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Editorial 

É com satisfação que apresentamos o número 33 da Revista STUDIUM patrocinada 

pelo Fundo de Investimento de Campinas (FICC) da Secretaria de Cultura/Prefeitura de 

Campinas com a poio da FAPESP e Insituto de Artes da Unicamp. Nesta edição 

procuramos escapar da recorrente sistematização que nos obriga ao pensamento 

linear e conclusivo e neste sentido este numero é o resultado da pesquisa de 

mestrado: VENDO (O) CORPO, VENDO (A) IMAGEM: a autorrepresentação fotográfica 

de mulheres e travestis profissionais do sexo do Itatinga/Campinas de Luiz Carlos 

Sollberger Jeolás. 

Uma edição invariavelmente 

sugere conteúdos orientados e ou 

revestidos de algum sentido 

daquilo que supomos ser, não 

somente a polissemia do conjunto 

de imagens, mas da própria 

polissemia das relações humanas, 

tanto para o documento como 

para os supostos objetos artísticos 

no tempo e no espaço. É mister, 

como gosta Bibia Gregori, dizer 

que o Jardim Itatinga não se fecha 

em suas Delícias. 

 
 
 
 
 

Hieronymous Bosch  
Pormenor do Jardim das Delícias Terrenas, 1504 

220 x 389m 
Óleo sobre madeira 

Museo del Prado - Madri 

Para materializarmos qualidades e problemas humanos matizados neste lugar, faz-se 

necessário recorrermos aos “ismos”, à semiótica, aos saberes psi, sócio, históricos e 

antropológicos na tentativa de desvendarmos as (i)lógicas simbólicas deste território, 

considerado, segundo as mentes mais conservadoras, o maior “prostíbulo” a céu 

aberto da América Latina. 

Para nós, é mais um local de trabalho como muitos outros e assim como disse uma das 

profissionais do sexo, colaboradora da pesquisa, um sex-office a céu aberto, ou ainda 

nas palavras de Diocleide, uma amiga que foi ao Itatinga numa ocasião de festa: Nossa, 

quanta vida! 
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O exercício dos autores convidados para essa edição foi o da apropriação das imagens 

produzidas por mulheres e travestis moradoras do Jardim Itatinga durante a pesquisa-

ação de mestrado. Mas, afinal, e a tão propalada e outorgada autonomia das imagens? 

Será que a busca de uma resultante dialógica entre forma e conteúdo se faz sempre 

necessária?  

Neste sentido, durante o exercício de ambientação ou descrição cenográfica que a 

contextualização do campo exige, retoma-se uma das mais reveladoras memórias 

vividas nesta giornatta. Dela não há “registros formais”, muito embora, o pesquisador 

estivesse com a sua câmera fotográfica FujiFinePix S5.  

Com a devida licença pedida ao fotojornalismo, me contive e, incrivelmente, nada 

cliquei. Pode ser que dia desses alguns frames apareçam. Enfim, uma insólita memória, 

delicada, volátil, um sentimento de desrealidade, como diria Barthes. Chromes, 

Netscapes, Mozzilas e Explorers, conheçam a história: “A morte do aplique que virou 

crack”. 

Fani, a querida Fanny Delaine de Barewelch: “nome completo por favor”, como 

sempre pedia foi, dentre todas as profissionais do sexo, uma das mais participativas e 

a que mais respondeu ao estereótipo da vida de uma travesti profissional do sexo e  

viciada em crack. 

 

Foto de Fanny Delaine de 
Barewelch 

 

Era um dia de semana quente em Campinas, de sol a pino. A irmã de Fani, o cunhado, 

sete ou oito pessoas moradoras do Jardim Itatinga e eu estávamos naquele cemitério 

com muitas covas rasas e públicas para indigentes, embora ao morrermos nos 

tornarmos todos. 
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O silêncio estava explicitado nas apresentações e as graças, já reveladas nas saudosas 

memórias. Denise Martins, travesti colaboradora e uma das principais articuladoras 

política do Itatinga, no caminho do corpo à cova conta que Fani havia recém-adquirido 

o desejado aplique de quarenta centímetros para o cabelo: durante uns dois dias, só 

deu ela lá, no Jardim das Delicias, batendo o cabelo. Em nossa conversa, Denise 

continuou: cheguei a imaginá-la destroncando o pescoço, Nenê, de tanto que batia o 

cabelo. Rimos, rimos muito enquanto andávamos com as mãos nos lábios.  

Denise disse que ela gastou todo o 

dinheiro dos últimos programas no tal 

aplique, até o do aluguel. Infelizmente, 

Fani não aguentou ficar sem as pedras de 

crack, continuou Denise: rifou o aplique, 

vê se pode? No dia seguinte, anterior ao 

velório, fora encontrada morta em um 

quarto de motel no Itatinga, depois de 

alguns clientes e cachimbadas. 

 
 
 

Fanny Delaine de Barewelch 
Foto de Denise Martins. 

 

No caminho, já bem próximos à cova, começamos a rir novamente e a nos perguntar: 

afinal de contas, quem havia ficado com a maior parte do aplique? Até hoje não 

sabemos em que cabeças aqueles fios estão batendo. Também não sabemos se os 

cruzeiros que Fanny nos descrevia em pormenores e com requintes de detalhes eram 

resultado de viagens ou de seu rico imaginário. Não importa, assim como não 

importava. O simples fato de narrá-los nas mesinhas do bar entre latinhas de cerveja já 

nos deixava felizes. E o sol, somente ele, a pino, sempre como testemunha. 

Ao contrário da pesquisa de mestrado que priorizou a seleção de fotografias feitas 

pelas mulheres e travestis do Itatinga, os ensaios a seguir foram organizados a partir 

da escolha de cada um dos autores convidados para compor esta edição. Eles/elas 

tiveram como ponto de partida um conjunto de imagens do material da referida 

pesquisa editado por mim e por Fabio Gatti.  

