularidades daquele momento 

da encenação, que tem influência da relação ator/ personagem com o 

público. No teatro, o público é quem, normalmente, dá o ritmo ao espetáculo 

e, como ele é único, consequentemente, a apresentação também será 

repleta de singularidades, assim como a fotografia que vai capturar aquele 

instante. 

Não existe um padrão para uma boa foto de cena, não há o certo e o 

errado. Cada fotógrafo tem o seu modo de ver e reinterpretar a cena 

apresentada. Então, a fotografia de espetáculo pode ser considerada 

“fotografia de autor” – expressão criada pelo fotógrafo francês Henri Cartier-

Bresson. Significa que o resultado da fotografia não está na máquina, na 
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quantidade de tecnologia agregada ao seu funcionamento, mas, sim no 

olhar do fotógrafo que, de forma subjetiva1, percebe a importância do 

momento e captura-o. O fotógrafo revê, reenquadra, reinterpreta a cena. Ele 

registra aquilo que lhe toca, que dialoga com suas referências estéticas e com 

sua formação pessoal.  

Segundo Patrice Pavis (2011), o fotógrafo também capta, de maneira 

consciente ou não, a materialidade assignificante do acontecimento teatral 

– tudo que está dado à visualidade (o corpo do ator, o uso aleatório do 

espaço, o ritmo próprio (não ficcional) do ambiente teatral. A fotografia de 

cena é capaz de trazer de volta a emoção de ter assistido a um espetáculo, 

despertar a vontade de assistir e até fazer alguém se lamentar por não ter 

assistido. 

Tendo seu lado positivo ou negativo, o registro fotográfico constituiu um 

novo paradigma de reprodutibilidade técnica da arte dramática. Mesmo na 

reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: o aqui e agora da obra 

de arte, sua existência única, no lugar em que ela se encontra (BENJAMIN, 

1994, p. 167). Porém, a reprodutibilidade permite a ampliação da fotografia 

como memória, a partir do momento em que torna mais acessível seu 

testemunho histórico – exprime formas, movimentos, expressões e sensações 

próprias. O observador da fotografia consegue ter acesso a um novo olhar 

sobre o mesmo espetáculo, não como uma reprodução, como aponta 

Benjamin (1994), mas como uma nova percepção da montagem.  

Cada apresentação é única, irrepetível, ou seja, o fotógrafo tem o 

poder de encapsular o instante na fração em que ele tende à eternidade 

(PINHEIRO, 2008, p. 14). Nesse sentido, o fotógrafo no teatro também tem a 

função documental. O teatro, assim como já mencionado, é a arte do 

efêmero, não se grava, nem se repete de maneira idêntica. As fotografias 

ajudam a resistir ao seu próprio fim. Cenários, atores, luzes, gestos, maquiagem 

 
1 O sentido de subjetividade vai além do olhar único do fotógrafo. Ela indica a necessidade 
do repertório de informações e bagagem cultural. Afinal, fotografia é criar significado. 
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e figurino, tudo pode ser, finalmente, registrado e lembrado (SOUSA, 2013, p. 

24). 

Com o que foi apresentado até aqui, podemos concluir, mas sem, 

evidentemente, encerrar as discussões, que a fotografia de teatro opera na 

busca de uma ressignificação da encenação teatral, contribuindo para a 

manutenção da memória e a documentação da História do Teatro Brasileiro. 

A fim de observar as especificidades da fotografia de espetáculo, iremos nos 

debruçar sobre o acervo do fotógrafo Biah Schmidt.  

 

4. O instante do teatro sob as lentes de Biah Schmidt 

 

O teatro é o encontro entre personagens, texto e público, 

transcendendo os limites da representação e os contornos da dramaturgia, 

alcançando os domínios da memória, as emoções, os saberes e as impressões 

do espectador (PINHEIRO, 2015, p. 28). Na fotografia de espetáculo, o 

fotógrafo deixa de ser espectador e passa a ser um artista, que precisa 

capturar a ritualização do espaço cênico – corporificar todos os signos do 

palco na fotografia. 

A intenção, nesta parte do trabalho, é refletir como o fotógrafo Biah 

Schmidt registrou o espetáculo “Trate-me Leão” (1977-1978), encenado pelo 

grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone, e quais os signos ali representados – que, 

muitas vezes, só puderam ser observados por conta da fotografia e seu poder 

de congelar o instante. O fotógrafo disponibilizou um acervo com doze2 fotos, 

feitas em câmera analógica, em preto e branco, que trazem a força e a 

potência criativa de um artista. Ao olhar para as fotos, conseguimos identificar 

que elas foram feitas em São Paulo, no Teatro das Nações, no ano de 1978. 

Para a seleção de fotos, aplicamos a metodologia sugerida por Ana 

Maria Mauad (2005), em “Na mira do olhar: um exercício de análise da 

fotografia nas revistas ilustradas cariocas, na primeira metade do século XX”. 

 
2 Todas as doze fotos foram analisadas, porém, por conta do espaço do capítulo, nem todas 
foram inseridas no trabalho final. 
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De acordo com a autora, a fotografia, na qualidade de texto, deve ser vista 

como uma mensagem que se organiza a partir de duas frações: a expressão, 

que compete os atributos técnicos, e o conteúdo, determinado pelo campo 

da composição e sua relação com o contexto. Estas duas frações, apesar de 

poderem ser separadas no momento da análise, só podem ser 

compreendidas quando integradas ao todo. Dentro deste contexto de 

análise, valorizava-se o aspecto comunicativo da imagem fotográfica, 

concebida como mensagem.  

Este método baseia-se em três premissas. A noção de série ou coleção, 

que se funda na ideia de que a análise crítica da fotografia não pode se 

limitar a um único exemplar, sendo necessária a realização de uma 

serialização das imagens. O princípio da intertextualidade, no qual, para ser 

interpretada como texto, a fotografia relaciona-se com outros textos, 

produzindo, assim, a textualidade de uma época. E a premissa do trabalho 

interdisciplinar, que se expressa na compreensão da imagem como uma 

mensagem significativa, processada através do tempo, demandando por 

parte do historiador um aparato teórico-metodológico em coordenação com 

outros saberes. 

Também é importante ressaltar que as fotografias estão sujeitas a 

diversas interpretações. Cada percepção depende de um modo de ver, ou 

seja, “é a competência de quem olha que fornece significados à imagem” 

(MAUAD, 2005, p.139-142). Portanto, a partir das ideias da autora, buscou-se 

com as referidas fotos desenvolver categorias3 de análise. Para isso, foi 

utilizado alguns elementos materiais da representação, são eles: figurino, 

cenografia, maquiagem, objetos, corpo e iluminação.  

 

 

 
3 As categorias foram pensadas a partir da leitura do livro “A análise dos espetáculos” (2015), 
em que a autora Patrice Pavis descreve os elementos materiais da representação. Para este 
capítulo, selecionamos alguns desses termos para serem vistos por meio das fotos. 
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Meneses (2003, p. 26) defende que, para a observação da cultura 

material seja eficaz, é indispensável usar todo e qualquer tipo de fonte: fontes 

materiais, escritas, orais. Em virtude disso, para auxiliar a leitura das fotografias, 

também serão utilizadas pesquisas já feitas sobre “Trate-me Leão”, texto da 

peça escrito por Hamilton Vaz Pereira, e uma entrevista realizada com o 

fotógrafo Biah Schmitd4. A conversa foi feita pela plataforma Zoom, no dia 03 

de fevereiro de 2021, e o fotógrafo contou como foi o processo do registro da 

montagem:  

 

Quando o Asdrúbal veio a São Paulo, foi um acontecimento. Os 
jovens fazendo um teatro diferente, “revolucionário” e eu 
gostava de teatro. E foi uma oportunidade de ver a peça – era 
uma coisa meio underground, com uma linguagem nova que 
atraía a gente. Quando vi a estreia fiquei impressionado, achei 
uma loucura, foi uma paixão, tudo era novidade, aquelas 
pessoas super talentosas, alegres e divertidas. Deu vontade de 
fotografar, preciso documentar isso, quero guardar esses 
momentos, acho muito importante, foi inesquecível! 

 

Pela narrativa de Biah, fica clara que a intenção das fotos era servirem 

como objetos de lembranças. A peça fez tanto sentido naquele momento 

que era uma maneira de conseguir rever o espetáculo, que um dia não 

existiria mais. Como “Trate-me Leão” trazia questões relativas à juventude 

urbana carioca, muitas pessoas estavam passando pelos mesmos desafios e 

dilemas, iam assistir à montagem e sentiam-se representados no palco. Para 

Biah: 

 

 

 

As fotos não foram encomendadas, os atores não estavam 
sabendo. Entrei com a minha máquina para fotografar, eu me 

 
4 Biah nasceu em Florianópolis e a fotografia sempre esteve presente em sua vida. Por conta 

da paixão, veio a vontade de ser fotógrafo e, então, resolveu passar uma temporada em São 
Paulo, para estudar mais sobre o assunto, conhecer pessoas do ramo e trabalhar na área. 

Começou a vida profissional em uma agência de publicidade e, depois, conseguiu outras 
oportunidades no jornalismo. Trabalhou em revistas das editoras Abril, Globo e diversas outras 
de São Paulo. 
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banquei. Fui por vontade! Achei tão legal, que eu quis 
documentar, queria guardar aqueles registros. A minha 
intenção era só ter essas imagens para guardar. No entanto, 
elas ficaram guardadas por muito tempo. [...] Era algo sem 
pretensão, o objetivo era documentar, para eu ter essas 
imagens quando eu quisesse ver. Era uma coisa bem pessoal. 

 

Na década de 1970, ainda não havia a necessidade de autorização 

para fotografar a peça, então, o fotógrafo poderia ir ao teatro e registrar a 

montagem, sem muitas burocracias. Como as fotos foram feitas para fins 

pessoais, Biah ainda não tinha divulgado para um público maior. Foi através 

da rede do Instagram que começou a publicá-las e foi lá o nosso primeiro 

contato. 

Ao observar as doze fotos do acervo, é possível estar diante de diversos 

signos, um deles é o figurino. Na primeira foto, são registrados, mais 

especificamente, os figurinos de um dos personagens de Patricya Travassos e 

Regina Casé. Sobre a caracterização em “Trate-me Leão”, o ator Luiz 

Fernando Guimarães conta que os personagens ficavam de “cara limpa, 

roupas também comuns faziam parte da realidade que a gente ia encarar. O 

personagem era situado pelo figurino, que já dá uma personalidade que você 

conhece de imediato” (GUIMARÃES apud PEREIRA, 2004, p. 22). Tais indícios 

podem ser observados na foto em que as atrizes usam um figurino associado 

ao estilo hippie, com saias longas, gorros, xales com franjas e óculos de sol. 

Quanto mais próximo do real os figurinos fossem, mais próximo da 

realidade o espetáculo conseguiria atingir. Interessante notar que o registro 

permite a observação dos detalhes dessas roupas. Talvez só de assistir à peça, 

mesmo presencialmente ou em uma filmagem, não seria possível de visualizar. 

A foto, a seguir, é da cena das duas jovens Julita e Gilda, que andam pelas 

ruas da cidade e deparam-se com uma vitrine em que televisores imaginários 

transmitem uma novela e há um orelhão. Essa cena foi inspirada em um 

diálogo de “Pequenos Burgueses”, de Máximo Gorki, entre Tatiana e Polia. 
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Figura 1 – Patricya Travassos e Regina Casé em cena 

 

Crédito: Biah Schmidt. 

 

Outro aspecto visivelmente acessível é o cenário. O palco relativamente 

vazio permite que ele se torne aquilo que o ator e o espectador resolvem 

compor juntos. Na criação de “Trate-me Leão”, o palco torna-se “planta baixa 

de um apartamento; um quarteirão de bairro, uma sala de aula, uma galeria 

do metrô, um trecho de estrada, uma casa em Santa Teresa e, finalmente, 

torna-se o que é, um palco de teatro” (PEREIRA, 2004, p. 09). O ambiente 

representado era a cidade, o meio urbano.  
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O palco é limpo, vazio de elementos, tendo apenas ao fundo um 

tapume de madeiras irregulares, desencontradas, repleto de pichações e 

com uma marca do metrô carioca, então, em construção. Fernandes (1999) 

fala que essa cenografia manifestadamente urbana definia um primeiro 

elemento, uma característica fundamental do grupo. A cidade era sua fonte 

de reflexão, estava presente mesmo que a cena não fosse especificamente 

nesse ambiente. “Apesar das falas que indicavam a presença dos atores 

numa outra ambientação geográfica, o visual do espetáculo remetia à 

cidade, que literalmente enfeixava a cena” (FERNANDES,1999, p. 106). 

 

Figura 2 – Cena II: Sessão doméstica 

 

Crédito: Biah Schmidt. 

 

As fotos com recorte mais fechado, com zoom nos atores, permitem a 

observação de outros signos, como a maquiagem, nesse caso, praticamente 

inexistente, pois o objetivo do espetáculo é se aproximar cada vez mais da 

realidade. Na foto a seguir, também é possível visualizar o uso de outros 

acessórios agregados ao figurino, como, por exemplo, o lenço ao redor da 

cabeça de Regina Casé. Era uma tendência muito usada durante a década 

de 1970, mais uma referência ao movimento hippie – que foi um símbolo da 
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moda desse período. Nessa foto, fica clara a expressão facial da personagem 

sorrindo. De acordo com o enquadramento utilizado, o fotógrafo consegue 

potencializar um detalhe, a exibição de um gesto marcante da personagem, 

um traço do rosto “invisível” ao público. 

 

Figura 3 – Foco na personagem interpretada por Regina Casé 

 

Crédito: Biah Schmidt. 

 

Para discorrer sobre a próxima categoria, usamos a definição de Pavis 

(2015) que entende por objetos tudo o que pode ser manipulado pelo ator. 

Tal vocábulo tende a substituir o termo adereço, por demais ligado à ideia de 

utensílio secundário que pertence ao personagem. Então, no caso das fotos 

analisadas vemos os atores segurando, peças de roupas, bolsas, prancha de 

surf, mas esses objetos não eram protagonistas da cena, muito pelo contrário, 

a quase inexistência desses objetos colocam ainda mais o ator em exposição.  
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Figura 4 – Regina Casé e Patricya Travassos no papel de Julita e Gilda 

 

Crédito: Biah Schmidt. 

 

Para Fernandes (2000, p. 14), os atores, com técnicas de improvisação, 

aprenderam a teatralizar seu cotidiano a partir de estímulos que visavam à 

ocupação eficiente do espaço e à ampliação de gesto e voz. Então, o tempo 

inteiro, os atores se movimentavam no palco. Como as fotos foram tiradas 

durante o espetáculo, ao vivo, Biah Schmidt, que estava em meio a plateia, 

relata as dificuldades desses registros e como o posicionamento do fotógrafo 

faz toda a diferença para o resultado da imagem. 

 

Era um monte de gente. Os atores se movimentando no palco. 
Você tem que ir lá na frente para fotografar, mas tem que ser 
de maneira discreta, você não pode fazer barulho, incomodar, 
você tem que fotografar naquele momento. Era uma aventura! 
Uma delícia!  
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Então, a presença do ator em cena era fundamental, em “Trate-me 

Leão”. Os atores traziam a interpretação de si mesmos. O grupo trabalhava 

com um registro interpretativo invisível, que despertava no público uma 

sensação de que não havia representação. Para alcançar essa 

transparência, é preciso o domínio técnico, ainda que informal. Corpos jovens, 

que representavam jovens. Então, não era preciso nenhuma outra amarra 

corporal que outras aparências ou idades iriam exigir. Aliás, durante os nove 

meses de produção, os atores acabaram criando uma relação de intimidade, 

de liberdade de expressão, que eliminava qualquer constrangimento 

corporal. 

A liberdade desse corpo também representava certa liberdade desse 

“eu”, das angústias de ser jovem. Na cena V, intitulada “Grilos no mato”, as 

personagens estão em uma praia deserta no litoral. Além de usarem roupas 

de banho, também ficam nuas em cena. Vale notar que esse relacionamento 

com a natureza era algo bem característico da contracultura, em que “toda 

possibilidade de transformação social proviria da expressão individual 

medrada nas comunas, nos encontros coletivos, na comunhão espontânea 

dos corpos, associados aos ritmos vitais da natureza (FAVARETTO, 2019, p. 236).  
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Figura 5 – Foto com enquadramento na personagem de Nina de Pádua 

 

Crédito: Biah Schmidt. 

 

“Trate-me Leão” corresponde à parte do trabalho de interpretação que 

despoja o ator de um bloqueio, de uma inibição a fim de que ele mostre 

simplesmente o teatro que criou. Corresponde, vamos dizer, a um 

relaxamento inicial, a partir do qual é possível começar a improvisar 

(FERNANDES, 1999, p. 113). Então, todo o processo de criação por meio da 

improvisação colaborou para a liberdade corporal dos atores. O corpo possui 

uma teatralidade própria, mostra-se “falante” no palco, presente. “O corpo 

tem alguma coisa a dizer; ele é uma outra palavra” (ROUBINE, 1990, p. 43). 

Outro aspecto que contribui para deixar os atores ainda mais expostos, 

despojados, era a iluminação que criava o ambiente e clareava a visão uns 

dos outros, ela era assinada por Jorginho de Carvalho. Na foto panorâmica, 

fica nítida a estrutura do palco italiano e, com isso, é fácil de visualizar os spots 
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a iluminar os atores de cima. No total, vemos sete – e dois outros tipos de spots 

(esses compostos por pequenas chapas das laterais que auxiliam no 

direcionamento da luz) que foram colocadas na frente do palco.  

 

Figura 6 – Todo o elenco de “Trate-me Leão” em cena 

 

Crédito: Biah Schmidt. 

 

O direcionamento da luz é um enquadramento do teatro, que se mostra 

ou se esconde, e a fotografia reforça este aspecto, enquadrando o que o 

fotógrafo deseja revelar. Aliás, um dos desafios da fotografia de espetáculo é 

a iluminação. A luz é um elemento fundamental no teatro, “é na luz e na 

sombra que o ator se mostra ou se oculta em cena, e a foto deve 

necessariamente traduzir essa atmosfera” (LUISI, 2011, p. 35). A luz é capaz de 

revelar ou esconder, traduz o sentimento e o clima da cena. Por conta das 

variações das luzes no palco, esta é uma das dificuldades para o fotógrafo. 

Biah Schmidt conta que:  
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O teatro é mais difícil de registrar, porque, como a luz, o fundo, 
geralmente, é escuro, e a luz varia. Se você mede no fundo, a 
pessoa fica muito clara, se você mede só na pessoa, pode ficar 
escuro. Então, é complicado. No Asdrúbal, a luz para fotografar 
não era o ideal. Por isso, eu fui mais de uma vez na peça 
fotografar. Porque eu via a cena, via luz e retornava no outro 
dia já sabendo qual seria a melhor solução para a foto. 
Consegui fazer algumas melhores. Tem várias que também 
ficaram escuras, tremidas e borradas. Eu acho que tudo vale! 
Mas tecnicamente algumas ficaram melhores. 

 

Ao ler cada informação contida nas fotos feitas por Biah, é possível sentir 

a aura daquele tempo e daquele espaço, mesmo que essa fruição seja algo 

bem individual. Como o fotógrafo fez os registros de maneira a materializar as 

lembranças, conseguiu, com isso, captar o imprevisível, o imponderável e o 

não premeditado. Pelo fato não ter se pautado por algum jornal ou revista, 

acabou conseguindo imprimir seus sentimentos diante daquela montagem. 

Ressignificou a peça teatral. 

 

5. Considerações finais 

 

Ao longo do texto, discutimos sobre o ritual do espetáculo teatral, que 

possui uma história única. Mesmo que se repita em várias apresentações, em 

uma mesma temporada, ainda assim, será sempre uma peça diferente a 

cada vez que for assistida, visto que é alimentada pela sinergia criada entre 

os atores e o público. O teatro não é uma simples interpretação, é composto 

pelos atores, luz, cenário, figurino, plasticidade, texto, e todo esse conjunto 

torna-se um agente potencializador da imagem. 

A capacidade narrativa visual das imagens fica evidente na análise das 

fotos feitas por Biah, que expressam um “modo de ver”, retido em um 

fotograma de forma instantânea, como recorte de um instante, uma 

angulação, um enquadramento. Essa especificidade oferece uma 

redefinição da peça a partir dos sentimentos provocados no fotógrafo. Então, 

automaticamente, as fotos passam também a contar uma história. Há a 
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presença de uma aura oferecida por quem fez o registro. As fotos funcionam 

como “gatilhos” das memórias vividas por Biah durante os dias nos quais 

assistiu às apresentações. Portanto, há uma aura que é concedida por aquele 

indivíduo que conseguiu eternizar instantes e expôs um ponto de vista inédito. 

Ao ver o conjunto das fotos, o leitor é capaz de visualizar o movimento 

da cena, o ritmo, a harmonia estética, além de possibilitar conhecer parte da 

história encenada. As fotografias de espetáculo podem ser consideradas 

além de testemunhos históricos, elas seriam a própria história (MENESES, 2003). 

Os arquivos aqui analisados ajudam na construção parcial de um mosaico do 

que foi a peça “Trate-me Leão”, a partir da visão de Biah Schmidt. Portanto, 

os registros vão além de uma memória individual, colaboram com a 

construção da memória coletiva do teatro brasileiro.  
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ENTRE MARÉS: AS CIDADES QUE TRANSBORDAM DAS IMAGENS 

 

 
Arlindo Cardoso• 

Karina Oliveira•• 

Igor Peixoto••• 

Walter Lima•••• 

 

1. Introdução  

 

A cidade, enquanto espaço de cultura, denuncia as múltiplas 

percepções e símbolos que as pessoas constroem por meio da interação 

social. De fato, existe um cruzamento entre cidade e indivíduo, e as 

transformações que moldam essa ligação podem servir como percursos 

promissores para imergir em diversas questões, como as relações de poder e 

as conformações de imagens dessas cidades. Elas podem ser entendidas 

como suportes de realização e impulsionamento de conflitos, ou seja, agentes 

ativos das dinâmicas sociais, onde as marcas da sua participação se cravam 

nas representações. A cidade é construída ao mesmo tempo que o indivíduo 

e os grupos sociais se constroem — ela faz parte de um conjunto que evoca 

futuridade (BERDOULAY, 2012).  

Berdoulay (2012, p. 123) conclui que “para exprimir suas crenças e 

valores, elas [as pessoas] se apoiam em símbolos, patrimoniais ou inventados, 

materiais ou imateriais”. As imagens são fundamentais para o entendimento 

de como se dá essa estruturação iconográfica dos grupos sociais, a relação 

sujeito e espaço. Elas "midiatizam", confirmam uma comunicação estruturada 

nos processos de simbolização — responsáveis pelas ideias de valores e 

identidades. 
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Seguindo a temática da midiatização e focando nas imagens, para 

Manguel (2001): 

 

As imagens que formam nosso mundo são símbolos, sinais, 
mensagens e alegorias. Ou talvez sejam apenas presenças 
vazias que completamos com o nosso desejo, experiência, 
questionamento e remorso. Qualquer que seja o caso, as 
imagens, assim como as palavras, são matéria de que somos 
feitos (MANGUEL, 2001, p. 21). 

 

Percebe-se, então, que as imagens fazem parte da formação dos 

indivíduos. Eles as produzem, compartilham e as vivenciam, configurando 

narrativas com e conforme elas. E nenhuma narrativa é absoluta ou definitiva. 

As imagens “existem em percepções”, onde, no caso da fotografia, imbricam-

se entre a que o autor propôs, a que se pode nomear, o que se lembra e o 

que é apreendido; entre o mundo social e o simbólico (MANGUEL, 2001).  

Diante disso, é possível estruturar leituras sobre a cidade por meio das 

imagens. Desperta-se o pensamento de Samain (2012), que define a imagem 

enquanto malha, trama de silêncios e de ruídos, de memórias, histórias escritas 

e vividas sobre elas, dentro delas, e que se acumulam, se reconstroem. Não 

seria essa uma definição que se entrelaça a construção da urbe enquanto 

espaço múltiplo? Espaços de temporalidades e de vivências, espaços de 

tradição e de contemporaneidades. O que não cabe na imagem enquanto 

fotografia, desse recorte momentâneo, e que se transborda nos olhares da 

cidade?  

Nesse capítulo serão apresentadas três distintas percepções de Maceió-

AL, compreendidas a partir da análise de fotografias – percebendo assim, 

uma cidade de múltiplas identidades, que ora dialogam e ora divergem entre 

si. Toma-se a Maceió do mar, questionando-se sobre as simbologias que 

sobrepõem alguns contextos da convivência com suas marés. Dessa maneira, 

o capítulo se estrutura em quatro partes, compreendendo três percepções da 

cidade, que são maturadas no item final.  
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É importante salientar que esse texto pensa com as imagens, conversa 

com elas, conforme elas e, portanto, parte de um debruçar-se em fragmentos 

das fotografias, onde a realidade social é reduzida a um instante do olhar. 

Mas esse instante registrado não exclui – e nem poderia – “informações da 

circunstância, do detalhe que contém o seu próprio tempo, o tempo que 

escapa ao olho do fotógrafo” (MARTINS, 2019, p. 74). 

Dessa forma, mesmo em um contexto reduzido, os símbolos construídos 

nesse tempo denunciam e incitam possíveis leituras. Eles ajudam a narrar 

elementos que estão no imaginário construído cultural e socialmente por anos, 

por meio das interações humanas (MANGUEL, 2001). 

Este texto trata-se de um exercício de diálogo com as imagens – 

entendendo-as enquanto iconografia, em especial, a fotografia –, 

compreendendo os pontos de vista dos autores mergulhados em suas 

respectivas pesquisas. Portanto, não se pretende esgotar essa “conversa” – 

nem poderíamos –, mas compor um caminho por meio de questionamentos 

que surgem com e a partir delas, buscando compreender quais cidades são 

possíveis de interpretar através de suas imagens.   

 

2. A Cidade como cartão postal  

 

Figura 1 - Cartão Postal de Maceió. 

 

Fonte: Brasil Turístico, [s.d.]. 
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Maceió, capital do estado de Alagoas, vem passando por um processo 

de reconhecimento em todo o país, e a cada ano recebe um número maior 

de visitantes em seu território. Ela é “vendida midiaticamente” conforme um 

retrato específico que a divulga enquanto uma cidade paradisíaca para se 

posicionar dentro do cenário turístico nacional. Entende-se que esse processo 

é fruto de uma visão de gestão urbana que entende a cidade como uma 

mercadoria a ser comercializada através de uma imagem idealizada do local, 

que é formulada para atender as demandas de uma clientela virtual distante 

das experiências diárias do espaço. A cidade é reduzida a um produto cuja 

identidade é formulada para ser objetiva, direta e atrativa ao mercado 

(VAINER, 2007). 

Nota-se, então, que a imagem divulgada de Maceió se restringe a uma 

pequena parcela da mesma, sempre focada em sua orla marítima, 

especialmente dentro do recorte geográfico do bairro da Ponta Verde – local 

de intensa verticalização que cerceia o mar da cidade, possuindo o metro 

quadrado mais caro e o status de região "nobre" da capital. No entanto, é 

importante salientar que nem sempre foi assim. Originalmente 

descentralizado, que servia de quintais de sítios e casas de veraneio de 

poucos alagoanos, a imagem do bairro foi sendo construída lentamente; e, 

junto com ela, a identidade da cidade se modificou e um novo cartão postal 

se delineou – um retrato que se mantém em foco até hoje (PEIXOTO, 2016). 

Aqui, pretende-se entender como essa imagem turística de Maceió foi 

construída. Analisando o recorte que seu cartão postal aponta, 

perceberemos a importância que três marcos1 fundamentais tiveram no 

direcionamento do olhar público para essa paisagem, e que ainda podem ser 

percebidos – fisicamente ou não – em seu retrato midiático, fazendo parte do 

imaginário popular da cidade e influenciando a afirmação de sua identidade 

turística atual.       

  

 
1 Entende-se como marco aquilo que marca uma época, data ou local; um fato decisivo; 

ponto de referência. 
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Ao observar essa paisagem, tão repetida nos diversos meios midiáticos 

que divulgam a cidade, logo nos toca os olhos a cor das águas, a sinuosidade 

das linhas que desenham o espaço, e o acúmulo de prédios que encara a 

imensidão esverdeada – como um aviso de civilização em meio à terra 

paradisíaca, onde o encontro do mar e do concreto se promove. Esse retrato 

persegue a cidade e encanta o turista que, ao buscar imagens de Maceió, se 

depara com um lugar paraíso, abreviado por esse recorte marítimo de apelo 

explícito. Sob o olhar do observador mais sensível, é possível vislumbrar as 

origens dessa paisagem, os primeiros arrebatamentos sobre um terreno ainda 

escasso de vida humana, onde o verde reinava livre enquanto a cidade 

contemplava o cinza do seu centro comercial. Dentro desse cenário calmo, 

inexplorado, o nosso Gogó da Ema sossegava em silêncio – e com ele a 

história se inicia. 

 

Figura 2 - Coqueiro símbolo da cidade.  

 

Fonte: Reprodução TV Gazeta, [s.d.]. 

 

Em meados da década de 1920, o coqueiro de tronco sinuoso –– até 

então desconhecido pelos maceioenses –– foi “descoberto” e a notícia de 

sua existência correu depressa pela cidade, popularizando essa região, até 

então “periférica”. Segundo o historiador Luís Veras Filho (1990 apud 

FIGUEIREDO, 2011), o impacto foi tão grande que logo sua fama foi além dos 

limites geográficos da cidade, alcançando destaque em todo território 
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nacional, estampando postais, gravuras e fotografias que eram enviadas com 

orgulho pelos moradores de Maceió. Sua imagem se tornou um dos símbolos 

mais reconhecidos no país e foi através dela que, pela primeira vez, a 

paisagem marítima ganhou foco turístico na cidade. 

Em 1930, bem próximo do local, uma empresa norte-americana 

perfurou poços em busca de petróleo, fazendo com que o mar avançasse um 

pouco mais, trazendo a ameaça da força da natureza ao recém-descoberto 

ícone. O coqueiro, já tão acolhido na cidade, resistiu por um tempo, contando 

com o apoio da população que buscava formas de protegê-lo.  Mas, em julho 

de 1955, invadido pela violenta água do mar, não resistiu e desabou, 

despedindo-se do belíssimo pôr do sol que ele havia popularizado (JÚNIOR, 

2014). 

O Gogó-da-Ema se foi, mas seu legado prossegue. Conservado no 

imaginário popular, continua a exercer, de forma indireta, sua função de 

divulgação de Maceió. Por ele, constituiu-se a primeira paisagem natural que 

a cidade pôde ostentar nacionalmente, e o primeiro marco construtor da 

imagem turística por onde ela hoje se divulga. Mas também se deu base a 

criação de teorias populares sobre seu traçado singular, além da formação 

de um cenário romântico à beira mar. Ele era ponto de referência e encontro. 

Pode-se dizer que seu desenho, que se destacava na paisagem da Ponta 

Verde, convidando seus visitantes a contemplar a maré, permaneceu. 

Atualmente, ele repousa na imagem da memória dos alagoanos.  

 

Figura 3 - Alagoas Iate Clube. 

 

Fonte: Japson Almeida, 1982. 
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Era o início da década de 1960, e a área litorânea de Maceió 

começava a ser aproveitada de forma efetiva – todo o potencial geográfico, 

que por tanto tempo só era percebido pelas almas mais desbravadoras, 

agora havia sido revelado e começava a ser usufruído pela cidade. O recente 

encantamento pelo local e a sua singular forma geográfica – onde uma 

“ponta” de terra adentra as águas esverdeadas do mar – serviam para 

alimentar com poesia os olhares mais sensíveis. E foi justamente dentro desse 

espaço-tempo inspirador que o Alagoas Iate Clube se ergueu, e é por ele que 

a construção dessa imagem continua. 

O clube, carinhosamente apelidado de “Alagoinhas”, foi fundado em 

1963, sendo inserido justamente na região onde anos antes reinava o famoso 

coqueiro. O local possui um caráter “natural” de vocação icônica, que fez 

atrair o foco da cidade para o seu potencial. Com a construção do clube, a 

região adquiriu uma nova conformação turística, e um novo símbolo surge 

como cartão postal (PEIXOTO, 2016). 

Ao observar tal retrato, é possível perceber que a obra sabe se inserir de 

forma delicada na nova paisagem que habita. A construção inicia-se ainda 

na faixa de areia e avança para dentro do mar, tendo a ponta da terra como 

um aliado natural nessa “invasão”. Já nas águas, o Alagoinhas flutua sobre um 

chão de arrecifes que, pelas vontades da maré, se expõe ou se esconde, 

trazendo periódicas transformações à paisagem – promovendo um diálogo 

dinâmico e encantador com a obra. 

Então, pela segunda vez, em um curto espaço de tempo, a cidade teve 

um marco referencial, uma obra que desde seu início obteve status de ícone, 

estimulando e, posteriormente, sustentando a imagem da orla da Ponta Verde 

como retrato principal da capital alagoana. O clube fechou suas portas em 

meados da década de 1990, mas continua oferecendo suas ruínas para 

apreciação turística e outras formas de interação social – enquanto “espaço 

subversivo”. O que antes era exclusivo da elite, passa a ser uma extensão da 

rua e de suas dinâmicas populares. O legado e a importância da edificação 

para a imagem da cidade ficam e refletem até hoje. 
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Figura 4 - A icônica ponta geográfica. 

 

Fonte: Fotos de Maceió, [s.d.]. 

 

As imagens se repetem. O cenário é o mesmo. Foi por ali, em meados 

da década de 1930, que a população alagoana se encantou por uma nova 

paisagem, influenciada pela descoberta do coqueiro que iniciou o processo 

de projeção turística da cidade. Também foi ali que o clube, de arquitetura 

modernista, confirmou a sua imagem marítima enquanto cartão postal, 

impulsionando o projeto de construção da identidade de Maceió. Foi sempre 

ali, nos arredores da ponta geográfica que batiza o bairro da Ponta Verde – 

tão nítida nas divulgações da cidade – que os marcos construtores da sua 

imagem atual tiveram vida. 

