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EDITORIAL 

 

 Studium 10 traz artigos e imagens de diversos lugares e tempos... 

 O texto de Marco Morel analisa e traz aos nossos olhos as primeiras 

imagens do Brasil indígena, daguerreótipos produzidos quando "Botocudos" 

foram levados para a Europa, apresentados como produtos exóticos. 

 O inquieto, obsessivo, sarcástico e polêmico fotógrafo japonês Nobuyoshi 

Araki é entrevistado por Arturo Escandón, chileno que há muitos anos vive na 

terra do Sol Nascente. À guisa de ilustração, acrescentamos também uma 

coleção de imagens selecionadas nas suas obras completas. 

 Da Argentina, Irina Mendiara nos conduz para as imagens dos Arquivos 

de Criminologia e Psiquiatria e Ciências Afins, analisando as representações dos 

travestis e transexuais, e nos apresenta um ensaio fotográfico sobre a Marcha 

del Orgullo Gay em Buenos Aires. 

 Também da Argentina, mas do século XIX, Marcelo Eduardo Leite traz 

imagens pouco conhecidas do fotógrafo Christiano Júnior e retraça a trajetória 

de sua vida pela América Latina. 

 Disponibilizamos o trabalho de Fernando de Tacca, que mostra o 

cotidiano a partir do próprio olhar fotográfico dos sapateiros da cidade de Franca. 

O artigo que acompanha as imagens analisa o recorte fotográfico que esses 

operários fizeram de suas casas. 

 Fios da identidade afro-brasileira são desvendados na sua força religiosa. 

São os fios-de-conta do Candomblé, resultado de ampla pesquisa que culminou 

com exposição no Museu de Folclore Edison Carneiro e no Instituto de Artes e 

Departamento Cultural (UERJ). Os textos são de Roberto Conduru e 

Guilherme Lemos, e as fotografias são de Francisco Moreira da Costa. 

 Juliana de Oliveira Rodrigues encontra em uma foto simples "restos de 

interioridade" de um mundo cruel e injusto e que muitas vezes não tem 
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visibilidade na nossa sociedade. Uma imagem homogênea em cuja primeira 

leitura tudo se adensa como um grande "embrulho", mas que no detalhe atinge-

nos como uma seta. 

 Convidamos para que leiam as análises, apreciem as imagens quase 

inéditas e, esperamos, penetrem histórias particulares, visões do outro e mesmo 

tragédias cotidianas... 

 

 

 



ENTREVISTA COM NOBUYOSHI ARAKI 

Arturo Escandón 

 

 Araki é um felino. O cabelo um pouco grisalho que nasce deixando a fronte 

descoberta, penteia-o para trás e para cima, dando uma aparência de duas 

orelhas pontiagudas de gato, desses mesmos que aparecem em suas fotografias 

em momentos solenes ou na descrição de um Japão impenitentemente 

apaixonado por esses felinos domésticos, animais de augúrios e múltiplas vidas. 

 Sentado sobre uma mesa de caroba do bar Rouge, no movimentado 

bairro tokiota de Shinjuku, Araki solta umas gargalhadas de boas-vindas 

enquanto bebe um mizuwari, um uísque com soda, como é chamado no Japão. 

Veste uma camiseta perturbadoramente rosada com um desenho de si mesmo 

estampado no peito. Explica-me que vem trabalhando numa obra já há sete anos 

e que talvez demore outros três para terminar. Trata-se de “As cem faces do 

Japão”, um estudo demográfico da fisionomia do povo japonês que o mantém 

ocupado por todo o país. É uma obra que o conecta com um passado de exímios 

fotógrafos documentaristas. 

 Gostaria de saber de Araki se ele faz parte dessa linhagem de fotógrafos 

japoneses lançados por Renjo Shimooka; se conserva essa relação esotérica 

entre mestre e discípulo que mantém raízes no Japão e no Oriente em geral e 

que marca muitas vezes todo o aprendizado de uma profissão. "Apesar de que 

conheço a Shimooka como o pai da fotografia japonesa, minha obra deve-se 

mais a Yasuzo Nomura, Kozo", comenta Araki. "É ele que começa a fazer nu 

feminino, portanto, sinto-me mais herdeiro de sua obra do que da de qualquer 

outro precursor da fotografia japonesa". 

 O corpo feminino é uma de suas obsessões. Nas fotografias dedicadas 

ao corpo humano ou à sexualidade, Araki cria sempre uma atmosfera de 

realismo fantástico. Intervém no profilmico, manipulando espontaneamente o 

sujeito fotográfico; amarra seus modelos; descarrega flashes no primeiro plano; 

põe répteis de borracha em cena, sinais ou marcas de vaidade, como as caveiras 
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da pintura barroca; ou, inclusive, manipula o negativo. Não é possível determinar 

bem se critica a indústria pornográfica japonesa ou persegue uma finalidade 

estética mais profunda. "A verdade é que o objetivo é outro. Meu desejo é 

documentar minha relação com as mulheres, capturar inclusive nossos 

sentimentos. Isso é muito difícil, se não impossível de conseguir, mas esse é o 

objetivo. Interessa-me mostrar o tempo que passamos juntos, nossas vivências, 

nossas ações. A relação é de colaboração. Tudo isso tento deixar transparecer 

nas minhas fotografias. É necessário tato. Inclusive uma forma de tato mental. A 

relação íntima que estabeleço com meus sujeitos fotográficos é a base de tudo". 

 Araki pega um livro de fotografias. Trata-se de "Hachigatsu-no koibito" 

("L'amant d'aout"), ou seja, “a amante de agosto”, um de seus trabalhos mais 

recentes em colaboração com a desenhista Komari. Abre-o e me mostra uma 

cena magnífica na alcova em preto e branco. Komari aparece sobre os lençóis 

numa atitude sensual e de entrega total. "Esta série de fotografias fiz em agosto 

de 2001 em Nova York. O realismo presente deve-se a que Komari e eu 

trabalhamos juntos durante muitíssimos dias. É uma relação de colaboração 

muito profunda em que nós dois compartilhamos sentimentos. Isso é algo 

impossível de conseguir na fotografia comercial, aquela que tende a fotografar 

estrelas e ídolos dos meios massivos de comunicação num prazo muito curto 

ditado pelos produtores. A mulher-produto não entra neste tipo de relação 

profunda na fotografia comercial. O aparelho produtivo o impede. Não se deleita 

nem do sexo nem da exploração pessoal do corpo". 

 A fotografia de perspectiva renascentista somente é possível 

materialmente graças ao vazio da câmara escura e do olho humano. Comento a 

Araki que este vazio (olho, câmara, útero) parece-me obsceno, muito longe da 

aparente distância ascética do documental. Araki reconhece esse fato. Disse em 

várias oportunidades que fotografar é assassinar, um ato impudico por 

excelência. Sua obsessão pela obscenidade é comparável à estética freudiana 

de Roland Barthes. "É verdade", afirma. "A fotografia é obscena. Fazer 

fotografias, olhar, olhar o objeto do desejo, admirar o amado, são ações 

intrinsecamente obscenas que estão nos fundamentos da fotografia. Não é que 

me debruce especialmente nesses temas, porque é algo natural. É algo que 

nasce naturalmente". 



STUDIUM 10  7 

 Segundo o crítico brasileiro Fernando de Tacca, o trabalho mais bonito e 

poético de Araki está relacionado com a morte. Em "Sentimentarunatabifuyu-no 

tabi" ("Sentimental Jouney"), isto é, "jornada sentimental", o álbum em que se 

documentam os últimos dias de vida e a morte de sua esposa, no final da 

narração um gato ocupa o papel protagonizador, inclusive parece trazer a 

presença física de sua mulher. Pergunto-lhe se ele se identifica com o budismo 

zen, cuja doutrina defende, em que a existência individual é equivalente a um 

todo universal. "Me comentaram muitas vezes que minha obra tem 

reminiscências budistas, mas na verdade não sou um estudioso do budismo. 

Meus antepassados e, por extensão, eu mesmo, somos budistas, mas nunca o 

estudei seriamente. Sim, coincido com o budismo no sentido de que quando faço 

boas fotografias sinto que a vida e a morte se unem, se sucedem até superpor-

se. A vida na morte e a morte na vida, são momentos idênticos". Araki faz a 

continuação, um jogo de palavras em japonês muito criativo, jocoso: "Sempre 

digo que pertenço à seita Jodo Shashin-shû". Na verdade o nome da seita é Jodo 

Shin-shû ("A nova seita da Terra Pura"), mas Araki intercala a palavra 

"fotografia", que em japonês se diz "shashin", ou seja, a seita da Nova Fotografia 

Jodo. Ri muito e eu com ele. Como bom japonês, Araki é um especialista em 

trocadilhos e frases curtas de alta concentração semântica. 

 Continuando a narração, Araki baixa o tom da voz. Começa a descrever 

as últimas cenas de "Sentimental Jouney" como se fosse uma confissão. "Depois 

que os médicos prognosticaram meio ano de vida à minha mulher, ela voltou 

para casa. Meu mundo e o tempo detiveram-se por completo. Estava paralisado. 

No dia de sua morte nevava e senti como se o tempo tivesse se congelado. Fazia 

muito frio. Abri a janela e o gato Chiro-chan saiu para fora. Repentinamente 

Chiro-chan começou a mover-se. Era uma mostra palpável de vida que pôs um 

fim a essa atmosfera de pesar que me abrumava. Chiro-chan foi-me de muita 

ajuda. O gato e eu nos comunicamos. Saltou inconscientemente e eu, também 

de maneira involuntária, comecei a fotografá-lo. O gato, ou minha mulher, 

queriam dizer-me que voltasse à vida, que podia permanecer na morte. Creio 

que estes sentimentos estão bem refletidos na obra, daí, seu poder. "Sentimental 

Journey" é minha obra culminante. Depois dela, não existe outra. Quando se 

sofre a perda de um ser amado, a morte dá-nos um poder, revitaliza. É como se 
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recebêssemos o poder da vida e da morte. A morte, por conseguinte, é uma 

coisa formosa. Quando se aproxima a morte, também se aproxima a beleza". 

 Em Janeiro de 1955, a revista ArtForum publicou uma entrevista que fez-

lhe a fotógrafa estadunidense Nan Goldin. Perguntei-lhe se trabalhou com ela de 

outra forma, sabendo que Goldin é outro dos luminares mundiais da fotografia 

autobiográfica. "Não, nunca mais", disse-me. "O problema com Goldin é que 

morreram de AIDS todos os seus amigos. Acho que já não tem contatos íntimos 

para servir de base para suas fotografias. Vi as fotografias que fez depois do seu 

apogeu e penso que perdeu muita força. Já não tem o impacto de antes. Se não 

existem contatos íntimos, as obras não têm força. Na minha opinião, a fotografia 

é uma forma de vida e, como tal, deve superar a realidade, deve ser mais 

interessante que a realidade, pois o que me proponho é infundir vida nos 

espectadores, mudar suas próprias vidas, conduzir para novas experiências. A 

fotografia nem é nem pode ser passiva". 