Fernando de Tacca, querido mestre e editor-chefe da STUDIUM, entre tintos de 

veranos e jamon serrano quando de seu encontro com Luiz Carlos Sollberger Jeolás em 

Madri para também trabalharem, escolheu como capa desta edição, talvez aquela que 

seja a imagem síntese de todo o processo. Sua escolha se deve à sua argúcia e 
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memória (a)efetiva. Trata-se de um autorretrato de Jocasta, que nos deixa a dúvida se 

o creme encontrado em sua face era cera depilatória ou esperma. Tacca havia acabado 

de assistir “A Pele que Habito”, filme de Pedro Almodóvar lançado à época, inspirando-

o a discorrer sobre a fotografia e as várias camadas dérmicas que podemos assumir. 

Lygia Arcuri Eluf toma o espaço como ponto de partida de sua reflexão e sugere que o 

espaço da paisagem sem bordas ou limites traz à consciência uma compreensão 

estética por parte das colaboradoras da pesquisa.  

Iara Beleli mescla sua memória a duas  fotografias, vestidos de noivas e de primeira 

comunhão para o ensaio nas passarelas das imagens escolhidas.  

Fábio Gatti se dá ao direito de criar uma prosa entre quatro entidades: ficção, 

realidade, interpretação e lugar.  

Bibia Gregori comprova que, para além das objetividades que o rigor acadêmico pede, 

é possível revestir uma análise com sensibilidade e sagacidade. 

A edição de Alê Poeta para o vídeo inédito aqui apresentado, mostra o material 

captado e roteirizado por Jeolás em um dia na vida de Jocasta e revela as 

contingências de gênero no cotidiano de uma travesti. Rastros, fragmentos e histórias 

de uma vida. 

Fique agora com a edição 33 da revista STUDIUM (Por/Eng). Nela você poderá navegar, 

graças ao cuidadoso trabalho de Lygia Nery, pelos ensaios dos autores e seus 

depoimentos, assistir ao vídeo de Jocasta e fazer um tour pela exposição virtual/3D 

montada por Rogério Simões da Cunha. Aproveitem! 

 
Luiz Carlos Sollberger Jeolás (Nenê)  
Editor  
 
Fábio Gatti 
Coeditor 
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As peles que habitamos...1 

Fernando de Tacca2 

 

Que peles ou camadas habitamos em nossa vida social? Quantas camadas superpostas 

temos nos nossos papéis sociais do dia a dia? Quais são nossas peles ou nossas 

camadas? Qual a origem da necessidade de sentirmos essas múltiplas camadas? 

O importante é o que a foto mostra ou o que ela não torna visível? Ou, ainda, o que 

lhe escapa e não podemos reter, aquilo que está fora da imagem? Penso que, mais do 

nunca, a imagem e, particularmente, a fotografia, nos dias de hoje, apresenta um lugar 

do indizível que escapa conotações superpostas, mesmo que traga consigo uma inércia 

indicial de quase dois séculos. 

Como podemos nos aproximar da persona, como face externa da psique (Jung), em 

uma fotografia endógena de um sujeito em lugar de fronteira na sociedade? Quais as 

pulsões que levam um autorretrato, no qual uma parte se oculta e não se revela?  

Quais são suas peles e camadas? Quais são seus arquétipos de anima e animus, suas 

fronteiras de gênero? 

Não tenho respostas claras para essas perguntas, mas somente indagações sobre um 

estado de estupor ou paralisação ao ver um autorretrato com tal força dramática, que 

nos importuna, de certa forma, ao mesmo tempo em que nos questiona. Existe um 

evidente desconforto na imagem, um desafio ao olhar. O ego realizador da imagem 

autorrepresentada não se mostra totalmente, não se deixa ver para um olhar ingênuo 

ou de passagem, talvez seja uma forma de resistência e de refúgio, ou ainda de 

mistério que nos diz: absorva-me ou te devoro. 

                                                           
1
 O título faz referência ao novo filme de Pedro Almodóvar: “La piel que habito” (2011), que 

trata de questões contemporâneas sobre gênero. 

2
  Fernando de Tacca é fotógrafo e professor na UNICAMP. Foi contemplado com o Prêmio 

Marc Ferrez de Fotografia (FUNARTE) nos anos 1984 e 2010, e com a Bolsa Vitae de 
Artes/Fotografia 2002. Em 2006 recebeu o Prêmio Zeferino Vaz de Reconhecimento Acadêmico 
e ganhou o Prêmio Pierre Verger de Ensaio Fotográfico (ABA). Em 2011 recebeu a Bolsa de 
Produtividade Científica na área de Artes do CNPq. Publicou dois livros: A Imagética da 
Comissão Rondon (Papirus, 2001) e Imagens do Sagrado (Unicamp/Imesp, 2009). Atualmente 
reside na Espanha (2011) com bolsa FAPESP de pesquisa no exterior. Criador e editor da revista 
Studium. 
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A imagem que se dá a ver mostra um processo de transformação, algo que ainda não 

é, mas ao mesmo tempo se processa como o lugar do não visto, do não apresentável 

aos nossos olhos. A proximidade íntima da autorrepresentação impacta nossa 

sensibilidade e os resíduos faciais deixam inúmeras dúvidas sobre sua materialidade. 

Podemos exercitar nossa imaginação para muitos elementos físicos que podem ter 

textura e densidade semelhantes, com a camada residual na face visível, mas, 

perguntamos: isso é importante? A revelação de tal materialidade é importante para o 

significado da imagem? Parece-me que não, pois podemos significar pela 

materialidade, e estamos procuramos o imaterial da imagem. 