Sem muito esforço, ao analisar os retratos que divulgam midiaticamente 

Maceió, geralmente concentrada nesse recorte espacial, podemos imaginar 

o início da descoberta daquele pedaço de terra. Entendendo a importância 

simbólica dessa área, acreditamos que foi por ali, em 1926, que Lúcio Costa 

se encantou, chamando de “Paisagem de Aquarela”2 uma região até então 

sem representação na cidade.  

 

 

 
2 Referência à carta escrita pelo urbanista Lúcio Costa em 1926, compilada posteriormente 

em seu livro: COSTA, L. Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995. 
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Tudo permeou e ainda permeia a ponta geográfica e provavelmente, 

esse sentimento também salte ao olhar do turista mais atento que, ao buscar 

imagens de Maceió, depara-se com inúmeros retratos desse espaço em foco; 

atrai-se por ele de maneira inocente e espontânea, delineando uma cidade 

que se constrói a partir desse ponto. Realmente, entendemos que é assim.  É 

por ela, essa “ponta”, que a imagem turística da Maceió atual se forma, e é 

por ela que a cidade se reduz, ao mesmo tempo em que se divulga. 

 

3. A cidade como multiplicidade do abrigar 

 

A construção dessa espacialidade vai ganhando algumas 

concorrências diante do tempo, devido a imagem atrelada a orla enquanto 

um status social, onde as pessoas buscam se inserir dentro desse contexto, 

compondo esse cenário turístico da cidade — o indivíduo se constrói e se 

molda diante da imagem. 

Quando o espaço se encontra já saturado, o mercado procura novos 

cenários, novas perspectivas, e constrói inclusive, uma outra idealização, uma 

outra imagem. A orla turistificada, já preenchida, abriu brechas para a 

expansão imobiliária no litoral norte, como uma forma de construção contínua 

desse lugar à beira mar. Esse espaço vem sendo transformado como um novo 

produto, traçando-se a ideia de uma cidade enquanto refúgio, de fuga dessa 

agitação dos grandes centros urbanos. 

Os bairros3 desse novo litoral formam uma região que ainda não se 

emoldurou nas janelas dos grandes edifícios verticais e que cultiva no 

imaginário um aspecto interiorano, com a presença de uma grande massa 

de vegetação, construções predominantemente horizontais, estilo de vida 

pacato e a presença de manifestações culturais como os ofícios pesqueiros e 

casas de farinha. 

 

 

 
3 Referente ao bairro de Cruz das Almas, Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce, Pescaria e Ipioca.  
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Essa paisagem “não urbana”, de certo, atraiu ao longo de décadas 

muitos equipamentos de recreação e turismo, como uma forma de contraste 

aos já existentes equipamentos da orla marítima dos bairros mais populares. 

Hoje, devemos destacar através de um olhar de quem não a vivencia, que 

este lugar vem comportando uma nova dinâmica, com a inserção das casas 

de veraneio, resorts, bares, restaurantes, condomínios fechados, e que cresce 

diante de um processo de especulação imobiliária. 

Segundo Duarte (2019), esse processo de expansão deve ser atribuído 

às definições deliberadas pelo Plano Diretor do Município de Maceió 

aprovado em 2005 (Lei nº 5.486), que permite a construção de edifícios 

verticais com até 20 pavimentos nesta região “incentivando o fortalecimento 

e criação de centralidades, com a implantação de equipamentos de 

serviços, que paulatinamente devem avançar para os bairros contíguos à Cruz 

das Almas” (p.157). 

Na fotografia (figura 5), é possível entender que essa ideia de espaço 

refúgio, denota o sentido de abrigo, concebida diante dos aspectos de uma 

vida contemporânea agitada nos grandes centros, do trânsito, barulhos e 

muros que a percorrem, de uma dinâmica noturna de festas e bares, de 

grandes comércios e edifícios. Mas, mais do que isso, traduz a exclusividade 

de um "mar particular", da posse desse espaço liberto e coletivo, construindo 

a imagem de uma cidade de fuga, mas de aprisionamento; de refúgio, mas 

de retenção. 

 

Figura 5 - A imagem outdoor e seu mar particular.  

 

Fonte: Maria Angélica Silva, 2019 
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Essa ideia atrai a mesma parcela da população que busca a orla da 

Ponta Verde, que busca a construção da sua própria imagem dentro do 

espaço da cidade, e se propõe a tomar posse, reter caminhos, tomar para si. 

Nestas múltiplas cidades de Maceió, diante de seus aspectos materiais 

e imateriais, se constrói também a imagem de seus viventes, daqueles que se 

formaram neste espaço e que também o transformaram. Trataremos aqui do 

bairro de Riacho Doce4 — que até em seu nome remonta a ideia de um lugar 

que parece abraçar aspectos de uma paisagem natural, de uma outra orla, 

edificada às margens de um riacho de água doce que deságua no mar. 

Considerado um espaço de beleza paradisíaca, inspirou obras literárias, 

como a escrita por José Lins do Rego na década de 1930, desvelando a 

presença de pescadores, uma igreja secular, além de casas de farinha que 

produzem comidas típicas vendidas as margens da avenida principal até os 

dias atuais, um marco visual por quem percorre a região. 

Essa figura do pescador constrói a imagem de Maceió enquanto 

memória de um descobrimento, onde alguns historiadores declaram 

evidências culturais que intensificam a importância desse ofício na formação 

social e crescimento da cidade, que permeia a orla desde o período colonial 

(OLIVEIRA, 2018). Com o desenvolvimento do município, a imagem do 

pescador diante dessa costa marítima foi sendo sobreposta a uma orla 

turistificada, que se atrai diante de um mar verde azulado ou azul esverdeado, 

onde as embarcações atracadas se constituem como palco cenográfico, e 

não como um bem cultural de tradição. 

 

 

 

 

 

 
4 A escolha do bairro de Riacho Doce conecta-se diretamente com a vivência pessoal da autora, 

destacando-o enquanto objeto de pesquisa. O espaço ainda apresenta a presença de práticas 
tradicionais pesqueiras, artesanato, dentre outras manifestações imateriais, mas a busca por um espaço 
refúgio e o crescimento urbano acelerado, mitigado por políticas públicas como a duplicação da 

Rodovia AL 101 Norte, acarretam uma competição espacial entre um espaço de tradição e um local 
midiatizado e elitizado de “refúgio”.  
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Figura 6 - A cidade dos pescadores: construção dos currais (esquerda); rede de arrasto e a 

venda do pescado (direita). 

 

Fonte: Tuanne Carvalho, [s.d.]. 

 

Mas, são nesses bairros do litoral norte que eles ainda possuem força, 

onde a imagem dos pescadores construindo os currais5, em uma paisagem 

cercada por densos coqueirais na maré baixa, com água quase inexistente, 

ainda se faz presente. Apesar do preto e branco que remete a temporalidade 

do instante da fotografia, os currais ainda denotam nos tempos de hoje — 

onde os picos das paliçadas de madeira despontam na maré cheia, 

demarcando a paisagem — essa característica de um bairro pesqueiro. 

 Esse aspecto fica evidenciado diante da imagem do pescador no 

comércio amarelo e de portas abertas, tecendo a rede de arrasto. Os sinais 

desse instante traduzem a figura de um homem em seu lugar de conforto, 

deixando-o à vontade no tramar de nós, que somado as esculturas marinhas 

na parede, entregam a funcionalidade deste espaço — da peixaria enquanto 

estaleiro pós-mar, reforçando a ideia de um ofício que resistiu no tempo e que 

cumpre sua função de subsistência. A imagem dos labores. 

 

 

 

 

 

 
5 “Os currais são armadilhas fixadas no solo, constituídas de varas de madeira, telas de náilon, 

redes e cabos de amarração, construídos em regiões de mar tranquilo e de baixa 
declividade.” Disponível em: 

<https://www.icmbio.gov.br/cepene/images/stories/publicacoes/btc/vol19/art07-v19.pdf> 
Acesso em: 28 de setembro de 2020. 
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Figura 7 - Praça Emílio de Carvalho e suas dinâmicas. 

 

Fonte: CASAL, 2019 

 

Mas vai além, e adentra na construção da vivência, da tradição, da 

imagem do cotidiano. Riacho Doce também se constrói para além da 

expansão imobiliária, do mar e dos ofícios pesqueiros. Na praça Emílio de 

Carvalho, a fotografia denuncia a dinâmica de passantes, das brincadeiras 

de criança, da contemplação, mas também de um paisagismo recém 

cuidado, das barracas de venda, do ponto de ônibus. Para cada gesto 

encontrado nestas paisagens, transborda além das margens dessas 

fotografias, tantas imagens desse lugar. 

 

4. A cidade como coexistência e resistência 

 

Esta sessão se arrisca a pensar uma cidade através das ações de 

resistência e permanência, em especial, aquelas que se configuram na 

crença. Para tal, toma como contexto a Festa das Águas que acontece em 

Maceió, em sua orla turística, morada da classe alta maceioense. O evento 

conforma-se com o encontro de religiões afro-brasileiras para o culto da mais 

conhecida deusa de sua fé, o mar, Yemanjá. Os grupos ocupam um pedaço 

da orla com seus trajes, flores e tambores, chegando a sua 11ª edição. 

Compõe o calendário cultural da cidade, buscando combater o 

preconceito, bem como fortalecer a luta das respectivas religiões. 
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A capital tem um doloroso contexto histórico com os grupos negros, que 

vai desde os vários anos de tráfico de escravos — recebendo muitos deles 

para o cultivo da cana-de-açúcar —, assim como suas expressões, inclusive 

religiosas. O fato mais conhecido e noticiado é o Quebra de Xangô em 1912, 

marcado pelas batidas policiais, que destruíram e quebraram terreiros, bem 

como expulsaram grupos religiosos da cidade. Com a repressão mais afinada, 

as celebrações passaram a ser realizadas nos quintais. Na ausência do 

tambor, as palmas das mãos compunham a seção rítmica, caracterizando o 

Xangô Rezado Baixo (RAFAEL, 2012). As marcas desses casos se alastram até 

hoje. 

 

Figura 8 - Festa das Águas em Maceió 

 

Fonte: FERNANDES, 2018. 

Esse fato é relevante para se compreender a importância particular que 

a Festa tem em Maceió, e as causas que afloram suas intenções de resistência. 

A iconografia que parte dessa celebração denuncia uma certa cidade 

contraditória, mas que ao mesmo tempo, coexiste com a imagem turística, 

paradisíaca, alegre e pacífica. 

Os trajes com longos tecidos, torsos, detalhes brilhantes, as saias 

rodadas com infinitos babados, longos e coloridos colares de contas, mãos 

levadas ao alto, rosas e a tradicional roda do xirê6, narram uma outra forma 

de ser desta cidade, uma outra noção desse espaço. Nesse momento, a orla 

tão cultuada pelo turismo, agora é parte do culto religioso, ela é terra como 

 
6 Xirê é uma palavra em iorubá que significa “roda”, referindo-se à formação que se faz nas 

celebrações de Candomblé, convocando os Orixás.   
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a terra dos terreiros, como foi terra dos quilombos onde lutaram os ancestrais. 

Nesse espaço, entre curiosos, se constrói uma grande corrente da fé. 

É nesse momento de oração, em meio às preces e cânticos em iorubá 

e outras línguas, que as entidades são convidadas a participar, e elas vêm. 

Assim como a terra, os fiéis passam a ser também espaços de coexistência, 

que em meio ao transe, dançam, giram, conformando uma performance 

onde o corpo pode ser entendido como parte da natureza, como cenário e 

sujeito ao mesmo tempo. 

 

Figura 8 - Festa das Águas em Maceió 

 

Fonte: FERNANDES, 2018. 

 

Na paisagem do pôr do sol, as entidades conversam com seus irmãos e 

filhos, dão conselhos, afastam-lhes as “energias ruins”. O salgado da água se 

transforma em material de fé, passando no corpo das pessoas o toque da 

deusa do Mar. A orla é de fato um grande espaço sagrado, onde os fiéis e 

demais entidades visitam Yemanjá, e ela os recebe de braços abertos. As 

flores são oferendas, mas não seriam também o corpo, a consciência, a 

devoção? 

Os barcos ajudam a levar os cestos de presentes para a deusa, 

lançados na correnteza para que as marés levem ao fundo, aos seus braços. 

O mar também é corpo e sujeito, ele também é espaço de coexistência. Ele 

é mar, mas é Yemanjá. Ele é água, mas é parte dessa deusa e outras 

entidades que a ela se juntam nesse dia. Ela é sereia que tem poder, que 

protege o pescador e se quiser o leva para o fundo do mar, como as flores. O 

poder é dela e só ela pode decidir o que fazer e o que não fazer enquanto 
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água: matar ou salvar. Esse mar onde as pessoas se banham, onde turistas 

viajam quilômetros de distância para se debruçar numa imagem paradisíaca, 

é também um mar dos segredos da fé.   

A Maceió que se apresenta nessas fotografias é espaço de 

pertencimento, onde pisaram tantos outros e ainda pisam, mas com os pés 

descalços, com entrega – entendendo essa grande força da natureza que 

são os deuses e demais entidades. Maceió é um grande terreiro de tradição 

e fé, mas também é resistência, é espaço para a voz da presença que 

pretende perdurar. 

 

5. O que se desdobra das imagens 

 

As imagens evocam múltiplos símbolos decorrentes das interações 

sociais. E apesar de não possuírem uma linguagem específica enquanto 

percurso único de interpretação, é possível elaborar uma leitura sobre elas.  

Percebemos o quão delicado é essa tentativa de diálogo, pois, ao se 

apoiar em questionamentos, interage com aquilo que "arde" e grita (DIDI-

HUBERMAN, 2006 apud SAMAIN, 2012). A imagem fala, mas percebemos o eco 

por meio de um certo contexto, um certo repertório que nos é próprio, 

interpretativo.  

 Este trabalho se banhou nos conceitos de Samain (2012), entendo que 

para a imersão nas e com as imagens é necessário assimilar seus meandros, 

sua trama firmada em um complexo sistema: nossa subjetividade e 

experiências de vida enquanto aquele que contempla; aquele que a criou; o 

tempo e o espaço histórico que ela se contextualiza, bem como o atemporal. 

Para o autor, as imagens se dissolvem em um passado anacrônico. Por isso sua 

potencialidade inerente em instigar ideias, em provocar conceitos: "quando 

conseguirmos resolver 'imagens cruzadas', é certo, teremos avançado muito 

na arte de ler as imagens" (SAMAIN, 2012, p. 35). 

Tratou-se aqui de três perspectivas sobre a iconografia de Maceió, 

mergulhadas em universos de temas que estão sendo trabalhados na 

academia. Pode-se dizer que essas perspectivas estão imersas em 
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questionamentos do universo desses temas. Por conta disso, as formas de lidar 

com essas fotografias, enquanto diálogo com algumas das múltiplas imagens 

de Maceió, se apresenta como um processo de amadurecimento do "olhar".  

Esse exercício se faz por lacunas, por fragmentos que advém do 

imaginário, resultado das interações sociais. Por meio dos questionamentos, 

outras lacunas se formam, e um certo pensamento racional sobre a cidade é 

concebido – nesse instante, não mais nos limites da materialidade, do físico.  

As múltiplas impressões saltam, ganham corpo em novas imagens, 

imbricam-se em temporalidades e ampliam os conceitos e sentidos de 

cidade, sejam elas a das ruínas, do turista, da memória, do abrigo. Mas 

também a cidade lida pela tradição, pela resistência, pelos gestos, pela fé. 

Portanto, as iconografias da cidade transbordam essas outras imagens 

de si mesma, que por sua vez, podem servir para novas construções racionais 

sobre Maceió. Diante disso, novos questionamentos podem surgir: que cidade 

é concebida a partir da noção de Maceió enquanto ruínas de seus marcos? 

Quais cidades as memórias nos evocam? Quais desdobramentos são possíveis 

por meio de uma cidade-abrigo, cidade-refúgio, cidade-terreiro?  

Esses questionamentos destacam a potência e a relevância desse 

exercício de confrontar as imagens, de pensar com elas, bem como as 

múltiplas possibilidades de desdobramentos decorrentes desse 

enfrentamento. 
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AUTORRETRATO FOTOGRÁFICO FINE ART: 
 CARTOGRAFANDO NARRATIVAS EXPRESSIVAS NO PROCESSO 

CRIATIVO DO MEU CORPO-SUBJETIVIDADE 
 

                         Angeliane Arceni Chefer• 
 

1. Cartografias Iniciais 

 

Este capítulo tem seu início ao transitar nos caminhos do meu processo 

criativo e nas possibilidades de cartografar narrativas em minhas expressões 

subjetivas, por meio do autorretrato fotográfico Fine Art caracterizado “[...] 

pelo tom fantasioso das produções e por privilegiar a experiência pessoal do 

autor e suas condições psicológicas” (BITTENCOURT, 2017a, p. 9). Desse modo, 

busco, no autorretrato fotográfico, uma forma de exteriorizar narrativas que 

permeiam o meu interior e trazer à tona toda a gama de sentimentos que 

habitam em mim, além de mapear os possíveis gestos cartográficos do meu 

processo artístico em andamento. A pesquisa acontece em Metodologias de 

Pesquisa em Artes Visuais, com base no Livro de Artista, produzido para a 

disciplina de Poética Bidimensional do curso de Artes Visuais feito na 

Universidade Estadual de Máringá, que possui o intuito de delinear os 

caminhos do processo de criação. 

Portanto, proponho analisar o processo criativo dos meus autorretratos 

fotográficos Fine Art, bem como a narrativa final, aspirando o encontro de 

possíveis gestos cartográficos expressivos que despertam devires no meu 

corpo-subjetividade. Nesse momento, considero o autorretrato como um ato 

subjetivo do fotógrafo, que se torna o objeto a ser representado, como um 

redescobrimento íntimo de si, em que ele, enquanto sujeito, não consegue 

pensar a fotografia fora dessa relação intrínseca, entre sujeito-subjetividade-

objeto. Como aponta Dubois (1998), a fotografia implica, de forma 

ontológica, o próprio sujeito que se faz em processo com a imagem 

fotográfica. 

 

 
• Acadêmica do segundo ano do Curso de Graduação em Artes Visuais da Universidade Estadual de Maringá.. 

Orientadora Dra. Renata Marcelle Lara (UEM). 
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Os autorretratos, que são explorados nesta pesquisa, fazem parte de 

uma série de quatro fotografias narrativas, em que cada uma possui sua 

história, mas ao se unirem compreendem uma história geral. Todavia, cabe a 

esse momento a análise de apenas dois destes autorretratos. As fotografias 

são produzidas juntamente com o processo de pesquisa, para que se possa 

explorar os caminhos a serem percorridos acerca de uma narrativa sobre o 

eu, o medo de não conseguir me encontrar enquanto um corpo-subjetivo, 

que está sempre se ressignificando e que parte para estradas não 

conhecidas.  

Ademais, trago uma discussão sobre a valorização da leitura e como os 

livros podem nos introduzir em universos que possuem probabilidades de se 

reencontrar. De tal forma, observo que toda a poética envolvida nessas 

narrativas e que estarão presentes no capítulo se ramificam e se encontram 

com o método cartográfico. Para que essa pesquisa encontre rizomas 

capazes de gerar mudanças e reencontros com o meu eu, recorro à seguinte 

questão: Como o Autorretrato fotográfico Fine Art pode cartografar 

sentimentos e expressividades subjetivas no processo criativo, provocando 

devires em meu corpo-subjetivo? 

Ao pensar esse autorretrato, corpo-subjetivo do meu eu, como gerador 

de devires e de subjetivações que se refazem no/com o decorrer da pesquisa, 

busco utilizar o método cartográfico, de Deleuze e Guatarri (1995), enquanto 

referencial teórico-metodológico. Nesse sentido, Kirst et al. (2003, p. 97) 

inferem que: 

 

A produção do objeto de pesquisa poderia ser vista como 
expressão possível das sensações, percepções e afectos do 
cartógrafo. Daí importa marcar, novamente, a implicação do 
cartógrafo com o objeto, pois não temos percepções, somos 
percepções e, seguindo esta linha, somos nosso objeto.  

 

Os mesmos autores explicam que a expressão “cartografia” foi 

ressignificada a partir de suas especificidades geográficas, para que possa 

criar relações entre os “territórios” e referenciar a ideia de “mapa” com cunho 

dinâmico e que visa a captura de intensidades transformadas no decorrer do 
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terreno percorrido pelo sujeito perceptível ao mundo cartografado. “Eis, 

então, o sentido da cartografia: acompanhamento de percursos, implicação 

em processos de produção, conexão de redes ou rizomas” (PASSOS et al., 

2009, p. 10). Nesta perspectiva, acompanho os possíveis percursos e 

desdobramentos, para conhecer os processos criativos que podem ser 

transitados em minha produção. 

Para se chegar ao destino principal proposto neste capítulo, 

compreendo como essencial transitar pelos rizomas que podem decorrer da 

pesquisa, bem como tecer passagens a serem trilhadas. Em um primeiro 

momento, busco mapear os caminhos expressivos e suas linhas de 

subjetivação na fotografia artística, voltando-se aos percursos que a 

fotografia passou desde sua institucionalização no século XIX. Depois, procuro 

contextualizar a fotografia Fine Art e a relacionar com os autorretratos que 

exteriorizam o meu corpo-subjetivo. Na terceira seção, denominada 

Cartografias subjetivas em meu processo criativo, observo o processo de 

criação dos autorretratos a partir do método cartográfico, em que podem 

surgir devires acerca do meu eu. A última seção deste capítulo explora as 

possíveis finalizações para os autorretratos fotográficos Fine Art, produzidos por 

meio dos desdobramentos percorridos na investigação. 

Neste caminhar, percebo, no autorretrato fotográfico Fine Art, um 

essencial instrumento artístico para que possa expressar aquilo que se faz tão 

subjetivo em meu corpo, este que carrega atravessamentos e possíveis 

desdobramentos cartografados no meu processo criativo e nos autorretratos 

fotográficos Fine Art. 

 

2. Mapeamentos de caminhos expressivos e linhas de subjetivação na 

fotografia 

 

Com o intuito de entender e mergulhar nessa relação do sujeito-mundo-

imagem que conduz meu devir, se torna fundamental abarcar neste trabalho 

uma breve escrita sobre o nascimento da fotografia e seus caminhos até sua 

inserção nas artes contemporâneas. 
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Sabe-se que oficialização do ato fotográfico com base na câmara 

escura aconteceu no ano de 1839, porém é importante lembrar que 

ocorreram diversas pesquisas que colaboraram para esse momento de 

grande inovação. Assim, Rampazzo (2014, p. 14) relata que “muito 

anteriormente, no século IV a.C., o filósofo Aristóteles já descrevia observações 

feitas por um aparato fechado contendo um furo onde a luz passava 

formando imagens internamente na parede oposta à abertura”. 

Desde seus primórdios, discussões sobre a fotografia no âmbito artístico 

são observadas,  sendo utilizada, principalmente, para retratos. Segundo 

Gombrich (1999), o desenvolvimento da câmera fotográfica auxiliou na 

captura dos momentos fugazes e do ângulo inesperado, o que impulsiona os 

artistas a seguir esse caminho de exploração dos acontecimentos do 

cotidiano, logo “a fotografia no século XIX estava prestes a assumir essa 

função da arte pictórica” (GOMBRICH, 1999, p. 363). Porém, no decorrer do 

século essa concepção se dissipa e passa-se a representá-la como uma 

fotografia técnica e de representação do real. Nesse sentido, Bittencourt 

(2017b) aponta que essa perspectiva leva ao reconhecimento de uma 

fotografia-documental, fazendo com que esta se afaste de concepções 

artísticas e mais poéticas, pois ela serviria para documentar e trazer a memória 

de um determinado tempo e espaço histórico. 

Somente a partir do desenvolvimento das mídias digitais, do 

modernismo e da contemporaneidade, a fotografia começa a ter 

participação com o mundo onírico e artístico. Desse modo, para Santos 

(2018), ela se afasta do caráter documental e passa a se basear na fantasia 

para a criação de outra realidade. O grande avanço das tecnologias e da 

fotografia traz consigo um mundo totalmente visual, em que “ao nosso redor, 

imagens e mais imagens saltam aos olhos, e se transformam em ícones 

capazes de representar um indivíduo” (JUSTO; VASCONCELOS, 2009, p. 776). 

Essa forma de linguagem visual carrega a possibilidade de se conectar a 

subjetividade do artista com a sua realidade. A fotografia assume, então, uma 

interessante ferramenta de expressar as relações entre sujeito-subjetividade-

mundo. 
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Concebemos, aqui, a subjetividade como parte do sujeito que vive e se 

molda a partir da sociedade, de suas relações sociais e do período histórico 

em que vive, uma vez que pensar em um sujeito pautado apenas em seu 

interior seria equivocado. Por isso, Parpinelli e Fernandes (2011, p. 199) aludem 

que:  

 

[...] a subjetividade pode ser compreendida como um vir a ser, 
no qual o sujeito, ao se encontrar com diferentes equipamentos 
de subjetivação, entra em um movimento de entrelaçamento 

“interno” e “externo” e se dobra para uma composição 
subjetiva que, por sua vez, ganha forma e se faz funcionar [...]. 

 

No entrelaçamento entre “interno” e “externo”, podemos entender a 

subjetividade como um campo de experiências do sujeito, que se faz, re-faz e 

des-faz no encontro que este estabelece com o mundo. Nesse momento, 

posso entender meu corpo-subjetivo como um sujeito que está sempre em um 

processo de devir e de constantes modificações, uma vez que, para Dias 

(2019), o devir é o ato de tornar-se, pois somos eternos fluxos de 

transformações e atravessamentos de intensos processos de subjetivação 

mutáveis e fluidos.  

Isto posto, percebemos que a fotografia, como um modo de exteriorizar 

aquilo que sentimos e como uma forma de devir, está profundamente 

difundida com o espaço das artes, especialmente ao falarmos da área visual. 

A partir do entrelaçamento da arte e da fotografia tem-se um fotógrafo que 

busca um meio de canalizar seus sentimentos. Por isso, para Bittencourt 

(2017a), a fotografia artística busca verbalizar e externar reflexões pessoais do 

(a) autor (a), além de se preocupar primordialmente com a construção 

poética e significativa.  

Ao considerar a fotografia artística como uma forma de expressão 

pessoal do fotógrafo, não há como fugir dessa relação subjetiva que 

atravessa o ato fotográfico, o sujeito e o mundo, pois a subjetividade individual 

que esse artista busca externar “resulta de um entrecruzamento de 

determinações coletivas de várias espécies, não só sociais, mas econômicas, 

tecnológicas, de mídia, etc.” (GUATARRI; ROLNIK, 1996, p. 34). Desse modo, o 
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fotógrafo artístico expressa seu olhar sobre o mundo, este que o atinge por 

diversos aspectos e sempre o modifica. A cada apreensão subjetiva, esse 

sujeito se des-faz e se re-faz. Nesse mapeamento subjetivo nos encontramos 

com a fotografia Fine Art, em que o artista traz para suas fotografias aquilo 

que o atravessa, o molda e que precisa ser exteriorizado, nesse constante 

processo de devir, de vir a ser e de se reconhecer em suas obras. 

 

3. Fotografia de autorretratos Fine Art como exteriorização do meu corpo-

subjetivo 

 

A fotografia Fine Art se insere neste campo de produções de 

subjetividades, podendo ser compreendida como parte do agenciamento 

coletivo de enunciação que constitui o sujeito e o mundo. De acordo com 

Guattari e Rolnik (1999, p. 31),  

 

a subjetividade é produzida por agenciamentos de 
enunciação. Os processos de subjetivação, de semiotização - 
ou seja, toda a produção de sentido, de eficiência semiótica - 
não são centrados em agentes individuais (no funcionamento 
de instâncias intrapsíquicas, egóicas, microssociais), nem em 
agentes grupais. Esses processos são duplamente descentrados. 
Implicam o funcionamento de máquinas de expressão que 
podem ser tanto de natureza extra-pessoal, extra-individual 
(sistemas maquínicos, econômicos, sociais, tecnológicos, 
icônicos, ecológicos, etológicos, de mídia, enfim sistemas que 
não são mais imediatamente antropológicos), quanto de 
natureza infra-humana, infrapsíquica, infrapessoal (sistemas de 
percepção, de sensibilidade, de afeto, de representação, de 
imagens, de valor, modos de memorização e produção de 
idéia, sistemas de inibição e de automatismos, sistemas 
corporais, orgânicos, biológicos, fisiológicos, etc.).  

 

O termo Fine Art é recente no contexto da fotografia brasileira e foi 

utilizado, inicialmente, para designar impressões fotográficas com uma maior 

durabilidade e qualidade. Hage (2017) relata que durante muito tempo 

alguns fotógrafos acharam que bastava uma impressão bem-feita, luxuosa e 

duradoura para fazer com que uma imagem qualquer fosse considerada 

uma fotografia Fine Art. Atualmente, a expressão pode ser utilizada para 
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conceitualizar a fotografia que prima pelo sentimento e pela subjetividade do 

artista. Portanto, para Santos (2018), a fotografia Fine Art também consiste em 

fazer o uso de manipulações digitais para traduzir o interior do artista, seja em 

um mundo onírico ou fantasioso, materializando na imagem aquilo que o 

artista sente e imagina.  

 Foi através do período digital que esse termo ganha cada vez mais 

espaço na fotografia que prima pela expressão dos sentimentos. A fotografia 

Fine Art pode possuir diversas interpretações. Por isso, para Bittencourt (2017a, 

p. 21), “suas fronteiras se tornaram áreas de mestiçagem, dificultando o 

trabalho de mapear apenas um conceito estável e absoluto”.  

No entanto, também pode ser entendida como uma forma de 

fotografia não comercial que prioriza principalmente os sentimentos do artista, 

que desenvolve uma narrativa fantasiosa em suas obras. Assim, a fotografia 

Fine Art constrói-se como artística, feita com a visão do artista como fotógrafo, 

é a fotografia que prima pela estética, que ultrapassa o hiperbólico, o 

sentimental, o subjetivo (COSTA, 2017).  

Compreende-se a fotografia Fine Art como uma composição que em 

seu caráter artístico representa o mundo que o artista está inserido e a forma 

que está se sentindo, ou seja, diz em primeiro plano sobre as inquietações do 

autor. Sendo assim, Bittencourt (2017a) entende que podem existir obras que 

agradem a ninguém além do próprio artista fotográfico. É um campo que 

passa certo conteúdo emocional em que o artista precisa compor a cena 

com múltiplos recursos visuais. Ito (2018, p. 6) profere que:  

 

O assunto da imagem deve expressar a resposta emocional do 
(a) artista e deverá manifestar diferentes formas visuais através 
da composição da cena, da escolha do formato, da paleta de 
cores e saturação, do contraste e brilho, o uso de curvas, linhas, 
elementos visuais. 

 

Assim como a fotografia artística, a área da Fine Art também exige uma 

construção e pesquisa, porém, de forma mais sucinta e leve, além de possuir 

o artista e seus sentimentos como conteúdo principal da obra. Nesse sentido, 

Bitencourt (2017a, p. 22) destaca que “[...] sua realização tende a demandar 
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longa construção, num processo que inclui pesquisa, referência, produção e 

pós-produção. Não é uma imagem que se consegue ‘por acaso’: seu objetivo 

é refletir as expressões do artista”. 

Em consequência, o autorretrato se torna uma categoria visual de 

grande intensidade para a fotografia Fine Art, visto que essas imagens 

fotográficas vão refletir o corpo-subjetivo do artista que se faz nesse momento, 

quase que ontológico, da fotografia. De tal modo, Dubois (1998, p. 343) 

explica que “se existe de fato um lugar específico, quase em sua pureza, uma 

metáfora da fotografia por inteiro, como tal, é o auto-retrato”.  

O artista se torna o sujeito e o objeto que se compõe intensamente no 

ato fotogrático, nesse processo poderoso de auto-conhecimento e de vir a 

ser um sujeito diferente daquilo que era antes, um reencontro de si mesmo no 

autorretrato, pois “[...] à medida em que a imagem fotográfica é trabalhada 

pelo sujeito cada vez mais no sentido do auto-retrato, esse retrato anuncia-

nos um Outro, revelando partes do sujeito que tendem para a auto-destruição 

e para o descentramento” (MEDEIROS, 2000, p. 118). 

Por isso, tomo o autorretrato como uma potencial forma de exteriorizar 

aquilo que me consome, quem eu sou nesse momento e aquilo que quero 

encontrar em meu interior. É um processo de mapeamento do que falta em 

meu corpo-subjetividade, em que encontro rizomas e caminhos, ainda 

escuros, a serem trilhados para que possa me re-encontrar enquanto um 

sujeito interno que se re-faz no/com externo. 

 

4. Cartografias subjetivas em meu processo criativo 

 

Neste instante, suscito uma reflexão sobre o processo que o artista Fine 

Art caminha para que se possa chegar em sua fotografia final, visto que o 

sujeito cria a partir dos atravessamentos sociais e culturais que permeiam sua 

vida, em uma trajetória de experiências, vivências e emoções que são 

acumuladas com o tempo e se tornam agente-chave para aquilo que 

criamos, nos nossos pensamentos e na relação que possuímos com as imagens 

ao nosso redor (BITENCOURT, 2017a). 
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Diante disso, percebo o processo criativo como um elemento que não 

se dissocia da obra em seu momento final, mas sim enquanto parte essencial 

da criação do artista. Por essa razão, “a arte está sendo abordada sob o 

ponto de vista do fazer, dentro de um contexto histórico, social e artístico. Um 

movimento feito de sensações, ações e pensamentos, sofrendo intervenções 

do consciente e do inconsciente” (SALLES, 1998, p. 26-27).  

Tudo o que consumimos, tanto de forma consciente quanto 

inconscientemente, nos atravessa e ressignifica os nossos corpos-subjetivos, o 

que pode nos levar a criar e a exteriorizar aquilo que sentimos e que nos 

transbordam. Salles (1998) esclarece que seria como uma necessidade que 

impulsiona o sujeito a criar, por meio de um trabalho poético complexo de 

registros do nosso processo criativo, que envolve seleções, apropriações e 

combinações.  