 Mais além do tom biográfico, se existe algo que diferencia a vasta obra de 

Araki da de outros fotógrafos, é precisamente sua concepção industrial 

reprodutiva da fotografia. Araki é uma verdadeira fábrica de imagens: privilegia 

o livro de fotos mais do que a exposição de uns poucos exemplares bem 

trabalhados. Pergunto-lhe sobre a origem dessa tendência. "Tudo parte de um 

desejo de mostrar a obra de acordo como vou fazendo", responde. "Acho que 

em fotografia o importante é a rapidez. Na década dos anos setenta, cada mês, 

eu mesmo fazia muitos exemplares das minhas fotografias. A reprodução com 

foto-copiadoras Xerox, fazia da mesma forma, muitíssimas fotografias. Todos os 

dias fazia fotografias. Naquela época, quando fotografava uma mulher, usava 

três ou quatro câmaras diferentes, de diferentes tamanhos. Em dois meses 

completava um grande número de fotos. Dessa maneira, nunca me faltava 

material para publicar. Minha intenção é publicar um livro de fotos por mês. Gosto 

de publicar e quero fazê-lo o mais rápido possível". 

 Com o propósito de confirmar que não mudou seus métodos, Araki me 

mostra "Kyônen" ("o ano passado"), uma rigorosa cronografia do ano 2001 

publicada há poucas semanas. As fotos vêm datadas automaticamente, usando 

o dispositivo da câmara que superpõe datas. Algumas fotografias de Komari de 
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agosto estão incluídas na seleção na ordem cronológica correspondente. É o 

gosto taxinômico de Araki: um verdadeiro banco de imagens. Abre o livro em 

uma fotografia datada do dia 26 de abril. Disse-me que a modelo, que posa nua 

diante da barra, é a garçonete de um bar-karaokê muito particular. Convida-me 

a conhecê-la e, de passagem, cantar algumas músicas. Concluímos a entrevista. 

Araki dá uns autógrafos para uma moça que veio de Kioto para vê-lo e não 

esconde sua intenção de posar para ele. A moça tem consigo um “monigote”, ou 

seja, um títere de plástico de Araki pendurado num cordão: é um dos produtos 

de consumo massivo do mestre, um objeto já de culto. Araki acaba autografando 

o boneco. Põe a jaqueta. Saímos do bar Rouge em direção ao centro de Shinjuku 

e para a noite tokiota. 

 

Arturo Escandón 

Tóquio, 24 de abril de 2002 

Tradução do espanhol: Siloé Amorim 
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Introdução à galeria 

Fernando de Tacca 

 

Nobuyoshi Araki 

 Entre 1996 e 1997, Nobuyoshi Araki publicou somente no Japão uma 

coleção intitulada "The Works of Nobuyoshi Araki", Heibonsha Limited 

Publishers, em vinte volumes, na qual percorre toda sua carreira artística e 

mostra sua obsessão fotográfica, alimento diário de sua alma, com uma 

avalanche de mais de 5000 fotografias. Nessa coleção temos acesso ao conjunto 

mais significativo de sua extensa obra, com as características que o tornaram 

um ídolo pop da cultura de massa japonesa, sendo reconhecido nas ruas e 

assediado por garotas com desejos de serem por ele fotografadas. 

 Araki é uma síntese da fotografia japonesa: retrata desde seu gato de 

estimação até o próprio ato sexual com a mulher, já falecida, e para a qual dedica 

um volume inteiro da coleção, mostrando cronologicamente os dias que 

antecedem sua morte, com as respectivas datas impressas nas fotografias; faz 

ensaios com adolescentes; fotografa a noite e suas erotizações, com relações 

envolventes com prostitutas; erotiza a natureza; amarra e pendura suas 

modelos; denuncia com fortes cenas a situação da mulher no Japão; pinta suas 

fotografias como uma referência à tradicional fotografia japonesa nos seus 

primeiros momentos na segunda metade do século XIX; fotografa de todas as 

formas, com grande e médio formato, com câmaras amadoras e com flash 

estourando o primeiro plano; em suma, vive diariamente para a fotografia e tudo 

é aproveitável para publicação, tudo que fotografa torna-se mercadoria simbólica 

para o imaginário japonês. 

 Para aqueles que colecionaram todos os vinte volumes foi enviado via 

correio, como brinde surpresa, um pequeno livreto com suas primeiras imagens 

feitas no começo da década de sessenta, quando era estudante de engenharia 

e ainda um fotógrafo amador. As fotografias desse pequeno livro foram 

realizadas com filmes vencidos e mostram as crianças de sua rua.  
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Galeria 

 

Estas 86 imagens foram selecionadas nos 20 + 1 volumes referidos na 

introdução à galeria. 

Os dois primeiros algarismos do nome de cada arquivo referem-se ao 

volume onde a imagem foi publicada.  

          

          

             

The Works of Nobuyoshi Araki - vol 1 : Naked faces 

The Works of Nobuyoshi Araki - vol 2 : Bodyscapes 
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The Works of Nobuyoshi Araki - vol 3 : Yoko 

The Works of Nobuyoshi Araki - vol 4 : New York 
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The Works of Nobuyoshi Araki - vol 5 : Chrysalis 

The Works of Nobuyoshi Araki - vol 6 : Tokyo novel 

The Works of Nobuyoshi Araki - vol 7 : Sentimental Travelogue 

The Works of Nobuyoshi Araki - vol 8 : Private Diary 1980-1995 
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The Works of Nobuyoshi Araki - vol 9 : Private Diary 1999 

The Works of Nobuyoshi Araki - vol 10 : Chiro, Araki and 2 Lovers 

The Works of Nobuyoshi Araki - vol 11 : In Ruins 

The Works of Nobuyoshi Araki - vol 12 : Dramatic Shooting and Fake Reportage 
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The Works of Nobuyoshi Araki - vol 13 : Xeroxed Photo Albums 

The Works of Nobuyoshi Araki - vol 14 : Obsenities and Strange Black Ink Stories  
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The Works of Nobuyoshi Araki - vol 15 : Death Elegy 

The Works of Nobuyoshi Araki - vol 16 : Erotos 

The Works of Nobuyoshi Araki - vol 17 : Sensual Flowers 

The Works of Nobuyoshi Araki - vol 18 : Bondage 

The Works of Nobuyoshi Araki - vol 19 : A's lovers 
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The Works of Nobuyoshi Araki - vol 20 : Sentimental May 

The Works of Nobuyoshi Araki - vol 21 : livro brinde 



IDENTIDADE POR UM FIO: COLARES E FIOS-DE-CONTAS NO CULTO 

AOS ORIXÁS 

 

 A exposição Identidade por um Fio: colares e fios-de-contas no culto aos 

Orixás é um trabalho de pesquisa e documentação sobre a produção, os usos e 

os significados dos fios-de-conta no candomblé, articulando peças produzidas 

no passado com a produção de dois artistas contemporâneos, Jorge Rodrigues 

e Junior de Ode. 

 A curadoria é de Roberto Conduru e os assistentes Guilherme Lemos e 

Celso Gatamaran e as fotografias são de Francisco Moreira da Costa. 

 A exposição é uma realização do Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular da FUNARTE e da UERJ (Instituto de Artes e Departamento Cultural) 

está em cartaz na Galeria Mestre Vitalino, do Museu de Folclore Edison Carneiro, 

no Catete, Rio de Janeiro, no período de 06 de junho a 08 de setembro de 2002 

 Aqui é apresentado um recorte deste trabalho com 30 das 74 fotos da 

exposição e textos dos pesquisadores. 
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Fios do tempo 

Guilherme Lemos  

 

 O Candomblé é uma religião iniciática de caráter progressivo. Sua 

organização se estabelece a partir de um conceito peculiar de hierarquia onde o 

que está “acima” não tem, necessariamente, poder sobre o que está “abaixo”, 

mas vai adquirindo, com o tempo e as “obrigações”, o direito de participar e “ver” 

aspectos mais profundos do cotidiano religioso obtendo, com isso, mais 

conhecimento. A ascensão hierárquica se faz pela associação indissolúvel de 

tempo e conhecimento; tempo sem conhecimento ou conhecimento sem tempo 

constituem-se como caminhos desviantes que tornam o indivíduo inadequado à 

convivência coletiva. Em síntese, a hierarquia no candomblé se estabelece no 

sentido dos que “sabem” (no tempo) para os que “não sabem” (por terem pouco 

tempo). 

 No candomblé o saber sempre se realiza no real; quem sabe, não sabe 

para si nem por si, sabe a partir da necessidade e para fins. O saber é ao mesmo 

tempo o segredo, a necessidade e a capacidade de materializar o conhecimento, 

transmutando mitos em ritos, práticas e objetos. Quanto mais conhecimento 

tanto mais ritos, práticas e objetos. 

 Um caminho interessante para se constatar isso é a observância sobre o 

fio-de-contas que, mais que um adorno, é uma marca e uma fonte de axé. O 

simples colar ao ser imerso na devida mistura de folhas quinadas, associada a 

alguns outros materiais, transforma-se numa identificação que remete o 

indivíduo ao seu lugar na comunidade. 

 A cerimônia da lavagem das contas é, por assim dizer, a inserção do 

neófito no universo mítico e místico do candomblé. Ao receber seus primeiros 

fios-de-contas, geralmente um fio de Oxalá e outro de seu orixá pessoal1, o então 

                                            
 Guilherme Lemos é mestre em filosofia e assistente técnico do Departamento Cultural da UERJ. 
1 Quando este não é filho do próprio Oxalá. 
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abiã2 se apercebe da importância de Oxalá no conjunto dos orixás. Oxalá é o 

deus do branco, o pai dos orixás, ou seja, uma energia geradora que antecede, 

no tempo, os demais orixás. Oxalá pró-cria, abranda, esfria e descansa. Os 

primeiros conhecimentos acerca deste orixá circunscrevem-se na própria 

simbologia do branco que, sendo o somatório de todas as cores, traz em si todas 

as possibilidades de cor. É a energia de onde tudo sai e para onde tudo retorna, 

por isso o branco é tanto a cor que festeja o nascimento3 como a que marca o 

momento da morte. O luto no candomblé é branco pois representa o retorno do 

indivíduo à massa informe da ancestralidade. Por isso, necessariamente, o 

primeiro fio que se recebe é o branco de Oxalá, simbolizando o estado de 

latência que caracteriza o abiã com um candidato à iniciação. O branco de Oxalá 

dialetiza o justo descanso com o movimento gerúndio. 