 

Assim, da mesma forma, o olho se esconde em uma grande mancha escura, como uma 

caverna natural produzida pela pouca luminosidade (não é um óculos escuros) e 

parece olhar para nós desse lugar; ele (o olhar) existe na profundidade do ser, e quem 

o quiser encontrar terá de habitar suas próprias peles e penetrar na escuridão de sua 

própria caverna. 

A análise de autorrepresentações endógenas se esbarra em encontrar determinadas 

peles e camadas no ser que as habita, e, talvez, somente possamos nos aproximar 

conhecendo os seus desejos e pulsões, suas insatisfações e seus prazeres, suas 

angústias e seus êxtases. 
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Algumas imagens contêm propriedades e qualidades de sintetizar e condensar 

determinados fatos ou eventos sociais, pela sua capacidade crítica de deslocar nosso 

pensamento para o desconforto do indizível. Podemos explorar nosso afeto e nossa 

capacidade de compreensão do outro, ao deixarmos levar para o que seria essa tal 

caverna, ou seja, procurando nossas próprias cavernas inexploradas. O encontro com o 

outro, mesmo imagético, pode ser dialogicamente um encontro consigo mesmo, 

transformando os dois lados: de quem se mostra ou se esconde, e de quem tenta 

revelar, pois sem revelações não nos encontramos. 

A imagem síntese tem tal potência de conjugar inúmeras outras imagens do mesmo 

contexto social, histórico ou psicológico, pois nela encontramos uma (des)ordem de 

possibilidades no processo de naturalização da imagem. São fotografias da ordem da 

indagação ou da imagem pensativa, como afirma Barthes. Estamos frente a uma 

imagem fotográfica com essa singularidade, que potencializa qualquer outra que 

esteja ao seu redor, ou seja, dentro do contexto da pesquisa na qual foi forjada. 

O denso vermelho do gorro contrasta com as sombras da habitação, e nos traz 

sensações simbólicas de vida e de perigo, de existência e de sobrevivência. Oculta 

também uma aproximação natural com o rosto, pois sem os cabelos ficamos mais 

ainda distantes de um reconhecimento da persona. Sua boca fechada quase 

forçosamente, também aparece como barreira para penetração no ser que habita tais 

peles e camadas. Não é muito fácil lidar com nossa percepção, ao ficarmos olhando 

por muito tempo essa perturbadora imagem; algo perpassa o sombrio, e a imagem 

não é passível de compreensão pela descrição. 

O que mais no indaga pode estar exatamente onde possamos encontrar respostas, no 

que não se dá a ver, na face oculta, ou no duplo que se esconde. Nesse lugar invisível 

mas complementar, talvez possamos tentar colocar nossa própria face, não como 

duplo, mas como sujeitos de uma mesma sociedade, na qual todos esses valores 

explícitos e implícitos são massacrados por valores morais que se sobrepõem na 

dominação ideológica das questões de gênero, afinal, qualquer lugar de fronteira 

sempre foi perigoso para os poderes institucionalizados. 
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Conversações ´Lá´ Fotografia 

Fábio Gatti 3 

ideologia, eu quero uma pra viver. 

Cazuza e Freját 

 

Era uma manhã leitosa. A luz estava difusa, o clima sutil e o vento oriundo do 

leste. Esperava-se por uma boa foto, porém o obturador foi incapaz de manter 

quaisquer velocidades hábeis o suficiente para perceber e gerar imageticamente a 

cena ocorrida ali. Desse encontro restou apenas a ata não assinada das conversações 

sobre a imagem fotográfica. Tem-se a comprovação deste encontro em um livro 

bastante antigo e raro, intitulado “Discursos da Imaginação”, cujo autor jamais foi 

descoberto; tampouco outro exemplar desta publicação foi visto. O questionável é 

saber o limite - se é que ele existe - entre a Realidade e a Ficção e a existência de um 

Lugar e da Interpretação, todas como entidades fixas ou cambiáveis. Resta-nos 

verificar, nas linhas que se seguem, algo vago ou preciso sobre a fotografia. A conversa 

entre estas quatro entidades nos dará subsídios para pensar a imagem. 

Narrador: O encontro deveria ter se iniciado às cinco horas e quarenta e cinco minutos 

do horário celestial. Houve um atraso porque Realidade não sabia mais onde estava.  

Já se encontravam a postos Ficção, Interpretação e Lugar. Este dava sempre sinais de 

sua onipresença, pois em certos momentos suas palavras eram ouvidas após longas 

pausas. Era sua contínua e ininterrupta necessidade de concentração. Quando 

Realidade chegou, Ficção se pôs a rir desenfreadamente e, já com dores de facão, não 

conseguia conter sua inexplicável felicidade. Ignorando o fato, todos preferiram iniciar 

com as conversações. Já passam das sete horas. Nenhuma palavra foi dita antes da 

presença de todos. O que existiu na tela do cronômetro de registro de atrasos foi uma 

sucessão de números sem zeros posteriores ou anteriores. 

Realidade: Primeiramente desculpem-me pelo atraso, mas errei o caminho após este 

novo advento tecnológico. Hoje em dia me perco muito mais facilmente. Mas o que 

seria de mim sem a dúvida? Pior de tudo é saber que esse mundo-imagem possui a 

terrível promessa de sobreviver a todos nós (SONTAG, 2004, p.22). 

                                                           
3
 Doutorando em Artes pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas. Mestre 

em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Especialista em 
História e Teorias da Arte e em Fotografia, ambas pela Universidade Estadual de Londrina. 
Bacharel em Desenho Industrial pela Universidade Norte do Paraná. 
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Ficção: Não creio nisso como algo ruim. Pense você, com seus botões – que não são 

pequenos –, quanto da vida você possui. Por anos me questionei sobre seu 

posicionamento neste mundo, principalmente quando esteve ao meu lado. Engraçado 

é integrar esta transformação dos meios fotográficos. Ao contrário de você, Realidade, 

sinto-me muito à vontade em transitar entre existir e enganar. Mesmo porque, 

devemos pensar “que a fotografia não mente, mas os fotógrafos decididamente sim” 

(FONTCUBERTA, 2010. p.10). 