Esses registros se tornam importantes para o processo de criação do 

artista, pois existem certos acontecimentos do cotidiano que nos fascinam. Ao 

anotá-los podemos revisitar as memórias que foram registradas e transformá-

las em ideias que instiguem nossa criação visual.  

Sendo assim, encontro em meu livro de artista as anotações que me 

levam a criar as narrativas que compõem meus autorretratos fotográficos Fine 

Art. Para isso, os caminhos rizomáticos estabelecidos no meu percurso 

acontecem por meio de inquietações acerca do meu eu, do meu corpo e 

dos devires que constituem minha subjetividade, que está sempre em 

transformação, bem como os aspectos valorativos sobre o ato de ler e o 

encontro, nos livros, com aquilo que me faltava. 

Por conseguinte, o objeto de pesquisa se faz juntamente com meu 

processo criativo, com minhas sensações e percepções do mundo que se 

entrelaça com meu “interno” e “externo”. Nessa relação, se torna inerente a 

utilização do método cartográfico, constituido por Deleuze e Guatarri, visto 

que se tem uma importante “[...] implicação do cartógrafo com o objeto, pois 

não temos percepções, somos percepções e, seguindo esta linha, somos 

nosso objeto” (KIRST et al., p. 97). 
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A cartografia, então, participa desse caminhar com o objeto de 

pesquisa e com o próprio percurso de investigação, se constituindo enquanto 

um sujeito que está se relacionando com seu mundo “interno” e com o 

“externo” durante o caminho percorrido. Portanto, “esse é o caminho da 

pesquisa-intervenção” (PASSOS; BARROS, p. 31), que se faz e re-faz na 

pesquisa cartográfica. 

 

5. Explorando as possíveis finalizações dos autorretratos Fine Art 

 

Em alicerce com meu processo de criação e com esta pesquisa 

cartográfica, se originou uma série narrativa de autorretratos fotográficos Fine 

Art, compondo quatro imagens que possuem histórias individuais, mas que em 

um conjunto produzem uma narrativa que se complementa. Contudo, neste 

momento, destaco apenas duas destas imagens fotográficas, sendo elas o 

primeiro e o último autorretrato, pois ambas suscitam uma não-linearidade das 

narrativas propostas na série fotográfica, em que cada sujeito é um ser 

múltiplo e está sempre em (re)encontro consigo, em uma busca por si que é 

atravessada por cada acontecimento de seus dias terrenos. Os autorretratos 

exploram as peles mais sensíveis do ser humano, este que esta em uma busca 

por sua completude, mas nem no seu último suspiro consegue se tornar aquele 

sujeito que se faz em sua totalidade. Talvez essa (in)completude seja o 

aspecto que nos torna mais humanos.  

Para que possa entender o sentido de história que essas fotografias 

trazem, busco a concepção de narrativa fotográfica de Medeiros (2000). A 

autora reconhece esse momento quando o fotógrafo produz uma série de 

imagens que trazem breves textos sobre ele próprio ou sobre seus 

personagens. Essa narrativa parte dos meus sentimentos enquanto artista-

sujeito que se olha e observa incompletudes, buracos, partes que faltam e 

aquelas que sobram, porém, essas expressividades podem entrepor-se nos 

mais variados corpos-subjetividade que se encontram no mundo, uma vez 

que cada sujeito possui atravessamentos que se diferem do sujeito-outro e das 

subjetividades que estão em constante devir. 
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No primeiro autorretrato, intitulado Em busca de si (Imagem 1 – A), a 

personagem criada para a narrativa se olha no espelho e vê em si um outro 

alguém, como se não reconhecesse a sua própria imagem, esta que observa, 

intensamente, o seu corpo-subjetividade de origem. De acordo com Medeiros 

(2000), em diversas culturas o espelho traz o significado de revelação e 

conhecimento, por isso, observo nesse autorretrato o desejo de auto-

conhecimento e de revelar aquilo que está em falta em minha subjetividade. 

O pensar de Dubois (1998, p.18) vai de encontro com esta narrativa, ao inferir 

que: 

 

eis o sujeito, esse sujeito presente a si mesmo no instante 
efêmero e fugaz do reflexo, ei-lo aos poucos enterrado sob sua 
própria reprodução, devorado, apagado um pouco mais a 
cada mirada, a cada disparo da câmera, pela representação 
congelada de instantes sempre superados. Pois quanto mais 
tentar inscrever sua relação consigo mesmo, recuperar o atraso, 
mais irá se envolver, mais irá se apagar, mais irá desaparecer 
sob o papel das fotos, como um corpo mumificado que as 
faixas recobririam lentamente. 

 

Com o desdobrar da narrativa, encontro-me com o último autorretrato, 

denominado Auto-conhecimento (Imagem 1 – B), aqui explorado. Nesta 

imagem a personagem está prestes a adentrar um novo mundo, ainda 

desconhecido, nas histórias que permeiam o universo literário. Ela busca um 

meio de se reencontrar com seu corpo-subjetividade que sempre está em 

devir. Procura entender um pouco mais sobre quem pode vir a ser, pois agora 

foi atravessada por rizomas que conseguirá percorrer nesta constante busca 

de si. Desta forma, o sujeito observa a si mesmo em um “[...] carácter de uma 

encenação teatral, tragicómica, remetendo para o sentimento de divisão 

interna produzido no próprio movimento de auto-observação” (MEDEIROS, 

2000, p. 110). Para além disso, a personagem adentra um livro, o que nos leva 

a pensar acerca de como nos modificamos por meio da leitura e do 

adentramento em universos literários. Nesse sentido, o livro e o ato de ler se 

constitui como um atravessamento que traz linhas subjetivas que os sujeitos 

podem percorrer. 
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Imagem 1 – Autorretratos fotográficos Fine Art. 

Legenda: A – Em busca de si. Fonte: autoria e acervo pessoal da pesquisadora (2020). 

 

 

 

 

 

Legenda: B – Auto-conhecimento. Fonte: autoria e acervo pessoal da pesquisadora (2020). 

A 
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Os autoretratos, ao se interligarem, se complementam para encontrar 

meu corpo-subjetividade que se encotra em constante modificações. Se trata 

de uma busca incessante pelo auto-conhecimento, em que, no primeiro 

momento, traz aquele receio e medo do desconhecido, mas que no final, o 

melhor a ser feito se trata de adentrar os universos prováveis que existem 

dentro de nós, para nos (des)construir e (re)construir por meio dos 

atravessamentos que encontramos durante nossa passagem pelo mundo 

terreno. Nossa vida e o próprio sujeito se encontra nesse ato de mudanças, 

que se faz forma singular, mas que interpela as mais variadas subjetividades, 

nos diversos lugares da Terrae do universo que habitamos. 

 

6. Mapeamentos Finais 

 

No percurso cartográfico, aqui trilhado, pude compreender o 

autorretrato fotográfico Fine Art como um importante meio de expressão para 

meu processo criativo, bem como para o meu fazer artístico. Por se tratar de 

uma categoria visual que visa expressar, principalmente, aquilo que inquieta 

o artista e seu corpo-subjetividade, encontro um grande recurso expressivo 

para que possa exteriorizar os devires constantes que permeiam o meu corpo 

“externo” e, ao mesmo tempo, “interno”. Portanto, é por meio do autorretrato 

fotográfico que “[...] o artista pode destruir, reconstruir, ficcionar o seu Eu [...]” 

(MEDEIROS, 2000, p. 117). Neste processo de reconstrução me encontro 

enquanto sujeito-artista-pesquisadora. 

Meu corpo-subjetividade se encontra em devir, sendo atravessado, 

constantemente, por questões sociais, culturais, históricas e momentâneas. Por 

esse motivo, minhas fotografias podem ser vivificadas e reestruturadas com o 

passar do tempo. É o caso da última produção apresentada, em que a 

personagem adentra um mundo novo, com novas possibilidades de se auto-

encontrar para produzir novas narrativas sobre si e sobre sua passagem na 

Terra.  

Os autorretratos fotográficos se encontram em um dinamismo de 

prováveis modificações, em que existem possíveis obras que podem se 
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desdobrar dos meus processos de criação, em uma intervenção do 

imprevisto, no qual poderia ter produzido imagens fotográficas diferentes. 

Neste contexto, “[...] aceita-se que há concretizações alternativas - admite-se 

que outras obras teriam sido possíveis” (SALLES, 1998, p. 34). 
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RETRATOS ESCOLARES NO “ÁLBUM DE PONTA GROSSA” (1936): 

DISCURSO E MEMÓRIA 
 

Audrey Franciny Barbosa• 
 

1. Introdução 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar de que forma o 

espaço escolar foi representado no “Álbum de Ponta Grossa”, produzido e 

publicado pela iniciativa municipal ponta-grossense no ano de 1936. 

Tendo sido produzido no contexto político e gestão municipal do 

prefeito Albary Guimarães, o álbum foi um produto com viés comemorativo e 

político cuja composição está repleta de retratos e textos que narram a 

história da cidade e que promovem uma visão celebrativa e idealizada da 

cidade princesina. 

Já em relação aos retratos que compõem o álbum, as fotografias 

foram assinadas e identificadas como produzidas pelo fotógrafo Ewald Weiss. 

Sobre a história e trajetória da Weiss na fotografia, sabe-se que esse foi um 

ofício desenvolvido por sua família no território paranaense ao longo de duas 

gerações. 

No início do século XX, o patriarca da família, José Weiss, junto com seu 

irmão, Augusto Weiss, empreenderam o ofício fotográfico em Curitiba, 

expandindo o negócio para outras regiões. Foi o filho de José Weiss, Ewald 

Weiss, que dirigiu o Foto Weiss na cidade de Ponta Grossa (KOSSOY, 2002). 

Frente a essa contextualização inicial, cabe destacar aqui que o 

álbum comemorativo em questão foi analisado sob a perspectiva de ser um 

produto social e político, produzido e divulgado com intenções e discursos dos 

seus agentes, logo, conforme destacou Zita Possamai (2005) acerca da 

produção de álbuns comemorativos pela iniciativa municipal, esses álbuns 

“configuram-se como veículos de imaginários sociais urbanos por 

 
• Doutoranda em Educação PPGE/UEPG. Bolsista CAPES. Orientação: Maria Julieta Weber 
Cordova. 
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pretenderem apresentar uma seleção de fotografias que uma síntese da 

cidade” (POSSAMAI, 2005, p. 255). 

Por isso, compreende-se que o álbum comemorativo fotográfico, 

desempenha influências na formação da opinião pública, sendo um “suporte 

de agenciamento de uma memória pública que registra, retém e projeta no 

tempo histórico, uma versão dos acontecimentos” (MAUAD, 2013, p. 13). 

 

2. Questões teórico-metodológicas: a fotografia enquanto fonte historiográfica 

 

Nicholas Mirzoeff (1998) escreveu, pouco antes do início do século XXI, 

que a sociedade ocidental estava cada vez mais repleta de experiências 

visuais. Essas novas experiências visuais, chamadas pelo autor de globalização 

do visual, impôs novas problemáticas para o campo acadêmico. Afinal, a 

tendência moderna de representar ou visualizar a existência geraram 

mudanças significativas nas relações culturais e sociais (MIRZOEFF, 1998). 

Por isso, o primeiro ponto teórico-metodológico considerado neste 

trabalho foi a importância que as representações visuais assumiram em 

diferentes esferas da sociedade, muitas vezes, reafirmando certos discursos e 

silenciando outros. Afinal, como ressaltou Jacques Aumont (1993), “a 

produção de imagens jamais é gratuita, e, desde sempre, as imagens foram 

fabricadas para determinados usos, individuais e coletivos” (AUMONT, 1993, p. 

78). 

Tomando de empréstimo as questões levantadas por Jacques Aumont 

(1993) acerca da fotografia, para este artigo questionamos: Para que serviram 

– e servem – os retratos escolares? O que eles nos revelam sobre os discursos 

relacionados à escola? 

Diante disso, no caso específico do retrato escolar, cabe destacar a 

importância e relevância do estudo dos retratos produzidos e consumidos por 

escolas para o campo da História Visual, uma vez que, essa temática 

possibilita outros olhares, outras discussões e outras compreensões acerca do 

processo escolar, nos arremessando sentidos não expressos em outras fontes 

da cultura escolar (WUNDER, 2008). Conforme ressaltou Rachel Abdala, a 
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análise dos registros produzidos na e pela escola nos “permite identificar as 

recorrências e, por meio da sua percepção, a consolidação de uma imagem 

da escola construindo padrões de representação social e de iconografia” 

(ABDALA, 2013, p. 27). 

O segundo ponto teórico a se ressaltar no presente trabalho 

considerou que a fotografia vai além da mera mimese e sua técnica objetiva 

de captura do visual em uma superfície. Seu processo de produção visual se 

construiu tendo por base vários aspectos – tecnologia, consumo, fotógrafo, 

meio de circulação etc. – que corresponderam a uma visualidade específica 

(BORGES, 2008, p. 80-81). 

Longe de ser a apresentação do real, a fotografia é uma 

representação visual. A ideia de representação, que serve de construção 

e/ou manutenção de uma ideia/instituição, é tão cara a historiografia por 

permitir discussões que não se alicerçam em verdades concretas e objetivas, 

mas que se constroem na compreensão de um discurso histórico pautado na 

verossimilhança e no singular, destacando que “o verossímil não é 

necessariamente o verdadeiro e, certamente, não é o concreto, embora seja 

o real” (MARTINS, 2009, p. 62). 

Aqui, a compreensão de representação visual foi construída levando 

em conta as discussões de Pesavento (2007) e Chartier (2010). Sandra 

Pesavento salientou que a ideia de representação destaca “a estrutura 

mental da realidade, estrutura essa responsável pela coesão social e 

legitimidade de uma ordem, por meio de ideias, de imagens e de práticas 

dotadas de significados que a humanidade elabora de si” (PESAVENTO, 2007, 

p.24). Por sua vez, Roger Chartier ressaltou que: “as representações não são 

imagens verdadeiras ou falsas, mas imagens de uma realidade que lhes seria 

externa e que possuem uma energia própria” (CHARTIER, 2010, p. 51-52). 

Em resumo, ambas as reflexões permitem abordar a representação 

visual enquanto uma construção humana, pautada em convenções culturais 

num regime de complementariedade – isto é, ao mesmo tempo que é 

mantida por um imaginário, contribui para a manutenção deste imaginário. 

Logo, ela corresponde a uma construção datada, localizada, direcionada e 
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com imperativos culturais que não a torna real e absoluta, mas sim singular e 

plausível. 

Conforme pontuou Andre Rouillè (2009), ao teorizar a prática 

fotográfica dos últimos cento e cinquenta anos, “entre o real e a imagem 

sempre se interpõe uma série infinita de outras imagens, invisíveis, porém 

operantes, que se constituem em ordem visual, em prescrições icônicas, em 

esquemas estéticos” (ROUILLÉ, 2009, p. 159), e que nos dão índicos do 

contexto cultural no qual a fotografia esteve inserida, passando por seu 

circuito de produção, circulação e consumo. 

 

3. RETRATOS ESCOLARES E O CAMPO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

Entre os muitos artefatos fotográficos que ocuparam espaço na cultura 

visual das sociedades do século XX, os retratos escolares foram um tipo 

específico de produto fotográfico circulado e consumido e que, no caso do 

Brasil, datam desde a segunda metade do século XIX. 

De acordo com Claudia Alves, os retratos escolares no país 

acompanharam “os avanços técnicos e a difusão de seu uso [...] antes mesmo 

que o registro fotográfico se irradiasse como prática corrente dos agentes 

públicos e privados” (ALVES, 2010, p.109-110). 

Por essa razão, Rosa de Fátima Souza (2001), propôs que esse tipo de 

retrato teve o aumento de sua produção paralelo ao reconhecimento social 

da escola no Brasil e buscava promover esses “templos do saber”, espaços 

que eram fundamentais para a modernidade do século XX que o país 

almejava. Nesse sentido, conforme destacou Marcus Levy Bencostta:  

 

na memória das escolas públicas, as fotografias inscrevem-se 
na imanência do tempo presente, nos acontecimentos 
significativos para professores, alunos e funcionários, partícipes 
dessa temporalidade do agora, e assim, elas se constituem em 
um instrumento de memória institucional e de recordação [...] a 
potencialidade significativa das fotografias é portadora de 
elementos para a compreensão das culturas escolares 
manifestadas no universo educacional (BENCOSTTA, 2011, p. 
409). 
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Pois, ao passo que se aumentavam as políticas e espaços voltados 

para a escolarização, aumentava-se, também, a inserção do papel da escola 

no imaginário social, corroborado por representações fotográficas, pictóricas, 

literárias e jornalísticas desses “monumentos do saber” (FARIA FILHO, 1998). 

No caso ponta-grossense não foi diferente. O uso de fotografias 

escolares no início do século XX foi uma prática recorrente de muitas escolas 

fundadas no período que buscavam por meio da produção de retratos de 

seus espaços e sujeitos o reconhecimento social de suas instituições e a 

construção de uma memória institucional (BARBOSA, 2019). 

No caso dos retratos escolares aqui analisados, estes fizeram parte de 

uma tratativa diferente, não pautada na dinâmica consumidor e produtor, 

mas sim, na contratação do serviço do fotógrafo pela iniciativa 

governamental. Tal perspectiva foi bastante comum nas cidades brasileiras do 

início do século XX. 

Um exemplo foi a pesquisa realizada pelas pesquisadoras Diana Vidal 

e Rachel Abdala, no artigo intitulado “A fotografia como fonte para a História 

da Educação: questões teórico-metodológicas”, publicado em 2005, e 

trabalho no qual as autoras voltaram-se para os retratos produzidos por 

Augusto Malta e Nicolas Alagemovits acerca da reforma educacional de 

Fernando Azevedo em 1927. 

Neste trabalho as duas autoras discutiram a relação entre fotografia 

pública e escola, contrapondo o conjunto fotográfico dos dois fotógrafos e 

destacando as especificidades de cada um. Ao perceber na produção de 

Augusto Malta uma perspectiva mais documental e oficial, e na produção de 

Nicolas Alagemovits uma perspectiva monumental e artística, as autoras 

ressaltaram que “a importância da fotografia como fonte para a história da 

educação reside nesse seu dom de permitir visualizar o ontem e o outro em 

seus contornos de verdade" (ABDALA; VIDAL, 2005, p. 178) e por diferentes 

perspectivas.  
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Por sua vez, Zita Possamai, no artigo “A grafia dos corpos no espaço 

urbano: os escolares no álbum biografia duma cidade, Porto Alegre, 1940” 

(2015), analisou um álbum comemorativo produzido pela iniciativa 

governamental como um dos suportes disponíveis para a circulação de 

retratos escolares. No álbum em questão, os retratos apresentaram a escola 

porto-alegrense por meio de seus sujeitos e edificações, tomados pela autora 

como corpos inscritos na paisagem urbana da cidade, que enfatizavam uma 

“docilidade escolar, os imperativos da ordem escolar e da ordem urbana e a 

construção da dimensão visual da escola” (POSSAMAI, 2015). 

Por fim, o retrato escolar enquanto artefato da cultura visual e 

fotográfica brasileira, assumiu diferentes funções e significados no século XX – 

fosse enquanto produto de consumo de uma classe escolarizada, ou 

enquanto produto de propaganda política de esferas governamentais. Frente 

a essas considerações acerca do estatuto do retrato escolar e seu espaço na 

composição de álbuns comemorativos, partimos para a análise dos retratos 

presentes no “Álbum de Ponta Grossa” (1936). 

 

4. Análise dos retratos 

 

Tendo como perspectiva metodológica a iconografia/iconologia 

(KOSSOY, 2014), a pesquisa recorreu a análise das trinta fotografias que 

compõem a seção escolar do álbum, a fim de traçar possíveis intenções 

presentes na produção das fotografias e na composição dos retratos. 
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Imagem 1 - Álbum de Ponta Grossa (1936). Descrição: abertura da seção 

escolar. 

 

 

Na abertura da seção do álbum comemorativo, foi representado um 

importante espaço escolar ponta-grossense da época, a saber: o Ginásio 

Regente Feijó. Composto por doze fotografias, sendo destas, oito retratos de 

professores do ginásio e quatro retratos que representam o espaço escolar – 

prédio, salas de aula, corpo de aluno – a composição do álbum buscou 

exaltar a monumentalidade e importância do Ginásio no contexto social e na 

história de Ponta Grossa. 

Cabe destacar que a instituição de ginásios escolares em algumas 

cidades brasileiras fez parte de um processo de políticas educacionais de 

esfera regional e nacional. Fundado em Ponta Grossa no ano de 1927, o 

Ginásio Regente Feijó foi pensado para ser um espaço alternativo de 

formação ginasial no interior do Paraná. Inicialmente criado para ficar 

localizado entre as ruas Dr. Colares e Augusto Ribas, antes do prédio ser 

entregue dividiu o espaço com a Escola Normal, na Rua do Rosário. 
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Após esse período, funcionou no prédio da rua Dr. Colares até o ano 

de 1939, mas com o aumento da demanda de alunos, passou de maneira 

definitiva para a sede da Escola Normal, na Rua do Rosário, onde hoje 

encontra-se o Colégio Estadual Regente Feijó. O Ginásio, nos seus primeiros 

anos, atendeu uma parcela específica da população que tinha acesso ao 

ensino secundário e contou em seu quadro de professores com nomes 

conhecidos no cenário local, como os professores Faris Michaelle 1  e Brasil 

Pinheiro Machado2 (OLIVEIRA, 2002). 

No caso dos retratos em questão (Imagem 1), estão representados 

algumas dessas figuras da elite intelectual da cidade, como o inspetor escolar, 

o diretor do Ginásio e alguns professores do corpo docente (lentes). Figuras 

essas selecionadas como de importância significativa para serem 

representadas e eternizadas no álbum comemorativo da escola. 

É ainda significativo nesse conjunto de retratos algumas escolhas 

operadas pelos produtores do álbum quanto à seleção referente aos 

personagens e ao espaço do Ginásio apresentado. Por exemplo, a escolha 

das salas de aulas de física e estudos naturais, laboratórios com o que teria de 

mais moderno e em concordância com os estudos científicos do período. 

 
1 Faris Antonio Salomão Michaelle (1911-1977) foi um professor, advogado e intelectual de 
grande relevância para o campo educacional ponta-grossense. Nascido em Mococa, 

cidade do interior de São Paulo, mudou-se para Ponta Grossa com a família ainda criança, 
aproximadamente em 1917. Em Ponta Grossa, cursou o ensino primário, secundário e, 
posteriormente, estudou na Faculdade de Direito do Paraná, em Curitiba. Faris Michaele foi 

responsável por dirigir dois marcos do campo intelectual ponta-grossense, a saber: o Centro 
Cultural Euclides da Cunha (1947) e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ponta 
Grossa (1949), além de ter exercido a função de professor no ensino primário e secundário na 
cidade durante um período (CAMPOS e MARCHESE, 2010). 
2 Brasil Pinheiro Machado (1907-1997), foi um professor, político, advogado, jurista e intelectual 
paranaense. Filho de Brasil Ribas Pinheiro Machado e Maria Eugênia Pinheiro Machado, 
nasceu e viveu a infância em Ponta Grossa, onde cursou o ensino primário. Mudou-se para 
São Paulo para finalizar o ensino secundário e, posteriormente, formou-se em Direito pela 

Faculdade de Direito do Rio de Janeiro (1930). Em 1932 foi eleito prefeito de Ponta Grossa e 
em 1934 deputado estadual do Paraná, cargo que ocupou até 1937, "quando o golpe do 
Estado Novo suprimiu todos os órgãos legislativos do país" (CPDOC, 2019). Após dois anos, em 

1939, tornou-se procurador-geral do Paraná e, voltou ao campo político em 1946, quando foi 
nomeado interventor do Paraná. Ainda na área do direito, foi juiz do Tribunal de Contas do 
Paraná entre 1965-1967. No campo educacional, Brasil Pinheiro Machado, ocupou os cargos 
de vice-reitor da Universidade Federal do Paraná (1945) e professor do Ginásio Regente Feijó, 

em Ponta Grossa (CPDOC, 2019). Disponível em: 
http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/dicionarios/verbete-biografico/machado-brasil-pinheiro.  

http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/dicionarios/verbete-biografico/machado-brasil-pinheiro
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Uma forma de exaltar o ensino proposto pelo Ginásio e, claro, a valorização e 

o investimento por parte da esfera governamental. 

Já em relação aos alunos, estes foram fotografados em uma situação 

específica do cotidiano escolar: a prática de esportes. Essa promoção da 

cultura do corpo e dos exercícios físicos3 foi uma tônica bastante em voga na 

época, tanto que já em 1923, Lysímaco Ferreira da Costa4 incluía as aulas de 

Ginástica como essenciais nos cincos anos de formação das escolas de 

normalistas, constando até mesmo nas Bases Educativas para a organização 

da Nova Escola Normal Secundária do Paraná (1923). 

Nas páginas seguintes do álbum, percebemos a presença de um outro 

espaço escolar da época, a saber: a Escola Normal (Imagem 2). Assim como 

no caso do Ginásio Regente Feijó, a instituição da Escola Normal em Ponta 

Grossa fez parte de um processo de melhorias e investimentos na educação 

secundária do interior do estado. 

A Escola Normal de Ponta Grossa foi fundada em 1924 e fez parte de 

um movimento que se propunha a operar melhorias na instrução pública 

paranaense (LUPORINI, 1994; NASCIMENTO, 2008). Instalada num primeiro 

momento no prédio da Rua do Rosário a Escola Normal teve por objetivo ser 

 
3 Aqui, cabe destacar que a cultura física é compreendida como uma perspectiva cultural 
do século XIX, a qual está relacionada: a sistemas modernos de exercícios físicos consolidados 
ao longo do século XIX, que se traduzem pela busca de uma simetria corporal e 

racionalização energética. As ginásticas, as danças, os jogos e os esportes foram mais do que 
apenas exercitações físicas, dado que carregam consigo traços importantes de um 
determinado período histórico (FURTADO, H. L.; QUITZAU, E. M; SAILVA. M. M, 2018, p. 68). 
4  Lysímaco Ferreira da Costa foi um professor, engenheiro e diretor da instrução pública 
paranaense. Filho de Antônio Ferreira da Costa e Dona Francisca Ribeiro da Costa, em 1893, 
recebe o Diploma do Curso Primário. Prossegue seus estudos no Ginásio Paranaense onde, 
em 1906, presta concurso nas cadeiras de Física e Química. Em dezembro deste mesmo ano, 

casa-se com dona Ester Franco da Costa. No ano de 1917, forma-se em Engenharia pela 
Universidade Federal do Paraná. No ano seguinte, funda e organiza a Escola Agrônoma do 
Paraná. Em 1920, sua esposa falece. No mesmo ano é nomeado diretor do Ginásio 
Paranaense e Escola Normal. Um ano depois, casa-se com dona Maria Ângela da Costa. Em 

1923, publica "Bases Educativas para a Organização da Nova Escola Secundária do Paraná". 
Dois anos após, assume o cargo de Diretor Geral do Ensino do Estado do Paraná, substituindo 
o então diretor, senhor Prieto Martins. Em 1926, é nomeado Inspetor Geral da Faculdade de 

Engenharia. No ano seguinte se torna Delegado do Estado do Paraná no Convênio dos 
Estados Cafeeiros. De 1928 à 1930, assume o cargo de Secretário da Fazenda, Indústria e 
Comércio. Em 1929, participa do Conselho Administrativo da Caixa Econômica Federal do 
Paraná. Disponível em: 

http://www.ctalysimacocosta.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=
13  

http://www.ctalysimacocosta.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=13
http://www.ctalysimacocosta.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=13
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um espaço de formação de normalistas no interior do estado. De acordo com 

Nascimento (2008): 

 

as Escolas Normais existentes no país tinham o papel de formar 
os mestres para as escolas de ensino primário; foram criadas 
como necessárias para o desenvolvimento de um bom 
cidadão, que aos grupos compostos pelas massas populares e 
os setores médios urbanos, embora não pertencentes ao bloco 
do poder dominante, seriam esses que deveriam ser preparados 
pelos grupos detentores do poder para dar a ideia de Estado 
como uma só nação […] A educação popular era associada 
ao civismo como espaço de difusão de uma nova moral 
positiva e evolucionista (NASCIMENTO, 2008, p. 100-101). 

 

No caso dos retratos da Escola Normal, além dos indícios do corpo 

docente e da arquitetura escolar presente nos retratos, o que se destaca aqui 

são as poses ordenadas e teatralizadas para a composição dos retratos. Uma 

perspectiva fotográfica chamada por Charles Monteiro (2013) de 

disciplinarização do corpo para a posteridade (MONTEIRO, 2013, p. 13). 

 

Imagem 2 - Álbum de Ponta Grossa (1936). Descrição: alunas, professores e 

professoras da Escola Normal de Ponta Grossa. 
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Nesse caso, é perceptível que tanto o corpo docente fotografados na 

escada de entrada e central da escola, quanto as alunas e alunos na praça 

ou no pátio da escola, foram ordenados nesses espaços seguindo uma 

tratativa com o fotógrafo, uma proposta que Annateresa Fabris pontua como 

dinâmica complexa, compreendida por meio da relação entre 

“escola/fotografia/fotógrafo”. Logo, se destaca nessa questão uma 

intencionalidade dupla – do fotógrafo e do fotografado – e uma “tratativa 

explícita entre cliente e operador” (FABRIS, 2004, p. 33), no caso, quem 

produziu o retrato e que encomendou o artefato para a composição do 

álbum. 

 

Imagem 3 - Álbum de Ponta Grossa (1936). Descrição: espaço e arquitetura 

escolar. 

 

 

Uma outra característica significativa e presente nos retratos 

analisados diz respeito ao aspecto arquitetônico das escolas. Nesse caso, a 

monumentalidade arquitetônica se apresenta como a perpetuação de uma 

memória visual (FARIA Filho, 2000). Uma forma de exaltar os espaços escolar 
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ao mesmo que tais narrativas fotográficas operam com visibilidade e 

invisibilidade, criadoras, por sua vez, de memórias e esquecimentos 

(POSSAMAI, 2007). De acordo com Escolano e Frago: 

 

a arquitetura escolar do início do século XX foi, em si, também 
um discurso que por meio da materialidade induzia valores, 
ordens, disciplinas, vigilâncias e toda uma “semiologia com 
símbolos estéticos, culturais e ideológicos (ESCOLANO; FRAGO, 
2001, p. 26). 

 

5. Considerações finais 

 

Iniciamos este estudo tendo como problema pensar a seguinte 

questão: De que forma o espaço escolar foi representado no “Álbum de Ponta 

Grossa?” Após a análise do contexto de elaboração do álbum, a composição 

e produção dos retratos e, sobretudo, a reflexão acerca das possíveis 

intencionalidades presentes em suas representações fotográfica, pontuamos 

aqui as principais considerações acerca da questão.  

Primeiro ponto que merece destaque diz respeito a Cultura visual do 

momento, ou seja, uma forma específica de produzir e consumir fotografias, 

uma tratativa relacionada a produção, consumo e circulação dos álbuns 

fotográficos, em específico, aqueles que faziam uso de retratos escolares. 

No presente caso, ao fazer uso de retratos escolares para a 

composição do álbum, podemos indicar em suas intenções um discurso 

político para promoção dos feitos da administração pública, logo, um 

artefato com intenções de monumentalidade (LE GOFF, 1992). Além disso, 

podemos pontuar a presença desses retratos escolares como a promoção de 

uma memória visual da escola ponta-grossense no período, com o objetivo 

de eternizar esses espaços (BENCOSTA, 2011). 

Por isso, o álbum aqui se apresenta com intenção de construir uma 

memória pública e particular a fim de manter “seu trabalho de manutenção, 

de coerência, de unidade, de continuidade, de organização” (POLLAK, 1992, 

p. 206). A memória, a legitimidade, a eternidade desses espaços escolares 

encontraram no álbum fotográfico um bom suporte para tal objetivo. 
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FOTOGRAFIA E PRÁTICA DECOLONIAL NA OBRA DE RENATA FELINTO 
 

Deise Aparecida de Oliveira • 

Luciana  Martha Silveira •• 
 

1. Introdução 

  

 O capítulo aqui apresentado discute a fotografia na 

contemporaneidade e como é possível perceber que a decolonialidade está 

presente na série “Cola lá na goma”, de Renata Felinto. Para tal, buscou-se o 

referencial em autores da área de fotografia, sociologia, artes visuais e que 

trabalham de forma interdisciplinar com o conhecimento, como é o caso de 

Lélia Gonzalez e Grada Kilomba. O trabalho está dividido em três partes: na 

primeira parte discute-se a obra da artista e faz-se uma breve apresentação 

dela. Na segunda parte, algumas questões que perpassam a imagem 

fotográfica e, na última parte, os conceitos que tratam da decolonialidade 

no contexto da série escolhida. 

 

2. A artista 

 

 Renata Felinto é Professora Doutora na Universidade Regional do Cariri, 

no Ceará. Natural de São Paulo, cresceu no que ela chama de núcleo negro 

da cidade, região leste, que é classificada como periferia. Isso fez com que, 

ao ingressar em uma faculdade estadual, o impacto de se deparar com 

outras realidades causasse estranhamento e reflexões que podem ser vistas 

em seus trabalhos. 

 Questões como gênero, raça, colonização e seus efeitos, são 

abordadas em várias linguagens que a artista explora. Um de seus primeiros 

trabalhos surge na sua graduação como trabalho de conclusão de curso, em 

que a artista explora a fotografia e histórias de várias famílias, inclusive a sua, 
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pois para ela a ideia de haver a ruptura de árvores genealógicas no processo 

de escravização de populações africanas, causava interesse e era passível 

de denuncia.  

  Em entrevista ao Itaú Cultural, no projeto Diálogos Ausentes (2016)1, a 

artista aponta para sua prática que surge a partir dos contextos em que está 

inserida e raramente parte da técnica para a construção do trabalho. Dessa 

maneira não é possível chamá-la de fotógrafa, mas de artista visual. Entre seus 

trabalhos é possível perceber a diversidade de materiais e práticas, como 

perfomances, aquarelas, desenhos, fotografias. A decolonialidade faz parte 

da trajetória acadêmica e artística de Renata, que prefere veicular seu 

trabalho em livros didáticos e galerias com projetos sociais vinculados, ser 

professora, a ser submetida à lógica do mercado de arte.  