 No período da iniciação, o iaô, além de fazer jus a uma pequena coleção 

com os inhãs4 dos orixás que participam de sua configuração espiritual, recebe 

algumas contas específicas que o identificam como tal; são elas o mocam5, o 

quelê6 e os deloguns7 ; nesta ocasião os fios irão “comer” 8 junto com o “santo”, 

isto é, configurar-se-ão como verdadeiros campos de força. 

                                            
2 Primeiro patamar da hierarquia. O abiã ainda não é iniciado, é um candidato à iniciação que já 
pode participar da vida cotidiana da comunidade-terreiro, contribuindo, via de regra, com serviços 
domésticos, funções que lhe permitem tecer as primeiras observações que se tornarão 
conhecimentos ou não, conforme sua capacidade e inteligência. 
3 Todos os iaôs vestem-se de branco por pelo menos três meses e repetem o uso do branco 
durante todas as suas posteriores obrigações. 
4 Fios de uma só “perna”, isto é, o colar simples de uma só fiada de miçangas cuja medida deve 
ir até a altura do umbigo. 
5 Cordão de palha da costa trançada cujos fechos são duas “vassourinhas” de palha; este cordão 
se constitui um símbolo do iaô e é, geralmente, preservado por toda vida. A palha da costa é 
utilizada ainda na confecção de quatro outras tranças que serão amarradas nos braços, 
recebendo aí o nome de icam, na cintura (a umbigueira) e no tornozelo, onde será acrescida de 
um guiso (o chaorô), cuja função é sinalizar o lugar onde se encontra o iaô através do barulhinho 
que produz. 
6 Gargantilha confeccionada com 8 fiadas de miçangas, entremeadas de firmas, todas na cor do 
orixá que está sendo “feito”. O quelê simboliza a indissociação entre o orixá e o iniciado. 
7 Colares feitos de 16 fiadas de miçangas com um único fecho cuja medida, como os inhãs, vai 
até a altura do umbigo. Cada iaô deve possuir, via de regra, um delogum de seu orixá principal 
e outro do orixá que o acompanha em segundo plano. No candomblé essa associação nada tem 
a ver com o “pai e mãe” da umbanda. Nada impede que um iaô seja filho de dois “santos” homens 
ou duas “santas” mulheres. 
8 Serão banhados pelo sangue sacrificial. 
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 Após a obrigação de três anos9, é comum ao ainda iaô, já com alguma 

graduação, ser presenteado com alguma conta mais “enfeitada” adquirindo, com 

isto, o direito de criar para si colares mais rebuscados com miçangas um pouco 

maiores e até alguns poucos corais, primando ainda pela discrição. 

 Por ocasião da obrigação de sete anos, o agora ebomi adquire adornos 

que o identificam como tal: o runjebe, o lagdbá, o brajá, o âbar, o monjoló, os 

corais, as contas africanas multicoloridas e o alabastro. Mais que isso, ganha a 

liberdade total de criar seus próprios fios, seja no tamanho das contas, na riqueza 

dos detalhes ou dos próprios materiais a utilizar (ouro, prata, etc.). O ebomi já 

conhece os seus “fundamentos”, por isso a liberdade. 

 Entretanto, não termina aí o aprendizado. Até os sete anos o iaô é tutelado 

e educado por seus iniciadores, a partir daí é tutelado pela própria liberdade. 

Muito embora, parafraseando José Flávio Pessoa de Barros, “a modéstia não 

seja bem-vinda no candomblé”, o bom-tom e a justa medida são 

apreciadíssimos. O ebomi deve ser um exemplo para o iaô, principalmente no 

que tange ao manuseio de sua própria liberdade e a adequação às situações, 

dentro e fora da comunidade. A confecção e utilização dos fios-de-contas deve 

ser sempre um exercício da criatividade, mas tambérm deve responder à uma 

estética própria do candomblé que preserva através de seus objetos a sua 

própria história; inovações excessivas ferem a justa medida e tornam-se 

inadequadas, posto que os objetos são importantes instrumentos de apoio à 

manutenção da tradição oral. 

 Ibá re ô, Egbon mi. 

                                            
9 O processo de iniciação inclui além da feitura três outras obrigações: de 1, de 3 e de 7 anos (6 
para os filhos de Xangô), quando enfim o neófito pode se dizer iniciado, estando apto, inclusive, 
a iniciar outras pessoas. A partir de então deixa de ser iaô para tornar-se um ebomi (corruptela 
de egbon + mi = irmão mais velho) 



Beleza por um fio 

Roberto Conduru  

 

 Na mitologia sobre a invenção do candomblé, os colares de contas 

aparecem como objetos de identificação dos fiéis aos deuses e o seu 

recebimento, como momento importante nessa vinculação. De acordo com o 

mito, a montagem, a lavagem e a entrega dos fios-de-contas constituem 

momentos fundamentais no ritual de iniciação dos filhos-de-santo, os quais, daí 

em diante, além de unidos, estão protegidos pelos orixás. 

 Feitos com contas de diferentes materiais e cores, esses fios apresentam 

uma grande diversidade e podem ser agrupados por tipologias de acordo com 

os usos e significados que têm no culto. Assim, acompanham e marcam a vida 

espiritual do fiel, desde os primeiros instantes de sua iniciação até as suas 

cerimônias fúnebres. Como os momentos da montagem e do recebimento, 

também o instante da ruptura é significativo; entretanto, o rompimento do fio-de-

contas, mais do que indicar um mau presságio, que assusta e preocupa o 

indivíduo e a comunidade, pode ser o início de um novo ciclo, um recomeço, um 

momento de virada que pede um novo fio. Dos primeiros fios – simples, ascéticos 

e rigorosos – às contas mais livres, exuberantes, complexas e personalizadas 

que a pessoa vai produzindo ou ganhando ao longo do tempo, delineia-se o 

caminho de cada um em sua vinculação aos orixás e à comunidade de terreiro. 

Dessa maneira, mais do que a liberação do gosto particular, as transformações 

nos colares revelam o conhecimento adquirido pela pessoa e sua ascensão na 

hierarquia religiosa. De tal modo que um leigo pode passar desapercebido por 

um fio-de-contas ou vê-lo apenas como um adorno, enquanto um iniciado na 

cultura do candomblé o tomará como um objeto pleno de significações, que pode 

ser “lido” e no qual é possível identificar a raiz, o orixá da cabeça e o tempo de 

iniciação, entre outros dados da vida espiritual de quem o usa. 

                                            
 Roberto Conduru é historiador da arte e professor no Instituto de Artes da UERJ. 
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 Dos ritos secretos e espaços fechados do culto aos orixás, os fios-de-

contas ganharam o mundo e adquiriram novos usos. Da África vieram para o 

Brasil. Aqui, hoje, devido ao sincretismo religioso, além dos espaços de culto, é 

possível observar a presença de fios-de-contas em lugares inusitados como 

automóveis e botequins, mas já destituídos das funções e sentidos primordiais, 

usados apenas para proteger os espaços e as pessoas contra maus agouros. 

Apesar de essas mudanças estarem associadas à diluição dos significados, os 

diferentes usos cotidianos e excepcionais, dentro e fora do culto, mais ou menos 

fiéis à tradição, revelam o valor dos fios-de-contas na cultura brasileira, o sentido 

em colecioná-los e expô-los, como na exposição Identidade por um Fio. Além de 

chamar a atenção para o colar, um objeto de destaque na cultura material de 

outras tantas sociedades – um tipo de objeto que é mesmo universal –, a 

exibição de coleções produzidas em diferentes momentos, associada a imagens 

atuais de festas públicas1, cerimônias, Ialorixás e Babalorixás2, permite observar 

o candomblé do Rio de Janeiro na contemporaneidade. 

 Os primeiros fios-de-contas integrados à coleção do Museu do Folclore 

Edison Carneiro foram adquiridos no final dos anos 1970 no Mercadão de 

Madureira, em uma típica loja “de ervas” ou “de macumba” – conforme se diz, de 

acordo com a afinidade ou o preconceito –, onde, entre tantos materiais e 

artefatos, vendem-se as miçangas e, não raro, os colares já prontos. São típicos, 

portanto, de uma produção em série, sem autoria, que respeita os códigos 

materiais, cromáticos e quantitativos, sem a exigência do processo de fabricação 

ser vinculado ao ritual de iniciação. De uma beleza singela, esses fios apontam 

por contraste para a opulência dos fios produzidos pelos artistas Jorge Rodrigues 

e Junior de Ode3, incorporados recentemente à coleção do Museu. 

 As mudanças no modo de identificação dos adeptos do candomblé, 

indicadas nas peças e fotos em exibição, deixam entrever uma crescente 

valorização da estética, o uso extravagante de vestimentas e adereços que 

contribui para o que Reginaldo Prandi denominou de a “hipertrofia ritual das 

religiões afro-brasileiras”. No entanto, é preciso distinguir entre a estetização do 

                                            
1 Festa de Iemanjá e Festa do Bonfim 
2 Retratos 
3 Artistas 
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culto, que decorre do abandono dos valores éticos e da conseqüente redução 

dos significados a meras aparências, e a dimensão estética intrínseca ao culto 

aos orixás, o valor fundamental da arte nas culturas originais africanas. 

 A plasticidade inerente ao candomblé faz a diferença entre artes maiores 

e menores ter ainda menos sentido do que na história da arte de origem 

européia; como tudo é significante, é possível ao olhar estender-se tanto por 

visadas panorâmicas dos conjuntos quanto em miradas certeiras de minúsculos 

detalhes. Assim, apesar de ser um culto de segredos, é como se o candomblé 

fosse uma religião propícia, destinada mesmo aos múltiplos recortes da 

fotografia. O que faz perguntar por que o candomblé tem uma fortuna crítica 

escrita riquíssima – de autores como Nina Rodrigues, Edison Carneiro, Roger 

Bastide, Pierre Verger, Muniz Sodré, Reginaldo Prandi e José Flavio Pessôa de 

Barros, entre outros –, mas não um acervo iconográfico à altura de sua fotogenia, 

ainda que possam ser lembradas as fotos excepcionais de Pierre Verger e José 

Medeiros. A estes, junta-se a partir de agora o nome de Francisco da Costa, que 

com suas fotos traduz com eficácia e encanto a beleza do candomblé. 