Realidade: É óbvio que tal sobrevivência das imagens não é ruim, o único problema é 

permanecerem mais do que eu. Lembra-se do que houve com Verdade? Até hoje está 

acamada. Quase morta. Por isso nem compareceu. 

Interpretação: A dúvida jamais foi uma conquista sua, Realidade. Não jogue com 

argumentos alheios. Pelo menos conseguiu admitir seu medo de ser menos durável 

que a própria fotografia. Essa honestidade assusta quando vinda de você! Sua 

personalidade é marcada pela febre. Nosso mundo se modificou completamente. O 

que outrora possuía contornos definidos, atualmente é mistura. A busca de vocês, 

contrariamente à minha, é definir, demarcar, protocolar. É um desejo pelo fixo. 

Cuidado! Assistimos ao exemplo de Verdade. Seu câncer foi querer estar acima de 

tudo e de todos. A moléstia de si é a única cura possível. Eu estive sempre de 

prontidão quanto à audácia. Alegro-me ao perceber sua consciência sobre a mentira, 

Ficção. Assim como mentir está no homem, também todas as outras necessidades e 

conceitos. O objeto é sempre ele próprio até intervirmos com nosso olhar. A 

subjetividade é a mãe de todas as interpretações.  

Realidade: Você fala como se não buscasse a verdade! 

Interpretação: Busco compreender a presença de múltiplas verdades, sempre em 

minúsculo! Nunca estive de mãos dadas com Verdade como você! Sempre soube de 

suas pretensões para comigo. Está ao meu lado quando lhe convém, ou pensa que não 

enxergo? Lembre-se sempre do exemplo de Kant sobre o belo! Este nunca está no 

objeto, mas sim no sujeito que o vê. Assim é também a verdade. Assim também sou 

eu! 

Lugar: Ao ouvir tudo isso, me ponho a pensar... Sabem como é complicado pra mim 

uma tarefa dessas... Desculpem as pausas, mas elas são infindáveis. Tento concentrar-

me eternamente, mas existo aqui, lá, ali e acolá simultaneamente. Daí minha 

dificuldade em ser e estar... Fui eu quem direcionou o olhar de vocês para pensar este 

conjunto de quatro jogos de fotografias. É possível notar a coexistência de lugares 
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distintos e análogos. Tudo é lugar. Sou “espaço ocupado; ponto de observação; 

povoado, localidade; cargo; posto; ordem; sítio; local; trecho ou passo de um livro; 

circunstâncias especiais de alguém; destino.” (FERNANDES, LUFT e GUIMARÃES, 1991).  

Ficção: Ah, Interpretação, você também é uma mentira! 

Interpretação: Sou sim, desde que a mentira seja uma verdade para quem mente! Está 

difícil compreender meu caráter múltiplo? Esse é o problema para aqueles que 

ignoram a diferença! “Interpretar é uma tal forma de conhecimento em que, por um 

lado, receptividade e atividade são indissociáveis e, pelo outro, o conhecimento é uma 

forma e o cognoscente é uma pessoa. [...] interpretar é captar, compreender, agarrar, 

penetrar.” (PAREYSON, 1993. p.172) 

Realidade: Então fixemo-nos neste conjunto de imagens. Nada mais são do que 

representações de espaços e coisas reais. Eu estou neles, ou melhor, eles só o são 

porque eu existo! 

Interpretação: Sua pretensão é o pior dos hábitos! 

Ficção: Eu também estou ali, veem? Sou as cores, sou o onírico, sou até mesmo um 

lugar-tenente! 

Lugar: Tudo o que dissestes, eu quem o sou! Exceto pelo lugar-tenente, o deixo para ti. 

Não sou provisório e nem tomo o lugar de outrem. Por isso você usa o véu, pensa 

esconderes seu rosto, mas todos sabem de ti, Ficção!......... Observo em vocês, 

Realidade e Ficção, um pensamento ainda muito atrelado à forma... Releiam Allan 

Kaprow, quando fala sobre Pollock e entendam que “é necessário se livrar da idéia 

usual de ‘Forma’, i.e., como começo, meio e fim, ou qualquer variante desse princípio 

– tal como a fragmentação.” (FERREIRA e COTRIM [Orgs], 2009. p.41)... Aqui a pintura 

é de luz! Pensem na forma pareysoniana, orgânica, mutante, formativa... 

 

 
 

 

Interpretação: Sou contigo, Lugar. Entendo sua postura e concordo com seus 

conceitos. Lutamos com base em ideais irmãos. Nesse conjunto de fotografias posso 

ser qualquer coisa, mas não posso ignorar a sua presença. Você é e está 

marcadamente presente no passeio do casal pela floresta, na ave defunta que ainda 
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abre sua asa, na praia esverdeada, nas casas-miragens, no céu azul de Klein sujo pela 

nuvem, no negrume rasgado pela luz, no desejo da boca, no entrelaçamento das 

pernas, no sexo e no corpo; nas planícies ora defumadas, ora contornadas pela 

eletricidade da qual os homens se honram, ora majestosa pela ação da natureza e dos  

 

fenômenos físicos da luz que constroem o arco-

íris. Onde será o início e o fim dele? Onde está o 

seu começo, o seu meio e o seu fim, Lugar? Você 

é como a formatividade escrita e pensada por 

Pareyson! Eu mantenho meus laços com a 

imaginação, pois sei que “transportados pela 

imaginação (efetiva) nós obtemos vida, aquela 

mesma vida que é a própria obra absoluta” 

(KLEIN apud FERREIRA e COTRIM [Orgs], 2009. 

p.64) 

Realidade: Percebes como descreves as coisas 

em seus aspectos reais? 