 A fotografia faz parte da trajetória de Renata Felinto. Na graduação a 

artista apresentou um trabalho de conclusão em que se apropriava de várias 

imagens de sua e outras famílias, criando uma árvore genealógica para 

mostrar sua ancestralidade, discutindo as questões raciais, tema recorrente 

em seu trabalho. Esse trabalho foi chamado de “Re-existindo”, apontando 

que a artista fricciona as áreas escolhidas para esse capítulo. Essa atitude 

também mostra a crítica que remete à própria parte da história em que os 

africanos foram sequestrados em seus países de origem e foram trazidos como 

escravos para trabalhar na agricultura brasileira, sem ter acesso à seus registros, 

seus nomes, seu passado e sua história, o que impossibilita montar suas próprias 

árvores genealógicas. A subversão está também na utilização de materiais 

como veremos a seguir. 

 

3. A Série “Cola lá na goma” 

 

 O trabalho “Cola lá na goma” foi produzido em 2003, segundo relato 

da artista no seminário do Itaú Cultural chamado “O negro nas artes visuais”2, 

o qual Renata foi convidada a fazer parte de uma das mesas. A fala de 

 

1 Disponível em: https://renatafelinto.com/videos/. Acesso em 24/05/2021. 
2 Ídem. 

https://renatafelinto.com/videos/
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Renata perpassa esse trabalho, momento em que ela ressalta sobre a 

diferença social que vivenciou durante sua carreira acadêmica, como citado 

acima. Renata decidiu fotografar o Conjunto Habitacional José Bonifácio ou 

Cohab II, situado em Itaquera, local em que vivia e colar nos bairros 

tradicionalmente conhecidos 

como bairros nobres, ou de classe média alta, da cidade de São Paulo. Os 

bairros foram Moema, Higienópolis e Largo do Arouche. Surgiu dessa maneira 

a série que foi transformada em lambe e distribuída pelos muros desses bairros. 

Imagem 1.Intervenção “Cola lá na goma”, 2033. Fotocópia aplicada como lambe-lambe 

27x21 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.renatafelinto.com 

 

 A imagem 1 é uma das que compõe a série aqui discutida. O que se 

observa na imagem é uma cena banal, objeto do cotidiano, que muitas vezes 

passa despercebida do fluxo da cidade. Um sapato pendurado ao fio de 

abastecimento elétrico público. Pode-se analisar formalmente a composição, 

pois a artista é graduada em artes visuais e certamente o trabalho possui as 

qualidades de composição de imagem, mas aqui interessa a prática de 

transformar esse banal ou cotidiano em objeto de estranhamento. A intenção 

da artista está em provocar o olhar do público dos bairros nobres para a 
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imagem que está distante. Na periferia as brincadeiras ao ar livre, como a de 

jogar sapatos para o alto e lá permanecerem, ainda estão presentes. Pela 

imagem não é possível sabermos há quanto tempo esse sapato está 

impossibilitado de calçar os pés de alguém, o que torna esse objeto mais uma 

vez em algo que não é só o sapato, é um objeto transfigurado. Outra 

provocação presente na imagem é perceber que a artista não o expõe em 

uma galeria, em um museu ou outro espaço institucional. Ela escolhe a rua 

como parede e o lambe-lambe como técnica para apresentação da 

imagem. Essa técnica permite que as imagens sejam espalhadas por longas 

distâncias, múltiplos, seriações e variações, pois a impressão é realizada em 

papel sulfite ou outro suporte mais fino e a distribuição seja realizada como a 

pessoa desejar. A impressão é feita em impressora caseira, o que também é 

um ato subversivo, apontando para algumas questões, duas delas que 

destaca-se aqui. A primeira subversão é o fato de ter um material que não é 

da tradição clássica da produção de arte, a artista propositalmente utiliza um 

material que é visto como ordinário, uma fotografia sem papel fotográfico, 

uma paisagem urbana em uma parede de um muro. Outra questão é o gesto 

de oferecer a opção de produção artística à qualquer pessoa de qualquer 

status social, também tirando a agência de um sistema complexo da arte em 

julgar o que pode ou não ser arte. 

 Em depoimento realizado pela artista para esse texto ser produzido, 

Renata relata que muitas vezes foi interrompida por pessoas nas ruas, 

enquanto tentava colar as imagens nas paredes. Ela comenta que foi muito 

hostilizada e ameaçada muitas vezes, pois as pessoas diziam que o que ela 

praticava era vandalismo. Desse modo, a série foi colada em algumas 

semanas, pois essas interrupções atrasaram a sequência de execução do 

trabalho. Não há material que mostre a ação das pessoas, pois a artista 

trabalhou sozinha na colagem dessas imagens. 

 Esse relato da artista demonstra que há uma preocupação com as 

pessoas dos bairros que ela transitou em ter suas paredes maculadas e com a 

ideia de patrimônio público. Também demonstra o quanto algum objeto que 

não é reconhecido como objeto de arte causa estranhamento e provoca 
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reações. Nesse sentido a artista atinge seu objetivo que é fazer com que essas 

pessoas passem a perceber a própria realidade que estão inseridas e 

perceber o outro que está de alguma maneira representado nas imagens que 

ela espalha no espaço público. 

 O fato de serem imagens fotográficas será ressaltado a seguir, pois a 

medida que essas imagens são reconhecidas como tal, percebe-se que em 

algum lugar essa cena, esse instante existe e que essa existência reflete uma 

distância social que é parte de uma mesma cidade que se habita. 

 

4. A fotografia 

 

 A fotografia é a imagem congelada no tempo e no espaço, quando 

emulsionada em um papel. Essa condição causou uma série de disputas e 

discussões e quando o desenvolvimento de aparatos tecnológicos ganhou 

força, com a emulsão química em papel sensibilizado, para que a imagem 

pudesse ganhar outras dimensões, como a imagem em movimento, ou 

mesmo na atualidade com as imagens digitais, outras camadas discursivas e 

teóricas passaram a fazer parte dessa linguagem, como apresenta Machado 

(2019):  

 

Agora, o processamento digital e a modelação direta da 
imagem no computador colocam novos problemas e nos 
fazem olhar retrospectivamente, no sentido de rever as 
explicações que até então sustentavam nossas práticas e 
teorias. Num momento como este, em que a imagem e 
também o som passam a ser sintetizados a partir de equações 
matemáticas e modelos da física, num momento em que até 
mesmo o registro indicial fotográfico é memorizado sob forma 
numérica, boa parte dos nossos paradigmas teóricos precisam 
ser revistos. (MACHADO, 2019, p. 5) 

 

 Machado (2019) dialoga com Flusser (1983) nesse texto, apresentando 

a ideia de que a fotografia “transforma conceitos em cenas” (Flusser, 1983, p. 

45). Essa afirmação é relevante para pensar a série de Renata Felinto, pois a 

artista se preocupa em convocar as pessoas que transitam nas ruas que ela 

instala suas imagens, a pensar as questões que são próprias de seu trabalho. 
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Esse gesto da artista evoca ainda as reflexões que Samain (2014) organiza em 

seu livro que provoca o/a leitor/a a refletir sobre a natureza das imagens, se é 

possível que as imagens pensem.  

 Primeiramente, é possível perceber que a imagem fotográfica pode ser 

transformada em lambe-lambe, como visto na série destacada nesse capítulo, 

em filmes ou em outros suportes e dessa forma estabelecerem outras relações 

com seus espectadores. É nessa relação com o público que a imagem evoca 

outras imagens, outras memórias, outras intervenções. Na produção de arte 

contemporânea esse estado muitas vezes torna-se transparente. A imagem 

fotográfica está tão incorporada na produção artística e na vida, que passou 

a ser apenas imagem. O mesmo autor diz: “Sem chegar a ser um sujeito, a 

imagem é muito mais que um objeto: ela é o lugar de um processo vivo, ela 

participa de um sistema de pensamento. A imagem é pensante.” (SAMAIN, 

2014, p. 31). 

 Essas reflexões apontam para a agência que se estabelece nas 

relações entre a artista e a fotografia, ou cenas cotidianas. Também na 

agência entre as pessoas que entram em contato com essas imagens nos 

espaços públicos e à própria imagem, que será ativada a cada espaço que 

estiver em contato com os agentes em seu entorno.  

 Dessa forma, a série escolhida também evoca essa condição da 

imagem fotográfica, a de estabelecer a relação de quem lê essa imagem 

além da banalidade. Várias e vários artistas trabalham a imagem fotográfica 

com a transfiguração da ideia de “isso foi” ou do “instante”, em que camadas 

estão sobrepostas e permitindo que o público possa refletir sobre questões 

além da imagem.  

 Nesse trabalho já se percebe que a fotografia não é apenas um registro 

histórico ou produção artística, mas sim aponta para uma mazela social que 

continua a ser campo de disputa no Brasil, que é a própria história 

escravocrata e seus muitos meios de desumanização colonial. A imagem a 

seguir pode colaborar para a continuidade dessa discussão: 
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Imagem 2 - Intervenção “Cola lá na goma”, 2003. Fotocópia aplicada como 

lambe-lambe 27x21 cm. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.renatafelinto.com 

 

 Se a imagem acima estivesse em qualquer lugar que se está habituado 

a circular é muito possível que não chamasse a atenção, pois a cena parece 

cotidiana. Retomando a provocação que Renata Felinto faz, isso já se 

reconfigura, pois a familiaridade com essa cena é possível para classes menos 

abastadas da população, distante dos condomínios de luxo. A artista 

espalhou essas imagens por bairros como Moema, região considerada nobre, 

na cidade de São Paulo. Esse contraste de cenário pode ser acentuado pelo 

material que a artista escolheu para imprimir suas fotografias, o papel sulfite, 

material comum. Não há muitas imagens dos lambes colados nos muros da 

cidade, mas no site da artista é possível observar algumas.  
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Imagem 3 - Intervenção “Cola lá na goma”, 2003. Fotocópia aplicada como 

lambe-lambe 27x21 cm.  Imagem da série aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.renatafelinto.com 

 

5. A prática decolonial 

 

 A prática decolonial tem sido abordada de diferentes maneiras nas 

artes visuais no Brasil e no mundo. Nesse capítulo será aproximada a autora 

Lélia Gonzaléz e sua trajetória para entendimento da obra de Renata Felinto 

como uma prática decolonial, tendo nessa série “Cola lá na goma”, a 

fotografia como suporte e expressão. No mês de maio do corrente ano o 

International council of museums Brasil (ICOM Brasil) divulgou o resultado de 

uma consulta pública para a definição de conceitos que foram escolhidos por 

pessoas que trabalham em instituições museais. O total de 1604 pessoas 

responderam à consulta e o resultado foi analisado pelo grupo de trabalho 

que busca implantar a nova definição de museus. Vários termos e conceitos 

foram repensados e divulgados. Segundo essa publicação a palavra 

decolonial terá a seguinte definição para os museus: “postura e práticas de 

combate às opressões materiais, simbólicas, raciais e de gênero, que resultam 

da colonização e subalternização dos povos e de seus saberes.” 
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 A definição é bastante abrangente e abre possibilidades para muitas 

interpretações. O que pode ser considerado como subalternização de um 

povo? Que opressões podem ser diretamente relacionadas a essa 

subalternização, em um país com discursos racistas já normalizados pelas 

mídias, para citar apenas uma das muitas possibilidades de disseminação de 

discursos. Um desses discursos é que a favela é um lugar genuinamente de 

traficantes e que o Estado, desse modo, pode brutalizar operações nesses 

locais. A favela, ou a periferia dos grandes centros é caracterizado por ter 

manifestações que são chamadas de populares, pois o que é considerado 

erudito está diretamente ligado, apresentado e representado em instituições. 

 Embora as discussões sobre decolonidade tenham ganhado força no 

Brasil a partir da década de 1980, é possível perceber a prática artística 

decolonial muito antes do termo entrar em discussão. Além disso é notável a 

discussão que Abdias Nascimento em seu livro Quilombismo, por exemplo, 

levantava na primeira metade do Século XX, assim como Lélia Gonzalez. Lélia 

falando em uma entrevista para a CultNet em 19883  sobre mulheres negras e 

mídia, cita o quanto estas eram subalternizadas salarialmente, sendo as que 

menos recebiam por atuação na teledramaturgia e que as mulheres com 

peles mais claras e esteriótipos que cabiam no gosto popular de beleza 

conseguiam alguns papéis, enquanto as com a pele mais escura, como Zezé 

Mota (amiga de Lélia Gonzalez) acabavam caindo no ostracismo, ou 

recebendo papéis de domésticas ou outros papéis julgados como menores.  

 Para Lélia, como dito em sua entrevista já citada, não bastava que 

houvesse um lugar para a mulher negra na circulação das imagens televisivas 

ou em outra mídia, mas era primordial que essa imagem refletisse sobre as 

questões sociais que essa mulher estava relegada. Ou seja, Lélia mostrava que 

a imagem era capaz de reforçar a imagem da mulher negra como sempre 

destinada ao papel de empregada doméstica ou de mulher que pudesse ser 

desejável pelos seus senhores. Essa discussão também mostra a ideia de que 

 

3 Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=o9vOVjNDZA8). Acesso em: 24 maio 
2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=o9vOVjNDZA8
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a imagem era capaz de gerar símbolos para uma sociedade que consumia 

essas mídias sem a participação de diálogos com os movimentos ou 

pensamentos de ativista como a própria Lélia Gonzalez. 

Esse pensamento e desenvoltura em falar de temas tão polêmicos 

abertamente mostra que havia uma articulação e discussão sobre o papel da 

mulher negra, artista e as imagens que reforçavam os estereótipos produzidos, 

pela mídia nacional. Discussões que ainda fazem parte das pautas 

decoloniais, principalmente quando falam sobre imagem, como circulam, 

que discursos, narrativas disseminam, reiteram, afirmam, constroem e o que é 

passível de reconstrução.  

 Quando trata-se da produção decolonial algumas questões podem ser 

levadas em consideração. A primeira delas é que essa fotografia é feita como 

insurgência, como na série “Cola lá na goma”. Outra questão que a 

decolonialidade apresenta é a produção feita pelas chamadas minorias. As 

minorias são as classes que estiveram fora das classificações tidas como 

hegemônicas, nos processos sociais de nominações. A reivindicação dos 

grupos sociais vem de encontro a essas nominações ou classificações que 

partiam de uma lógica colonial. Em geral a hegemonia era produzida de 

maneira vertical tendo como o homem branco, europeu o determinador e 

outras classificações partiam desse centro. Comumente chamado de lógica 

eurocêntrica, passou a ser questionada por vários grupos que não se viam ou 

se vêem nessa normativa. Assim tem-se negros, negras, lgbtqia+, indígenas, 

entre tantas outras classificações  

 A expressão “cola lá na goma” é uma gíria periférica que Renata se 

apropria para justamente apontar o lugar de sua origem e questionar o 

sistema de arte que confere a alguns objetos o status de obra de arte, o que 

também cria a aura sob esses objetos, ou os descarta alegando que são parte 

da cultura popular, artesanato ou os categorizando com tantas outras formas 

que não são contempladas como obras de arte. Essa subversão é também 

pontuada na produção de Lélia Gonzalez, como aponta Ratts e Rios (2010): 
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 Assim como no jeito popular de falar, Lélia usava e abusava da 

economia linguística em seus artigos: pra (para), tava (estava), 
tamos (estamos), cumé (como é). utilizava expressões como a 
gente em vez de nós. Encontramos muitas gírias em seus 
escritos…” (RIOS, RATTS, 2010, p. 73). 

 A biografia de Lélia Gonzalez mostra uma acadêmica dedicada, 

tradutora de francês, duas graduações: história e filosofia. Muitos textos 

escritos, participação em movimentos sociais ao lado de figuras como Abdias 

Nascimento. A escolha da escrita e fala popular vinha da ideia de que o Brasil 

foi colonizado por Portugal, mas não falava o mesmo português, pois a 

hibridização cultural promoveu, entre outras coisas, a digressão se dá, 

segundo Lélia, pelo fato de haver no Brasil uma influência muito forte da 

população negra que aos poucos foi também integrando seus modos de falar 

e modificando a estrutura da língua portuguesa. Para Lélia o Brasil fala o 

pretuguês, termo que ela cunhou.  

 Para Renata Felinto é importante que seus textos e suas falas sejam 

também em linguagem mais direta e simplificada possível, para que todas as 

pessoas, estando ou não na academia possam entender e se identificar. A 

artista aponta esse pensamento em entrevista que comenta o quanto é 

importante para ela ter suas ilustrações em livros didáticos e circulando entre 

a população escolar. Para ela é ainda mais importante do que ter seu 

trabalho veiculados apenas a galerias de arte. Assim como Lélia, há o 

entendimento de que é preciso decolonizar o pensamento, as formas de 

circulação da língua falada e escrita e nominar a produção que é realizada 

pela população negra, pela população periférica ou dita minoria. Outra 

forma de conectar a linguagem é apropriar-se da nominação de todas as 

práticas sociais que são exercidas pelos grupos que as praticam.  

 Grada Kilomba, artista e escritora afirma que quando não se tem um 

nome, não se existe. Aqui infere-se que além do nome é necessário que haja 

uma imagem, como também apontou Lélia, pois a partir da imagem se existe 

no imaginário desse outro, como visto no processo de conhecimento, 

reconhecimento, repulsa e ataques que a artista relatou ao longo do processo 

de colagem das imagens nos muros e postes dos bairros que visitou.  
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 Uma questão que a artista Renata Felinto também aponta em uma 

entrevistas ao Sesc, que é possível de assistir em seu site 

(www.renatafelinto.com) é a importância de entender que falar sobre arte 

negra ou dos povos originários não deve ser contemplada apenas por ser uma 

lei, mas por ser basicamente conhecer a história do país, já que para a 

formação do que é chamado de povo brasileiro, essas culturas, pessoas, raças, 

são fundantes.  

 Quando a artista produz as imagens que são facilmente reconhecidas 

como oriundas de realidades subalternizadas e as desloca para outra 

realidade social, produz o que a nova definição de decolonialidade para os 

museus prevê como ação. Outra subversão que essa artista faz e que 

aparecem na imagem 1 e 3 desse texto é a singularidade de momentos em 

que essa lógica de apenas lugar de tristeza e misérias. Nas duas imagens há 

uma ação humana que não tem nome, não tem endereço, mas ao mesmo 

tempo remete à infância ao ar livre, brincadeiras de crianças, à leveza e tira 

a ideia de que só há precariedade  na periferia.  

 Apesar de a imagem ser um recorte temporal e de ações, o imaginário 

social está impregnado nesse recorte. As imagens que comumente são 

associadas à periferia são de sofrimento e dor. Ter a imagem a seguir como 

uma imagem da Cohab II, colada nas paredes de bairros nobres, provoca o 

olhar e a imaginação, desafia a lógica estabelecida pelo sistema colonial e 

em última análise torna-se uma prática decolonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.renatafelinto.com/
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Imagem 4 - Intervenção “Cola lá na goma”, 2033. Fotocópia aplicada como 

lambe-lambe 27x21 cm. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.renatafelinto.com 

 

 Desde o começo do Século XX em que objetos cotidianos foram 

transfigurados em objetos de arte, como os ready-mades de Duchamp, o 

material passou a ser também transparente, como discorre-se ao longo do 

texto. Chama-se a atenção para esse ato de Renata para aproximar a prática 

da artista com sua intenção em decolonizar a produção artística. Seu ato é 

provocador, pois o papel sulfite é um material utilizado cotidianamente nas 

rotinas de escolas, escritórios, sendo material acessível a todas as classes que 

o utilizam.   

 A arte contemporânea não nega essas ações modernistas, mas sim a 

integra em seus gestos cotidianos. Não é novidade, mas evidencia-se essa 

ação justamente para que não seja mais uma vez absorvida pelo sistema de 

arte que coopta essas ações e assim como o exemplo dos ready-mades, 

institucionaliza a subversão, o que acarreta em esvaziamento do ato. Esse 

texto trabalha na tentativa de manter a obra da artista com o sentido que a 

mesma aplica. 
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Imagem 5 - Intervenção “Cola lá na goma”, 2033. Fotocópia aplicada como 

lambe-lambe 27x21 cm. Imagem com os lambes colados na parede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:www.renatafelinto.com 

 

Considerações finais 

 

 A série “Cola lá na goma” de Renata Felinto apresenta a prática 

colonial que nesse texto foi evidenciada na aplicação do conceito que é 

apresentado na nova definição de museus e no pensamento de Lélia 

Gonzalez. A artista é também uma relevante pensadora no Brasil, com 

produção acadêmica e participação expressiva em eventos e espaços 

institucionais reconhecidos no meio artístico. Ganhadora do Prêmio Pipa em 

2020, a artista realiza seus trabalhos com a consciência de que é necessário 

evidenciar a prática decolonial e criar espaços de diálogo, expandir as 

discussões para que as camadas sociais possam ter acesso e negociar essas 

definições que automaticamente produzem efeitos diretos em suas vidas. 

 As imagens que a artista faz circular em bairros nobres da cidade de 

São Paulo causam impacto em quem passa pela rua ao ver a artista colar nas 

paredes imaculadas de seus muros e a repele ou dispara ameaças contra ela. 

Essas demonstrações de desafeto ao trabalho da artista demonstram também 

os preconceitos que estão discutidos ao longo do texto.  
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 Sabe-se que não existe a pretensão em transformar mais de 300 anos 

de história colonial em uma produção artística, mas também entende-se que 

ações coletivas e individuais ganham força a medida que vão se 

consolidando e criando novas formas de diálogos, pensamentos e 

sedimentação de conceitos e ideias. A artista possuí a consciência dessas 

ações. 

 Em relato para a autora a artista comenta: “Inclusive, pensar de forma 

decolonial é algo que não brancos já estamos fazendo porque esse projeto 

nunca foi nosso, nós fomos jogados/as nele sem opções.”4 Em outro trecho a 

artista ainda aponta: “Eu sempre trabalhei para me sustentar e nunca me 

comportei como algumas pessoas jovens de hoje que possuem a ambição de 

viver única e exclusivamente do meu trabalho de arte porque considero, 

inclusive, que é uma postura que reitera a narrativa do artista genial, eu 

aprecio e preciso de interlocução com outros fazeres para não ficar 

ensimesmada".5 

 Desse modo, entende-se que a série está diretamente ligada ao que 

Machado (2019) chama de subversão do aparelho, pois para o autor é 

importante que quem aperta o botão possa ter a intencionalidade de criar 

novas perspectivas para o trabalho criativo. Felinto não só o faz como ainda 

o espalha pelos bairros da Vila Mariana, Ipiranga, Lago do Arouche, imagens 

que foram fotografadas na periferia e impressas em folhas de papel sulfite, 

coladas em muros, postes e suportes ao céu aberto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Conversa através de whatsapp entre a artista e a autora em 06/04/2021. 
5 Ídem. 
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SUOR E LÁGRIMA - UM OLHAR SOBRE A DEVOÇÃO À NOSSA 

SENHORA DA PENHA NAS FOTOGRAFIAS DE HANS MANN 
 

Fernando Nilson Constâncio 
 

I - Sobre o projeto: Hans Mann e o olhar do fotógrafo 

 

 O presente capítulo, intitulado “Suor e Lágrima - Um olhar sobre a 

devoção à Nossa Senhora da Penha nas fotografias de Hans Mann”, é 

vinculado ao projeto de pesquisa “Hans Mann - fotografia e patrimônio 

cultural na América do Sul (décadas de 1930 a 1960)”, desenvolvido na 

Universidade do Estado de Santa Catarina, tendo como orientadora a 

professora do Departamento de História da Universidade, Janice Gonçalves. 

 O projeto em questão, do qual faço parte desde agosto de 2020 como 

bolsista de iniciação científica (PROBIC/UDESC), com término em julho de 2021 

teve como objetivo principal a compreensão da contribuição do alemão 

Hans Mann para a construção de um imaginário patrimonial da Argentina e 

do Brasil, através do seu olhar e do registro fotográfico de bens culturais, 

tornando a fotografia um elemento importante de reflexão acerca de bens 

simbólicos e na construção e disseminação dos patrimônios nacionais 

(GONÇALVES, 2017). 

 Hans Mann foi um fotógrafo nascido em Ulm, Wurttemberg, na 

Alemanha, em 20 de novembro de 1902. Transferiu-se para a América ainda 

na década de 1930, primeiramente residindo no Paraguai, onde trabalhou 

como fotógrafo ambulante; posteriormente, fixou-se na Argentina, realizando 

um longo trabalho de levantamento fotográfico do patrimônio cultural a 

serviço da Academia Nacional de Bellas Artes, encerrado no ano de 1956. 

Mann tem diversas publicações e livros fotográficos sobre o Brasil; dentre eles, 

destacam-se: “Minas Gerais”, “The 12 Prophets of Antonio Francisco Lisboa, o 

Aleijadinho” e “Strolling Through Rio” - este último servirá de suporte de análise 

para o presente trabalho. 
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 A proposta geral do trabalho é analisar as imagens fotográficas de Hans 

Mann publicadas na Revista Manchete no ano de 1956 sobre as festividades 

religiosas em torno de Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro, e buscar, 

de forma geral, distanciamentos e aproximações dessas fotografias com as 

contidas no foto-livro “Strolling through Rio”, publicado em 1958 pelo mesmo 

fotógrafo.  A partir das imagens, pretende-se analisar o olhar que produz essas 

fotografias, o que nelas se busca representar e de que forma isso é feito, além 

de analisar os textos que acompanham as imagens. Por fim, será feita uma 

discussão destas fotografias enquanto documento/monumento. 

 É importante destacar que o acesso a tais fontes históricas se deu em 

decorrência do projeto de pesquisa citado anteriormente, onde foi possível 

sistematizar dados e analisar em média 4000 páginas da Revista Manchete 

nos anos de 1956 e 1959. Por meio disso, foi possível também ter contato com 

diversos outros fotógrafos que estavam em circulação e atuação no Brasil no 

final da década de 1950. 

 Antes de iniciar a análise das imagens e do trabalho fotográfico de Hans 

Mann, gostaria de discorrer sobre o olhar do fotógrafo em relação à fotografia 

e aquilo que se busca registrar. Nesse sentido, recorro a Mauad (1996, p. 76), 

ao dizer que: 

 

[...] há que se considerar a fotografia como uma determinada 
escolha realizada num conjunto de escolhas possíveis, 
guardando esta atitude uma relação estreita entre a visão de 
mundo daquele que aperta o botão e faz ‘clic’. 

 

 Alerta-se para o olhar do fotógrafo em relação ao seu campo 

fotográfico, ou seja, o ambiente, local ou espaço disponível daquilo que se 

deseja registrar, tratando-se de uma “escolha realizada num conjunto de 

escolhas possíveis”. Essa perspectiva acerca do olhar do fotógrafo também 

será destacada por Martins (2002): 

 

 

 



119 
CONSTÂNCIO. Suor e lágrima 

 
 

Por trás da fotografia, mesmo aquela com intenção 
documental, há uma perspectiva do fotógrafo, um modo de 
ver que está referido a situações e significados que não são 
diretamente próprios daquilo que está sendo fotografado e 
daqueles que estão sendo fotografados, mas referido à própria 
e peculiar inserção do fotógrafo no mundo social. (MARTINS, 
2002, p. 223). 

   

Assim, ao fotografar e escolher sua imagem, ângulo e/ou 

enquadramento, o fotógrafo coloca sua visão de mundo e suas vivências 

através da lente da câmera fotográfica. Contudo, vale lembrar que, embora 

tais questões sejam evidentes, a imagem fotográfica torna-se uma importante 

fonte histórica que deve ser analisada em conjunto com outros documentos, 

permitindo-nos leituras e visões sobre o passado daquilo que está e foi 

registrado através do olhar atento de um fotógrafo. Assim, a imagem 

fotográfica é capaz de lançar, para nós historiadores e pesquisadores, 

diversos questionamentos que giram em torno da busca daquilo que não foi 

evidenciado pelo olhar fotográfico e de que forma é possível ver através das 

imagens (MAUAD, 1996). 

 

II - A Festividade da Penha sob o olhar de Hans Mann (revista e fotolivro) 

 

 A festa de Nossa Senhora da Penha acontece todos os anos1 no mês de 

outubro, na cidade do Rio de Janeiro, em devoção à Santa, no alto de uma 

grande rocha no bairro carioca da Penha. Os festejos e celebrações são 

marcados por missas, shows religiosos, procissões, apresentações de grupos 

folclóricos e as tradicionais barracas de comidas típicas, com diversos quitutes 

para os devotos presentes. Facina e Palombini (2016) nos lembram que:  

 

A Festa da Penha foi, por décadas, a segunda em 
popularidade no Rio de Janeiro, depois apenas do Carnaval. A 
Igreja de Nossa Senhora da Penha ergue-se ao topo de um 
penhasco de cento e onze metros, não longe da atual Praia de 
Ramos, nas proximidades do antigo Porto de Maria Angu. 
(FACINA; PALOMBINI, 2016, p.2) 

 
1 Devido à pandemia do novo coronavírus que se faz presente em todo o mundo e exigindo 

medidas severas de isolamento social, a Festa foi cancelada no ano de 2020 e o mesmo tende 
a acontecer em 2021. 
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 Assim, é possível compreender a importância desta festa para a cidade 

do Rio de Janeiro, que chegou, outrora, a ser considerada a segunda maior 

festividade carioca, ficando atrás apenas do Carnaval, como cita o relato 

acima. Outra questão que fica evidente através da referida citação trata-se 

das características espaciais descritas: a praia de Ramos e o antigo Porto de 

Maria Angu, nos revelando esse aspecto “suburbano” da festividade, 

permitindo a circulação e presença de pessoas de bairros de grande 

importância na cidade do Rio de Janeiro como a Penha, Ramos, Irajá e a 

atual região do Complexo do Alemão. 

Carmo (2016, p. 176) evidencia ainda a importância dos festejos na 

igreja da Penha como um momento de encontro de pensadores do samba 

carioca como Noel Rosa, Pixinguinha, Donga, Sinhô, Heitor dos Prazeres e 

Ismael Silva. Surgiram, desse encontro, diversas canções que embalaram a 

sociedade carioca e brasileira quatro meses depois, em fevereiro, no 

Carnaval. 

Vale lembrar também que, de acordo com o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a igreja de Nossa Senhora da Penha 

possui tombamento desde o ano de 1990, determinado através do Decreto 

Nº 9.413 de 21 de Junho. No decreto, destacam-se o valor cultural da Igreja e 

da devoção que se iniciou no Rio de Janeiro no século XVII, o seu marco na 

paisagem urbana e a realização de uma das festas mais tradicionais da 

cidade, para validar o tombamento da Igreja de Nossa Senhora da Penha de 

França. 

 A partir dos relatos, da contribuição e dos apontamentos desses 

pesquisadores, conseguimos perceber alguns aspectos que tornaram os 

festejos de Nossa Senhora da Penha importantes para a cidade do Rio de 

Janeiro. Desta forma, indica-se um cenário possível que poderia ter 

despertado o olhar e o interesse do fotógrafo alemão Hans Mann acerca do 

registro desse festejo por vontade própria, já que, pelos indícios e fontes 

encontradas, não se deu em decorrência de parcerias ou encomendas.  
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 A reportagem dedicada às fotografias de Hans Mann sobre a devoção 

à Nossa Senhora da Penha encontra-se na revista Manchete (1956, edição 

037) entre as páginas 70 e 73, intercalando as 05 fotografias presentes com 

textos informativos sobre a festividade, cuja autoria é do próprio fotógrafo 

Hans Mann. Com base nessas informações, devemos então nos lançar à 

seguinte questão: qual o olhar fotográfico de Hans Mann sobre a festividade 

em devoção a Nossa Senhora da Penha? Para tal análise recorremos à 

proposta de análise morfológica feito por Gonçalves e Orsi (2015)2. 

 

Imagem 1 - A Igreja da Penha nasceu de uma promessa 

 

Fonte: Strolling through Rio, Hans Mann, p. 75, 1958.3 

 

 A imagem acima é a mesma que abre a matéria da Revista Manchete 

sobre as festividades da Penha, sendo uma das imagens selecionadas para 

análise neste capítulo. Na revista Manchete a imagem encontra-se 

acompanhada de uma legenda, provavelmente também assinada pelo 

 
2 A proposta de análise foi elaborada no âmbito do projeto de pesquisa “Patrimônio 

imaginado: fotógrafos, fotografia e produção social do patrimônio cultural no Brasil (décadas 
de 1930 a 1990)”, com base especialmente em reflexões de Henry Carroll, Ana Maria Mauad, 

Solange Lima e Vânia Carvalho. 
3 Devido a Lei 9.610/98 (Lei do Direito Autoral) a reprodução da imagem presente na Revista 
Manchete só pode ocorrer mediante autorização. Como não foi possível obtê-la, a imagem 
exposta trata-se de um recorte feito do livro Strolling through Rio, de Hans Mann. Nesse sentido, 

para ter acesso a imagem diretamente da Revista Manchete (Manchete, ed. 0237. p. 70, 
1956) basta entrar no link: http://memoria.bn.br/docreader/004120/16225. 
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fotógrafo Hans Mann, que irá trazer alguns aspectos gerais e informações 

sobre a festividade, além da narrativa de sua criação, como sugere o título 

da reportagem, “A Igreja da Penha nasceu de uma promessa”. 

 Ao nos depararmos com a imagem, podemos descrever de forma 

imediata aquilo que nos desperta atenção, o que provavelmente o fotógrafo 

buscou capturar e transmitir de forma mais evidente. Assim, observamos a 

presença de um homem com trajes arrumados, com a manga da camiseta 

dobrada, possivelmente devoto de Nossa Senhora da Penha, ajoelhado nas 

escadarias da Igreja. A legenda que acompanha a fotografia pode nos 

indicar que o homem estaria pagando uma promessa feita para Nossa 

Senhora da Penha, por isso encontra-se nessa posição de joelhos. Essa é uma 

análise geral possível sobre a imagem, mas quais outros aspectos podemos 

destacar? Quais características do olhar do fotógrafo estão presentes nessa 

fotografia? 