Identidade por um Fio: colares e fios-de-contas no culto aos Orixás 

Francisco Moreira da Costa  

 

       

      

      

          

                                            
 Fotógrafo do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular 

Festa de Iemanjá - Fevereiro de 2002 – Sepetiba, Rio de Janeiro 

Festa do Bonfim - Janeiro de 2002 - São Cristóvão, Rio de Janeiro 

Ialorixá Nitinha de Oxum Ialorixá Meninazinha de Oxum Babalorixá Bira de Xangô 

Babalorixá Ninô de Oxum Ialorixá Edelzuita de 
Oxoguiã 

Ialorixá Lourdes 
Ominibu 

Ialorixá Gisele 
Omindarewá 
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Detalhes de fios diversos 

Ialorixá Regina 
Lúcia de Iemanjá 

Babalorixá Valdomiro de 
Xangô 

Ialorixá Beata de Iemanjá 

Fio de Oxalá – 
Jorge Rodrigues 

Fio de Xangô - 
Jorge 

Rodrigues 

Fio de Oxalá – 
Júnior de Odé 

Fio de Xangô – 
Júnior de Odé 



RESTOS DE INTERIORIDADE 

Juliana de Oliveira Rodrigues 

 

 Tomemos esta única foto. Não 

há nada impressionante. Mas é 

justamente isso que me conduz ao 

chamado repertório cultural do 

espectador para construção do 

significado da imagem. Numa tentativa 

particular, parcial e limitada, a única 

foto se torna uma anunciação da 

miséria brasileira.  

 Meu olhar encontra uma criança 

perdida em meio ao entulho. Sou 

levada a crer na realidade que evoca tal 

imagem. A foto aponta um indício e 

desencadeia um cruzamento de outros 

olhares possíveis e polêmicos. Assim, 

proponho interpretar a foto da criança, como um olhar acidental (ou certeiro!), 

um entulho bem arrumado, quase “comum” ou “banal” não fossem os meus 

“restos de interioridade” (Flusser: 1983, 116) ao cavocar algo na imagem. Seja 

qual for a imagem, qualquer foto requer tempo e cuidado para ser vista, senão 

persiste o perigo de um número cada vez maior de imagens (e cenas) serem 

tomadas como banais. 

 

Morador de rua ou o registro invisível 

 Ao olhar pela primeira vez a foto, extraída do livro Casa de Clarêncio 

Neotti, não faço outra coisa senão reconhecê-la muito rapidamente no tempo de 

um virar de página: uma rua de comércio, em que se encontra uma massa de 
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entulhos e uma certa confusão visual. Dias depois revi a foto. Parei. Vi uma 

criança só em meio ao entulho e nesse momento ela era o próprio entulho, era 

parte da massa que me “enganou” à primeira vista. O branco e preto se 

encarregaram da mistura perfeita. Meu olhar foi capturado pela árvore mais 

iluminada, quase no centro, que constrói um caminho até cair nos cabelos 

brancos da criança. Foi uma descoberta para mim. Terá sido para o fotógrafo? 

 É curioso pois em se tratando de um livro que fala da casa como se falasse 

de modos de vida, não esperava ver ali a ausência da própria casa, lugar físico, 

referência de teto que encobre as cabeças. A casa que essa foto aponta é a rua 

como repouso diário, privado, que ao mesmo tempo é o espaço público para 

outros. É a casa da passagem, é a própria confusão da paisagem. 

 Esta imagem talvez pudesse não existir enquanto fato se não houvesse o 

destaque dado pela foto. O mesmo se aplica à criança e, nesse sentido, é uma 

“privilegiada” dado o recorte fotográfico. A sua existência não passa de um mero 

indicativo do que pode ser visto num espaço urbano. Mas quantas pessoas por 

ali passaram e sequer notaram o entulho? Fotografar gente oculta, gente 

invisível, pessoas que nem foram estimadas no último censo. Gente oculta 

porque se confunde com a paisagem urbana? 

 São diversos os motivos que levam um fotógrafo a ferir e mutilar a 

continuidade do tempo para colocar em foco o seu assunto, e para apresentá-lo 

faz uso de composições, linhas, luzes, químicos, papéis, de uma câmera 

fotográfica enfim. Este é seu instrumento que, tamanha a importância, chega a 

inverter a relação de operação, passando de instrumento a autor, desvirtuando 

a complexidade das relações de produção da foto e de seus desdobramentos, 

na veiculação e na recepção da imagem fotográfica. Se a fotografia é produto de 

idéias prévias, se existe um próposito por trás da imagem, ela somente pode 

significar em comunhão com seu suporte material. Aliás, a fotografia somente se 

dá por meios dessas condições materiais absolutamente contaminadas de 

intenção. Técnica e tendência (Benjamin, 1993) não são revestimentos um do 

outro, quer pelo discurso da forma quer pelo discurso do conteúdo, ao contrário, 

constituem ambas uma conformação visual única, porém de múltiplos 
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significados. Portanto, a síntese do processo, ou seja, a foto, não é uma obra 

segmentada e sim fusão partilhada. 

 O fotógrafo tem o acontecimento em suas mãos e, seja qual for a intenção 

ou a dimensão de seu gesto, sua foto é a expressão não da realidade mas de 

uma dada realidade. Ainda assim, persiste a atestação da existência das coisas 

do mundo que foram tornadas imagens; a criança retratada na foto de fato existiu 

ou existe, ainda que, eventualmente, sua existência não seja de tamanha 

importância histórica para a constatação do fato. Aí está a denúncia da foto: o 

simples fato de não ser importante. 

 Eis o fator crucial para rediscutir a problemática que toda fotografia traz a 

fim de recuperar a importância singular de cada imagem. Não há fotografia que 

não seja documento, que não revele questões inerentes a uma época, a um 

acontecimento de um tempo e lugar, mesmo que subjetiva. Dessa forma, sem 

atribuir o tratamento singular e diferenciado que cada foto requer, torna-se cada 

vez mais justificada a imposição de fotografias banais de cenas ditas banais. 

 A forma como o fotógrafo se insere nas relações de produção fotográfica 

revela qual a dimensão (significado) de sua imagem-atividade, se está na foto 

ou no ato de fotografar. O “querer dizer” por meio de uma imagem caminha ao 

lado da problemática da informação produzida ao longo do processo fotográfico. 

Dessa forma, o posicionamento crítico do fotógrafo na sociedade requer muitas 

vezes a transformação das relações de produção da fotografia, da relação com 

outros fotógrafos, dos meios de veiculação e de utilização da imagem fotográfica. 

Nesse emaranhado de funcionamento, então, a foto da criança em meio ao 

entulho adquire níveis de importância no reino da informação. 

 Poderíamos falar de uma mensagem suspensa, aquela deixada pelo 

fotógrafo na esperança de que alguém venha capturá-la. Porém de tão efêmera 

e frágil quase não resiste à força do tempo que muitas vezes se mostra traidor 

deste habilidoso caçador de instantes. 

 Ação e consciência e vice-versa numa nota só, longe de um grito 

panfletário. O fato é que julgamos superada e antiquada a idéia de reivindicação 

de direitos humanos, de postura crítica, que ainda teimam em reclamar um lugar 
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nada confortável nesse universo homogeneizante construído pelo sistema 

“cultural” burguês. Afinal, quem já não assimilou a palavra alienação? O resto é 

ironicamente uma elite pensante (da contramão). 

 Fotografar os marginalizados, abraçar uma causa, não faz do fotógrafo 

um aliado, não se pode criar falsas ilusões a respeito disso e contentar-se com 

a foto. Sua atividade é um início e faz parte do processo que se expande e toma 

corpo, e atinge outras esferas da atuação pública, o que implica em deter e 

transformar os meios pelos quais atuar. 

 Analisar a foto da criança, em certa medida, pode gerar alguma discussão, 

mas (apenas) isso faz da foto mais um artigo de consumo, que, no máximo, tem 

teor apelativo e desperta sentimentos caridosos, dotados de algum 

assistencialismo passageiro. A foto, para seu autor, se completa na interessante 

descoberta da criança curiosamente perdida em meio ao entulho? Se dissermos 

que sim creio estarmos entrando numa outra dimensão da fotografia, a da 

imagem autônoma, que se “comunica” diretamente com o público, numa 

imposição clara do sonhado conteúdo explícito, da mera manisfestação do óbvio. 

 Salve a única foto da criança em meio ao entulho. 
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SAPATEIRO: O RETRATO DA CASA  

Fernando de Tacca  

 

 Este trabalho realiza uma leitura sobre um olhar específico, o fotográfico, 

que o jovem operário e a jovem operária da cidade de Franca, S.P., fizeram de 

sua própria casa e, portanto, de um elemento importante de seu cotidiano e de 

seu meio cultural. Câmaras fotográficas simples foram fornecidas a 13 

trabalhadores de quatro indústrias de calçados desta cidade para que 

fotografassem o seu cotidiano através de um roteiro previamente estabelecido. 

Cada indivíduo ficou com a câmara por dois meses e fotografou semanalmente 

e seqüencialmente os seguintes temas:  a família, a casa, os objetos pessoais, 

o bairro, o caminho da fábrica (ida e volta) e, por último, a fábrica. 

 A escolha de um dos temas fotografados -a casa-para realizarmos uma 

análise mais profunda se deu em função da necessidade de delimitação de um 

objeto claramente definido e também pelo fato de termos em mãos um volume 

de imagens fotográficas extremamente grande (1200 fotogramas), 

impossibilitando, desta maneira, uma análise tema a tema. 

 A fotografia é nesta pesquisa um instrumento de auto-representação: 

assim eu me mostro; assim eu me escondo; assim eu me deixo ver 

fotograficamente. Se por um lado, a fotografia permite um reconhecimento 

imediato da materialidade representada, por outro lado, ela é portadora de 

modos de ver particularizados pelo contexto sociocultural na qual foi produzida. 

Da fotografia operária auto-representativa emergiu um universo visual singular e 

dificilmente penetrável ao olhar tradicional da antropologia. O deslocamento do 

                                            
 Dissertação de mestrado defendida no Mestrado em Multimeios-Unicamp, em 1991, sob 
orientação dos Profs.Etienne Samain e Ivan Santo Barbosa. Orgãos financiadores: Concurso 
Marc Ferrez-Funarte/Funcamp/FAPESP. 
 Fotógrafo, professor do Depto.de Multimeios, I.A.- Unicamp,e doutor em Antropologia Social-
USP. 
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olhar, produtor da imagem fotográfica, rompe com a posse de uma única visão 

fotográfica da realidade. 

 A realidade fotográfica da casa é ao mesmo tempo uma realidade vivida, 

extraída de dentro para fora por uma apreensão que lhe é intrínseca, que lhe é 

própria. Penetrar a concepção de casa, na visão operária, pelo recorte 

fotográfico que ele mesmo concebeu ao fazer-se produtor reproduzido 

fotograficamente, no qual era tanto referência como referente, tornou possível 

detectarmos condições do processo social de produção de sentido. O olhar auto-

projetivo sobre sua própria casa deixa revelar a experiência perceptiva do 

espaço, e é construtor signicamente de modelos e padrões sociais. 

 Os padrões perceptivos e os corredores da significação, que se deixam 

fluir estandardizado culturalmente, expressam projeções do imaginário individual 

e social na realidade-casa. As intenções valorativas, implícitas ou explícitas, que 

o ato fotográfico implica na materialidade bidimensional de seu suporte, são 

analisadas em dois tempos. No primeiro instante, o eixo de análise é o próprio 

sujeito, ou o "EGO" realizador da visualidade fotográfica. No segundo momento, 

através de um itinerário de leitura ajustado e com parâmetros demarcados, onde 

a análise é feita foto a foto, indivíduo a indivíduo, elemento a elemento 

fotografado, permitiu-nos realizarmos um corte horizontal e generalizarmos a 

análise de uma " visão da casa".  