Interpretação: Você é tão rígida que não 

compreende a moleza. Não serei eu a ensinar-te. 

Perceba você o quanto as coisas estão fora de ti! 

Não seja tola. Exorto-te há anos sobre isto e 

muito mais, em vão.  

Ficção: Infelizmente meu fardo é estar ao seu 

lado, Realidade. Mas eu apreendo os conceitos e 

necessidades sobre os quais Interpretação e 

Lugar dizem. Hoje em dia inexistem entre nós 

quaisquer limites, somos praticamente a mesma 

entidade, como a doença contemporânea da 

bipolaridade. A diferença entre nós é sua 

prepotência! O tal paradigma nos tornou 

siamesas. Saiba que “toda fotografia é uma 

ficção que se apresenta como verdadeira” 

(FONTCUBERTA, 2009. p.14).  Eu,  e  somente  eu,  
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me encontrei com o Oráculo. Ele apenas me lançou a questão: qual a diferença entre 

verdade e mentira? Agora, vivendo contigo, sei menos ainda a resposta. O zero como 

lugar-tenente expandiu-se à fotografia digital. Ele é o meio entre o um positivo e o um 

negativo. Meio não apenas por estar entre eles, mas por levar de um ao outro e vice-

versa. Você, Realidade, ainda não enxergou que o nosso meio é oferecido pela 

Interpretação. Você ainda é por demais bressoniana. Que instante?! Estas fotografias 

oferecem a possibilidade de adentrá-las por diversas beiradas, não precisam de 

instantes. Eu prefiro estar no ar, na água, no escuro, sempre atrás do véu. Você, 

sempre se exibindo.  

Lugar: Dobro minha coluna e flexiono meus joelhos a ti, Ficção. O problema mais geral 

é a fixação do homem por algo conhecido, já visto... O martírio desses descendentes 

de Prometeu é não usar o fogo corretamente... Ao restar-lhes a esperança na Caixa de 

Pandora, ainda esperam reter o mundo... Disso você deveria vangloriar-se, Realidade, 

sua fotografia jamais existirá e, sendo assim, no mundo de hoje, não ser fotografado 

significa inexistir. Perdoe-me a franqueza e a crueza dessa informação... Ao contrário 

de ti, quem realizou este conjunto de imagens sempre existirá, pois se “fotografo, logo 

existo” (idem, 2010. p.17). Elas, as participantes do trabalho existem sim e não lhe 

deram oportunidade de florescer nua em suas imagens. Falam mais de sua 

subjetividade, permitem-se ver e experimentar... Além do mais, Beuys disse certa vez, 

que todos são seres de criatividade. Prefiro não discordar! 

 

 

 
 

 

Realidade: Eu indico tudo na imagem. Não percebem os índices? Os referenciais? A 

representação? Indico até mesmo o lugar! 

Interpretação: Você não poderia indicar tudo, porque a câmera vê além do olho. 

Existem contornos para ti indefinidos. A fotografia proporciona modificar, inventar o 

mundo e não retê-lo! Sei da dificuldade em aceitar tua nova condição dentro da 
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imagem, mas deverias tentar ao invés de manter-te estática no eco de seu passado. 

Muda-te pra cá, conosco! Sabes que precisamos de ti, mas não de tua febril 

arrogância. Abandone o ‘lápis da natureza’. Veja que até mesmo o mundo quando 

fotografado não é mais mundo; quando uma pessoa é fotografada não é mais pessoa, 

contudo quem fez a imagem continua a ser quem a fez. Esse lugar é insubstituível. Não 

ovaciono a autoria, entenda bem, mas sim o lugar de ser no mundo. 

 
 

Narrador: As conversações foram além deste ponto, pois logo se deturpou o foco 

principal. Fica-me a impressão das fotografias como lugar de todas as entidades e 

tantas outras possibilidades derivadas daqueles que porventura venham a observá-las. 

Dos quatro pontos cardinais, mais o ponto onde você está, tem-se a ideia de poder 

chegar lá. “Ao lá, em português, dispensado de ser o aqui do outro, ficou reservada 

uma distância que é, e ao mesmo tempo não é, indicativa. Lá pode ser um lugar 

determinado, mas também é, simultaneamente e sempre, um lugar incerto, todo ou 

nenhum lugar, uma distância física e imaginária, um lugar solto e sozinho no espaço e 

também no tempo” (Jaffe, 2010. p.67). Onde está o Lá fotográfico? 
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Sonhos de passarela 

Iara Beleli4 

 

A interpretação de imagens, de documentos, de eventos..., diz muito do lugar de fala 

do narrador. Há tempos, meu lugar de fala é perpassado pelas preocupações com a 

diferença, ou como os “diferentes” são instigados a se tornarem “iguais”, de forma a 

não explicitar demasiadamente a contestação de normas estabelecidas. Neste 

pequeno ensaio, faço uma reflexão de duas imagens. Levei dois dias para escolher 

entre setenta fotos, e todo o tempo buscava, silenciosamente, o que teria me levado à 

escolha de uma, em detrimento de outra. A dúvida se esvaiu quando estabeleci uma 

conexão entre elas. Na primeira, duas meninas aparecem em trajes de primeira 

comunhão; na segunda, um vestido de noiva em uma vitrine. Os trajes de noiva e da 

primeira comunhão guardam algumas semelhanças. Em ambas as situações, as 

meninas, e depois as mulheres, ganham centralidade, o que talvez as torne as maiores 

responsáveis pela perpetuação do compromisso e da fé. Os simbolismos – por vezes 

cristalizados – desses eventos são parte dos “significados compartilhados” (Vagner, 

2010) em uma cultura. 