 De imediato já nos fica evidente o destaque para a figura central na 

fotografia ser uma pessoa. Essa é uma característica presente em muitas 

fotografias de Hans Mann, que buscam retratar o cotidiano, trazendo em 

evidência pessoas e suas expressões faciais (como ocorre na segunda 

imagem). Para além desses aspectos mencionados, optamos por analisar as 

imagens em alguns aspectos, que são identificados e descritos por Gonçalves 

e Orsi (2015). Assim, dentro dos tópicos apresentados, selecionei os que 

acredito que sejam de fundamental contribuição para a proposta deste 

trabalho. Vejamos a seguir: 

1) O enquadramento; 2) O arranjo da imagem; 3) O tratamento; e, por 

fim, 4) Contexto imagético. Em relação ao enquadramento da imagem, serão 

analisados o formato da imagem, o sentido de leitura da imagem, a linha 

direcional e o posicionamento/ângulo no ponto de vista do fotógrafo. Já em 

relação ao arranjo serão levados em consideração a distribuição dos 

elementos presentes na imagem através de seus planos, verificando o 

equilíbrio/desequilíbrio entre eles. Sobre o tratamento da fotografia, destaca-

se a profundidade do campo, a nitidez, a luz e contraste. Em relação ao último 
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item selecionado, o item 04, serão destacados a dimensão documental da 

imagem, onde está e foi publicada e se possui textos que a acompanham. 

Neste caso, podemos perceber que a imagem inserida aqui 

anteriormente (“Imagem 1: A Igreja da Penha nasceu de uma promessa”) tem 

como intenção do fotógrafo o destaque para a posição em que se encontra 

o homem na imagem, a figura principal, levando nosso olhar para 

determinada figura de modo que este seja o sentido de leitura da imagem.  

Em relação aos arranjos pretendidos por Hans Mann nesta imagem, podemos 

destacar e perceber que os elementos presentes na imagem são trabalhados 

com o intuito de levar o nosso olhar à figura principal, equilibrando os 

elementos/planos da imagem, trazendo a ideia de profundidade e 

continuidade (escada, pessoa, grade, outra estrutura e, ao fundo, o último 

plano). Essa noção de profundidade e de continuidade na fotografia serão 

estabelecidas juntamente com o trabalho feito em relação ao tratamento da 

fotografia e ao jogo de luz, sombra, contraste e nitidez, como é perceptível, 

principalmente, na sombra do homem em destaque na fotografia e até 

mesmo do contraste presente em suas vestimentas. 

Quanto à dimensão documental podemos destacar aproximações e 

distanciamentos em relação às fotografias de Hans Mann sobre as festividades 

de Nossa Senhora da Penha contidas na Revista Manchete e no livro “Strolling 

through Rio”.  

Inicialmente podemos destacar que a presença dessas fotografias na 

Revista Manchete e sua aparição no livro sobre o Rio de Janeiro “Strolling 

through Rio”, publicado em 1958 por Hans Mann, permite uma maior 

circulação da fotografia no período e atualmente, já que a revista Manchete 

está disponível online e o livro de Hans Mann pode ser comprado também 

pela internet, junto a livrarias especializadas em livros usados e raros. No caso 

da Manchete, as fotografias apresentam um texto de acompanhamento, que 

buscam complementar a fotografia, trazendo informações sobre a origem da 

festa, seja por meio de uma legenda ou titulando as fotografias. Já no livro 

“Strolling through Rio”, estão presentes algumas fotografias que não se 

encontram na revista Manchete e os textos, em inglês, servem de indicativo 
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geral acerca da fotografia, trazendo dados gerais. O distanciamento entre a 

revista Manchete e o fotolivro encontra-se na presença de fotografias que 

evidenciam o caráter profano da festividade de Nossa Senhora da Penha 

contidas em algumas páginas do fotolivro e que não se fazem presentes na 

Revista Manchete, aparecendo de forma geral os encontros e divertimentos 

nas quermesses. 

 

III - A Fotografia e a Religiosidade  

 

 Para além da discussão iconográfica, podemos perceber também 

essas fotografias como momentos de fé, de sua representação e de 

divulgação do sagrado e do religioso. É o que Martins irá dizer, em seu texto 

“A imagem incomum: a fotografia como atos de fé no Brasil”. De acordo com 

o autor (MARTINS, 2002, p. 244), podemos perceber que o aparecimento da 

fotografia e sua relação com o religioso permitiu a imaginação sobre o 

sagrado, tornando a própria fotografia também um elemento desse universo 

ao servir para registrar procissões, encontros, devotos e toda a materialidade 

envolvente. De acordo com Martins,  

 

O aparecimento da fotografia nesse universo da fé veio 
preencher uma necessidade: a necessidade de imaginar o 
sagrado, de imaginar-se no sagrado, e a necessidade de 
verossimilhança nesse imaginar. A necessidade de visualizar o 
mais precisamente possível as mediações simbólicas e o objeto 
constituído pelo milagre, sobretudo de visualizar a sua 
materialidade, a sua carnalidade, a sua humanidade. Porque o 
milagre só pode existir na relação dos contrários: o sagrado se 

troca com o profano, o propriamente material, para regenerá-
lo e nessa troca, nesse toque, sacraliza o que foi tocado, 
promove a ressurreição do que estava morto, na morte parcial 
da doença, do ferimento, da dor. Nessa troca, a fotografia 
também se reveste de sentido como momento singular do 
próprio sagrado. (MARTINS, 2002, p. 244). 

 

Assim, outra questão possível que podemos abordar, através dos 

escritos de José de Souza Martins, é a fotografia de temática religiosa, na qual 

se inserem as fotografias de Hans Mann sobre as festividades da Penha, no 

imaginário popular. O que permite a propagação de determinada 
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manifestação a muitos lugares através do registro imagético, permitindo o 

contato de mais pessoas, através do trabalho presente nas páginas da revista 

Manchete e do livro “Strolling through Rio”, sobretudo da Revista Manchete, 

como podemos ver na imagem abaixo. 

 

Imagem 2 - Suor e Lágrima para louvar a virgem da Penha 

 

Fonte: Strolling through Rio, Hans Mann, p. 74, 1958.4 

 

Acerca do enquadramento pretendido por Hans Mann nessa fotografia 

podemos visualizar, assim como a imagem anterior, que se trata de uma 

imagem quadrada, com destaque para a figura principal de uma pessoa, 

que encontra-se com uma das mãos em seu rosto e outra segurando um 

objeto (que não podemos identificar com precisão dado o recorte da 

imagem escolhido pelo fotógrafo). A legenda presente na fotografia na 

revista Manchete é um indicativo do momento observado por Hans Mann: o 

suor, dado o calor da cidade do Rio de Janeiro no mês de outubro (data em 

que ocorre a festividade) e as lágrimas, expoentes da emoção presente neste 

 
4 Devido a Lei 9.610/98 (Lei do Direito Autoral) a reprodução da imagem presente na Revista 
Manchete só pode ocorrer mediante autorização. Como não foi possível obtê-la, a imagem 
exposta trata-se de um recorte feito do livro Strolling through Rio, de Hans Mann. Nesse sentido, 

para ter acesso a imagem diretamente da Revista Manchete (Manchete, ed. 0237. p. 72, 
1956) basta entrar no link: < http://memoria.bn.br/docreader/004120/16227>  

http://memoria.bn.br/docreader/004120/16227
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momento de fé. Em relação ao arranjo da imagem, chama a atenção a 

definição dos planos presentes através do objeto segurado pela mulher em 

primeiro plano, vindo logo atrás um homem e, ao fundo da imagem, outras 

pessoas. Já em relação ao tratamento da fotografia, destaca-se a presença 

de luz/nitidez na figura principal enquanto as demais encontram-se com 

pouca luminosidade e nitidez, o que não nos permite visualizar, por exemplo, 

o rosto dessas pessoas. Também se destaca o jogo de contrastes da imagem 

em relação ao preto e branco. 

A imagem busca trazer, ao retratar a fé e devoção de uma devota de 

Nossa Senhora da Penha, a força desse acontecimento religioso e de contato 

com a fé. A imagem, através do contexto de produção em que está inserida, 

dado seu significado consegue nos transmitir emoção e nos faz pensar sobre 

a força e a importância desse momento para essas pessoas que estão 

envolvidas nesses festejos religiosos. Momentos eternizados pelo olhar do 

fotógrafo Hans Mann, que nos fazem perceber que as pessoas, como 

representado na imagem, se deixam confundir com o sagrado, como se as 

próprias fossem componentes dessa sacralidade e fossem intrínsecas a esse 

processo (Martins, p. 243).  Assim, é possível que esta (a fotografia) também 

seja um elemento de divulgação e propagação da religiosidade, neste caso 

relacionado à Nossa Senhora da Penha. É a imagem que se propaga, que traz 

a leitura e o entendimento do leitor sobre a festividade e a religiosidade da 

festa.  

 

IV - Fotografia de Mann como Monumento e Considerações Finais  

 

 Neste último momento gostaria de trazer para discussão e pensar se é 

possível analisar as imagens fotográficas de Hans Mann, sobre as festividades 

de Nossa Senhora da Penha, enquanto monumentos. Para isso, recorro aos 

escritos de Le Goff (1990), em seu livro sobre História e Memória, para 

apresentar sua leitura sobre essa questão e tentar tecer relações com a 

fotografia. 
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 Em seu livro, Le Goff (p. 535) irá salientar que a memória coletiva e a 

história se transmitem por meio de dois tipos de materiais: os documentos e os 

monumentos, sendo os monumentos heranças do passado e os documentos 

derivados das escolhas do historiador. Assim, o autor irá definir monumento da 

seguinte forma:  

 

A palavra latina monumentum remete para a raiz indo-europeia 
men, que exprime uma das funções essenciais do espírito 
(mens), a memória (meminí). O verbo monere significa 'fazer 
recordar', de onde 'avisar', 'iluminar', 'instruir'. O monumentum é 
um sinal do passado. Atendendo às suas origens filológicas, o 
monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, 
perpetuar a recordação, por exemplo, os atos escritos. (LE 
GOFF, 1990, p. 535). 

 

 Desta forma, podemos perceber que, para o autor, o monumento é 

algo que permite evocar o passado: recorda-se de algo ou alguma coisa 

através de determinado monumento. Assim, “o monumento tem como 

características o ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, 

das sociedades históricas” (LE GOFF, 1990, p. 536).  

 Trazendo essa discussão para o campo da fotografia, objetivo deste 

capítulo, a pesquisadora e doutora em História Social pela Universidade 

Federal Fluminense, Ana Maria Mauad, irá perceber em seu texto “Através da 

imagem: fotografia e história interfaces”, de que maneira a fotografia está 

relacionada com o monumento e como podemos interpretá-la dessa forma. 

Assim, a autora irá destacar que: 

 

A fotografia é uma fonte histórica que demanda por parte do 
historiador um novo tipo de crítica. O testemunho é válido, não 
importando se o registro fotográfico foi feito para documentar 
um fato ou representar um estilo de vida. No entanto, 
parafraseando Jacques Le Goff, há que se considerar a 
fotografia, simultaneamente como imagem/documento e 
como imagem/monumento. No primeiro caso, considera-se a 
fotografia como índice, como marca de uma materialidade 
passada, na qual objetos, pessoas, lugares nos informam sobre 
determinados aspectos desse passado - condições de vida, 
moda, infraestrutura urbana ou rural, condições de trabalho 
etc. [...] Sem esquecer jamais que todo documento é 
monumento, se a fotografia informa, ela também conforma 
uma determinada visão de mundo. (MAUAD, 1996, p. 80). 
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 Mauad irá então reforçar a perspectiva de Le Goff sobre o monumento, 

trazendo suas relações com a fotografia enquanto um símbolo e uma marca 

da materialidade do passado, informando sobre aspectos desse passado ou 

mesmo “contribuir para a veiculação de novos comportamentos e 

representações da classe que possui o controle de tais meios, e por outro, 

atuar como eficiente meio de controle social, através da educação do olhar” 

(MAUAD, 1996, p. 83). Para além dessa questão, ambos os pesquisadores 

também recorrem e evidenciam uma determinada dimensão política acerca 

do monumento, pensando nas relações de força intrínsecas a esses processos: 

 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do 
passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo 
as relações de forças que aí detinham o poder. Só a análise do 
documento [...] permite à memória coletiva recuperá-lo e ao 
historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno 
conhecimento de causa. (LE GOFF, 1990, p. 545) 

  

Desta forma, é preciso também que se destaque um investimento na 

permanência e preservação da memória dos monumentos e as relações de 

força/política que permitem a sua sobrevivência no tempo. Neste caso 

específico, das fotografias de Hans Mann acerca das festividades de Nossa 

Senhora da Penha, podemos destacar meios importantes para esse processo 

apresentado: a Revista Manchete (e sua devida digitalização e 

disponibilidade através da internet) e o livro de Hans Mann, “Strolling through 

Rio”. Seguindo nesse sentido apresentado por Le Goff e Ana Maria Mauad, 

podemos então interpretar as fotografias de Hans Mann enquanto 

monumentos? 

 Ao nos depararmos com as descrições e discussões apresentadas pelos 

dois pesquisadores é possível compreender as fotografias aqui apresentadas 

enquanto monumentos, pois nos permitem ativar memórias acerca das 

festividades de Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro. Assim, as 

fotografias sobre determinada festividade se tornam monumentos ao nos 

permitirem evocar determinado passado e tecer leituras sobre a festividade 

no ano em que ela foi realizada, em 1956. Nesse sentido, este 

material/monumento torna-se importante para que possamos ter acesso às 
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leituras sobre a festividade em determinado tempo e espaço, nos trazendo 

elementos, características e informações através das fotografias efetuadas 

pelo olhar de Hans Mann, como é o exemplo da última fotografia analisada5: 

 A fotografia em questão é uma das que compõem as páginas da 

Revista Manchete dedicadas às fotografias de Hans Mann acerca das 

festividades de Nossa Senhora da Penha. Trata-se de uma imagem 

panorâmica, tirada do alto da Igreja, onde é possível identificar de forma mais 

presente a percepção dos devotos e sua presença nesta festividade. Em 

relação ao enquadramento da imagem, destaca-se a visão do fotografo ao 

retratá-la: vista do alto do penhasco onde localiza-se a igreja. A linha 

direcional da fotografia segue em procissão juntamente aos fiéis, devotos e 

demais presentes, levando nosso olhar ao descer das escadarias até se 

encontrar com a vegetação e as casas e construções ao fundo. Também é 

uma imagem que se utiliza bastante do contraste, seja em relação à 

vegetação e a edifícios e casas ou nas vestimentas das pessoas que 

compõem a fotografia.  

 Neste capítulo pretendeu-se trazer apontamentos e analisar as imagens 

fotográficas de Hans Mann publicadas na Revista Manchete no ano de 1956, 

sobre as festividades religiosas em torno de Nossa Senhora da Penha, no Rio 

de Janeiro, além de propor um olhar mais atento para essas fotografias, ao 

analisá-las de forma minuciosa de acordo com o seu enquadramento, o 

arranjo o tratamento da fotografia e o contexto em que a imagem estava 

inserida.  

Também se pretendeu aqui uma breve discussão acerca da questão 

da religiosidade e sua relação com a fotografia no Brasil e de que forma 

acaba servindo como um elemento importante de propagação da fé, da 

religião e de festividades religiosas. Essa é uma discussão breve assim, trata-se 

de um tópico que pode vir a ser melhor explorado a partir do desenvolvimento 

das discussões nesta área.  

 
5 Devido a Lei 9.610/98 (Lei do Direito Autoral) a reprodução da imagem presente na Revista 
Manchete só pode ocorrer mediante autorização. Nesse sentido, para ter acesso a imagem 
diretamente da Revista Manchete (Manchete, ed. 0237. p. 71, 1956) basta entrar no link: < 

http://memoria.bn.br/docreader/004120/16226>  
 

http://memoria.bn.br/docreader/004120/16226
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 Por fim, buscou-se trazer a fotografia enquanto um monumento, 

pensando sua função de nos transportar para determinado contexto histórico, 

servindo de análise sobre um tempo e espaço. Desta forma, acredito que o 

presente capítulo possa contribuir para as discussões no campo da fotografia, 

da história e também para pensar as manifestações religiosas no Brasil. 
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CAMADAS SOCIOPOLÍTICAS – OS LAMBES DE GÊ VIANA 
 

Jessica Fernandes Ventura• 

Luciana Martha Silveira•• 
 

Introdução 

 

A expressão fotográfica carrega em sua gênese técnica a possibilidade 

de combinação com outras linguagens, no campo artístico essa 

característica é amplamente utilizada como recurso para a veiculação de 

ideias. Assim, neste capítulo nos debruçamos na condição relacional do signo 

fotográfico a fim de assim demonstrar uma leitura da série “Paridades” 

produzida por Gê Viana.  

Nascida em 1986, natural de Santa Luzia no Maranhão e residente da 

capital, São Luís, Gê Viana é uma artista que usa a fotografia como expressão 

principal dos lambes que produz (Imagem 1).  

 

Imagem 1 – Gê Viana montando o lambe Paridades Mantinha 

 

Fonte: @indiioloru, 2021.Instagram 
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Os lambe-lambes são feitos em camadas onde ela intercala retratos, de 

sua autoria, com imagens de arquivos. Deste modo, a fim de entendermos as 

camadas presentes no trabalho da artista tecemos considerações a respeito 

da condição processual da imagem fotográfica, presente em suas imagens e 

em conformidade com a ontologia fotográfica. Para, em seguida, mostrar a 

biografia da artista com a finalidade de compreender, assim, suas motivações 

à produção da série “Paridades” e para utilização dos lambes como suporte 

expositivo. 

Por fim, apresentam-se as imagens da série seguidas de uma leitura 

delas a partir da metodologia de análise da imagem proposta por Mauad 

(2005). Nela, a imagem fotográfica é observada como produto social 

condicionado à cultura e é vista por um viés histórico-semiótico. À vista disso, 

discute-se sobre os tensionamentos sociopolíticos da série que demonstram 

nuances da história dos povos originários no Brasil em relação a sua memória 

e resistência.   

 

1. Uma questão de relação 

 

A imagem fotográfica, como relata Barthes (1984), desperta um fascínio 

distinto à percepção humana dentre as tantas representações imagéticas 

possíveis. A vasta ontologia fotográfica tenta elucidar esse fascínio e um ponto 

de partida é a sua condição de referência com a realidade. É Barthes (1984) 

quem descreve a fotografia pela sua qualidade de registro, um testemunho 

do real que encontra no aparato técnico a possibilidade de mimetizar algo 

ou alguém, pois a imagem fotográfica atesta o isso-foi – o paradoxo de algo 

que está registrado e, entretanto, já não existe, morte e efemeridade como 

inscrições da dialética da fotografia. Assim, o isso-foi é materializado na 

película fotográfica (filme) e depois no papel; ou ainda registrado por dados 

numéricos, os pixels da fotografia digital.  
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A fotografia, no entanto, não se limita a condição de testemunho da 

realidade, mas sim carrega a potencialidade de caracterizar novas 

realidades por meio da relação que produz com o referente; “a fotografia 

testemunha irredutivelmente a existência do referente, mas isso não implica a 

priori que ela se pareça com ele. O peso do real que a caracteriza vem do 

fato de ela ser um traço, não ser mimese.” (DUBOIS, 2012, p.35). A imagem 

fotográfica carrega circunstâncias, a condição de índice, defendida por 

Dubois (2012), demonstra que uma foto não é transparente nem tão pouco 

um reflexo do real, mas resulta da relação produzida entre os sujeitos que a 

articulam.  

A fotografia abriga interesses, há na sua composição elementos que 

saltam aos olhos, indicam camadas de sentido as quais postula Barthes (1984) 

pela noção de studium e puctum. O primeiro atrelado ao campo cultural 

presente na configuração dos elementos presentes na imagem; o outro 

associado aquilo que a imagem evoca individualmente a quem a vê. O 

“puctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas também me 

mortifica, me fere).” (BARTHES, 1984, p.46). Desse modo, a lógica barthesiana 

elucida que há nas imagens fotográficas elementos que ultrapassam sua 

condição semiótica, pois apontam ao seu eixo interpretativo. Assim, mesmo 

que Barthes veja a fotografia como uma linguagem sem rastro, ele destaca o 

processo de construção da imagem fotográfica condicionado a interrelação 

de atores sociais e da cultura.  

A esse processo de interrelação Dubois (2012) delimita a fotografia 

como uma categoria ampla 

 

que não é tanto estética, semiótica ou histórica quanto de 
imediato e fundamentalmente epistêmica, uma verdadeira 
categoria de pensamento absolutamente singular e que 
introduz a uma relação específica com os signos, o tempo, o 
espaço, o real, o sujeito, o ser e o fazer. (DUBOIS, 2012, p.60) 
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O desvendar do fotográfico, conforme aponta o autor, alude a 

entender a fotografia como um processo cujo resultado é a referência a algo 

que não remete ao objeto ou indivíduo apenas, mas designa algo/alguém 

que só poderá ser compreendido pela relação que constrói com outros 

elementos, isto é, a fotografia possui um caráter fundamentalmente 

antropológico que a conecta ao contexto cultural. Fotografias devem ser 

percebidas pela sua cadeia processual na qual tanto produção quanto 

recepção da imagem fotográfica indicam caminhos para sua compreensão, 

já que em “nenhum momento no índice fotográfico, o signo é a coisa.” 

(DUBOIS,2012, p. 89) existem deslocamentos próprios da linguagem 

fotográfica. 

A capacidade de fixação da imagem, segundo Dubois (2012), cumpre 

a possibilidade da fotografia de superar a ordem do índice, pois desloca a 

condição de contiguidade a inscrevendo na memória, ultrapassando tempo 

e espaço e abrindo caminho para que opere como ícone. Essa capacidade 

dupla é o que na arte a torna um bom suporte, pois reafirma a ideia de 

referência e polissemia da fotografia.  

Além disso, o automatismo fotográfico, isto é, a produção fotográfica 

via meio digitais, intensificada no século XX, de acordo com Ravanello (2019), 

ampliou o uso da fotografia via sua combinação à novas mídias e técnicas 

aumentando, em consequência, o seu grau de experimentação e 

subjetivação.  

 

No digital, se por algum processo, tal como simulações 
computadorizadas, substituir-se a emanação da luz da 
realidade material os dados criados pela simulação irão 
produzir uma imagem, mesmo que esta não tenha referência 
direta na realidade concreta. (RAVANELLO, 2019, p. 69) 

 

A imagem produzida digitalmente passa a ser composta de dados, é a 

informação, o copilado de pixels que vai compor a produção das fotografias 

não restrita ao registro da luz via película, “a produção da imagem hoje passa 

a ser uma questão de coleta de dados.” (RAVANELLO, 2019, p.71). A 
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confecção de narrativas por meio da imagem não é apenas um indício, ela 

se dá, também, na reescrita da imagem. Manipulação, adição e subtração 

agregam processos que permitem à fotografia intensificar sua capacidade 

ficcional graças a edição seja via software ou não.  

Ademais, a realidade interpelada pela imagem fotográfica nunca é 

pronta em si, de acordo com Machado (2015), as instâncias, as camadas da 

imagem sugerem caminhos analíticos. Cria-se pelo registro luminoso uma 

realidade que só existe acionada pela cadeia de representação contida na 

imagem. O trabalho de Gê Viana se inscreve aproveitando as 

potencialidades da linguagem fotográfica, seja por sua edição, 

ficcionalização ou inscrição de realidades. Observa-se em suas imagens 

como a fotografia descreve um percurso relacional. Na Imagem 2, vê-se a 

montagem de um dos lambes da série Paridades, produzida desde 2017.  

 

Imagem 2 – Montagem de um dos lambes da série Paridades 

 

Fonte: Acervo de Gê Viana, foto de Pablo Monteiro1, 2017 

 

 

 
1 Disponível em: <https://cargocollective.com/geart/PARIDADE-2017 >. Acesso em 24 de fev. 
de 2021.  

https://cargocollective.com/geart/PARIDADE-2017
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A série faz o uso de retratos, retirados pela artista, e de imagens 

provenientes de arquivos. No entanto, para o melhor entendimento das 

camadas acionadas pela série, a seguir, apresenta-se as motivações de Gê 

Viana para a produção das imagens que vão de encontro à sua biografia. 

 

2. Trajetória da artista 

 

Geane Viana, no registro, ou Gê Viana, como assina as obras, é natural 

de Santa Luíza, interior do Maranhão, reside e trabalha na capital, São Luís.  

Foi uma das ganhadoras, de quatro, da edição de 2020 do Prêmio PIPA2 do 

qual também recebeu indicação em 2019. Seu trabalho está intimamente 

ligado as suas descobertas e reflexões acerca da sua ancestralidade, negra 

e indígena, e sexualidade, mulher cis gênero lésbica.  

Em fala ao Festival de Lambe-lambe de Macaíba (2021), Gê demarca 

o começo da sua trajetória nas artes visuais através da pichação, só depois, 

ao acessar à academia, é quem passa a explorar outras linguagens e 

suportes. Graduada, em 2019, pela UFMA (Universidade Federal do 

Maranhão), relata as suas primeiras experiências com a fotografia e produção 

de lambes, enquanto ainda estudava. Produzia formatos pequenos que 

cambiam na mão. No entanto, é durante a sua pesquisa artística que 

começa a se questionar sobre suas origens e do seu lugar como mulher 

lésbica, como indígena e negra. Essas reflexões lhe trazem a urgência de tratar 

as imagens de modo político, de pensar em composições imagéticas que 

inscrevam os corpos invisibilizados, apagados e marginalizados pelo processo 

histórico.  

 
2 Premiação criada em 2010 pelo Instituto PIPA cuja missão é atuar como uma janela de 
talentos da arte contemporânea brasileira, a premiação não revela novos nomes, 

necessariamente, mas procura por talentos eminentes do setor de arte contemporâneo no 
Brasil. Um dos critérios de seleção do prêmio refere-se ao tempo de carreira dos artistas, o qual 
não deve ultrapassar 10 anos. Não há inscrições para participação do prêmio, os artistas são 

indicados por um comitê organizado pelo instituto e formado por profissionais ligados ao 
mercado de arte, artistas já consagrados, críticos, curadores e galeristas. (PRÊMIO PIPA ,2021) 
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A produção artística de Gê Viana surge do entrecruzar de fronteiras, da 

manipulação, construção e desconstrução da imagem, sobretudo, 

fotográfica. Da performance do corpo e da foto, da sobreposição de 

colagens e fotomontagens, das camadas de sentido que atravessam seus 

lambes e imagens. Suas obras estão, majoritariamente, localizadas na rua, em 

entrevista a Luiz Camillo Osorio (2020), curador, comenta que inicialmente a 

rua não foi uma escolha, mas sua única opção de expor suas imagens. A 

artista acredita no dinamismo propiciado pela rua, pois nela não há controle 

da permanência ou das impressões tidas pelos transeuntes, das imagens 

expostas no cenário urbano. Ademais, a rua permite um acesso mais amplo e 

democrático em relação àqueles oferecidos pelas instituições artísticas, 

galerias e museus. Desse modo, apesar da rua não ter sido inicialmente uma 

escolha arbitrária para a artista, ela enxerga nela a possibilidade de alcance 

e inclusão que geralmente não acompanha os caminhos academicistas da 

arte, ainda que essa seja uma verdade cambiante. 

 

3. Paridades – entretempos de uma história em andamento 

 

A palavra paridade indica semelhança, igualdade e parecença 

(PARIDADE,2020). Essas são as ideias que encadeiam a série “Paridades” 

desenvolvida por Gê Viana, desde 2017. As imagens são compostas por 

retratos de pessoas com quem a artista estabelece diálogo questionando 

acerca de suas origens. Os retratos são intercalados com imagens, retiradas 

de arquivos, referentes a registros da presença indígena nas Américas. A 

justaposição, o encontro é a ideia central das imagens. 
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Numa perspectiva antropológica e artística, podemos pensar o 
que antecede o estado de “paridade” como um exercício de 
alteridade, um encontro de reconhecimento com o “outro”. 
Diante desse outro, voltamos e nos tornamos díspares porque 
somos complexos! Paridade é um trabalho de vida para 
colocar no mundo esses corpos remanescentes gerado pelo 
processo colonialista. É uma retomada ancestral evocação que 
ultrapassa a ideia de igualdade e semelhança, reconhecer a 
oralidade com o ancião da família, estabelecer laços afetivos 
e revirar o que se perdeu durante o percurso familiar. Paridade 
vem para falar das diferenças e semelhança desse povo, dessa 
parte do Brasil. (VIANA, 2021) 

 

Na visão da artista as imagens permitem uma reconciliação com a 

história da colonização. Há na série de Gê uma urgência de conexão que 

transita entretempos, que está na construção de afeto com aqueles que 

aparecem nas imagens, na busca por uma nova ficção, de uma história que 

não foi contada.  

Assim, a fim de trazer uma leitura das imagens da série nos valemos da 

metodologia de análise da imagem de Ana Maria Mauad (2005). Nela as 

imagens são compreendidas a partir de uma abordagem semiótica-histórica. 

Tal abordagem sugere o entendimento da fotografia como um produto social 

promotor de representações condicionadas culturalmente que expressam 

uma cadeia de sentido possível graças à educação do olhar. Além disso, esse 

procedimento observa a fotografia como fonte histórica que se comporta 

como documento e monumento, ou seja, a imagem fotográfica é tida como 

uma marca, um indício do passado (documento) que reúne uma cadeia 

simbólica que sintetiza e sinaliza aspectos culturais (monumento), destaca-se, 

também, as escolhas possíveis atreladas ao dispositivo fotográfico e as 

técnicas que atravessam o universo fotográfico. 

A metodologia apresentada por Mauad propõe tabelas que agrupam 

as fotografias de acordo com o conteúdo, descrição dos elementos que 

estão na fotografia, e a forma de expressão, que reúne os atributos técnicos 

da imagem tais como enquadramento e nitidez. As tabelas propostas pela 

autora apresentam uma minuciosa estruturação e classificação, porém para 
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a análise das imagens de Gê Viana apresenta-se uma adaptação do 

proposto pela autora.  

Para proferir a leitura das imagens aproveita-se os critérios abordados 

por Mauad (2005) referentes aos seguintes elementos da expressão3: formato 

e suporte, descrição do tamanho e meio de veiculação da imagem; 

presença de  encenação, entendida como a existência ou não de pose para 

a composição da imagem; a orientação da foto, horizontal ou vertical; o 

curso de leitura, esquerda, direita ou central; presença de planos no 

enquadramento e do uso da profundidade de campo; nitidez em relação ao 

foco, iluminação e linearidade da imagem. Quanto ao conteúdo observa-se: 

os objetos em cena; o espaço geográfico, o local onde a foto foi feita; a 

presença de figuras humanas, de animais ou plantas; o tema da imagem; o 

tempo representado na imagem, foto noturna ou diurna, por exemplo. 

Esquematizam-se esses critérios para fins de catalogação de cada imagem 

escolhida para a análise. Detalha-se, ainda, a inserção de elementos que 

extrapolem o signo fotográfico tais como inserção de tipografia, grafismos, 

pinturas etc. O objetivo é mapear as características visíveis em cada imagem 

para depois apontar semelhanças e particularidades da série.  Em 

relação a catalogação é necessário expor o propósito de oferecer uma 

leitura da imagem, dentre tantas possíveis. Assim como evidencia Joly (2012) 

o trabalho de análise da imagem é dado sob a perspectiva da recepção da 

mensagem visual, portanto, as interpretações não são em relação as 

intenções do autor/ autora da imagem, mas abrigam um ponto de vista 

localizado e circunstanciado por quem a lê.  

Deste modo, devido à natureza extensiva da série “Paridades” elege-se 

4 imagens da série. São as “Paridades” de Mantinha, Vô Fernandes, Neide e 

Nelson. Apresentadas, a seguir, detalhando os elementos de expressão e o 

conteúdo de cada uma. 

 

 
3 Compreendido por Mauad (2005, p. 147) como a delimitação das técnicas aplicadas para 

a captação da imagem fotográfica.  
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Imagem 3 – Paridade Mantinha 

 

Fonte: @indiioluru, 2020. Instagram 

 

   Na Imagem 3 vê-se a Paridade de Matinha, em relação aos elementos 

de expressão da imagem observa-se que o suporte de veiculação é o lambe, 

impresso em papel jornal, a artista não divulga a metragem de cada 

Paridade, no entanto, pelo registro dos lambes da série observa-se que todos 

são feitos em grande formato, tal como na Imagem 2; a orientação da 

imagem é na horizontal (retrato); percebe-se que há encenação para a 

tirada da fotografia, isto é, há pose; o curso de leitura da imagem se dá pelo 

eixo central a partir do rosto da pessoa fotografada; existem dois planos na 

fotografia, Mantinha e o cenário de fundo, respectivamente, um terceiro 

plano é criado pela adição de uma camada sobreposta à imagem 

fotográfica; a nitidez e o foco são limpos, não há a presença de desfoque na 

imagem; na composição existem linhas horizontais e verticais bem 

demarcadas; a fonte de iluminação da fotografia é natural e nota-se pouco 

contraste na imagem, as sombras projetadas de Matinha possuem meios tons 

suaves.  
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Já em relação ao conteúdo da imagem percebe-se que os objetos em 

cena são duas cadeiras, a do primeiro plano, onde Neide está sentada, e 

outra  no segundo plano, vê-se também a indumentária de Matinha e de 

Koon-za-ya-me (retratada na pintura sobreposta à fotografia); não é possível 

identificar totalmente o local no qual a imagem fotográfica foi capturada, 

porém, pela textura da parede, de tijolos, e do piso, de cimento, deduz-se ser 

a residência da fotografada; a presença de humanos, animais ou plantas na 

imagem é dada por Matinha, quem segura um ramo de fruta cítrica 

(sobreposta na camada de colagem) e Koon-za-ya-me; a temática da 

fotografia é o retrato de família; a imagem é diurna. Na camada de colagem, 

sobreposta a fotografia de Matinha, está a pintura a óleo de George Catlin, 

feita em 1844 e intitulada “Koon-za-ya-me, Female War Eagle” cuja dimensões 

são 73,7 cm por 60,9 cm. 