 

A pesquisa de campo e a sistemátia organizativa das fotos 

 Foi produzido um pequeno cartaz em xerox que serviu tanto para 

distribuição em portas de fábricas como para fixação em alguns pontos 

movimentados da cidade, e também foram feitas inserções radiofônicas, 

divulgando a proposta. Em nenhum momento, entretanto, a pesquisa foi 

divulgada como um curso de fotografia ou algo similar, e sim como uma 

documentação fotográfica da vida cotidiana do operário sapateiro, onde 

sugeríamos: "O FOTÓGRAFO É VOCÊ". Assim, a incorporação desses 

indivíduos na pesquisa aconteceu por vontade própria, espontaneamente e por 

interesse na prática fotográfica. 



STUDIUM 10  34 

 Curiosamente, os dois primeiros grupos (um com quatro homens e outro 

com três mulheres), foram formados por trabalhadores de uma mesma fábrica, 

já que somente estas pessoas se interessaram pela proposta divulgada. O 

interesse pela fotografia nesta indústria, está ligado ao fato de que um 

estabelecimento comercial da cidade, cujo proprietário tem laços de parentesco 

com o dono da fábrica, fez um convênio possibilitanto aos trabalhadores a 

compra de material fotográfico (câmaras, filmes e revelações) com descontos e 

abatimento mensal na folha de pagamentos. Assim, três deles possuíam 

pequenas câmaras de formato 126. Posteriormente, os outros dois grupos foram 

sendo formados no transcorrer da própria pesquisa, através da divulgação 

interpessoal. Naturalmente, amigos e conhecidos ao serem fotografados e ao 

vê-los fotografando, tiveram conhecimento da proposta e, ao mostrarem 

interesse também foram contatados.             

 Semanalmente as fotografias foram sendo reveladas e devolvidas, 

ocasião em que substituíamos o filme da câmara e sugeríamos o tema 

subseqüente, ao mesmo tempo em que procurávamos obter informações sobre 

as fotografias devolvidas (parentesco, contexto, situações confusas visualmente, 

etc). Sendo a casa o espaço dos encontros semanais, tornou-se o tema de maior 

aproximação entre pesquisador e objeto (o olhar fotográfico), permitindo, desta 

forma, uma facilidade na identificação dos espaços fotografados. 

 Um dado importante a ser colocado é que, em momento algum, apesar 

da insistência e da ansiedade expressada por eles para que avaliássemos a 

qualidade estética das fotografias, opinamos sobre questões de linguagem. As 

únicas informações fornecidas foram sobre a instrumentalização da câmara, 

como o foco fixo a partir de um metro, a leitura de duas pequenas luzes no corpo 

da câmara, uma verde, que indicava luminosidade suficiente, e outra vermelha, 

que indicava falta de luz e, portanto, necessidade de acionar o flash imbutido. A 

câmara utilizada foi uma Mirrage 303A, e os filmes tinham sensibilidade de 400 

ISO: TRI-X (Kodak) e HP-5 (Ilford), revelados com D-76 concentrado para obter 

mais contraste. 

 Ao escolher um dos temas para análise, nos defrontamos logo de início, 

com a problemática da criação de um sistema organizado das fotografias, de tal 
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forma que fosse operativo, flexível, e de identificação imediata para todo o 

desenvolvimento da pesquisa, inclusive na forma final de apresentação dos 

resultados do trabalho. Assim, primeiro ampliamos as fotografias no tamanho 

padrão 10x15cm., em papel Kodak RC, facilitando sua fixação em fichas 

manipuláveis. Segundo, organizamo-as na ordem em que foram tiradas, ou seja, 

na ordem seqüencial do filme. Terceiro, codificamos os trabalhadores através de 

dígitos para identificação do realizador da foto, o mesmo acontecendo para tema 

fotografado. A codificação alfanumérica permitiu-nos fazer a leitura seqüencial 

(foto a foto), o cruzamento de fotos dentro da temática e ainda outras relações, 

como por exemplo, a leitura de todas as primeiras fotos de cada operário, 

voltando-as novamente para o fichário. 

 O código alfanumérico, organizativo das fotos para fichamento, leitura e 

apresentação, é mostrado nos seguintes exemplos: 

A. 1.2.08     B. 3.2.20f  

A. sexo masculino                B. sexo feminino       

1. número identificador       3. número identificador 

2. tema casa                         2. tema casa 

08. oitavo fotograma            20f. fotograma final 

 

As leituras seqüenciais verticalizadas: 

O referente fotográfico como signo metonímico e metafórico 

 A primeira aproximação que se faz necessária compreender neste 

trabalho é entre a imagem fotográfica e o conceito de signo. A abordagem se 

fará dentro do quadro conceitual da semiologia, principalmente através da 

concepção triádica de Ogden&Richards onde discutiremos a relação do signo 

com seu referente. 

 O conceito de intencionalidade presente no ato fotográfico é situado aqui 

no sentido fenomenológico como uma tensão relacional que se inscreve entre 
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dois modos de existência: a virtualidade e a materialidade. Um signo fotográfico, 

desta forma, se caracteriza pela função social na qual a intencionalidade, 

implícita ou explícita, é usada conscientemente como uma forma de 

comunicação. 

 Segundo P. Guiraud, "O signo é um estímulo - isto é, uma substância 

sensível - cuja imagem mental está associada ao nosso espírito à de um outro 

estímulo que ele tem por função evocar com vista a uma comunicação" 1. Nesse 

sentido, E. Leach seguindo a semiologia saussuriana, na qual a concepção de 

signo lingüístico é compreendida na sua relação entre uma imagem acústica ( "o 

significante") indissoluvelmente ligada a um conceito mental ("o significado"), 

como faces de uma mesma moeda na construção da significação - ou nas 

palavras de Barthes, uma fatia bifacial, ato que une o significante ao significado, 

cujo produto como processo é o signo - nos propõe tornar mais abrangente a 

concepção de signo, substituindo o conceito de imagem acústica por imagem-

sentido: "Assim como podemos com palavras, sem realmente falarmos, 

podemos também pensar com imagens visuais e táteis sem usarmos os olhos 

ou tocarmos em qualquer coisa" 2 

 Guiraud categoriza e analisa os signos sob três aspectos: os signos 

científicos (técnicos), os signos estéticos, e por último, os signos sociais. Opondo 

os signos científicos, também chamados de signos lógicos, com os signos 

estéticos, também chamados de signos expressivos, ele afirma que o signo 

lógico tem sua base na função referencial entendida na forma definida por R. 

Jakobson, como uma aproximação observável e verificável do referente ou de 

idéias relativas à natureza do objeto. Já o signo estético (expressivo) baseia-se 

na função emotiva que expressa as atitudes valorativas em relação ao objeto, ao 

referente. Portanto, de um lado, a cognição objetiva e intelectualizada do mundo 

exterior, de outro lado, o sentimento subjetivo e íntimo - compreender e sentir -. 

Guiraud fundamenta-se principalmente entre o racional e o afetivo, entre ciência 

e arte como sistemas de codificação antinômicos e define o signo como uma 

marca intencional comunicativa cuja relação entre o significante e o significado 

                                            
1 Guirud, P., A Semiologia, Lisboa, Ed. Presença, 1983, p.03. 
2 Leach, E., Cultura e Comunicação, R.J., Zahar, 1978, p.26. 
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é resultante sempre de uma convenção. O fato da convenção ser mais ou menos 

explícita ou implícita, mais ou menos monossêmica ou polissêmica, determinam 

os limites entre os códigos científicos, e portanto lógicos, e os códigos 

expressivos, e portanto, poéticos. 

 A relação convencional estabelecida entre o significante e o significado, 

na qual o signo é seu produto resultante, classifica-se em dois grandes tipos: 

pode ser uma relação convencionada motivada ou arbitrária. Para Guiraud, "A 

motivação é uma relação natural entre o significante e o significado; uma relação 

que parte de sua natureza: sua substância e sua forma" 3. A substância de um 

signo é entendida como um "veículo sensível" que resulta na atribuição de uma 

qualidade e a sua forma é estabelecida nas relações com outros signos do 

sistema. A analogia, característica da substância do signo, envolve uma relação 

de extrinsicalidade, e portanto, de metáfora, enquanto homologia, característica 

da forma do signo, envolve uma relação de intrinsicalidade, portanto, de 

metonímica. 

 Assim como a experiência da natureza, a experiência social pode ser 

lógica e afetiva, conseqüentemente, os signos sociais científicos (lógicos) e os 

signos sociais estéticos (expressivos) são dois grandes modos de significação 

estreitamente imbricados na vida social. Através dos signos sociais os indivíduos 

expressam sua identidade e sua posição no grupo social ao qual pertencem 

como também podem reafirmá-las. 

 Entretanto, os signos presentes na vivência do cotidiano social são mais 

expressivos do que lógicos: como também quanto ao seu caráter, são quase 

sempre do tipo motivado, tanto por uma relação metafórica, mas principalmente 

por uma relação metonímica. Nesse sentido, reafirma Guiraud: "Pela sua 

natureza icônica, os signos sociais assemelham-se aos signos estéticos. Não é 

por acaso que, na comunicação social, o emissor é a maior parte das vezes 

portador do signo e, ao mesmo tempo, o referente. Esta mistura do sujeito e do 

                                            
3 Guiraud, P., A Semiologia, op.cit., p.39. 
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objeto apenas pode favorecer a contaminação da função referencial pela função 

emotiva" 4 

 Na imagem fotográfica, o referente tem quase sempre uma relação 

inerente à própria materialidade bidimensional que o suporta. Para R. Barthes, 

diferentemente do signo lingüístico, o referente fotográfico é mesclado com o 

próprio significante, o que dificulta a classificação da fotografia como signo. 