 

 
 

                                                           
4
 Doutora em Ciências Sociais. Pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero – Pagu/Unicamp. 
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As imagens foram captadas por travestis em dia de passeio a São Paulo para visitar o 

Museu da Língua Portuguesa e à “rua das noivas”5, ambos na cidade de São Paulo. 

Arrisco uma interpretação desses olhares e, mais ainda, uma conexão entre eles. 

Notem que marco “uma”, porque certamente as interpretações, muitas e variadas, se 

conectam com as trajetórias de vida de quem fotografa e de quem interpreta a foto. 

Começo pela minha leitura. 

 

 
 

Se para muitas meninas o ritual da primeira comunhão se apresentava como um fardo, 

outras o ressignificavam. No final da década de 1960, em uma cidade do interior do 

Estado de São Paulo, vivenciei, com um grupo de amigas, o ritual da primeira 

comunhão. Menos do que a fé – existente, mas não central –, nossos sonhos de 

passarela se concretizavam, mas iam além. As aulas de catecismo eram um lugar que 

permitia estar mais tempo em contato com os meninos, estendendo o flerte para além 

do espaço escolar. Em minha imaginação de um tempo passado, mas certamente 

informada pelo presente, a atração pelo “outro” era exclusivamente heterossexual. No 

entanto, pela centralidade que as meninas ganhavam na preparação do evento – o 

frisson na escolha de modelos dos vestidos e seus adereços –, não passava 

despercebido o olhar de certa “inveja” de alguns meninos. Quando pegos em flagrante 

                                                           
5
 Em toda sua extensão, a rua São Caetano – situada próxima ao metrô Luz na região central de 

São Paulo – é conhecida pela enorme quantidade de lojas de vestido de noiva, incluindo trajes 
para noivos, padrinhos, pajens, madrinhas e acessórios – de sapatos a arranjos de cabeça. 
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desejo de sonhar com essa centralidade, os meninos eram alvos de comentários 

jocosos, o que os obrigava a voltar ao lugar que “lhes competia”, neste caso, de meros 

coadjuvantes. O sexo definia com o quê e com quem sonhar! 

Um ponto alto na preparação era a permissão para usar guirlandas ou grinaldas, em 

alguns casos, as mesmas usadas pelas mães ou avós em suas bodas. Em busca deste 

acessório especial, baús e memórias reviradas evocavam lembranças de momentos 

percebidos como únicos. Primeira comunhão e casamento se encontravam em tempos 

e espaços distintos, como se o primeiro evento já fosse uma preparação para o 

segundo, destino “apropriado” para a maioria das mulheres.  

Uma de minhas madrinhas se destacava naquele contexto. Dolores era assídua 

frequentadora dos trens que percorriam a estrada de ferro Ribeirão Preto-Rio de 

Janeiro, em meados dos anos 1960. Na volta de uma dessas viagens, ela narrou 

entusiasmada sobre uma peça de teatro que tinha chamado sua atenção pelo nome - 

Vestido de Noiva.6 Como “modista” (hoje seria estilista) de vestidos de noiva para as 

filhas de fazendeiros do café, suas viagens ao Rio de Janeiro eram uma forma de 

atualizar suas próprias criações, além de colocá-la em destaque. As percepções dos 

homens, nunca anunciadas diretamente, beiravam a recriminação – “muita liberdade”; 

as mulheres, entusiasmadas, estavam sempre dispostas a “conhecer” um pouco mais 

do Rio de Janeiro através de suas histórias, ora com certo orgulho, ora com certa 

inveja.  

Durante a narração da peça de Nelson Rodrigues para um grupo familiar em almoço de 

domingo, sem se dar conta (ou se fazendo de sonsa), Dolores utilizou motes da 

encenação da peça para iniciar uma conversa sobre traições, desejos, castigos, vícios, 

que serviram como “carapuça” para muitos homens ali presentes, incluindo seu 

próprio marido que, constrangido, alegou ter compromissos inadiáveis para se 

ausentar antes da sobremesa. Dolores falava de algo que muitas mulheres dessa 

família cochichavam pelos cantos, mas que terminava em uma frase inesquecível: 

“ruim com ele, pior sem ele”. O “pior” remetia ao imaginário da “mulher largada”7, 

situação que ultrapassava questões financeiras – muitas das mulheres dessa família 

                                                           
6
 Texto de Nelson Rodrigues encenado pela primeira vez no teatro em 1943, na cidade do Rio 

de Janeiro, sob a direção de Ziembinski. Parte da obra do polêmico autor, incluindo Vestido de 
Noiva, foi transformada na série de televisão A Vida Como Ela É..., transmitida no Brasil em 
1996 no programa Fantástico (Rede Globo) e reapresentada em janeiro de 1997 e em julho de 
2001. 
7
 Agradeço à Aline Tavares por me chamar a atenção para essa expressão recorrente na época.  
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ganhavam seu próprio dinheiro, incluindo a própria Dolores, e eram proprietárias de 

suas casas antes mesmo de se casarem. 

Neste início do século XXI, mais de cinquenta anos depois, o casamento é um evento 

ainda muito celebrado. Bons exemplos aparecem nas novelas que, em um continuum 

de ficção e realidade, celebram as uniões e toda a parafernália que lhe é peculiar. Os 

finais de novela, com raríssimas exceções, reservam o momento de ápice ao 

casamento, no geral, do par central da trama. O restante do elenco, com pompa e 

circunstância ou de maneira discreta, também estará fadado à formação de par. Mais 

recentemente, nessas narrativas novelescas, é melhor estar em par do que estar só, 

mesmo que o/a parceiro/a seja do mesmo sexo, como se a união, pensada como 

monogâmica, regulasse de alguma forma as imaginações orgiásticas das relações 

homossexuais (Beleli, 2009). 