 

Imagem 4 – Paridade Neide Tupinambá y Indígena Guaycuru 

 

Fonte: @indiioluru, 2020. Instagram 
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A segunda Paridade é a de Neide (Imagem 4) quanto aos elementos 

de expressão vemos que o suporte e formato da imagem são iguais aos de 

Matinha, lambe, impresso em papel jornal, aplicado em grande formato; a 

orientação da imagem é a horizontal e a fotografia foi posada; o curso de 

leitura é central e se dá a partir do rosto de Neide; os planos de 

enquadramento da fotografia são três: Neide, uma parede dividindo o 

cômodo, e uma outra sala com  janela, primeiro, segundo e terceiro plano, 

respectivamente, assim, a camada de colagem sobreposta revela um quarto 

plano; o foco e nitidez da imagem são limpos, não há desfoque nela e 

identifica-se linhas horizontais e verticais demarcadas, é possível visualizar uma 

grade na composição fotográfica; a fonte de iluminação é natural, as 

sombras aparecem com um pouco mais de contraste, médio, se comparadas 

com a de Matinha, pois há maior incidência de luz no local.  

Quanto ao conteúdo da fotografia os objetos em cena são a cadeira 

em que está Neide, a sua indumentária e a pintura corporal da indígena, da 

etnia Guaycuru (retratada na litogravura sobreposta); o espaço geográfico 

em cena é de um cômodo interno da casa de Neide; além de Neide e da 

indígena Guaycuru há a presença do urucum encaixado nas mãos de Neide 

(na camada de colagem) e uma folha seca, de palmeira, no chão; a 

temática da fotografia é o retrato de cunho familiar feito durante o dia. 

Sobreposta a imagem de Neide está a litogravura de Francis de Castelvau 

que ilustra o seu livro “Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du 

Sud: de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para”, publicado em 1852. 

Vô Fernandes, avô da artista, aparece na Imagem 5. O suporte e 

formato do lambe é o mesmo das outras duas, formato grande impresso em 

jornal; a imagem segue a orientação horizontal; a dinâmica de leitura se dá a 

partir da face do Vô Fernandes seguindo o eixo central da imagem 

fotográfica; quanto aos planos percebem-se dois, no primeiro, a presença do 

avô de Gê Viana, seguido dos elementos da sala, no segundo plano, o 

terceiro plano é formado pela colagem sobreposta; a nitidez e o foco da 

imagem são limpos, as linhas horizontais e verticais são percebidas tanto na 
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textura do piso como no tecido da cadeira, no desenho da mobília e na 

própria postura do Vô Fernandes; diferentemente das outras duas Paridades 

a iluminação desta é artificial, pois não há indício da entrada da luz do sol no 

cômodo e a sombra projetada não apresenta grande contraste.  

 

Imagem 5 – Paridade Vô Fernandes 

 

Fonte: @indiioluru, 2019. Instagram 

 

 Em cena os objetos evidenciados são a indumentária do Vô Fernandes 

e do homem nativo da Amazônia além das mobílias da sala de estar (cadeira, 

estante e o arranjo floral artificial); o espaço geográfico é o da sala de estar 

do retratado; em relação a presença humana, de animais ou plantas vemos 

o Vô Fernandes e o homem nativo da Amazônia (na fotografia sobreposta); 

como nas outras imagens o tema da fotografia é o retrato familiar; o tempo 
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representado na imagem não é identificável. A camada sobreposta 

apresenta uma fotografia de Dominic Bracco II, fotógrafo mexicano.  

 A última Paridade é a de Nelson (Imagem 6). Os elementos de expressão 

seguem as características das outras fotografias. Lambe impresso em papel 

jornal de grande formato; percebe-se pose na composição fotográfica; a 

orientação da imagem é a horizontal; o curso de leitura é central e feita pelo 

rosto do retratado; nesta imagem diferente das outras não vemos planos que 

dão profundidade a cena, Nelson parece se mesclar a parede, assim o 

segundo plano é o da camada de colagem; a nitidez e o foco da fotografia 

são limpos, não há desfoque, assim como nas demais imagens a composição 

apresenta linhas horizontais e verticais demarcadas; a fonte de iluminação é 

natural e quase não se vê sombras na imagem.  

Em relação aos objetos retratados observa-se as indumentárias de 

Nelson e do jovem da aldeia de Taitetuwa (representado na fotografia 

sobreposta); não é possível identificar o local em que a fotografia foi feita, 

mesmo que a parede, de aparência degradada e com inscrições, aparente 

ser de uma área externa; a presença de pessoas, animais ou plantas restringe-

se a Nelson e ao jovem da aldeia de Taitetuwa; a temática segue sendo o 

retrato familiar diurno. Na camada de sobreposição há uma fotografia de 

Louis Herman Heller que aparece nos registros da visita da antropóloga 

Dominique Tilkin Gallois à aldeia Taitetuwa, em 1991, o jovem na imagem 

pertence ao grupo étnico Wajãpi. 
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Imagem 6 – Paridade Nelson 

 

Fonte: @indiioluru, 2019. Instagram 

 

 Como já mencionado a série “Paridades” continua sendo produzida, no 

entanto, as imagens selecionadas apresentam uma síntese da mensagem 

visual da série. Em comum, exibem na camada que sobrepõe a fotografia de 

Gê estereótipos em relação a representação de povos indígenas, uma vez 

que dentro de distintos contextos tais imagens implicam no entendimento do 

outro pela demarcação da diferença. Tal estratégia representacional é 

descrita por Stuart Hall (2016) a partir da conceituação linguística binária, 

alto/baixo, por exemplo, na qual se compreende uma mensagem pelo seu 

conceito oposto. O problema dessa abordagem, porém, reside na produção 

de um estereótipo reducionista daquilo retratado, pois mascara-se as relações 

de poder existentes que permeiam a produção de tais imagens. Deste modo, 
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ao transpô-las com suas fotografias Gê Viana desloca essa condição 

propondo uma revisão desse padrão representativo. Por meio da 

identificação dos indivíduos fotografados, do diálogo e construção de afeto 

durante a fatura das fotos, a artista, opera uma inversão da dinâmica binária 

presente na imagem sobreposta, pois apresenta a possibilidade de 

construção de memórias identitárias invisibilizadas ao longo da história. 

 A estética do retrato familiar e da construção da pose em cada uma 

das fotografias evoca a impermanência da suposta realidade fotográfica. 

“Diante de uma câmera, não há realidade que permaneça intacta: tudo se 

altera, tudo se arranja, tudo concorre para a ordem ideal do monumento.” 

(MACHADO, p. 55, 2015), a plasticidade e o poder ficcional da linguagem 

fotográfica são aproveitados a fim de expor um dinamismo social da 

fotografia em que o retratado coparticipa dela, assume um papel social 

duplo tanto político quanto afetivo como na Imagem 7 onde o lambe de 

Neide é reproduzido no seu espaço doméstico. A imagem fotográfica 

cristalizada em retrato emite uma dualidade interpretativa cuja ação se dá 

pela observação entre a fotógrafa (Gê Viana) e o/a fotografado/a. Alude à 

intertextualidade revelando a existência do inconsciente ótico fotográfico o 

qual expande, inadvertidamente, os limites do visível na imagem ampliando 

o seu significado, evocando memórias, pois 

 

[...] o texto fotográfico, em princípio, é um meio cujos segredos 
se revelam através de configurações que alargam o campo do 
olhar e, por conseguinte, o alcance das pulsões escópicas. Não 
há como negar, porém, que os enigmas do texto fotográfico 
[...] instigam não só por serem fruto da formação de um espaço 
imaginário, mas também por serem indícios de que esse espaço 
acrescenta ao fragmento existencial captado particularidades 
que este não deixa perceber em seu estado dito real. 
(CAÑIZAL,2012, p.114) 

 

As Paridades se aproveitam disso ao conectar as camadas de dois 

tempos separados cronologicamente, mas fundidos pela cola da edição 

digital, reforçada pela cola material que fixa o papel ao muro em formato de 

lambe. Pela consanguinidade ficcional, por meio da conexão entre imagens 
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há uma nova visualidade que convida quem a vê a imaginar as ligações entre 

essas pessoas e a refletir acerca de suas próprias origens.   

 

Imagem 7 – Registro da Paridade de Neide Tupinambá em sua casa 

 

Fonte: @indiioluru, 2020. Instagram 

 

 Em específico, a Paridade de Nelson (imagem 6) traz por meio da 

textura danificada pela ação do tempo, da inscrição, em vermelho, da 

palavra negro bem como pela sua postura corporal, enfática, como se fosse 

bater a parede em protesto, indicando a ideia de basta! Tal postura 

materializada, na foto, viabiliza uma metáfora as lutas de resistência e 

permanência tanto de indígenas quanto do movimento negro. Luta em busca 

de garantias fundamentais, em relação à vida, ao território e a possibilidade 

de contar sobre sua ancestralidade e memória.  

 Por fim, a escolha do papel jornal para a impressão da série se dá por 

seu aspecto tátil e visual, misto e cinza, evocando a pluralidade ancestral. 

Como disse a artista ao Festival de Lambe-lambe Macaíba (2021), não haveria 

sentido em utilizar o papel couché, branco e de aspecto liso, uma vez que o 
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material também indica uma escolha política para veicular suas ideias, 

ademais o formato grande também indica um processo de negociação com 

o espaço da cidade seja pela permanência do lambe no muro seja pelo 

desafio em fazer sua aplicação.  

 

Considerações finais 

 

 A partir da observação do trabalho de Gê Viana verifica-se à 

ampliação e potencialização da polissemia fotográfica. Paridades vale-se da 

condição relacional da fotografia que permite o imbricamento de novas 

linguagens, pois adere ao signo fotográfico, via camadas, inscrições que 

demonstram a sua porosidade e capacidade de subjetivação dada pela 

expansão de seus códigos e o cruzar de suportes. A estrutura do lambe, 

montado por fragmentos, implica na proposta de efemeridade consoante a 

estrutura do isso-foi de Barthes (1984), além de proporcionar dinamismo a 

circulação de seu trabalho. 

 A artista explora a qualidade do puctum, pois explora por uma 

linguagem de afeto aquilo o que a afeta e se choca ao studium sinalizado a 

partir da temática pano de fundo da série. O modelo de diálogo que 

atravessa composição, produção e circulação da imagem, exposta 

especialmente no espaço urbano, indica a interrelação a visualização da 

fotografia enquanto categoria ampla que abriga além do conteúdo uma 

constante relação com o meio que se insere tal como afirma Dubois (2012).  

 Finalmente, o conteúdo de Paridades expõe a condição dos povos 

originários. Ao aproveitar os arquétipos pictóricos da fotografia familiar, 

conforme expõe Machado (2015), revela o próprio pertencer da artista, 

evidente, especialmente, quando ela cria a Paridade de seu avô (Imagem 5). 

Condição essa partilhada entre muitos brasileiros que por meio de Paridades 

conseguem ver na rua uma rota para o entendimento de suas origens, de 

semelhanças que não são compartilhadas sem ônus da luta por existir, ou 

melhor, resistir.  
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DIASPÓRICAS 

Khetllen da Costa Tavares• 

 

1. Introdução 

 

Diaspóricas (2018-19) é a primeira obra da coleção de livros de artista 

que desenvolvo na pesquisa de doutoramento, na qual procuro minhas raízes 

por meio de retratos de mulheres afrodescendentes e indígenas. A poética 

em estudo foi elaborada a partir de uma série fotográfica com mulheres 

escravizadas, realizada na segunda metade do século XIX, em Pernambuco 

e na Bahia, disponível no acervo on-line do Instituto Moreira Salles (IMS). 

Selecionei seis fotos daquele conjunto (fig. 1), das quais cinco são de autoria 

de Alberto Henschel1 e uma, de Marc Ferrez. 

 

Figura 1 - Conjunto de imagens eleitas para a realização de Diaspóricas. 

 

 
• Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais (PPGAV) na linha de processos 
artísticos contemporâneos, bolsista CAPES e orientada pela Profa. Dra. Celia Maria Antonacci 

Ramos (UDESC). 
1 Alberto Henschel (1827-1882), fotógrafo judeu de ascendência alemã, que migrou para o 

Brasil na segunda metade do século XIX e aqui se radicou em 1866. Administrou estúdios em 
algumas capitais: Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Produziu o maior acervo de 

retratos de africanos e seus descendentes neste país, com o número de cento e vinte fotos, 
disponíveis em instituições nacionais e internacionais (CARDIM, 2012). 
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Fonte: Coleção Instituto Moreira Salles. Disponível em: 

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/4501. Acesso em: 26 

jul. 2018. 

 

A escolha foi baseada na expressão dos olhares das retratadas, nas 

marcas em seus rostos, nos adornos utilizados por elas e ainda na quantidade 

de joias trazidas sobre seus corpos. Para Quintas (2016, não paginado), existem 

documentos que estão “à espera de respiros de interpretação, de uma 

compreensão que recomponha a destreza de suas funções”. Observo as 

imagens em busca das camadas veladas que são reveladas ao olhar sensível. 

O meu interesse por arquivos históricos está relacionado com a ausência 

das fotografias das minhas ancestrais africanas, com as quais não tive a 

oportunidade de conviver. Na arte contemporânea, o arquivo pode ser 

gerado como documentação das proposições, mas também é a própria 

obra, ou seja, aberto a múltiplas leituras e narrativas. Há artistas que criam 

arquivos fictícios, enquanto outros problematizam as ações envolvidas no 

arquivamento; logo, põem em debate a construção de outras escrituras por 

meio desse material. Entre os vetores de produção estão: reencenação, 

apropriação, espacialização, incorporação e meta-arquivo (ARANTES, 2015). 

Sendo assim, remexer em imagens que estão à margem da circulação é 

configurá-las de outros modos para ativar novas possibilidades que as trazem 

à vida novamente. 

Algumas das fotografias oitocentistas que selecionei para Diaspóricas 

são observadas em trabalhos poéticos de mulheres artistas afrodescendentes 

contemporâneas, a exemplo de Rosana Paulino, com o livro de artista 
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¿História natural?, e a performance Axexê da Negra ou o descanso das 

mulheres que mereciam serem amadas de Renata Felinto, na qual ela enterra 

as fotos das amas de leite na sociedade escravocrata.  

Rosana Paulino apresenta em ¿História natural? recortes de 

representações de escravizados e escravizadas de autoria de Alberto 

Henschel e de Augusto Stahl na Expedição Thayer, recortes esses unidos pela 

costura em forma de sutura para representar a violência em juntar duas partes 

que foram cortadas. Também há composições no livro em que os 

fotografados ora aparecem com a fisionomia retirada, ora ao lado de 

silhuetas similares, como sombras de um passado nebuloso que suprimiu a 

identidade daquelas pessoas (PAULINO, 2017).  

Quanto ao processo de criação, Paulino explicou que, nessa obra, o 

discurso direcionou a escolha dos procedimentos poéticos, do suporte e do 

formato de exposição. Além disso, o uso de técnicas mistas representa 

visualmente o processo de desvelar as inúmeras camadas que estão na 

constituição do tecido social brasileiro, como os traumas da escravidão 

escondidos por tanto tempo nas narrativas oficiais, mas que reverberam na 

população afrodescendente até os dias atuais (PAULINO, 2016). 

Renata Felinto realiza sua performance em Axexê da Negra ou o 

descanso das mulheres que mereciam serem amadas, nome que rememora 

a cerimônia do candomblé nagô destinada ao enterro da espiritualidade de 

uma pessoa iniciada, porém falecida, isto é, um desfazer da iniciação. A 

artista enterra as fotografias de amas de leite do século XIX com a pintura A 

Negra (1923), de Tarsila do Amaral, diante dos modelos modernistas que a 

obra carrega, junto ao caráter racista das elites escravocratas (FELINTO, 2017).  

Sobre os possíveis questionamentos gerados com a performance, Felinto 

(2017) explica: “Enterramos todos os estereótipos e estigmas construídos ou 

fortalecidos a partir do uso das imagens do/a/s negro/a/s como elementos 

decorativos nas casas das famílias tradicionais brasileiras detentoras da 

riqueza/dinheiro desse país”. Nessa perspectiva, devolve-se à terra uma 

imagem e, por sua vez, ela retorna com vitalidade, energia e crença na 

continuidade (FELINTO, 2017).  
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Nessas proposições artísticas, há um tensionamento sobre como se 

construiu a representação de homens e mulheres afrodescendentes na 

fotografia e outras maneiras possíveis de apresentá-los(as) e dignificá-los(as), 

gerando, ao mesmo tempo, reflexões acerca dos processos discriminatórios 

que envolvem a produção dessas imagens, a tal ponto que Felinto as enterra 

com o intuito de um retorno simbólico da memória dessas retratadas que 

foram renegadas ao longo da história.    

Afetada por tais questões, Diaspóricas nasceu da inquietação diante 

das legendas das fotos que escolhi, as quais eram de caráter exclusivamente 

descritivo, como, por exemplo, “retrato de negra em Pernambuco” ou “Negra 

da Bahia”, o que me instigou a pensar sobre os apagamentos e invisibilidades 

que permeiam essas nomeações, sejam elas referentes às formas de 

catalogação ou ainda o motivo para tal manutenção desses mecanismos 

excludentes. Acredito que esse é o enfoque, a singularidade da obra que 

apresento.  

Os procedimentos poéticos de impressão e montagem que escolhi 

estão relacionados com os conceitos de perda e resto de François Soulages, 

somados ao de rastro de Joan Fontcuberta. Para reescrever as legendas, 

recorri às leituras dos estudos de Boris Kossoy, Natalia Brizuela e Georgia 

Quintas acerca da fotografia oitocentista no Brasil, especialmente sobre as 

tramas envoltas nas representações de mulheres afrodescendentes 

escravizadas. Portanto, propus como interpretar o apagamento e a 

invisibilidade por meio de um trabalho poético, e também como desvelar as 

camadas de subjetividades que as retratadas expressam no ato da tomada 

fotográfica a fim de reescrever, então, outras legendas para essas imagens. 
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2. Processo de criação  

 

Figura 2 - Diaspóricas, 32 × 23 × 5 cm. MDF, livro de artista, fototransferência 

sob papel, 2018-9. 

   

Fonte: Acervo pessoal. 

 

O livro de artista Diaspóricas é composto por uma estrutura de madeira 

no formato de um fichário (fig. 2), que contém seis seções correspondentes às 

imagens eleitas, as quais são apresentadas em forma de trípticos. A 

montagem foi feita da seguinte maneira: há um texto de apresentação (fig. 

3) da obra, e cada divisão é iniciada com uma folha de papel Kraft contendo 

um retângulo vazado, que assume uma posição diferente de todo retrato 

apresentado; tal enquadramento pode se alinhar ou não com a imagem da 

página seguinte. Todos os blocos contêm três páginas, das quais duas são em 

papel vegetal que permite a transparência e sobreposição: na primeira estão 

as fotos das retratadas e na outra apresento os mapas dos estados de 

Pernambuco ou Bahia junto ao do continente africano, acompanhado por 

uma legenda que elaborei para cada imagem correspondente. Por fim, toda 

seção finaliza com o tríptico da mesma foto impressa em papel Canson, pois 

o branco permite a projeção das camadas anteriores. 
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Figura 3 - Diaspóricas, 32 × 23 × 5 cm. MDF, livro de artista, fototransferência 

sob papel,  

2018-9. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

O nome Diaspóricas faz referência às travessias que essas mulheres 

realizaram entre países, entre continentes, entre culturas, sobrevivendo no 

limiar dessas bordas. Carregavam consigo seus lugares, suas inscrições, suas 

histórias, observadas em seus traços fisionômicos, suas vestes, seus adereços. 

Representei tais deslocamentos geográficos na obra por meio do contorno do 

mapa do continente africano, associado com os estados brasileiros em que 

as fotos foram feitas. 

O interesse pelo livro está relacionado com minha infância, pois a leitura 

sempre foi um hábito para mamãe Suame da Costa Tavares, uma mulher 

afrodescendente manauara que adquiriu muitas publicações. Estas 

formavam em casa empilhamentos que caracterizavam a paisagem do nosso 

lar; além disso, me fascinavam as cores das capas, os formatos e os volumes 

dos livros. A partir de 2013, comecei a transpor os desenhos, fotos e serigrafias 

para os cadernos, que depois vieram a ser livros de artistas; mais tarde, no ano 

de 2018, intensifiquei o diálogo entre fotografia e escrita nos projetos poéticos.  

Na produção contemporânea, o livro de artista possui diversas 

personalidades, brechas infinitas de potencialidades de criação que se abrem 

no manusear das materialidades, desdobradas na combinação de diferentes 
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procedimentos, técnicas e linguagens (NEVES, 2013). Entre as proposições, há 

projetos de tiragem reduzida até múltiplos, assim como o livro-objeto ou o livro 

escultórico; em outras palavras, as categorias tipológicas são porosas e 

expandidas nesse campo das artes, o que permite a construção de um 

território híbrido e fértil tanto para a experimentação como para a discussão 

teórica (SOUSA, 2011).  

Cardô (2016) compara o livro de artista com as temidas criaturas 

híbridas que habitavam o imaginário dos navegadores do século XV; da 

mesma forma, o livro de artista não se enquadra em uma única categoria 

artística. Logo, estaria na confluência entre livro e obra de arte. Nesse território, 

ocorrem intersecções entre linguagens tradicionais e contemporâneas: a 

primeira abrange pintura, escultura, gravura e desenho, enquanto a segunda 

inclui, por exemplo, a fotografia, linguagem que, para Soulages (2010, p. 130), 

“é aberta às outras artes; por sua própria natureza, ela é aberta à hibridização 

e à impureza”. Portanto, ao articular fotografia e livros de artista, pretendo 

atuar por meio das indefinições. 

O caráter subversivo do livro de artista me impulsionou a escolhê-lo por 

se tratar da memória de mulheres à margem das páginas oficiais. Para 

Stéphane Mallarmé (1941 apud SOUSA, 2011), era preciso violar a estrutura do 

livro, fosse ela qual fosse: leitura, rasura, apropriação, enfim, evidências 

plásticas e volumétricas. Ao estabelecer uma relação entre livro, fotografia e 

escrita, dispositivos empregados a serviço dos sistemas de poder, intento 

escrever outras narrativas que priorizem a subjetividade das retratadas que foi 

velada nas páginas oficiais. 

Na estética da fotograficidade, elaborada pelo teórico François 

Soulages, o processo fotográfico abrange o irreversível e o inacabável. O 

primeiro refere-se ao fotógrafo diante do objeto, e o segundo exprime a 

relação dele diante do negativo a ser explorado. Por fim, a articulação entre 

esses dois conceitos é a possibilidade de gerar outras fotos. Desse modo, a 

fotografia seria “a arte de acomodar os restos: perdas infinitas, restos 

infinitos...” (SOULAGES, 2010, p. 131), seja diante da perda do instante passado, 

seja no resto contido no lugar de inscrição da imagem. 
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Sobre os restos, citemos novamente Soulages (2010, p. 132): “Algumas 

vezes, talvez; em todo caso, é a única coisa que nos resta, aquilo contra o 

qual vai ser preciso bater-nos, debater-nos, combater-nos...”. Tais ações me 

afetam no processo de pesquisa, pois são maneiras de lidar com os efeitos 

que as perdas podem acionar em um trabalho poético. Instigam-me os restos 

que residem nesses retratos e que são revelados nas teorias e poéticas 

contemporâneas. 

Outro conceito que associo nesse processo é o de rastro, segundo o 

qual, de acordo com Fontcuberta (2010), toda imagem é fisicamente um 

rastro na superfície fotossensível. Nessa classificação, existe aquele direto 

observado na impressão, em que a relação com o referente é 

correspondente, ou seja, há uma marca daquilo que esteve ali. Compreendo 

a perda, o rastro e o resto como bifurcações do apagamento, pois, mesmo 

quando se apaga algo, há sempre rastros que apontam para os restos. 

Representei esses conceitos por meio da fototransferência devido à corrosão 

que a imagem sofre e à transitoriedade da impressão que se apaga com o 

passar do tempo, gerando vazios nas fotos que levam à projeção de outras 

lembranças nesses espaços. 

 

Figura 4 - Diaspóricas, 32 × 23 × 5 cm. MDF, fototransferência sob papel. 2018-

9. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Retornando ao processo de criação em Diaspóricas, elegi opostos que 

direcionaram as escolhas dos materiais. São eles: memória e apagamento, 

transparência e opacidade, aparência e resistência. Com base nisso, escolhi 

o papel como suporte principal, pois abriga esses arquivos no processo de 

catalogação. Empreguei o uso do papel vegetal, Kraft e Canson (o primeiro 

devido à translucidez e o último por ser um receptor das camadas 

sobrepostas). A capa em madeira envelhecida rememora outra época, 

fazendo também menção à ancestralidade por vir de uma árvore, que 

associo com as afro-diaspóricas que estão na gênese da identidade deste 

país. Os retângulos vazados (fig. 4), deslocados ao longo do livro, remetem 

aos enquadramentos feitos pela história oficial que não se encaixam no 

contexto da escravidão. 

 

Figura 5 - Diaspóricas, 32 × 23 × 5 cm. MDF, foto transferência sob papel. 

2018-9. 

 

Fonte: Coleção Instituto Moreira Salles. Autor: Alberto Henschel, Negra da 

Bahia, fotografia, 1869. Disponível em: 

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/4489. Acesso em: 26 

jul. 2018. Obra: Acervo pessoal. 

 

 

 

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/4489
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Como já mencionado, organizei as fotos em um tríptico no livro para 

referenciar a composição utilizada pelos naturalistas na catalogação racial 

no século XIX. A multiplicação exaustiva da imagem matriz gera perdas e 

restos, efeitos observados na figura acima. O primeiro leva ao apagamento 

parcial, ou seja, seu branqueamento, enquanto o outro é visto na aparência 

fantasmagórica (fig. 5), que surge velada em sua totalidade, como essas 

mulheres nas narrativas oficiais.  

Inquieta sobre as ausências das nomeações das retratadas 

pesquisadas, observei que, no estudo da historiadora Natalia Brizuela, tal 

supressão representava que essas imagens eram a entrada para um grande 

acervo taxonômico. Com a assinatura do fotógrafo, mostravam que, assim 

como aquelas escravizadas eram propriedades de alguém, sua 

representação também não lhes pertencia, o que atesta a subjugação dessas 

mulheres em todos os campos (BRIZUELA, 2012). Envolvida nessa problemática, 

elaborei outras legendas a partir da análise dos elementos descritivos na 

imagem, sobretudo nos olhares das retratadas, e confabulei o que eles nos 

contam, para que caminhos eles apontam. Além disso, busquei o significado 

de cada elemento étnico africano que a retratada usava na tomada 

fotográfica, como o turbante, o colar de búzios, o pano de costa e as marcas 

presentes no rosto de uma das fotografadas.    

Vale ressaltar o contexto em que essas representações foram 

construídas, visto que os primeiros registros identitários deste país foram 

produzidos por fotógrafos europeus, os quais arquitetaram imagens que 

enfatizam o exótico como elemento principal, representado pela natureza e 

pelos povos originários, ambos tratados como produtos de exportação. Os 

escravizados eram fotografados em suas atividades laborais para reforçar a 

associação entre trabalho e escravidão, assim como, quando fotografados 

em estilo policial, ilustravam as teorias do determinismo racial (KOSSOY; 

SCHWARCZ, 2012).  

As fotos selecionadas, de caráter antropológico, foram produzidas em 

estúdio, isto é, sem cenários ou elementos decorativos recorrentes em retratos 

da burguesia. Desse modo, essas fotos representam os costumes e os tipos 
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raciais encontrados no país (BRIZUELA, 2012). Embora a função do retrato na 

sociedade oitocentista fosse a autorrepresentação da classe burguesa, as 

fotografias de escravizados não eram destinadas à sua própria posse, o que 

implicou menor quantidade de registro dessa população neste país (QUINTAS, 

2009). Enquanto a vestimenta auxiliava a reforçar o status social da burguesia 

diante da câmera, quando era empregada para retratar afrodescendentes, 

escapavam detalhes que apontavam para a dicotomia entre a idealização 

da imagem fotográfica e a realidade vivenciada por eles, vista na 

desproporção dos trajes em relação ao corpo daqueles retratados (FABRIS, 

2004).  

Entre as mulheres representadas no conjunto selecionado, existem 

algumas com mais peças étnicas que outras. A antropóloga visual Georgia 

Quintas explicou que, quanto mais roupas os escravizados usavam, mais 

próximos ficavam das atividades do núcleo familiar; o contrário são os retratos 

recorrentes de homens trajando apenas calças, com o dorso nu, comum às 

condições do trabalhador no cultivo agrário (QUINTAS, 2016).  

Há uma das retratadas com parte do dorso nu, o que, segundo Brizuela 

(2012, p. 121) indica que o corpo do escravizado “era algo a ser comprado e 

colecionado por sua peculiaridade, diferença e estranheza”. Observo nas 

cenas que as mulheres representadas dessa maneira parecem devolver à 

câmera olhares que denotam ora uma resistência diante do fotógrafo, ora um 

constrangimento visto no desvio do foco da visão e um leve encurvamento 

em suas posturas. 

Um dos retratos em estudo, conforme dito anteriormente, foi realizado 

por Marc Ferrez e, na produção dele, a historiadora Ana Mauad afirma que 

há uma predominância do olhar direto que homens e mulheres escravizados 

expressavam no momento da tomada fotográfica, gesto que, na análise da 

autora, denota uma voz registrada para a posteridade ou talvez um protesto 

deles diante do silenciamento que lhes fora imposto referente à violência 

vivenciada no cotidiano das relações sociais (MAUAD, 2008). No conjunto 

fotográfico pesquisado, observo em alguns momentos olhares indagadores, 

desconfortáveis, mas também há aqueles serenos. 
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Figura 6 - Diaspóricas, 32 × 23 × 5 cm. MDF, livro de artista, fototransferência 

sob papel, 2018-9. 

 

Fonte: Coleção Instituto Moreira Salles. Autor: Alberto Henschel, Negra da 

Bahia, fotografia, 1869. Disponível em: 

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/4501. Acesso em: 26 

jul. 2018. Obra: Acervo pessoal. 

 

A primeira retratada que apresento em Diaspóricas aparece em 

enquadramento frontal, o que indica o preconceito racial vinculado à 

representação, pois geralmente esse plano era utilizado para o registro 

criminal ou médico. A abertura da blusa da fotografada (fig. 6) sugere uma 

nudez. A esse propósito, afirma Cardim (2012, p. 122): 

 

O olhar firme e decidido da mulher fitando a lente da câmera 
talvez se contraponha à posição do braço esquerdo, que 
parece querer cobrir os seios desnudos; a jovem contrai seus 
ombros para manter a sustentabilidade da pose durante a 
longa exposição. 

 

Tais leituras me instigaram a elaborar a legenda para o retrato 

correspondente: “Você vai me olhar, me reconhecer?” Diante dos escritos 

apresentados, sugere-se que os colecionadores e fotógrafos não olhavam 

nem reconheciam essas mulheres em sua subjetividade; contudo, mesmo 

diante do silenciamento imposto a elas, seus gestos revelam sua resistência. 
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Figura 7 - Diaspóricas, 32 × 23 × 5 cm. MDF, livro de artista, fototransferência 

sob papel, 2018-9. 

 

Fonte: Coleção Instituto Moreira Salles. Autor: Alberto Henschel, Negra de 

Pernambuco, fotografia, 1869. Disponível em: 

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/4501. Acesso em: 26 

jul. 2018. Obra: Acervo pessoal. 

 

A segunda representada (fig. 7) é uma senhora que traz em seu rosto 

uma cicatriz, o que me chamou a atenção para entender o significado que 

tal elemento possui nas culturas africanas. Para essas civilizações, esses 

vestígios na pele contam a história, os movimentos de cada povo e suas 

relações com as diferentes expressões da natureza, pois acredita-se que 

“marcas e adereços trazem um reforço da convicção na transitividade da 

vida e na equivalência fundamental entre todos os seres” (SEVCENKO, 1996, 

p. 125). Um corpo sem marcas é um corpo vazio, pois são as impressões que 

ele carrega sobre si que revelam o interior de cada pessoa, bem como a 

espiritualidade que transcende na pele. Tal percepção difere dos preceitos 

eurocêntricos em que a beleza consiste numa pele alva e imaculada, pela 

crença de que a mancha representa o pecado original.  

Vale destacar que, diante da aparência da retratada de meia idade, 

é possível pensar que ela pertenceu a uma etnia do continente africano, ou 

seja, que fez a travessia do Atlântico (BRIZUELA, 2012). Tal fato leva a 

confabular que as inscrições na face dela comunicam um discurso íntimo da 
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ancestralidade impresso na pele. A partir desses significados, elaborei a 

segunda legenda: “Minhas marcas, minhas travessias”. 

 

Figura 8 - Diaspóricas, 32 × 23 × 5 cm. MDF, livro de artista, fototransferência 

sob papel, 2018-9. 

 

Fonte: Coleção Instituto Moreira Salles. Autor: Alberto Henschel, Negra de 

Pernambuco, fotografia, 1869. Disponível em: 

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/4489. Acesso em: 26 

jul. 2018. Obra: Acervo pessoal. 

 

A terceira retratada traz, além do turbante, um colar de búzios, 

acessório que me chamou a atenção devido ao recorrente uso das conchas 

na estética africana. Os búzios eram utilizados tanto na África quanto no Brasil, 

pois movimentavam o comércio interno, além de serem vistos como 

elementos ritualísticos, que eram depositados nos santuários dos deuses (CRUZ, 

2010). 

Há também o jogo de búzios que, ao longo da história, é destinado à 

adivinhação para aqueles que recorrem ao candomblé. Nessa prática, as 

conchas são manuseadas apenas pelo Babalorixá ou Ialorixá, e a 

interpretação varia de acordo com a disposição de cada peça, que pode 

ser lida como recado referente a doenças e infortúnios, mas também aponta 

o orixá-guia de cada pessoa (CRUZ, 2010). Desse modo, as conchas são 

portais de comunicação com as divindades, bem como coordenadas que 

apontam para caminhos possíveis; além disso, o colar é visto como um 

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/4489
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amuleto de proteção. A partir de tais significados, escrevi a seguinte legenda: 

“Nossos búzios nos guiam”. 