Como ele próprio se refere em relação à aderência do referente na imagem 

fotográfica: 

"Com efeito, tal foto não se distingue nunca do seu referente (daquilo 
que representa), ou, pelo menos, não se distingue dele imediatamente 
ou para toda a gente ( o que sucede com qualquer outra imagem, 
carregada à partida e por estatuto do modo como o objeto é simulado); 
perceber o significante fotográfico não é impossível ( os profissionais 
consenguem-no), mas requer um segundo ato de saber ou de reflexão. 
Por natureza a fotografia (é necessário, por comodidade, aceitar este 
universal que, de momento, apenas remete para a repetição infatigável 
da contingência) tem qualquer coisa de tautológica: nela um cachimbo 
é sempre um cachimbo, infalivelmente. Dir-se-ia que a fotografia traz 
sempre consigo seu referente, ambos atingidos pela mesma 
imobilidade amorosa ou fúnebre, no seio do mundo em movimento: 
eles estão sempre colados um ao outro, membro a membro, como 
condenado acorrentado a um cadáver em certos suplícios: ou ainda 
semelhantes a esses casais de peixes (creio que os tubarões, segundo 
Michelet) que navegam juntos, como unidos por um coito eterno. A 
fotografia pertence a essa classe de objetos folheados, não é possível 
separar duas folhas sem as destruir: o vidro e a paisagem, e, porque 
não, o Bem e o Mal, o desejo e seu objeto: dualidade que é possível 
conceber mas não perceber (eu não sabia ainda que dessa teimosia 
do referente em estar sempre presente iria surgir essência que eu 
procurava" 5 

 Se, em algumas formas de representação podemos através da ação 

dialética, criativa e poética, negar o referente fabricado socialmente para a nossa 

percepção e cognição como nos propõe ostensivamente Magrite no quadro "La 

Trahison des Images" (1952), em que ele acrescenta junto ao objeto 

representado a frase - "Ceci continue de ne pas être pipe" (isto continua não 

sendo um cachimbo) - A. Rodtchenko na fotografia "Le Choufeur" (1932), ao 

contrário, afirma visualmente "ISTO É UM CACHIMBO". Por mais abstrata, 

fragmentada, descontínua, e descontextualizada que seja uma imagem 

fotográfica, o olhar regido por convenção cultural sempre procura identificar o 

referente fotográfico - como comodidade. Mesmo o olhar profissional, perspicaz 

                                            
4 Id. Ibid., p.82. 
5 Barthes, R., A Camara Clara, Lisboa, Ed.70, p.19. 
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e agudo, procura através da (des)construção do processo fotográfico entender 

visualmente as luminosidades geradoras da imagem e, conseqüentemente, 

distinguir os objetos e ações que estavam à frente da câmara e do fotógrafo. 

 Essa argumentação, situada dentro do contexto de nossa pesquisa, 

encontra o "nosso" fotógrafo que não está à procura de imagens que rompam 

iconicamente com o objeto e, desta forma, desqualificando-o como referente 

identificável. Primeiro, por falta de conhecimento técnico, e segundo, pelas 

próprias limitações da câmara por eles operada - mesmo que, como iniciantes, 

"errando a objetividade" do programa tecnológico imbutido, desfoquem ou criem 

enquadramentos inusitados. A fotografia tratada aqui não é uma transcendência 

do real alcançada por alguns artistas e, sim, o senso comum da representação 

fotográfica. O olhar fotográfico dos jovens operários e operárias sobre sua 

própria casa foi realizado de dentro de sua vivência cotidiana e afetiva deste 

espaço familiar. A fotografia operária e seu olhar subjacente são firmados no 

contexto sociocultural e em que são gerados. Desta forma, o referente 

fotográfico, intrinsicamente contextualizado, encadeado em contigüidade e 

visualmente identificado como significante no processo de construção da 

significação, caracteriza a fotografia operária como signos metonímicos 

geradores, por sua vez, de cadeias sintagmáticas - o eixo sígnico e 

organizacional da abordagem seqüencial da casa. 

 Ao mesmo tempo, sem uma "lógica acessível" e rompendo a roteirização 

seqüencial, algumas fotografias podem ser consideradas expressões 

extremamente subjetivas e pessoais, e, conseqüentemente, difícies de tradução 

de alguma intencionalidade. Seriam pulsões ou batimentos desritmados, talvez 

(mas provavelmente) de origem profunda nos aspectos psíquicos do indivíduo, 

caracterizados, nessa instância, como signos metafóricos existentes na 

expressão de projeções, bloqueios e desejos originados na psique do emissor 

(neste caso, construindo uma mensagem para si mesmo). As leituras 

seqüenciais da abordagem individualizada, chamadas de leituras verticalizadas, 

partem destes princípios. As leituras foram feitas foto a foto, operário a operário. 

Os cortes, por conseguinte, são verticalizados, tendo como referência o "EGO" 

realizador das imagens fotográficas. 
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 A seqüência fotográfica mostrou-se como o fio condutor desta leitura, 

apesar de não ser o único viés explorado. Outras relações foram analisadas, 

como por exemplo, a dicotomia exterior/interior, mas são específicas de cada 

caso. Desta forma, a abordagem fotográfica, pelo olhar do operário/a, é vista 

como um roteiro fotográfico de sua concepção de casa. Assim, as leituras 

verticalizadas tentam compreender e decodificar os elementos que se articulam 

na cadeia temporal de fotogramas. A contextualização da fotografia operária no 

eixo comum, olhar fotográfico-casa, através da abordagem seqüencial, torna 

cada imagem fotográfica em um signo metonímico intrínseco no olhar sobre a 

casa e no roteiro de abordagem. Como já dissemos, algumas fotografias saltam 

da intrinsicalidade desta cadeia de significações e criam um outro nível de 

cognição da realidade casa fotografada. Extremamente subjetivas, estas 

imagens são expressões de signos metafóricos, que podem ser ao mesmo 

tempo, convencionados pela cultura ou inerentes ao "EGO" realizador. No 

primeiro caso, ainda passíveis de uma leitura decodificadora. 

 As dificuldades na generalização desta leitura, por partir do indivíduo e 

pelo alto grau de subjetivismos, levou-nos a um afinamento metodológico na 

leitura das fotografias, e também que permitisse uma síntese analítica e genérica 

da fotografia operária sobre o espaço-casa.  

 

Os corredores isotópicos (semânticos) individualizados: 

O referente fotográfico como estereótipo perceptivo  

O segundo vetor teórico deste trabalho se baseia no caminho analítico 

proposto por Izidoro Blikstein6. Apesar de lingüista, este autor direciona sua 

análise para o chamado mundo extralingüístico, tendo como partida o clássico 

triângulo de Ogden & Richards, explora principalmente um elemento chave na 

construção da significação dentro da concepção triádica: o referente. Rompendo 

com as tradicionais extrapolações de conceitos lingüísticos para a análise do 

não-verbal, Blikstein separa a noção de referente da relação dicotômica entre 

                                            
6 Blikstein, I., Kaspar Hauser ou a Fabricação da Realidade, S.P.,1985 
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significante e significado. O referente é visto como um recorte da realidade 

induzido pela incidência de uma práxis social sobre seu sentido. 

 No desenvolvimento do lado direito do triângulo de Ogden & Richards, 

onde se encontra o referente, penetramos na experiência perceptiva do mundo 

como um processo de cognição, de ordenação e de construção da realidade. 

Temos, na base do triângulo, o referente (coisa ou objeto extralingüístico) e o 

símbolo (significante, para Saussure), sendo que no vértice se situa a referência 

ou pensamento (significado, para Saussure). Entretanto, como explicita Blikstein, 

a simples inclusão do referente não levou a uma captação da realidade 

extralingüística. Nesse sentido, ele critica vários autores como U. Eco, S. 

Ulmann, K. Baldinger, K. Heger e mesmo Ogden & Richards, que privilegiam 

somente a relação significante/significado (Saussure), experiência 

verbal/unidade cultural (Eco), nome/sentido (Ulmann), significante/conceito 

(Baldinger), símbolo/referência (Ogden&Richards), afastando, assim, o referente 

do processo de construção da significação. Ou como ele mesmo diz: "O referente 

continua fora da semântica e da semiologia, embora se verifique sempre sua 

incômoda presença nos bens arranjados modelos e esquemas dos lingüistas" 7. 

 Ao constatar os limites dessas proposições, Blikstein adentra a relação 

negada entre referente/significado afirmando que mesmo com caráter modular 

da língua fica reconhecida que a experiência perceptiva já é um processo não-

verbal de apreensão da realidade. Segundo este autor, o referente tem uma 

função semiológica precisa no processo de significação como um constructo da 

realidade. Tal construção, na terminologia de Chosmky, é chamada de "sistema 

perceptual", em Saussure: "ponto de vista", em Coseriu: "interpretação", ou 

ainda em Greimas: "percepção". Como um processo, a semiose eclode durante 

a transformação da realidade em referente, sintetizada por Blikstein como ação 

perceptiva-cognitiva. Assim, o que a linguagem recorta não é propriamente a 

realidade, e sim, o referente ou a realidade fabricada. 

 O exemplo clássico das concepções de neve percebidas pelos esquimós 

permite-nos interligar a percepção-cognição com a práxis ou prática social. A 

                                            
7 Id. Ibid., p.31. 
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práxis é definida no sentido marxista do termo: "Conjunto de atividades humanas 

que engendram não só as condições de produção, mas de um modo geral, as 

condições de existência de uma sociedade" 8. No caso dos esquimós, condições 

cotidianas de vida ou de morte. 

 A fotografia inserida na prática social talvez não atinja esse grau de limite 

existencial, mas ideologicamente, como prova sua utilização na Comuna de 

Paris (1870), identificando os envolvidos para posterior repressão e prisão, ela 

pode se tornar em um fator sofisticado de controle, opressiva e punitiva9. Por 

outro lado, na publicidade voltada para o mercado ou mesmo produzida pelo 

Estado, sutilmente ela introduz e homogeneiza padrões de comportamento que 

reforçam ou criam novos modelos de dominação. 

 Recuperando o conceito de práxis, afirma E. Verón: "Eis, entre as lições 

de Marx, uma que é mister não abandonar; ele nos ensinou que, se souber olhar 

bem, todo produto traz os traços do sistema produtivo que o engendrou. Esses 

traços lá estão, mas não são vistos, por serem "invisíveis". Uma certa análise 

pode torná-los visíveis: a que consiste em postular que a natureza de um produto 

só é inteligível em relação às regras sociais de seu engendramento" 10.  

 Para A. Schaff11, a percepção e a cognição de uma dada realidade pelo 

indivíduo se produz através de "óculos sociais" que remontam até para as 

gerações passadas através das ações e experiências acumuladas socialmente. 

Impostos socialmente, os "óculos sociais" são os próprios estereótipos 

perceptivos impregnados na ação individual, gerados e canalizados por 

corredores semânticos/isotópicos. Estes corredores são envolvidos por traços 

ideológicos e culturais de uma dada sociedade e no seu cruzamento ocorre o 

processo de significação. Referenciando-se à Bachelard, quando esse autor, ao 

descrever o referente "casa", atribui-lhe uma dimensão meliorativa em relação a 

sua verticalidade, Blikstein traça o itinerário práxis-referente, justificando a 

                                            
8 Id. Ibid., p.54. 
9 Nesse sentido, ver o artigo de Arlindo Machado, "Máquinas de Vigiar", Revista USP, número 7, 
1990, p.23-32. 
10 Verón, E., A Produção de Sentido, Coimbra, Almedina, 1974, p.240. 
11 Schaff, A., Linguagem e Conhecimento, S.P., Cultrix, 1974, p.199. 
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dimensão do não-verbal como um componente da formação do pensamento e, 

portanto, do conhecimento. 