Aos/às “marginais” resta a “solidão”, sinônimo de estar sem par (Gonçalves, 2011). 

Estar só é a punição para personagens considerados fora das normas e aí começa a 

confusão. Ladrões, assassinos, trapaceiros, que podem e devem ser punidos pela lei, 

são colocados ao lado de prostitutas e travestis. Travestilidade, não raras vezes, 

aparece como sinônimo de prostituição (Pelúcio, 2009), e aqui se juntam dois potentes 

estigmas: ser pensada como prostituta e apresentar uma corporalidade que questiona 

a coerência entre sexo, gênero e desejo (Butler, 1990). Esse questionamento na 

maioria das vezes é explicado como “loucura”, falta de moral, de fé, de vergonha. 

Poucos discursos midiáticos mostram travestis em espaços lúdicos – como em viagens, 

fotografando; quando tentam, geralmente deslizam para associações à miséria, à falta 

de uma sólida referência familiar, às drogas... (Beleli e Olivar, 2011). 

Ao final deste texto, fiquei me perguntando por que as travestis escolheram fotografar 

trajes que remetem a eventos com tal reconhecimento social e cristalizados no tempo. 

Escolher eternizar em uma foto, as meninas na primeira comunhão, talvez seja uma 

forma de tornar presente algo que, no passado, provavelmente algumas viveram como 

impossibilidade. No presente, o vestido de noiva – eternizado como o símbolo de 

uniões, geralmente visibilizadas na equação amor/afeto/ práticas sexuais – talvez seja 

uma forma de contestação. Uma forma de dizer “eu posso”, também através da roupa 

que produz feminilidade, estar inserida em um “padrão” de feminilidade.8  

Independente de querer ou não se casar, o frisson de “experimentar” vestidos de 

noiva, mesmo através de uma foto, talvez entre na imaginação como possibilidade de 

                                                           
8
 Agradeço a José Miguel Olivar por ter me chamado a atenção para esse ponto. 
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efetuar compromissos, que podem ser com possíveis parceiros, mas 

fundamentalmente remete ao reconhecimento social de um grupo tão vilipendiado. 

Se essa interpretação é factível, temos aqui um paradoxo. Nos sonhos de passarela – 

ser protagonista em eventos consagrados –, o vestido de noiva entra no imaginário 

daquilo que torna o diferente igual, mas é justamente essa diferença que desestabiliza 

pares de oposição, que encapsulam os sujeitos em lugares determinados, a partir de 

seus corpos, sexos, gêneros, desejos... O reconhecimento do embaralhamento dessas 

categorias dificilmente se daria através do casamento, cuja premissa está na 

constituição do par heterossexual, mas sonhos são sonhos! 
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O espaço da paisagem, sem bordas ou limites 

Lygia Arcuri Eluf 

 

A percepção da paisagem não é apenas a experiência da existência e da transformação 

das coisas num espaço determinado: é a experiência de um espaço que acontece. A 

experiência tal como ela é, de estar entre e no meio do acontecimento multiforme das 

figuras espaciais. Algumas dessas seqüências fotográficas tratam da paisagem 

(seqüências 01, 02, 03, 04, 05).  
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Explorar o espaço com os sentidos - onde prevalence o olhar; medir as distâncias e 

compreender a localização, marcar o território e construir um mapa: é disso que 

tratam essas imagens.  

O sentido dessas ações está na intenção de nos introduzir nessas paisagens 

esteticamente construídas, seja no tempo real ou no metafórico. Real, no sentido 

literal, de abandonarmos as quatro paredes e saírmos ao ar livre (condição necessária 

porém não suficiente para as imagens que se apresentam) e metafórico, quando nos 

movemos nesse espaço e compreendemos que as orientações pragmáticas que 

determinam nosso comportamento no tempo e no espaço não são mais suficientes. 

Tornamo-nos receptivos às presenças irregulares, estranhas, e algumas vezes bizarras, 

que habitam essa paisagem. São como cenários estáticos por onde se move o 

observador. O homem ausente, mas todo ele na paisagem.  Esse cenário de 

acontecimentos que afeta a atividade e a sensibilidade desse homem. 

A gestão existencial e cultural, individual e social desses personagens é a consciência 

estética das formas, e isso transparece nas imagens. Não se trata apenas da 

organização dos objetos no espaço: o que importa são as propriedades simbólicas que 

unem tais objetos. Seus significados se organizam por si, porque estão vivos. São as 

manifestações visíveis e vividas que constituem tais paisagens. A paisagem fotografada 

é a concretização dos vínculos que se estabelecem numa ordem que revela uma 

percepção de mundo específica. 
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A existência de cada um de nós acaba vinculada ao espaço que habitamos. Nossas 

referências, afetividades, desejos e frustrações se tornam representações físicas, 

ancoradas nos objetos, cores, cheiros e formas com as quais ocupamos nosso lugar no 

mundo. Em diferentes dimensões, e de diferentes modos, tratamos de registrar ou 

personalizar nossa passagem pelo mundo. 

 

 

 

Essas imagens apresentam antes de tudo um questionamento de identidade que se 

reflete no espaço que habitam: despersonalizado, desestruturado e povoado apenas 

por fragmentos de referências pessoais.  