 

Figura 9 - Diaspóricas, 32 × 23 × 5 cm. MDF, livro de artista, fototransferência 

sob papel, 2018-9. 

 

Fonte: Coleção Instituto Moreira Salles. Autor: Alberto Henschel, Negra da 

Bahia, fotografia, 1869. Disponível em: 

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/4489. Acesso em: 26 

jul. 2018. Obra: Acervo pessoal. 

 

Construí a quarta legenda a partir do significado do turbante utilizado 

pela mulher representada acima (fig. 9), que no contemporâneo é um 

símbolo do fortalecimento da negritude tanto por seu valor histórico como 

pela resistência que evoca. A peça está presente nas seis fotos selecionadas 

em que é apresentada em diversas formas, vistas nos tecidos, nas amarrações 

e nas proporções; logo, busquei os significados e usos desse adorno étnico.  

Sob o olhar da história da arte, a representação de mulheres afro-

diaspóricas com turbantes fazia parte da nova perspectiva que despontava 

do outro lado do Atlântico nas primeiras décadas do século XIX, referente à 

construção do neoclassicismo europeu, pois esse item reforçava a exotização 

(MARTINI, 2007). Enquanto o turbante é sagrado nas religiões de matriz 

africana, as amarrações variam de acordo com a posição que o praticante 

desempenha naquele âmbito; além disso, o objeto recebe o nome de torço 

ou pano de cabeça. No Brasil, era comum o uso dessa peça pelas 

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/4489
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escravizadas durante o trabalho, pois ajudava a proteger a cabeça na hora 

de carregar água e madeira, e de manter a higiene nos serviços da cozinha. 

Também era fundamental nas vestimentas das vendedoras de mercadorias 

nas ruas (SILVA, 2007). 

Segundo Silva (2007), que realizou entrevistas com africanos e africanas 

em seu continente ou em diáspora, ao perguntar sobre o uso do turbante, 

ouviu o seguinte depoimento de Adebukola Ogunmokun, uma chefe de 

gastronomia nascida na Nigéria que, ao ver alguém com essa peça, pensava: 

“Nós somos irmãs, vou te olhar e te reconhecer em qualquer lugar do mundo, 

pois essa conexão ancestral nunca termina” (SILVA; 2007, p. 24). Nesse 

processo de diáspora africana causada pela escravidão, há lembranças 

ancestrais que se conectam através de costumes, usos e símbolos. O turbante 

sem dúvida é um desses, razão pela qual escrevi a legenda: “Meu turbante 

conta minha história”. 

 

Figura 10 - Diaspóricas, 32 × 23 × 5 cm. MDF, livro de artista, fototransferência 

sob papel, 2018-9. 

 

Fonte: Coleção Instituto Moreira Salles. Autor: Alberto Henschel, Negra da 

Bahia, fotografia, 1869. Disponível em: 

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/4489. Acesso em: 26 

jul. 2018. Obra: Acervo pessoal. 

 

A seguir, a legenda sobre a retratada acima (fig. 10) foi elaborada a 

partir do significado do pano de costas. O uso do tecido tornou-se mais 

frequente no comércio africano, depois do intercâmbio dos navegantes 

europeus, embora antes existisse fabricação têxtil com os teares, porém em 

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/4489
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menor escala. A partir do século XVIII, foi introduzida uma nova estética 

africana para a indumentária, incorporando os produtos da Europa. Os panos 

de costas eram feitos de algodão e podiam ser coloridos como os de origem 

nativa; quanto ao comprimento, as faixas mediam em torno de quinze a vinte 

centímetros de largura por dois metros e também recebiam o nome de pano-

de-madrasto e pano-de-alacá (MARTINI, 2007).     

As mulheres africanas utilizam com frequência o pano de costas, pois 

facilita o movimento na hora da amamentação e o transporte dos filhos 

durante as atividades laborais, visto que nessas culturas elas cuidam das 

crianças de sua família e daquelas da comunidade, bem como vendem os 

produtos de suas plantações. No período da escravidão, usava-se essa peça 

da seguinte forma: as escravizadas deviam retorcê-lo e amarrá-lo à cintura; 

também podiam enrolá-lo em todo o corpo, a exemplo de uma manta ou 

como babador preso ao pescoço usado para cobrir os seios, e às vezes essa 

faixa substituía as roupas da parte de cima. Além disso, fazia parte do “traje” 

das vendedoras de rua, que carregavam suas crianças amarradas às costas 

durante as horas de trabalho (MARTINI, 2007). No contemporâneo, a peça 

permaneceu como símbolo da feminilidade e da maternidade. Diante dos 

usos apresentados, escrevi: “Em meu pano de costa carrego minha 

ancestralidade”.    

 

Figura 11 - Diaspóricas, 32 × 23 × 5 cm. MDF, livro de artista, fototransferência 

sob papel, 2018-9. 

 

Fonte: Coleção Instituto Moreira Salles. Autor: Marc Ferrez, Negra da Bahia, 

fotografia, 1885. Disponível em: 

http://brasilianafotografica.bn.br/?tag=escravidao. Acesso em: 26 jul. 2018. 

Obra: Acervo pessoal. 
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Finalizo o livro de artista com a retratada da fotografia acima, que me 

chamou a atenção pela quantidade de joias que traz consigo, dentre as quais 

me instigou a peça usada junto à cintura, denominada de balangandã, nome 

que surgiu no estado da Bahia atribuído ao som produzido quando o item era 

movimentado no corpo da usuária. O objeto era composto por miniatura de 

símbolos como figa, espada, animais, búzios e frutas; as miniaturas que 

compunham o acessório originalmente eram feitas de metal e depois reunidas 

em uma argola. Nos dias de festa, as mulheres amarravam o artefato ao cós 

das saias (GALERIA BRASILEIRA, 2017). 

Para Conduru (2013), as joias expressam processos históricos complexos 

resultantes dos fluxos econômicos e culturais entre Europa, África e América, 

que apresentavam uma dualidade, isto é, ora um discurso de dominação, ora 

de subversão. Tais adornos foram introduzidos tanto nos trajes das 

afrodescendentes escravizadas quanto de alforriadas na Bahia do século XVIII 

até o XIX, lugar de onde a foto é proveniente. 

Existem duas circunstâncias para o uso de joias pelas escravizadas: 

quando os escravistas as adornavam com o intuito de exibi-las para a 

sociedade durante passeios e assim mostrar que elas viviam em âmbito 

doméstico, e quando essas mulheres conquistaram a alforria, pois era um 

modo de atestarem sua condição econômica favorável por meio da 

quantidade de adornos que utilizavam publicamente, a ponto de permitir a 

compra da liberdade de outros escravizados. Neste último caso, tais 

acessórios significavam poder e distinção social, ou seja, um objeto de 

liberdade, mobilidade social e emancipação dentro do regime escravocrata 

(CONDURU, 2013). 

Embora a imagem desperte incertezas quanto à condição dessa 

fotografada, já que não é possível definir se era uma escravizada ou 

alforriada, o uso do balangandã junto à cintura sugere maior propensão à 

segunda condição. Com base no significado dessa joia, um emblema 

africano na retomada da liberdade para mulheres, optei por escrever a 

seguinte nomeação: “Uso meu balangandã da resistência”. 
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Considerações finais  

 

Com base nos estudos apresentados, é possível observar que os retratos 

analisados escondem camadas complexas, pois, mesmo que os fotógrafos 

tenham empregado técnicas de iluminação recorrentes na produção de 

retratos para clientes convencionais, em alguns pontos essas fotos se 

distanciam desse gênero, no qual se pretende revelar o íntimo de quem está 

na frente da câmera, a exemplo daquilo que o fotógrafo Nadar pensava que 

o retrato deveria ser: algo convincente e solidário que atribui profundidade à 

representação bidimensional (apud BRIZUELA, 2012). Ao contrário disso, os 

olhares das retratadas parecem, em alguns momentos, repelir o olhar invasivo; 

logo, essas fotos sugerem que os rostos delas parecem ser apenas símbolos 

daquele sistema. 

A autora afrodescendente Conceição Evaristo comentou que o 

passado relativo à escravidão não foi expurgado. Tanto em termos 

emocionais quanto políticos, há uma ausência de políticas, de leis, de textos. 

Sendo assim, sigo Evaristo, que disse: “Trabalhar esse passado é reivindicar 

uma posição de dignidade no presente” (EVARISTO, 2020). Construir outros 

sentidos para essas representações e buscar nos registros fotográficos 

elementos para a elaboração de narrativas que rememorem a presença 

dessas mulheres e valorizem a potência delas na constituição deste país, é um 

procedimento que proponho a mim mesma enquanto artista.  

Compartilho da perspectiva de Rosana Paulino, que aponta no tecido 

social brasileiro a existência de fissuras que não se fecham e nos indagam 

como atuar naquilo que restou para desencadear o reconhecimento dessa 

ancestralidade muitas vezes velada em nós (PAULINO, 2018). Atuar nos 

desencaixes que permeiam a história oficial é assumir o desafio de trazer essas 

representações em outros arranjos para que não sucumbam ao silêncio 

anestesiante que lhes foi e é imposto. 

 

 



170 
TAVARES. Diaspóricas 

 
 

Bhabha (1998) afirmava que nossa existência é marcada pelo 

sentimento de sobrevivência, de habitar nas fronteiras do presente, em que 

tempos e espaços se cruzam, pois não é um tempo cronológico, mas vários 

tempos que se entrelaçam no contemporâneo. A subjetivação nesse 

contexto dá início a novos signos de identidade, em que as experiências 

intersubjetivas e coletivas são negociadas, formando sujeitos que se interligam 

pelas histórias de privação e discriminação por questões de raça, gênero e 

classe. Embora em Diaspóricas eu não tenha adentrado em uma escrita 

íntima acerca da história dessas retratadas, procurei uma intersubjetividade 

baseada na experiência coletiva; assim, proponho as legendas apresentadas 

como caminhos possíveis para pensar outras formas de nomeação das 

representações das mulheres afro-diaspóricas nos arquivos históricos. 

Em meio à pesquisa que desenvolvo no doutorado, vejo a obra 

apresentada como ponto de partida diante das problemáticas envoltas nas 

representações de mulheres africanas na fotografia oitocentista. Também a 

compreendo como o início da busca por minha ancestralidade, pois me 

instigou a continuar o levantamento de retratos em acervos públicos mais 

perto geograficamente da família de que sou proveniente, isto é, em Manaus. 

Olhar para essas retratadas me fez pensar em como seriam minhas ancestrais 

africanas que não pude conhecer; também imaginei que, se não fosse o 

processo de anonimização, talvez eu descobrisse que uma delas poderia ser 

ascendente do meu núcleo familiar. 

Em alguns momentos, a montagem do livro apresentado pode remeter 

a um álbum de fotografia; todavia, acredito que esteja relacionada à falta 

de álbuns com que me deparei em minha história familiar no que tange às 

minhas ancestrais: avós, bisavós, tataravós, de quem não há fotos. O contato 

com essas representações despertou em mim a possibilidade de traçar 

narrativas sobre a minha ancestralidade. É como se as retratadas me 

mostrassem minha condição de elo dentro de uma linhagem de mulheres 

afrodescendentes e indígenas, na qual é necessário olhar para o passado em 

busca de futuros possíveis. 
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FOTO CINE CLUBE VILA VELHA: PONTA GROSSA (PR) NO CIRCUITO 

FOTOCLUBISTA EM MEADOS DE 1970 
 

 
Rafael Schoenherr• 

Kimberlly Safraide•• 
 

 

 A lembrança da atuação do Foto Cine Clube Vila Velha ainda 

repercute em vagas, mas simbólicas, menções nos círculos da fotografia em 

Ponta Grossa (PR) – mesmo 45 anos após a sua criação e 27 anos após o 

encerramento da iniciativa que, ao que tudo indica, preserva caráter único 

na cidade. Ciente desse valor afetivo e de memória é que se pretende 

organizar informações que permitam melhor compreender esse fenômeno 

expressivo da fotografia local justamente em sua articulação a uma rede de 

contatos regionais e nacionais. 

 Adota-se por premissa que a prática do fotoclube funciona como 

âmbito de uma espécie de consumo organizado e produtivo da fotografia, 

evidencia uma lógica e uma racionalidade comunicativa e integrativa 

(NESTOR-CANCLINI, 1999, p. 80), ou mesmo um tipo de “ação cultural” 

(COELHO, 1986) ao ali reunir usuários da fotografia, revela e materializa usos 

e táticas (CERTEAU, 1999) no campo usuário, por assim dizer, das manobras 

comunicacionais e culturais. Trata-se de transpor a noção de reação 

individual particular a uma fotografia – na linha do spectator de Barthes 

(2015) - para uma noção alargada da apropriação da fotografia imersa em 

práticas de sociabilidade – no sentido de Simmel (2006) - e aprendizado 

conjunto da produção e da leitura de fotos. 

 Mais próximo da perspectiva comunicacional, propõe-se perceber o 

fotoclube como exemplar do “sistema de retorno” (BRAGA, 2006) sobre a 

mídia fotográfica, com potencial para se desenvolver como dispositivo social 

crítico interpretativo da produção midiática fotográfica. Isto é, trata-se 
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justamente de melhor compreender na análise desse tipo de iniciativa 

histórica as interações entre sistema usuário ou leitor e um sistema produtor 

ou de oferta fotográfica – aproveitando os termos gerais do autor de que a 

sociedade encontra dinâmicas e espaços organizados diversificados para 

comentar e responder coletivamente a sua mídia. 

 As clivagens teóricas mencionadas carregam, ainda, uma segunda 

noção sobre apropriações e usos culturais, que é a ideia de que 

determinados espaços e certas ações fazem circuito – ou seja, se organizam 

nas interações para com outras instâncias de produção, circulação e 

consumo. Pretende-se melhor sondar, no caso do Foto Cine Clube Vila 

Velha, um possível pertencimento a um circuito regional e nacional da 

fotografia desde meados da década de 1970 no Brasil. 

 

1. Orientações metodológicas: a relação como ação 

 O olhar que a presente reflexão dirige ao fenômeno do Foto Cine 

Clube Vila Velha está limitado, em primeiro lugar, pelas parcialidades 

documentais já verificadas ou minimamente identificadas até o presente 

momento (de 2019 ao início de 2021) no acervo dos Arquivos Históricos Hugo 

Reis, do Museu Campos Gerais, em Ponta Grossa (PR). Desse modo, a 

caracterização das imagens fotográficas propriamente ditas produzidas por 

tal coletivo não faz parte do escopo aqui desenvolvido – uma vez que 

pesquisas anteriores evidenciam uma outra materialidade documental 

carente de análise primeira no referido acervo, expresso em atas, 

correspondências, fichas de associação, selos, cartazes, troféus, anotações e 

carimbos em fotos, entre outras documentações (LECHINOVSKI, SAFRAIDE & 

SCHOENHERR, 2020). 

 O segundo condicionante de orientação metodológica é o 

reconhecimento de assertiva presente de forma generalizada em textos de 

recuperação da trajetória e descrição do funcionamento dos fotoclubes no 

Brasil, tal como em Fernandes (2010, p. 205), de que tal fenômeno demarca 

“um espaço de troca de experiências fotográficas, em que havia a 

preocupação de uma produção artística, a partir de um intercâmbio entre 
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os fotoclubes. Essa relação entre as associações caracterizava o movimento 

fotoclubista”. 

 Interessa notar que a autora percebe essa característica ou dinâmica 

de certa forma já no primeiro contato com o acervo sob sua análise, 

trancado numa sala, dentro de caixas. O caráter de ‘movimento’ do 

fotoclubismo está na aparência, na superfície dessas materialidades – o que 

não explica, no entanto, o modo como cada iniciativa se articula ou 

compõe o movimento geral e passa a ‘fazer circuito’. Ou seja, o que é 

específico ao ‘encaixe’ de determinado grupo no movimento fotoclubista, 

por assim dizer. 

 Esse aspecto passa a ser objetivo desta reflexão e demanda ‘descer 

ao acervo’, parafraseando famoso capítulo metodológico de Becker (1997), 

numa tentativa de procurar pistas da sociedade nas fontes documentais 

(BECKER, 2011) do acervo do Foto Cine Clube Vila Velha. Dentro dessa 

orientação, passam a ser unidades tentativas e experimentais de análise: os 

indícios documentais de contatos, de relações entre fotoclubes ou 

iniciativas; a percepção sobre variações ou articulações de escala ou de 

negociações centro/periferia (GINZBURG, 1991) entre instituições no campo 

da fotografia, com ênfase na década de 1970. Espera-se, dessa forma, situar 

de modo inicial, para aproveitamento de futuras investigações junto ao 

acervo, a trajetória particular do referido fotoclube no entrecruzamento com 

a trajetória de outras iniciativas congêneres no país, inspiradas, claro, por 

experiências referenciais ou desbravadoras na área. 

 

2. Pistas de um espaço conversacional da fotografia pelo país 

 

 A hipótese a ser trabalhada de entendimento do fotoclube, em 

determinado período de desenvolvimento do circuito fotográfico brasileiro, 

como prática interacional de consumo cultural (espaço de apropriações), 

de aprendizagem social e de produção fotográfica se deixa tensionar pela 

própria diversidade de composições congêneres pelo país. A história do 

fotoclubismo flerta como os coletivos artísticos (com alguns fotógrafos), 



 
 

177 
SCHOENHERR; SAFRAIDE. Foto Cine Clube Vila Velha 

 
 

perpassando grupos de fotógrafos e aficionados por fotografia (com alguns 

fotojornalistas ou algum fotógrafo profissional). Ainda assim, com toda essa 

diversidade, instituem-se padrões ou práticas que permitem o intercâmbio ou 

a integração a um circuito. 

 A composição de um possível circuito tem relação também com a 

fase fotoclubística a ser analisada. As iniciativas desbravadoras no Brasil 

remetem às três primeiras décadas do século XX. No Rio de Janeiro, surge 

em 1923 o Foto Clube Brasileiro, que reúne amadores, além de sócios do 

Photo Club, inaugurado em 1910.  

 

Segundo a pesquisadora Maria Teresa Bandeira de Mello, 
trata-se do primeiro clube de fotógrafos efetivamente 
organizado no Brasil: promove exposições, cursos teóricos e 
práticos, debates, concursos, excursões, salões e a publicação 
das revistas Photo Revista do Brasil e Photogramma. Além disso, 
mantém correspondência com sociedades internacionais, 
funcionando como uma instituição divulgadora de novidades 
técnicas e estéticas. Até o fim dos anos 1940, exerce papel 
fundamental na difusão da idéia de fotografia como arte 
(FOTO CLUBE BRASILEIRO, 2020). 

 

 O declínio dessa agremiação seria correlato ao surgimento do Foto  

Clube Bandeirante, em 1939, em São Paulo, criado por um grupo de 

fotógrafos aficionados por fotografia – empreendimento tributário da 

Sociedade Paulista de Photographia, que funciona de 1926 a 1929. A 

fundação do fotoclube paulista remente a contexto de expansão do 

fotoclubismo no país nas primeiras décadas do século XX, movimento “que 

tenta tirar a fotografia do registro documental, e a vê como uma forma de 

arte, em consonância com o trabalho de grupos renovadores 

internacionais” (FOTO CINE CLUBE BANDEIRANTE, 2020). Parte desses esforços 

era traduzida em publicações especializadas e na maior circulação de 

informação sobre fotografia. Em 1945, cria-se um departamento de Cinema 

dentro da associação e se altera o nome original para Foto Cine Clube 

Bandeirante. Por força de suas ações, realiza-se em 1950 a 1ª Convenção 

Nacional de Arte Fotográfica, que resulta na criação da Confederação 
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Brasileira de Fotografia, representação nacional na federação internacional 

do segmento. 

 Interessa notar que nesse evento se fez presente o primeiro fotoclube 

de que se tem notícia em Ponta Grossa (PR), o “Pontagrossense”, antecessor 

imediato do FCCVV:  

 

Em 1950, é realizada a 1ª Convenção Brasileira de Arte 
Fotográfica na sede do Bandeirante com a presença de 17 
entidades: além do próprio Bandeirante, marcaram presença 

Foto Clube Brasileiro (RJ), F.C. do Espírito Santo, F.C. 
Pontagrossense (PR), Sociedade Cearense de Fotografia e 
Cinema, F.C.C. São Carlense (SP), F.C.C. do Recife, F.C. 
Alagoas, F.C. do Paraná, F.C. do Mackensie (SP), F.C. de 
Santos (SP), F.C.C. de Campinas (SP), F.C de São José dos 
Campos (SP), F.C.C de Poços de Caldas (MG), Sociedade 
Fluminense de Fotografia (RJ), Centro Acadêmico Luiz de 
Queiroz, Depto. Fotográfico de Piracicaba (SP) e F.C. da Bahia. 
(PORTO, 2016, p. 14).  

  

 Praticamente à mesma época do Bandeirante, surge em Curitiba o 

Foto Clube do Paraná, em 1938, pista de que havia produção e organização 

para além de Rio de Janeiro e São Paulo e de que existia conexão entre 

capitais e cidades do interior, ou mesmo entre estados da federação, nessa 

prática associativa. Além de salões, concursos e bienais de fotografia, Silva 

(2014, p. 134) nota que a experiência paranaense funcionou como espaço 

de sociabilidade e também de formação de fotógrafos de forma 

descentralizada, pois teriam transitado pelo fotoclube “fotógrafos que 

atuaram em grandes jornais e junto a órgãos públicos na documentação e 

registro de comemorações cívicas, visitas de autoridades e execuções de 

obras, não só na capital como no interior do estado”. 

 Uma dinâmica integrativa reconhecida nessas trajetórias são os salões 

de arte fotográfica, “uma das mais importantes práticas das agremiações 

por operarem na difusão da fotografia artística e, também, na manutenção 

do fotoclubismo” (BRAGA, 2016, p. 36). 
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A tentativa de homogeneização da prática fotográfica 
ganharia, assim, reforço por meio da realização dos Salões, os 
quais propagavam a fotografia artística discutida no interior do 
fotoclube aos participantes do evento e ao público em geral. 
Sendo os Salões configurados em diversos níveis – estadual, 
nacional ou internacional –, permitiam, ainda, produtivo 
intercâmbio entre fotoclubistas e fotoclubes”. (BRAGA, 2016, p. 
36) 

 

 A autora ressalva que, por mais que os salões previssem a participação 

de fotógrafos “avulsos”, acaba por prevalecer a inscrição de fotografias de 

fotoblubistas, muito em função dos canais de informação internos ou 

circunscritos ao movimento, em boletins informativos e catálogos. “Como as 

mídias convencionais não veiculavam tais informações sobre a forma de 

participação no evento, o número de pessoas de fora do circuito 

fotoclubístico acabava restrito” (BRAGA, 2016, p. 37). 

 Outra marca regulatória dessa rede de contatos se dá na atuação da 

Fédération Internationale de L´art Photographique (FIAP) e da 

Confederação Brasileira de Fotografia e Cinema (CBFC). A Federação 

Internacional estabelecia a padronização dos salões de arte fotográfica 

também no Brasil. A partir de 1964, por exemplo, o XVII Salão Capixaba, do 

Foto Clube do Espírito Santo, seria reconhecido pela FIAP (BRAGA, 2016, p. 

37-38). A regulamentação internacional exigia procedimentos em comum a 

serem seguidos pelos promotores, desde a confecção de medalhas e 

convites até a impressão de catálogos. “De tal maneira, a promoção do 

evento se daria de modo similar em todo mundo, numa tentativa de uma 

padronização dos Salões, de acordo com as orientações da FIAP” (BRAGA, 

2016, p. 37-38). 

 O levantamento de participantes dos principais salões revela que 

havia concentração de fotoclubes em São Paulo e Rio de Janeiro, mas que 

o movimento também ganhava expressão e desenvolvia gradativa 

expansão em outras regiões do país. A recuperação da lista de fotoclubes 

brasileiros que tiveram trabalhos aceitos nos Salões Capixabas de Arte 

Fotográfica feita por Braga (2016, p. 40) evidencia participação de 

agremiações das regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e, com destaque, 

Sul. Do Paraná, constam entre os participantes o Foto Clube de Londrina 
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(Londrina), Foca-Foto Clube Amador (Rolândia) e o próprio Foto Cine-Clube 

Vila Velha (Ponta Grossa). Do Rio Grande do Sul, aparecem o Foto Cine 

Clube Gaúcho (Porto Alegre) e o Foto Cine Light Clube - Clube de Cinema 

do Rio Grande (Rio Grande). Representam ainda a região sul os catarinenses 

do Santa Catarina Foto Grupo (Florianópolis) e o Foto-Grupo de Indaial 

(Indaial). 

 

3. Indícios interacionais locais do Foto Cine Clube Vila Velha 

 

 Assim como O Clube da Objetiva, de Goiânia, criado em 1970, na 

Universidade Católica de Goiás (FERNANDES, 2010, p. 205), o Foto Cine Clube 

Vila Velha surge atrelado ao espaço universitário, em Ponta Grossa, em 1975. 

O fotoclube funciona na sede do Centro de Criatividades da universidade, 

órgão que posteriormente daria lugar a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Culturais. Naquele momento, a Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG) completava seus primeiros cinco anos de funcionamento como tal. A 

origem da instituição, no entanto, remete a contexto mais amplo e ajuda a 

explicar, em partes, a própria composição fundadora do fotoclube. 

 A experiência pioneira de ensino superior no estado do Paraná se deu 

a partir da instalação, em Ponta Grossa, em meados da década de 1930, da 

Faculdade de Farmácia e Odontologia – sendo que a instituição acaba por 

ser fechada em 1939 (FRASSON, GEBARA e PILATTI, 2014, p. 33 e 38). Dez anos 

depois, cria-se a Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Ponta 

Grossa (FAFI), que passa a operar em 1950. 

 A iniciativa acompanha política de interiorização do ensino superior de 

fins dos anos de 1940, oferta até então concentrada na capital – a partir da 

criação de faculdades isoladas, sendo que foram criadas 20 dessas 

instituições entre 1949 e 1970 no Paraná (SOUZA e SILVA, 2002, p. 160-161). A 

interiorização do ensino superior se dá, em Ponta Grossa, articulada à prévia 

atuação (e não à instalação, como diz a autora) de outros espaços, como 

associações de classe, escolas de artes manuais, jornais, clubes literários, 

entre outros (SOUZA e SILVA, 2002, p. 163). 
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 Uma dessas entidades a considerar em sintonia com a criação e 

consolidação da FAFI, dada também a reverberação sobre a composição 

fundadora do Foto Cine Clube Vila Velha e ao acervo agora sob análise, é o 

Centro Cultural Euclides da Cunha (CCEC), fundado em 1948: 

 

Na condição de educadores e jornalistas autodidatas, os 
intelectuais vinculados ao CCEC se constituíram em 
formadores de opinião e reforçaram uma visão tradicional de 
homem e de mundo que já circulava na sociedade local. 
Marcados por uma preocupação de defesa de valores cívicos 
e morais, acabaram por apoiar práticas autoritárias, pautadas 
nas noções de ordem e de bem comum. (CHAVES, 2015, p. 4) 

 

 De forma breve, interessa aproveitar duas observações do autor sobre 

a agremiação e que permitem uma percepção análoga sobre a 

composição do fotoclube e a própria iniciativa de fundação do espaço 

cultural: a primeira delas é a identificação da participação dos médicos na 

vida social, política e cultural de Ponta Grossa, sobretudo entre as décadas 

de 1930 e 1950, “para além do campo da medicina na cidade”, 

convertendo tais figuras em autoridades no campo educacional, jornalístico, 

desportivo ou assistencial (CHAVES, 2015, p. 5); a segundo observação 

decorrente é de que tais profissionais podem ser entendidos naquele 

contexto como “intelectuais polivalentes”, presentes em “associações ou 

núcleos profissionais ou culturais e atuavam de forma a disseminar o 

conhecimento que se originava na ciência mas que em muitas situações se 

popularizava por meio dos veículos de comunicação de massas” (CHAVES, 

2015, p. 15). Tanto é que deriva desse perfil a criação do Museu do CCEC 

(CHAVES, 2015, p. 10), em 1950, que mais tarde vai ser incorporado pela FAFI 

e, 1983, instituído como Museu Campos Gerais pela UEPG. 

 Com esse aproveitamento histórico, busca-se sugerir que uma das 

escalas de relação ou rede do fotoclube é o âmbito universitário, intelectual 

e do período das três décadas anteriores, ou seja, sua conexão local a um 

espaço marcado pela atuação ampla e em certo aspecto diletante de 

certas figuras, para além da segmentação ou expertise científica delimitada. 



 
 

182 
SCHOENHERR; SAFRAIDE. Foto Cine Clube Vila Velha 

 
 

Daí que um mesmo subgrupo acabe compondo diferentes grupos culturais, 

por vezes de modo simultâneo.  

 Isso fica mais evidente quando se examina alguns dos nomes 

envolvidos na fundação do FCCVV e que justamente pertencem a essa 

trajetória de consolidação da FAFI, que por sua vez remete ao CCEC, entre 

outros espaços locais de atuação cultural e constituição de redes de 

interlocução. Leônidas Justus e Fernando Machuca fizeram parte do grupo 

original dos dez primeiros professores da FAFI, ao passo que Ovídio Ribas era 

inspetor federal e compôs comissão de avaliação da instituição de ensino 

em 1951 (SOUZA e SILVA, 2002, p. 168)1. Ribas era fotógrafo e entre seus 

registros mais conhecidos estão foto de um avião em contraste com uma 

carroça no aeroporto da cidade (era também aviador) e a cobertura da 

vinda de Getúlio Vargas a Ponta Grossa. 

 Caberia aqui indicar, portanto, algo a ser melhor explorado em outro 

momento com profundidade: entre os sócios fundadores do FCCVV, 

percebe-se uma ressonância de redes intelectuais, profissionais e culturais 

anteriores de cunho local, muito próximas da própria institucionalização da 

universidade. É o caso de nomes como o do engenheiro civil Sylvio Luiz Zan e 

o do médico Clyceu Carlos de Macedo entre os fundados do fotoclube, 

entre outros. Um primeiro ângulo interacional de análise, eminentemente 

local, remete a amarras institucionais, a uma conversação envolvendo 

fotógrafos e não fotógrafos. 

 

 

1 “Convém lembrar que o bacharelado constituiu formação por excelência do corpo docente da 

FAFI, pois dos 10 primeiros professores somente dois (02) Dulce Nascimento Xavier e Paschoal Salles 

Rosa eram licenciados por Faculdades de Filosofia lecionando, respectivamente, as cadeiras Língua e 

Literatura Francesa e Língua e Literatura Espanhola, enquanto que Joaquim de Paula Xavier era 

formado em Medicina, Fernando Machuca [grifos nossos] em Farmácia, Faris Antônio Salomão 

Michaele, Estevão Zeve Coimbra bacharéis em Direito, Eurico Taques Guimarães, Orlando Arthur Justus 

e Leônidas Justus formados em Engenharia e Frei Ambrósio Canato graduado em Humanidades, 

Filosofia e Teologia. Os cursos em andamento tiveram o ensino inspecionado em 1951 pelos professores 

Romulo Hartley Gutierrez, da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Camilo Soares Figueredo, da 

Escola Paulista de Medicina e pelo Inspetor Federal Ovídio Bittencourt Ribas, os quais compunham a 

Comissão Verificadora, por determinação da Secretaria do Ensino Superior” (SOUZA e SILVA, 2002, p. 

168). 
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 Entre as 16 fichas de associados fundadores catalogadas no acervo, 

constam também nomes de fotógrafos e profissionais ligados a lojas de 

fotografia em Ponta Grossa. Além do já mencionado fotógrafo Ovídio Ribas, 

é o caso de Lori Stadler, do Foto Carlos, e Admonsyr dos Santos, do Foto 

Benfica. Ambas as filiações, de pessoas próximas ao ambiente universitário 

ou professores e de profissionais da fotografia, iriam se reforçar também entre 

os sócio-contribuintes e nas composições seguintes do FCCVV. 

 Ainda nessa filiação fotográfica de um espaço interacional local na 

origem da iniciativa em 1975 convém relembrar a experiência 

imediatamente anterior, do fotoclube Pontagrossense, sobre o qual ainda se 

tem pouca informação. Um dos indícios encontra-se no acervo do MCG: 

trata-se do Troféu João Nogueira Borges, com a inscrição “Foto Cine Clube 

Ponta Grossense”; outra pista é o relato de Roberto Jendreieck, filho de 

Carlos Jendreieck, ambos associados do FCCVV. Roberto relata lembrar de 

histórias que o pai contava sobre o Pontagrossense, bem mais do que da 

participação efetiva a seguir no FCCVV. 

 Uma terceira informação confirma as anteriores e fortalece a hipótese 

do Vila Velha como desdobramento do Pontagrossense: o catálogo do 10º 

Salão Internacional de Arte Fotográfica de São Paulo, em 1951, registra 

participação, pelo Foto Cine Clube Pontagrossense, de Ernesto Koch (irmão 

de Germano Koch, filiado ao FCCVV e fotógrafo da UEPG na década de 

1970) e Ovidio B. Ribas (FOTO CINE CLUBE BANDEIRANTE, 1951). Ao que tudo 

indica, esse antecessor teria sido criado em 1948, conforme noticia o boletim 

do Foto Cine Clube Bandeirante de janeiro de 1949, com base em carta 

enviada por Ovidio Ribas, publicando inclusive uma foto que registra o 1º 

Salão de Arte Fotográfica do Foto Cine Clube Pontagrossense, em dezembro 

de 1948 (FOTO CINE CLUBE BANDEIRANTE, 1949, p. 23). Significa que ao 

menos duas décadas e meia antes da criação do FCCVV, já se desenhava 

uma tendência ao intercâmbio em torno da prática fotográfica mobilizando 

tanto uma rede local em Ponta Grossa quanto os contatos com outros 

fotoclubes, incluindo a principal expressão daquele campo no momento no 

país – o Bandeirante. 
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 O acervo sob análise e pesquisas no MCG preserva cartazes dos salões 

de fotografia organizados pelo FCCVV, o que remete a um tipo de atuação 

habitual dos fotoclubes; trata-se de evento de impacto no circuito local, mas 

que projeta interlocuções mais amplas. A documentação registra o 2º Salão 

Nacional de Arte Fotográfica, em 1978, a terceira edição em 1979, a quinta 

em 1983, a sétima em 1986 e a nona em 1989 – indícios de uma regularidade 

anual e, em outros momentos, bienal. Outra forma de atuação local no meio 

fotográfico se dá pela prática de atividades de formação, como o curso de 

fotografia de outubro de 1978. O acervo faz referências, ainda, à 

participação e ao reconhecimento no principal evento da Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa no segmento desde a década de 1980, a 

Semana de Cultura Bruno e Maria Enei – segunda e terceira edição, com um 

troféu na décima edição, em 1993. 