 As câmaras fotográficas atuam em nossa pesquisa como verdadeiros 

"óculos sociais", ou melhor, lentes culturais, que produzem um olhar codificado 

da casa. Os estereótipos perceptivos, presentes no ato fotográfico como traços 

de identificação ou diferenciação, ou mesmo como valores meliorativos ou 

pejorativos, são os elementos formadores dos corredores por onde percorre a 

significação do olhar fotográfico. A fotografia é o produto final do recorte 

perceptivo da casa e o referente fotográfico é a realidade-casa fabricada. 

 A análise do olhar fotográfico, produzido pelo jovem operário e pela jovem 

operária, privilegia a construção fotográfica como eixo sígnico de uma visão 

possível sobre a realidade-casa, não levando em consideração conceitos verbais 

dos produtores das imagens sobre as mesmas. O interesse desta pesquisa é 

fundado na tentativa de compreender uma lógica específica da visualidade 

fotográfica enquanto produto de uma significação social. A fotografia é, desta 

maneira, uma forma autônoma de percepção (afetiva) e cognição (lógica) do 

espaço imaginário e físico da "casa". 

 A utilização de um itinerário de leitura claramente demarcado no qual é 

analisada a valoração de fotografia por fotografia, elemento por elemento 

fotografado, indivíduo a indivíduo, levando em consideração os aspectos 

propriamente constitutivos do código fotográfico - composição, enquadramento, 

distribuição dos elementos fotografados na profundidade de campo, ângulo de 

câmara, etc - permitiu-nos, após as análises individuais (chamadas de 

corredores isotópicos(semânticos) individuais), transpormos os dados para 

quadros gerais e fazermos uma síntese da representação da casa na visão 

fotográfica do operário/a (chamada de corredores isotópicos(semânticos) 

horizontalizados.          
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O itinerário de leitura 

O itinerário de leitura estabelecido por Ivan Santo Barbosa12, para análise 

da mensagens publicitárias, cujo objeto de estudo é também a construção social 

de sentido da habitação, através de um processo sucessivo de escolhas e, 

portanto, de atribuição de importância, permitiu-nos, com algumas alterações 

uma decupagem valorativa dos elementos da casa, fotografados pelos 

operários\as. Esta proposta de itinerário de leitura pontua os vários elementos 

presentes em cada foto em progressão aritmética de acordo com sua 

composição e significação no recorte fotográfico. 

 O itinerário proposto por este autor configura -se com os seguintes 

elementos: esquerda/direita, superior/inferior, profundo/chapado, 

brilhante/opaco, luminoso/sombreado, grande/pequeno, acentuação da cor 

forte/fraca, plano próximo/plano distante, contraste forte/fraco 

 Nosso itinerário de leitura acrescentamos outros dois elementos e 

desconsideramos alguns que não eram integrantes do processo fotográfico em 

questão: 

1. Centralização do objeto - A centralização do objeto não pode deixar de 

ser considerada na linguagem fotográfica do senso comum. Assim, 

mesmo concordando com a valorização referente ao eixo da 

horizontalidade e ao eixo da verticalidade, o centro da imagem recebe 

uma carga valorativa, relativizando, desta forma, estes dois eixos. 

2. Angulação de câmara - A angulação de câmara, ascendente ou 

descendente, cria uma relação específica com o objeto fotografado. 

Assim, o ângulo na altura dos olhos é considerado normal e os ângulos 

ascendente e descendente, que implicam respectivamente em relações 

de submissão e dominação em relação ao objeto fotografado, recebem 

valorizações diferenciadas. O ângulo ascendente, que coloca o objeto em 

situação de superioridade é o mais valorizado, e o ângulo descendente, 

                                            
12 Barbosa, I.S., Ou Vivre- Contribution à une Analyse des Actes de Langage Publicitaires, 
Louvain, Cabay, 1982. 
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que coloca o objeto em situação de inferioridade, recebe uma valorização 

menor. 

 Para Santo Barbosa, "A partir deste itinerário de leitura nós podemos 

saber objetivamente e numericamente quando um objeto é importante em 

relação aos outros. A obtenção de um elevado número de pontos corresponde a 

um valor superior em relação aos outros itens e valores encontrados" 13. A 

progressão geométrica dos valores encontrados nos elementos de cada 

fotografia nos permitiu conhecer os atributos de valor que o operário/a 

conceberam ao fazer o recorte fotográfico da casa.               Outros elementos 

são considerados no itinerário original que não fazem parte do código fotográfico 

limitado das pequenas câmaras operadas pelos operários/as, como também não 

fazem parte de sua formação fotográfica, como a luminosidade, a cor (realizamos 

nossa pesquisa em B&P) e o contraste. Após a leitura dos elementos 

fotografados em cada fotograma, é feita as somas das progressões geométricas 

que são apresentadas em quadros que permitem a análise individualizada dos 

corredores isotópicos (semânticos). No final, apresentamos os quadros dos 

principais elementos valorizados, levando-se em conta para análise final 

principalmente os cinco elementos mais valorizados, podendo generalizar e 

sintetizar alguns aspectos do olhar fotográfico do operário/a sobre sua própria 

casa. 

 

Uma "visão da casa" 

Os corredores isotópicos (semânticos) horizontalizados 

 

1. A exterioridade 

 A construção visual da exterioridade da casa, tanto entre os jovens 

operários quanto entre as jovens operárias, têm em comum o fato de ambos 

terem fotografado a casa externamente como uma reafirmação da territorialidade 

social. O uso da fotografia como demarcador visual da territorialidade reafirma 

                                            
13 Id. Ibid., p.90. 
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também, como parte de seu contexto, o espaço social da família. Desta forma, o 

imaginário da exterioridade da casa materializa-se fotograficamente na diferença 

entre o espaço público coletivo e o espaço familiar privado. 

 A territorialidade social visualmente delimitada pela fotografia, identifica 

um "eu" existente em um mundo particularizado e vivenciado no espaço familiar 

em oposição ao espaço público do trabalho onde o "eu" é anulado pelo próprio 

processo produtivo. 

 Nos intercruzamentos temáticos, o recorte da casa manteve-se distinto 

dos demais pela pureza visual, ou seja, praticamente não houve interferências 

cognitivas na sua construção sígnica pelos outros temas fotografados (à exceção 

do tema família, devido à sua inserção cotidiana nesse espaço). Nesse sentido, 

a existência da individualidade e a sua decorrente necessidade de demarcação 

da territorialidade social, acontece na vida cotidiana do operário, na justaposição 

dos conceitos de tempo e de espaço, e é no espaço da casa que o "eu" encontra 

o tempo da imagem/ação, de se afirmar como pessoa anunciadora ca imagem 

fotográfica. 

 Para os homens, os limites entre o público, ou mesmo o olhar púbico, e o 

privado, definem no seu contorno o conceito visual da casa. Da anterioridade 

mais próxima, a rua, passando pela lateralidade da casa, os muros limítrofes 

com as casas vizinhas, até a posterioridade da casa, os fundos, o conceito 

fotográfico externo da casa foi construído pela relação com seus próprios limites 

físicos. A casa existe signicamente, enquanto limite e diferenciação, seja em 

relação à rua, seja em relação às casas vizinhas; é desta oposição e deste limiar 

que nascem os signos identificadores da casa, restritos quase que somente aos 

olhares familiares que a habitam e a transformam. 

 O elemento varal de roupas, é uma extensão do corpo interno da casa e 

uma ruptura da arquitetura aparente. Surgindo de dentro para fora, o varal é a 

única permissibilidade da interioridade da casa sujeita ao olhar público; o varal 

reconstrói cotidianamente a visualidade externa da casa. Reafirma, assim, a 

relação umbilical da mulher - a quem cabe as funções de lavar e estender a 

roupa no varal - com o seu conceito de casa. 
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 Entre as jovens operárias, a diferença no contorno da casa, é que estas 

não ressaltaram os fundos da casa e nem o varal. Ao destacarem o elemento 

jardim/folhagens, as mulheres demonstraram sua sensibilidade ao arranjo 

externo da casa, principalmente a frente e as laterais. Apesar de não fecharem 

o entorno da casa, o que foi dito ao olhar masculino vale também para as 

mulheres 

 O elemento pátio comum à várias casas, aparece no quadro geral das 

mulheres, mas foi fotografado obsessivamente por uma única operária. 

Infelizmente, a não repetição das mesmas condições de habitação não nos 

permite inferir a relação de vizinhança decorrente deste espaço comum. 

Individualmente, o pátio aparece como um espaço de trocas cotidianas e de 

relações interpessoais e interfamiliares. 

 

2. A interioridade 

 Muito mais valorizada e muito mais rica signicamente do que a 

exterioridade, a interioridade apresenta-se como o receptáculo do imaginário 

social e individual da casa; é no âmbito da interioridade que habitam e circulam 

as mensagens mais profundas do eidos da casa. 

 Para G. Bateson, as relações ethológicas estariam presentes entre os 

aspectos emocionais da cultura vista como uma totalidade e as relações 

eidológicas estariam presentes entre os aspectos cognitivos do comportamento 

cultural e padronizações gerais da estrutura cultural. Para Bateson, o eidos de 

uma cultura é uma expressão dos aspectos cognitivos padronizados e o ethus é 

a expressão correspondente dos aspectos afetivos padronizados14. 

 Entre os homens, a divisão interna da casa foi hierarquicamente 

valorizada a partir do espaço privado mais íntimo, o quarto, vindo a seguir os 

espaços coletivizados da sala e da cozinha, e por último, o banheiro. Entre as 

mulheres, a valorização da divisão interna começa pelos espaços coletivizados 

                                            
14 Bateson, G., Naven, Stanford, Stanford University Press, segunda edição, 1965. 
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na vivência cotidiana da sala e da cozinha, vindo a seguir o espaço do quarto e, 

também por último, o banheiro. 

 A diferença entre esses olhares, ocorre na priorização dos espaços e na 

relação do indivíduo com o grupo familiar. Enquanto o olhar masculino se volta 

para a intimidade e o isolamento, relativamente proporcionado pelo espaço 

privado do quarto, o olhar feminino concentra-se nos espaços de estar, de 

circulação e de uso coletivo de todo o grupo familiar, deslocando para um plano 

secundário visualmente o espaço íntimo do quarto, ou mesmo bloqueando-o a 

outros olhares e resguardando sua privacidade. No jogo de projeção e bloqueio 

que as construções mentais dos conceitos reflete e refrata a partir da 

organização das coisas, esta identificação e ocultamento articula-se 

reciprocamente, e ao mesmo tempo, como um poderoso registro. Assim, o não 

querer revelar é mais revelador pelo que oculta. 