O olhar condutor da cena registrada por meio da fotografia - e nesse caso ouso afirmar 

que (esse olhar) foi determinado pela inteligência e sensibilidade de Nenê Jeolás - 

captura a transitoriedade da vida e acaba por imprimir o mesmo sentido na paisagem 

externa à da paisagem interior onde tudo se torna efêmero e passageiro. Essa 

condição incomoda, assusta, mas parece ser o único modo de permanecia e de se 

aprender a lidar com ela. 
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Minha relação com a paisagem se estabelece através de meus olhos: as paisagens são 

meus olhos e por meio deles, todo meu corpo. Ao pensar sobre a paisagem me 

descubro nela e me encontro no centro de tudo, como um ser que se move e 

apreende os significados culturais que ali acontecem. Através deles sinto, percebo e 

compreendo o que é essa paisagem. Mover e ser simultaneamente são a consciência 

desse corpo único. 

Grande parte das imagens registra a intimidade e revela alguns índices de identificação 

de seus autores: a questão sexual - desprovida de sensualidade, a provocação, a 

condição marginal dos personagens, a solidão e a exclusão do mundo, das 

possibilidades iguais para os iguais. E lá está, de algum modo, atuando como 

testemunha dessa condição, uma construção espacial absolutamente única.   

O que me faz pensar: onde habita a alma nessa vivência poética? 
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Videntes fugidios 

Maria Filomena Gregori 

 

Vejo superfícies de cor (sequência 01). Verde água na primeira imagem, o amarelo 

pálido na segunda e o arroxeado na terceira. Uma é teto, outra é canto, a última é 

chão. A delicadeza dos tons combina com a tristeza das manchas na parede. A paz 

líquida dos pastéis não esconde o reboco, a umidade e as rachaduras. A abstração 

dessas imagens, sua qualidade formal, assinala a tensão nunca resolvida entre uma 

aspiração de evanescer e a marca de um tempo que alude ao escombro e ao precário. 

 

 

 
 

 

Chama atenção essa fronteira aberta entre o sentido fugaz e efêmero – próprio desses 

retratos não figurativos – e o sentido concreto e profundamente temporal daquilo que 

apodrece e que se mostra de relance. Em outra seqüência, a 02, a materialidade é 

exposta com força no muro rachado, na grade e se revela, em plenitude, na montanha 

de areia, na betoneira, no balde – sinais e elementos de uma obra em construção. A 

beleza de olhar para essas séries de fotos está justamente em admitir a convivência do 

abstrato, quase etéreo, e do concreto e, em particular, de um tempo que parece 

suspenso e das marcas pesadas dos anos nas paredes. Há também sinais que indicam a 

convivência entre a precariedade do lugar e o esforço de reconstrução dos espaços. 

Sinais de pobreza, mas não de vitimização ou abandono.  

Essas imagens nasceram em um experimento de fotoetnografia: uma narrativa verbal 

e imagética criada na interação entre um pesquisador/fotógrafo e seus sujeitos de 

investigação - mulheres e travestis, profissionais do sexo, do Jardim Itatinga em 

Campinas. O propósito do investigador era o de captar variados significados das 

experiências vividas pelas pessoas com quem interagiu, a partir de fotografias tiradas e 

selecionadas por elas. O processo de produção das imagens e sua escolha estiveram 

envolvidos em exercício eminentemente etnográfico: em uma relação de partilha e de 

diálogo nascida no trabalho de campo com clara conotação intersubjetiva. O resultado 

em  muito  se aproxima de  vertentes recentes da  Antropologia que, desde os anos 80,  
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apresentam postura crítica frente às 

etnografias clássicas que se pretendiam 

realistas e objetivas. James Clifford, 

George Marcus ou ainda Paul Rabinow 

são alguns dos antropólogos norte-

americanos que colocaram em exame e 

problematizaram firmemente as 

convenções narrativas das etnografias “a 

la Malinowski”, sobretudo, suas questões 

não resolvidas em relação ao poder do 

antropólogo em se arvorar expressar 

realidades vividas por outros, criando 

formas de legitimação no campo 

acadêmico com seus textos, conceitos e 

interpretações. O empreendimento que 

resultou nessas imagens está em sintonia 

com a antropologia crítica ao salientar e 

dar relevância ao processo de tecitura das 

representações: na interação com elas – 

mulheres e travestis – as imagens que 

produziram sobre seus cotidianos e suas 

falas. 

Não temos diante de nós um mero 

registro descritivo da “dura” vida das 

profissionais do sexo, mas fotografias que 

revelam cuidado estético. Impressiona 

nelas a busca por simetria e a sua 

composição formal. Vivemos em uma 

sociedade mais imagética do que letrada 

e muita gente retira implicações negativas 

de tal fato. Essa fotoetnografia contesta 

essas visões, pois mostra como as 

experiências    imagéticas    são     também  
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experiências de reflexão, formulação de conceitos e abordagens abstratas. 

Imagens que instigam a aprofundar as indagações sobre o modo como o olhar é 

marcado por gênero e retirar implicações valiosas. A primeira delas é a da articulação 

sempre dinâmica entre as diversas marcas sociais de diferenciação. A intersecção 

entre a sexualidade, o gênero e a posição social se torna evidente quando olhamos a 

série de sutiens e, em seguida, a seqüência das ferramentas de obra. Mas a segunda 

implicação é ainda mais relevante: há nelas a ambivalência própria da experiência de 

pessoas que usam e valorizam simbolicamente, em simultaneidade, um martelo e uma 

calcinha. No caso, desejo e tecnologia estão inteiramente coadunados, bem como 

aquilo que evoca ao feminino e o que situa um senso de masculino. Não há uma 

incorporação de um elemento ao outro ou ainda a hierarquização. As tensões 

permanecem vivas em um arranjo aberto de significados possíveis. Aí está a relevância 

das imagens e do processo de sua criação: eles apontam para o fato inexorável de 

estarmos situados em meio à categorizações não fixas e com sentidos que não podem 

ser abstraídos da capacidade enorme das pessoas de olhar, de registrar e de criar.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