 Por fim, o relevo local de atividades do grupo é marcado pelas 

reuniões periódicas registradas em atas de 1975, 1979, 1981, 1987, 1988 – 

resultantes prováveis de períodos de maior organização e capacidade de 

documentação (o que permitiria inferir, em outro momento, as diretorias mais 

ativas e os membros mais participativos ou articuladores – ou seja, os 

contatos dentro do coletivo). O acervo possui ainda uma espécie de 

biblioteca particular, confirmando viés educativo e de formação livre em 

fotografia. São livretos de exposição e salões de 1942 a 1993, além de 

documentação diversificada de catálogos e livros que cobrem o período de 

1978 a 1993. 

 

4. Interlocuções do FCCVV no circuito fotoclubístico brasileiro 

 

 Em termos de atuação do FCCVV para além de Ponta Grossa, o 

acervo documental e iconográfico sob guarda do Museu Campos Gerais 

indica que os contatos do grupo abrangiam cinco estados: Rio de Janeiro, 

São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná. As evidências constam em 

certificados e livros de presença, na correspondência armazenada e, por 

fim, em carimbos no verso das fotos. 
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 Os livros de registro de presença remetem ao período de fundação do 

fotoclube, mas também a uma certa inserção no meio fotográfico 

paranaense, com referências a instituições e empresas promotoras. Constam 

os livros da Exposição de Pintores Contemporâneos Paranaenses (1973), da 

Exposição Internacionais de Fotografias – Nikon (1977) e da  Exposição de 

Fotografias do II Concurso de Fotografia do MIS PR (1975). O local de 

realização dos eventos ainda precisa ser aferido. Já os certificados 

disponíveis atestam participação do FCCVV em salões e bienais entre 1982 e 

1993, como os eventos nas cidades de Jaú (1987) e Porto Alegre (1993) – 

além de outras iniciativas cuja localização precisa ser melhor aferida nos 

documentos.  

 Os carimbos no verso das fotos indicam intercâmbio de material ou 

inscrição, premiação e recusa (o que deve ser melhor investigado) junto a 

eventos do Grupo Amador Fotográfico Araras, do Foto Clube do Jaú, da 

Sociedade Fluminense de Fotografia, do grupo Cromos e do Foto Clube de 

Londrina. Essa última marcação permite reconhecimento da data (1978), no 

7º Salão Nacional de Arte Fotográfica. Tem-se, dessa forma, a pista 

documental de que a interação em torno da produção fotográfica e da 

participação em salões abrangia ao menos as sete cidades listadas até 

aqui: Jaú, Porto Alegre, Araras, Goiânia, Santo André, Rio de Janeiro e 

Londrina. Em várias das fotos existe mais de um carimbo. 

 A análise de cartas e comunicados amplia um pouco a percepção do 

circuito, envolvendo contatos mais difusos ou trocas simples de informação. 

Esse segmento documental do acervo comprova interação no âmbito 

organizativo ou regrador dos salões com a Associação Brasileira de Arte 

Fotográfica (1984), a Confederação Brasileira de Fotografia e Cinema (1986), 

e, no Rio Janeiro, a Sociedade Fluminense de Fotografia e a Associação 

Carioca de Fotografia. 

 Essa verdadeira rede de comunicação interna entre fotoclubes via 

correspondências fez chegar ao FCCVV informações, seja por cartas ou 

demais materiais de divulgação, dos seguintes grupos: Foto Clube de 

Londrina; Cromos Grupo Fotográfico; Foto Cine Gaúcho; Santos Cine Foto 
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Clube; Foto Cine Clube Bandeirante; Foto Grupo Rio Preto e Branco; Clube 

da Objetiva; Foto Clube Independente de Curitiba; Iris Foto Clube; Clube 

Foto Filatélico Numismático de Volta Redonda; Clube do Fotógrafo Amador 

de Caxias do Sul; Sociedade Fotográfica de Nova Friburgo (RJ); e Clube 

Prudentino. Uma das cartas menciona o envio de um troféu a Jundiaí, em 

1978. Com isso, dentro dos cinco estados mencionados, consegue-se 

mapear contatos de Ponta Grossa via aprendizado, produção e 

competição fotográfica com outras cidades antes não listadas, como 

Santos, São Carlos, Caxias do Sul, Presidente Prudente, Volta Redonda, 

Curitiba, São Paulo, São José do Rio Preto, Jundiaí e Nova Friburgo. Infere-se 

maior interação com cidades do estado de São Paulo (9 municípios), 

seguido por Rio de Janeiro (3), Rio Grande do Sul (2), Paraná (2) e Goiás (1). 

 

“As premiações nacionais e internacionais, conquistadas desde a fundação 

do clube, se tornaram um incentivo para a prática da fotografia artística na 

cidade. O clube estimulava a participação, individual ou em grupo, de 

trabalhos no Brasil e no exterior. Servia, desse modo, como um espaço de 

divulgação e incentivo a fotógrafos amadores” (JANZ, 1999). 

“O trabalho do Foto Clube Vila Velha consistia fundamentalmente em 

conversar sobre cada trabalho produzido pelos integrantes do grupo. A 

diversidade de estilo e de temas contribuía para o crescimento da produção 

fotográfica do grupo” (JANZ, 1999). 

- alguns membros saem para espaços profissionais, outros desistem da 

fotografia, outros ainda a tomam uma um tipo de “segunda profissão” 

(JANZ, 1999). 

- 

FCCVV anos 70, momento de popularização da fotografia. 

- 
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Considerações finais 

 

Hipótese de que as imagens em tais acervos estão circunscritas por um 

conjunto de práticas sociais de interação, por um âmbito de trocas e pela 

inserção particular em determinado circuito da fotografia (produção, 

circulação e consumo) naquele período. A preocupação com o que 

mostram as imagens aí produzias precisa ser cotejada pelo reconhecimento 

de um espaço onde esse material circulava e pelas práticas fotoclubistas de 

apropriação, conversação e consumo, pelos usos sociais da fotografia. Esse 

circuito cultural clubista vai se movimentar e se desdobrar em pretensões e 

‘encaixes’ locais, regionais, nacionais e internacionais expressivos de uma 

dimensão organizada de uma prática de consumo e de certa geografia da 

fotografia no país a partir de seus grupos usuários, por assim dizer. Campo 

fértil para se investigar, portanto, as marcas locais e citadinas na origem de 

um fotoclube, mas também as marcas da ‘rede’ fotoclubista aí operando 

olhares, expectativas e ações no campo da produção fotográfica. 

 

Pensar o grupo como um estímulo de sociação, um acontecer a partir do 

qual os indivíduos reciprocamente se modificam (SIMMEL, 2006, p. 18-19). 

 

- docs do acervo ---- 

 

Cartazes: 

- Clube da Objetiva 

 

Placas 

Medalha 

bloco de notas 

 

folder: 1957-1993. 

- 1ª exposição de Arte Fotográfica. 1977. 
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- jornal de 1987, foto de Franklin Wagner. 

 

Sete troféus 

VI Bienal de Arte Fotográfica, 1989 

7ª Bienal de Arte Fotográfica 

 

duas escalas de ação: 

local: 

- aprendizagem social 

- Universidade 

- ‘Outras redes’ 

- Eventos 

- Profissionais e amadores 

 

nacional: 

- Circuito fotoclubista 

- Confederação 

- Espaço competitivo 
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VESTÍGIOS DE UMA VIDA: A BIOGRAFIA E A FOTOBIOGRAFIA DE 

CLARICE LISPECTOR  

 
José Ailton da Silva• 

 
O presente é o instante em que a roda do 
automóvel em alta velocidade toca 

minimamente no chão. E a parte da roda que 
ainda não tocou, tocará num imediato que 
absorve o instante presente e torna-o passado. 

Eu, viva e tremeluzente como os instantes, 
acendo-me e apago, acendo e apago, 
acendo e apago (LISPECTOR, 1987, p. 9). 

  

Esse capítulo nasce através de pesquisa de mestrado em andamento e 

desenvolvida dentro do Grupo de Pesquisa do Espaço Biográfico e História da 

Historiografia (MEMENTO) e pretende considerar sobre uma percepção da 

escrita biográfica, a fotobiografia. Essa maneira visual de narrar uma vida é 

ainda pouco explorada e contemplada pelos estudos brasileiros, mas há com 

destaque importantes trabalhos publicados no exterior.  

Para realizar esse exercício, toma-se a fotobiografia e a biografia da 

escritora Clarice Lispector, ambas de autoria da professora Nádia Batella 

Gotlib. Pelo próprio privilégio de haver sobre a mesma personagem nessas 

duas manifestações biográfica pretende-se anunciar brevemente um 

comparativo desses dois tipos de escrita biográfica, bem como, o 

comportamento da biógrafa em cada uma das fontes elencadas. 

Para iniciar esse exercício, as palavras de Clarice Lispector no excerto 

acima, podem nos ajudar a considerar quanto a matéria prima das biografias, 

ou seja, a conjugação dos instantes da personagem biografada. Talvez então 

seja esse o trabalho de biografar: tentar capturar os instantes antes que o 

indivíduo apague-se. E como nunca, o interesse pelo outro é enorme levando 

os textos (auto)biográficos ao topo dos mais vendidos consecutivamente. 

 

 
• Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” – Faculdade de Ciências e Letras de Assis sob orientação do Prof. Dr. 
Wilton Carlos Lima da Silva.  
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A fotobiografia não seria então mais um sintoma de interesse pelo outro 

e tudo que isso envolve? E mais, uma modalidade “atualizada” da biografia 

aos tempos da sociedade da imagem? Independente da resposta pensada 

nesse momento, a fotobiografia pressupõe uma ideia da fotografia e é 

justamente na definição de Kossoy (2020, p. 77-78) que esse capítulo se 

orienta: 

Na fotografia temos o espaço recortado e o tempo paralisado. A 
imagem fotográfica remete a uma realidade ilusória, uma segunda 

realidade que é a da representação, que preserva a aparência 
(criada/ construída) do objeto: registro de algo ou alguém num certo 
lugar (espaço fotográfico) e num determinado instante (tempo 
fotográfico) de sua ocorrência. Reconhecemos, investigamos, 

identificamos a partir do que vemos: o aparente (realidade exterior). 
No entanto, somos desafiados a decifrar e descobrir o que não vemos: 
o oculto da representação (realidade interior). Podemos entender a 

fotografia como sendo um fragmento visual do mundo, mas o interior 
deste fragmento ilumina um mundo em si, além do registro, repleto de 
fatos e histórias desconhecidas, que se acumulam desde a sua gênese 
no passado: o respectivo contexto histórico, social, político, cultural da 

época  em que foi tomado o registro, a história das condições de 
produção da imagem, a história particular do objeto fotografado, 
entre outras histórias que nos são reveladas pelos livros, pelas memórias 

dos contemporâneos, pela linguagem verbal. Memórias de seres, 
paisagens, coisas e fatos, importantes ou não que, trazidas à tona, 
carregam de sentido o iconográfico. Não mais o plano da imagem 
apenas, mas a própria vida que, ao redor dela, transcorria. 

 

 Este capítulo está dividida em duas partes. Na primeira onde faz-se uma 

trajetória da biografia tentando mostrar como tornou-se possível a 

fotobiografia. Na segunda parte, apresenta-se a fotobiografia já como 

elemento do espaço biográfico e mais, como ela relaciona-se com seu par, 

a biografia.  

 

1. Da biografia à fotobiografia: um itinerário possível 

 

Podemos definir o ato de biografar como a modalidade narrativa que 

envolve a seleção, descrição e análise de uma trajetória individual ou coletiva 

a partir de diversos enfoques e metodologias. O discurso biográfico apoia-se 

antes de mais nada no vasto interesse pelo outro e tudo que isso envolve: 

experiências de vida, busca por exemplos e uma curiosidade que pode ser 

entendida como voyeurismo e bisbilhotice (SCHMIDT, 2014, p. 124-125). Esse 

boom que vivemos de publicações de teor biográfico e autobiográfico foi 
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percebido e diagnosticado inicialmente no Brasil por Angela de Castro Gomes 

(2004) no início dos anos 20001, mas mesmo agora, passados mais de uma 

década da publicação de seu texto, Escrita de si, escrita da História: a título 

de prólogo, o fenômeno continua presente, e ganha cada vez mais 

contornos.  

 Essa produção autorreferencial é versátil e pode se manifestar como a 

escrita de si, como é o caso dos diários ou ainda na constituição de uma 

memória de si, “realizada pelo recolhimento de objetos materiais [..] é o caso 

das fotografias, dos cartões-postais [..] que passam a povoar e a transformar 

o espaço privado da casa [..] etc. em um “teatro da memória” (GOMES, 2004, 

p. 11). 

Quando pensamos cronologicamente o gênero biográfico remontamos 

a Grécia do século V onde concomitantemente nasce o gênero histórico, mas 

é importante considerar que nesse período o interesse concentra-se no 

coletivo e não no indivíduo, o que justifica o pouco desenvolvimento do 

gênero nesse momento da história.  

É na Inglaterra do século XVIII onde tem-se uma especialização e 

profissionalização da tarefa de biografar, nesse cenário; o biógrafo tinha um 

papel “restritivo”, tendo como função enaltecer e propagandear a vida do 

biografado. Essas biografias ganhavam o status de credibilidade e “verdade” 

quando se realizavam através de uma minuciosa descrição do cotidiano do 

personagem e utilizando-se de documentação pessoal e se possível, 

entrevistas (SILVA, 2013, p. 27). 

 

 

 
1 Em O Desafio Biográfico: escrever uma vida, François Dosse (2009) apresenta um amplo 
quadro histórico das produções biográficas e chama o amplo interesse pelo gênero de “febre 
biográfica”, ao justificar essa posição afirma: “desprezado pelo mundo sapiente das 

universidades, o gênero biográfico nem por isso deixou de fruir um sucesso público jamais 
desmentido, a atestar que ele responde a um desejo que ignora os modismos. Sem dúvida, a 
biografia dá ao leitor a ilusão de um acesso direto ao passado, possibilitando-lhe, por isso 
mesmo, comparar sua própria finitude à da personagem  biografada. Ademais, a impressão 

de totalização do outro, por ilusória que seja, responde ao empenho constante de construção 
do eu em confronto com o outro” (DOSSE, 2009, p. 13).   
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A partir do século XIX o que se observa é um cenário mais crítico ao fazer 

biográfico, passando a considerar as particularidades dos personagens 

biografados e o seu contexto histórico, cultural e ideológico. No campo da 

legitimidade, embasado pelo cientificismo e pelo positivismo, se exige a 

demonstração de pesquisa empírica e documental e um motivo para 

realização daquele trabalho.  Nesse momento, a biografia alcança ampla 

difusão e penetra sobremaneira em várias partes do mundo – quando 

chegam a França, esses estudos ganham conotações especificas.  

Sobre a legitimidade e o reconhecimento, principalmente na 

academia, o alcance e a virada do gênero biográfico temos: 

 

Os integrantes dos Annales negaram-lhe qualquer interesse porque ela 
não permitia apreender os grandes conjuntos econômicos e sociais. 
Questionar-se sobre um homem, e necessariamente um homem 
conhecido – porque os outros raramente deixaram vestígios -, era 

desperdiçar um tempo que teria sido mais bem utilizado em encontrar 
a evolução dos preços ou a discernir o papel dos grandes atores 
coletivos, tais como a burguesia. Assim, no período entre 1950 e 1970, 

a biografia – individual e singular por definição – era deixada fora de 
uma história científica, voltada para o aspecto geral. No entanto, ela 
respondia à demanda do púbico: grandes coleções obtiveram um 
verdadeiro sucesso. Por solicitação dos editores, os historiadores, 

seduzidos pela expectativa da notoriedade – participação, por 
exemplo, no programa televisivo, sobre literatura, dirigido por Bernard 
Pivot – e o atrativo dos direitos autorais, aceitaram esse trabalho por 

encomenda que acabou por despertar seu interesse (PROST, 2012, p. 
81)       

 

Nesse período o que temos é a produção de biografias de homens 

públicos importantes. No Brasil não foi diferente e, sob a vigência do Império 

a tarefa de enaltecer o regime e seus grandes nomes ficou a cargo do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Com o advento da Primeira Guerra 

Mundial, temos uma nova fase no campo, que não mais se preocupa com 

enaltecimentos e moralismo (SCHWARCZ, 2013, p. 51). Segundo Silva (2013), é 

o momento de desencantamento do mundo, onde certezas e exatidão 

abrem caminho para imprevisibilidade, dúvida e relativismo. Nesse momento 

assistimos a uma reorganização no sentido de escrever uma trajetória de vida, 

isso porque, temos uma valorização da singularidade e das contradições dos 

indivíduos. Novas questões de ordem metodológica são lançadas, como, por 
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exemplo, a proximidade (ou não) entre biografado e biógrafo ou ainda os 

limites entre a vida vivida e a vida documental. 

[..] a biografia como objeto de estudo permite: a discussão sobre os 

vínculos sociais e históricos que se relacionam com a forma como o 

personagem teve sua obra e trajetória lembradas ou esquecidas ao 
longo do tempo; a vinculação desse personagem com diferentes 
grupos e movimentos; sua produção editorial, acadêmica e 
jornalística; o envolvimento de instituições na manutenção de 

diferentes memórias; além da promoção de diferentes eventos e de 
acontecimentos específicos, caracterizando-a como documento, 
mídia e manifestação política e cultural (SILVA, 2013, p. 30-31). 

 

Paul Eakin (2019) apresenta as “regras do jogo” para a escrita 

(auto)biográfica e afirma: o processo de autonarração é constante e 

permanente e essa narrativa sobre nós mesmo, que acabamos por construir 

mesmo sem nos darmos conta, torna-se quem somos, em um processo quase 

simbiótico. A relação de proximidade estabelecida pelo autor entre 

identidade e narrativa é justificada quando considera-se a narrativa não 

como “simplesmente sobre o eu, mas sim, de maneira profunda, parte 

constituinte do eu” (EAKIN, 2019, p.18). Desse modo, essa dinâmica “não é 

apenas uma forma literária, mas parte do tecido de nossa experiência vivida” 

(EAKIN, 2019, p.18). 

Portanto, segundo Eakin, há uma relação direta entre narrativa e o eu e 

dessa forma, falar de si é construir-se. Entretanto é justamente nesse processo 

de construção do eu que há a chamada “ilusão biográfica”: 

[..] ilusão de linearidade e coerência do indivíduo, expressa por seu 

nome e por uma lógica retrospectiva de fabricação de sua vida, 
confrontando-se e convivendo com a fragmentação e a 

incompletude de suas experiências, pode ser entendida como uma 
operação intrínseca à tensão do individualismo moderno. Um 
indivíduo simultaneamente uno e múltiplo, e que, por sua 
fragmentação, experimenta temporalidades diversas em sentido 

diacrônico e sincrônico ” (GOMES, 2004, p. 13). 
 

Com esse cenário de advertência podemos considerar a passagem em 

que Eakin traz a história de publicação e recepção do livro de memórias A 

Million Little Pieces ,de James Frey, onde está relatado a história de alcoolismo 

e vício em drogas de Frey e como ela superou esses problemas. Entretanto, o 

que parecia ser mais um livro na lista dos mais vendidos no jornal The New York 

Times e obra lida no clube de leitura da apresentadora Oprah Winfrey, passou 
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a envolver-se em grande polêmica. Após a publicação surgiram denúncias 

de Frey teria “fabricado” as histórias do livro, a fim de dar mais contornos a 

vida no mundo do crime e das drogas. A editora responsável pela publicação 

começou a receber notificações judiciais dos leitores que alegavam ter sido 

vítimas de fraude – no final, em acordo, a editora concordou em indenizar os 

que se sentiram lesados.  

Esse episódio serve para nos mostrar outra das ‘regras do jogo”, ou seja, 

“nós podemos escrever sobre nossas vidas como quisermos, mas não 

podemos esperar ser lidos como quisermos” (EAKIN, 2019, p. 36) porque entre 

outros, a autobiografia trata de verdade. É exatamente sobre isso que fala o 

ensaísta Phillppe Lejeune em seu Pacto Autobiográfico, quando estabelece, 

que a autobiografia trata de uma “narrativa retrospectiva em prosa que uma 

pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história 

individual, em particular a história de sua personalidade” (LEJEUNE, 2008, p. 

14). O texto autobiográfico ainda estabelece, segundo Lejeune,  elementos 

pertencentes a quatro categorias diferentes (formas de linguagem, assuntos 

tratados, situação do autor e posição do narrador) e juntas, podem deixar 

ainda mais claro o sentimento dos leitores quanto a obra de Frey (e a escrita 

(auto)biográfica). 

Dentro do escopo do “biografismo” temos um conjunto de 

manifestações, como a própria autobiografia, que vem crescendo 

contemporaneamente, inclusive, com o próprio uso da internet. Essas 

possibilidades de pesquisa tornam-se ainda mais vividas e plausíveis quanto 

consideramos o que Eakin diz quanto a um “viver autobiograficamente”, ou 

seja, uma vida que inevitavelmente produz vestígios (auto)biográficos – é 

justamente esse o movimento dentro do campo das publicações sobre 

biografia e autobiografia que Gomes disserta e refere-se quando fala de um 

boom. Na modernidade essa produção de vestígios torna-se mais possível e 

dinâmica, são as redes sociais como o twitter que operam com um diário ou 

mesmo o instagram, que permite a publicação e compartilhamento de 

fotografias instantaneamente e assim, o registro do dia a dia de milhões de 

usuários. 
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Há então, uma série de possibilidades não percebidas ou pouco 

exploradas dentro do campo biográfico, como a fotobiografia, ou seja, o 

cruzamento entre a narrativa biográfica e o material fotográfico. Dessa 

maneira, a fotobiografia oferece duas abordagens a ser considerada, a 

primeira delas, como fonte (de modo a se inscrever como narrativa e versão 

do passado) e/ou como objeto (como documentos ou textos sobre a 

sociedade em que as produziu e suas dinâmicas de produção, circulação e 

consumo).   

 Essa possibilidade de um gênero híbrido e seu potencial biográfico 

precisa, entretanto, ser posicionada dentro de produções já consolidadas, 

como o próprio fotolivro, haja vista, que nem todo livro com um arranjo de 

fotografias é um fotolivro ou uma fotobiografia.  

Se consideramos uma linha reta, em uma ponta há os álbuns de foto 

sem nenhuma inscrição textual e na outra ponta extrema da linha, podemos 

colocar as fotobiografias como produção heterógena que mescla texto 

(legenda com informações e trechos de cartas e obras) e material fotográfico. 

Nessa linha imaginaria há ainda um terceiro ponto, entre as duas 

extremidades, nela estão os fotolivros.  

É claro que à primeira vista essas fronteiras dentre esses “livros de fotos” 

podem parecer fluidas, mas na verdade trata-se de suportes específicos 

mesmo que exibam proximidades e até semelhanças. O fotolivro é um termo 

que em primeiro lugar, sofre uma profunda apropriação comercial, já que é 

utilizado como sinônimo de “álbum de fotos”. É comum vermos placas/ 

anúncios online oferecendo para que se “monte agora seu fotolivro”, ou seja, 

a ideia é que trata-se de um álbum de fotografias pré-concebido e dessa 

forma, o cliente ou interessado colocaria a suas fotos dentro de um modelo 

estético pré-definido e personalizável digitalmente. Em suma, a um desvio e 

apropriação do termo onde, em muitos casos, quando fala-se de fotolivro na 

verdade a referência é a um livro ilustrado com fotos como catálogos, 

portifólios e o próprio álbum.  
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O termo fotolivro então ganha popularidade e contornos a partir da 

publicação dos dois primeiros volumes da série The photobook: A History de 

Martin Parr e Gerry Badger (2004 e 2006) onde os autores trazem uma visão 

panorâmica do desenvolvimento do fotolivro e remontam sua gênese desde 

o século XIX, embora seu significado como tal só tenha sido percebido mais 

recentemente já que, como aponta o próprio Badger, já na era vitoriana 

Anna Atkins e Willian Henry Fox Talbot já faziam colagem de fotografias em 

álbuns e livros. Assim, os fotolivros  podem ser delimitados como produções 

totais, tidos como uma obra em si e fruto do apuro laboral e artístico do 

fotografo que pensa a montagem junto com o designer gráfico e o editor.  

Em artigo intitulado Por que fotolivros são importantes, o próprio Badger 

destaca ainda a própria ideia de concepção do fotolivro e diz que “o grande 

fotolivro precisa ter um tema, uma ideia abrangente” e ser “um mundo 

próprio” concebido através de uma “voz autoral única” (BADGER, 2015, p. 

135). É justamente por esse conjunto de caraterísticas que os fotolivros hoje são 

discutidos como arte e despertam o colecionismo e fetiche, já que trata-se de 

possuir entre outros, uma genuína criação.  

As fotobiografias por outro lado, conjugam seu sentido através de uma 

ordem cronológica que é a própria vida do personagem fotobiografado e o 

faz articulando o que existe na dimensão do arquivo pessoal e de um 

pensamento por imagens, onde o trabalho do biógrafo se assemelha ao do 

profissional do fotojornalismo, quanto a tarefa de contar uma história, através 

da conciliação indissociável entre fotografia e texto.   

 

2. A conjugação do instante: imagem e verbo na fotobiografia  

 

As fotobiografias podem ser compreendidas como uma nova expressão 

da escrita de si (biografia) e ao mesmo tempo como uma nova manifestação 

da escrita autobiográfica, tendo em vista, que estamos falando de uma 

coleção de fotos em que o personagem biografado é ao mesmo tempo 

sujeito das imagens e fotografo. Essa é uma manifestação privilegiada, ao 

passo, que trata-se em um primeiro momento, de uma curadoria pessoal do 
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indivíduo, ou seja, das imagens e recordações que desejava deixar para a 

posteridade e dessa forma, uma, entre outras maneiras, do indivíduo 

materializar suas memoriais. É também desse sentido que podemos afirmar 

que as fotografias possuem atributos biográficos “naturais” na medida que 

contêm informações que  identificam seus autores, a data e o local de sua 

criação, se sofreu modificações ou restaurações, a quem pertence, seu 

possível título, entre outros.   

Quando elenca-se esses atributos não pode-se deixar de considerar que 

a fotobiografia está também legada aos mesmos dilemas e vícios do gênero 

biográfico, ou seja, não é possível ter-se na narrativa visual uma totalidade da 

vida do biografado, assim como, incorrer-se na construção de narrativas 

fatalistas e que refletem uma extraordinariedade da personagem, ou seja, 

aquele indivíduo está pré-determinado aos grandes feitos que serão mostrado 

à diante. Para posicionar essa característica da excepcionalidade nata, 

quando Nádia Battella Gotlib fala da infância de Clarice Lispector, tanto na 

biografia (imagem 1) quanto na fotobiografia (imagem 2) acaba assumindo 

uma postura em que os fatos parecem inevitavelmente levar Clarice a torna-

se quem hoje conhecemos, a grande escritora brasileira e mulher bem 

resolvida.  
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Imagem 1 - Clarice como retratada na biografia  

 

Fonte: GOTLIB (2014). 
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Imagem 2 - Clarice como retratada na fotobiografia 

 

Fonte: GOTBLI (2014).  
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Quando fala de sua meninice no Recife diz o quão Clarice era sozinha 

por não ter amigos 2  para brincar, esses os rejeitavam pelas dificuldades 

financeiras que a família enfrentava e por ser ela estrangeira. Nesse trecho, a 

biógrafa opera as imagens de modo a influenciar o leitor por uma empatia 

pela jovem menina. Essa operação começa desde a escolha do título do 

subcapítulo: “quer brincar comigo?” e segue-se de uma página inteira com 

uma foto de Clarice com a legenda “Clarice menina”. A fotografia, em preto 

e branco, não ocupa a página inteira, ela está delimitada a ¼ da página. O 

resto é propositalmente vazio. A menina parece tímida diante da lente da 

câmera e agarra-se a um pequeno tronco, como se apenas tivesse a 

companhia da natureza e ali um ponto de apoio. 

Solidão e timidez são acessadas também na fotobiografia que marcam 

esse momento da vida de Clarice e para tal, retorna-se a mesma foto que 

consta na biografia, mas há outro arranjo. A Clarice não é mais “menina”, é 

apresentada como “quase adolescente, em Recife” e está posta ainda mais 

pequena, 1/6 da página e em tom sépia no canto superior direito. Há na 

fotobiografia, segundo a biógrafa, uma ordenação “calcada na distribuição 

da matéria em ordem cronológica linear em função dos lugares habitados e 

percorridos por Clarice” (GOTLIB, 2008, p. 26).   

É justamente nessa ordem que privilegia os lugares que o ½ restante da 

página apresenta uma foto aérea da praia do Carmo, em Olinda 

acompanhada da crônica “Banho de Mar”, onde Clarice fala sobre o 

aconselhamento do pai para se fazer todos os anos uma “cura de banho de 

mar” e que segundo ela, depois de começar a seguir essa recomendação 

“nunca foi tão feliz”. A fotobiografia oferece a narrativa biográfica clariciana, 

como admite a própria Gotlib (2008, p. 26) “construção da narrativa 

biográfica que não só complementam a narrativa anterior, contada, mas 

criam uma nova sintaxe, a partir do que se vê”. E dessa maneira,  na 

fotobiografia a dimensão da solidão é reduzida, está no canto da página e o 

 
2 Quando recorda-se desse momento Clarice diz : “Ah! Eu descia do andar e ficava na porta 
da escada e toda criança que passava, conforme fosse – porque o meu instinto me guiava – 

eu perguntava: quer brincar comigo? Alguns aceitavam, uns outros não. E outros, eu não 
perguntava!”. Clarice Lispector, Entrevista, MIS-RJ, 20 out. 1976.  
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que se evidencia é sua vida na grande Recife e ela está conectada aquele 

local onde admite mais tarde que “viver no Nordeste ou Norte do Brasil é viver 

mais intensamente e de perto a verdadeira vida brasileira” (LISPECTOR, 2009, 

p. 214).  

O trabalho com as imagens foi durante muito tempo rechaçado pelos 

historiadores que tinham em documentos oficiais, e escritos, sua única fonte. 

Foi sobre essa “invisibilidade do visual” que o iconográfico começou a ganhar 

espaço, embora alguns poucos historiadores já considerassem seu emprego – 

principalmente para o estudo no mundo antigo e do medievo.  

Nesse contexto das fontes visuais, temos no século XIX, a consolidação 

das técnicas que criam a fotografia e com o daguerreótipo de Louis Jacques 

Mandé Daguerre, o início do processo de mecanização e barateamento da 

imagem. A partir desse momento, a representação do “eu” é democratizada 

permitindo as camadas populares, pela primeira vez, o registro de sua 

imagem. Esse exercício da imagem e da autorepresentação que antes estava 

limitado as elites das sociedades, atende agora, a demanda da burguesia em 

ascensão com um método rápido e tido como não subjetivo. 

Essa inversão da lógica de representação levou a um esvaziamento de 

parte do poder simbólico tradicional da imagem, já que anteriormente ao 

processo fotográfico, o direito de ser pintado estava reservado as elites que 

encomendavam seus retratos de importantes artistas, alimentado uma 

estrutura pelo mecenato. Como aponta Cardoso (2008), uma característica 

marcante na lógica de circulação de informações e signos na modernidade 

e, ainda mais, na pós-modernidade é o esvaziamento do sentido não pela sua 

supressão, mas sua propagação ilimitada.  

A partir desse momento temos a formação do que o filósofo Vilém Flusser 

vai chamar de “nova idolatria” onde a sociedade predominantemente estará 

subjugada pela incapacidade de ler e decifrar os significados profundos dos 

códigos visuais. É justamente nessa perspectiva que a autora norte-americana 

Susan Sontag (1977), trabalha quando afirma que a humanidade encontra-se 

aprisionada de forma catatônica na caverna de Platão. Em primeiro lugar, 

aponta Sontag, existe uma quantidade muito maior de imagens que solicitam 
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nossa atenção e desde 1839 praticamente tudo já foi fotografado, mas a 

atividade fotográfica macula esse excesso dando aos indivíduos a sensação 

de que temos o mundo na cabeça, uma forma de antologia de imagens. O 

que se verifica é um novo código visual criado – ética do ver-, pelo universo 

da fotografia dando amplitude em noções como o que vale a pena olhar e 

sobre o que temos o direito de observar (SONTAG, 1977, p. 8). 

 

(In)conclusões 

 

A vontade de conhecer o outro é tão antiga quanto pode-se pensar e 

dessa forma, publicações de teor biográfico e autobiográfico sempre tiveram 

ampla procura o que evidentemente está refletido no boom do gênero no 

mercado editorial. As formas desse registro são diversas, como as próprias 

fotografias, esses vestígios de um “viver autobiograficamente” produzidos por 

cada um de nós e claro, com o avanço tecnológico e a democratização da 

imagem, uma produção muito mais robusta e dinâmica demostram que mais 

que fragmentos, as fotografias também são parte do discurso do eu e assim, 

da narrativa que, como afirma Eakin, estamos construindo e acaba se 

relacionando diretamente sobre quem somos e quem queremos demostrar 

ser. Uma das possibilidades para essa narrativa verbo-visual apresenta é a sua 

constituição na forma de uma fotobiografia. A fotobiografia, assim como 

outras possibilidades do gênero (auto)biográfico estão sendo percebidas 

nesse momento e constitui-se, em última análise, parte de uma constante 

“febre do biográfico”.  
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