 No espaço coletivo da sala, os dois olhares identificam e valorizam alguns 

elementos comuns. O recorte da sala começa para ambos na explicitação de 

uma grande importância ao objeto estante. Primeiro, porque é um objeto já 

valorizado na sua localização e composição em relação ao arranjo da sala, e em 

segundo, é um objeto de múltiplas significações como suporte de outros objetos, 

aquilo que se exibe e se deixa mostrar. Para Baudrillard, o homem moderno é 

qualificado de um "hipocondríaco cerebral" obcecado pela circulação de 

mensagens onde atrás da vontade do arranjo tudo se comunique. 

 A assumida importância da estante dentro do quadro composional da 

fotografia, associada ao fato da mesma ser, na maioria das vezes, o lugar da tv, 

faz com que os outros elementos se arranjem à sua volta. A estante é a própria 

projeção da casa e do sentimento de família, todos os valores nela se sintetizam 

e se comunicam: a verticalidade, o utilitarismo, o conforto/repouso do corpo no 

arranjo do espaço, o suporte decorativo do imaginário, o conceito de 

estabilidade, de equilíbrio, de centralização e a apresentação do status. 

Bachelard atribui alguns destes valores à casa quando diz: "A casa é um corpo 

de imagens que dão ao homem razões ou ilusões de estabilidade... A casa é um 
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dos apelos à nossa consciência de centralidade", ou ainda quando ele se refere 

a verticalidade” 15. 

 A respeitabilidade do espaço sala se traduz nos retratos paternos e 

maternos fixados nas paredes. Os retratos fotográficos, alguns pintados à mão 

e com molduras antigas e pesadas, reforçam a própria ritualidade, ou seja, 

lembram a primeira fase da fotografia como objeto de culto (guardadas as 

dimensões temporais). No olhar feminino, a respeitabilidade em relação ao 

espaço da sala traduz-se na presença e na valorização fotográfica de imagens 

religiosas. A sala é o lugar do culto da família, da tradição, da origem e da 

identificação cultural, e sincronicamente - como paradoxo - janela da penetração 

da indústria cultural via tv. 

 Um dos objetos mais fotografados e ressaltado no itinerário de leitura é 

uma representação icônica de animal doméstico, o cachorro de pelúcias. Ele 

aparece no olhar feminino da sala e no olhar masculino da cozinha. Deslocado 

nos espaços internos pelos dois olhares, o mesmo objeto assume diferentes 

significações. No olhar masculino, a representação infantil quebra a hegemonia 

utilitária da cozinha ao lhe incorporar uma projeção da infância. No olhar 

feminino, a representação infantil dialoga com o arranjo da sala, principalmente 

com os objetos mais valorizados: a estante e a tv. Pensando com Baudrillard que 

chama de "homem do arranjo" o informante ativo da ambiência, a tríade estante, 

tv e cachorro de pelúcias, constrõem a imagem da casa. Os objetos ultrapassam 

sua função prática para uma função de receptáculos psicológicos da 

interioridade: "São portanto, o reflexo de toda uma visão de mundo onde cada 

ser é concebido como um " vaso de interioridade" e a própria casa o equivalente 

simbólico do corpo humano, cujo poderoso esquema orgânico se generaliza em 

seguida em um esquema ideal de integração das estruturas sociais" 16. 

                                            
15 Bachelard, G., A Poética do Espaço, S.P., Ed. Abril, Col. Os Pensadores, 1978, p.208. 
16 Baudrillard, J., Op. Cit., pp.33-34. Da mesma forma. G.Duran que é mais fácil extrair 
informações confidenciais sobre a casa do que sobre o corpo e se soubermos a casa imaginada 
podemos conhecer seu habitante e diz " Os poetas, os psicanalistas, a tradição católica, assim 
como a sabedoria dos Dogon, se mostram unânimes em reconhecer no simbolismo da casa uma 
representação microcósmica do corpo material como do corpus mental", Las Estrututuras 
Antropológicas do Imaginário, Madrid, Taurus, 1981, p.231. 



STUDIUM 10  50 

 Após um dia maçante, sem grandes diferenças do dia anterior, 

relacionando-se superficialmente com os outros trabalhadores, não só na fábrica 

mas também no ônibus ou mesmo à pé, cansado fisicamente e mentalmente, o 

indivíduo submete-se ao arranjo da sala. Como diz C. Marcondez:  

"Para este homem, para esta mulher, a vida que a televisão mostra é 
uma verdadeira troca, com vantagem, da sua vida real. A emoção que 
a mulher sente pela novela e o homem pelo esporte ou a atração que 
ele tem pelas vedetes do vídeo, os fazem viver por meio da tv. A tv, 
possibilita uma vida real, uma prática de emoções, de sentimentos, de 
alegrias e de tristezas, de sensações sexuais que a vida real não 
mostra de forma nenhuma. Ela é o alimento espiritual desse corpo 

cansado e sugado pelo trabalho" 17 

 As imagens da televisão habitam o espaço mais íntimo dos jovens 

operários, o quarto. O olhar fotográfico masculino neste espaço recorta e valoriza 

acentuadamente os signos presentes na tela do vídeo. As imagens fixas aí, 

podem realmente estar presentes na bidimensiolidade do suporte gráfico das 

fotografias coladas nas paredes. As motos, os artistas famosos, os times 

campeões de futebol e as mulheres nuas, são imagens que transitam no 

imaginário formando um verdadeiro panteão idolátrico auto-projetivo. Misturadas 

ao "pecado", as imagens religiosas são ao mesmo tempo censura e culpa. A 

auto-projeção, na sua intimidade explicita, transporta para as imagens os valores 

ideológicos do sistema capitalista: ascensão social, status, competividade, 

sexualidade reprimida, dominação e posse do objeto e aparentemente, também, 

a posse do desejo. 

 Na horizontalidade da cama, onde o corpo cansado repousa do dia de 

trabalho, todos estes elementos de uma exterioridade distante, tornam-se reais 

na interioridade mais profunda do indivíduo. As paredes à sua volta, protetoras 

de sua intimidade, são limites físicos da individualidade e, ao mesmo tempo, 

suportes do imaginário. Deita-se e levanta-se, dia a dia, com imagens auto-

projetivas criadoras de corredores de significação (isotópicos/semânticos) que 

atuam diretamente no indivíduo na formação de valores e padrões sociais, o 

"eidos". 

                                            
17 Marcondez Filho, C., A Linguagem da Sedução, S.P., Perspectiva, Col.Debates, 1988, p.30. 
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 No olhar feminino do quarto, a cama é o objeto principal do recorte. O 

rádio, como no olhar masculino, é deslocado de seu arranjo tradicional, na 

ocupação pela televisão do espaço coletivo da sala, e agora transita pelo quarto, 

principalmente. Para este olhar, o quarto é o espaço privado da intimidade mais 

protegida do corpo, onde a penteadeira cumpre a função de reflexo e de diálogo 

com o próprio corpo. O quarto como um "vaso de interioridade" do corpo da 

mulher, apresenta ainda, uma regressão: as bonecas, representações de um 

passado e projeções de um futuro - imagens infantis que se relacionam 

naturalmente com o próprio instinto maternal. 

 A forte presença de imagens infantis nos dois olhares é estimulada pelos 

valores ideológicos presentes na práxis social. A seguinte colocação de 

C.Marcondes Filho aprofunda esta questão: "Os chamados desejos infantis, ou 

seja, as necessidades humanas por ligações afetivas reais ( e não mediadas 

pela tv, pelos filmes, pela literatura), por solidariedade no lar, no trabalho, no 

esporte, por relações humanas naturais, em suma, todas as emoções e 

sensações que pertenceram a um estágio de socialização pré-social, de 

dependência materna, onde as pulsões encontram plena satisfação na 

realidade, e que ficam registradas na memória como existência feliz, essa 

dimensão do psiquismo é o que sofre a investida da produção capitalista... A 

ideologia, assim, sob a filosofia da tecnocracia da sensualidade, praticamente 

infantiliza a sociedade, oferecendo-lhe guloseimas que lembram a infância 

perdida" 18. Bacherard ao estudar a fenomenologia da imaginação, através das 

imagens poéticas da casa como moradia dos sonhos e devaneios dos homens, 

também a une com a infância na relação imagem/lembrança e 

imaginação/memória. 

 No último espaço interno hierarquicamente valorizado, o banheiro, os dois 

olhares praticamente ignoraram-no, atribuido-lhe o conceito do impermissível e 

do impenetrável ao olhar, ou seja, do que não se pode ver nem mostrar.  Quase 

que fotograficamente invisível, já que somente duas fotos foram feitas deste 

espaço, um olhar masculino e um olhar feminino, este espaço tornou-se um 

território tabu ao olhar fotográfico. Este conceito de inviolabilidade se transfere 

                                            
18 Id. Ibid., pp.36-37. 
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ao próprio corpo como representação, pela funcionalidade específica deste 

espaço, que é o único inteiramente dedicado ao corpo de toda casa. A restrição 

ao olhar configura uma relação de bloqueio além do utilitarismo do espaço, para 

lançá-lo na intimidade mais profunda do indivíduo. Aqui, a existência da imagem 

fotográfica representativa só seria possível na ação auto-projetiva do auto-

retrato. O tabu torna-se o próprio corpo como imagem.       

 Genericamente, através dos quadros gerais totais dos homens e das 

mulheres - assim como o quadro totalizador de todos os elementos na sua 

relação com a   interioridade e a exterioridade da casa- fica claro que construção 

de um olhar fotográfico sobre a casa operária pelo olhar que a habita, estrutura-

se no que Bacherard chama de "imagens da intimidade protegida", justificativa 

de um "valor singular" no isolamento de uma "essência íntima e concreta" do 

imaginário: 

"É necessário mostrar que a casa é um dos maiores poderes de 
integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do 
homem. Nessa integração, o princípio que faz a ligação é o devaneio. 
O passado, o presente e o futuro dão casa à dinamismos diferentes, 
dinamismos que freqüentemente intervêm, às vezes se opondo, à 
vezes estimulando-se um ao outro. A casa, na vida do homem, afasta 
contingências, multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela, o 
homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem através das 
tempestades do céu e das tempestades da vida. Ela é corpo e alma. É 
o primeiro mundo do ser humano. Antes ser "atirado ao mundo", como 
professam os metafísicos apressados, o homem é colocado no berço 
da casa. E sempre, em nossos devaneios, a casa é um grande berço. 
Uma metafísica concreta não pode deixar de lado este fato, esse 
simples fato, na medida em que este fato é valor, um grande valor ao 
qual voltamos em nossos devaneios. O ser é imediatamente um valor. 
A vida começa bem; começa fechada, protegida, agasalhada no seio 
da casa" 19. 

 Assim, a busca de uma visão mais interiorizada da casa, associada à 

necessidade de demarcação da territorialidade social, volta-se para a busca de 

uma proteção das hostilidades e agressividade do mundo exterior, da natureza 

e dos próprios homens. A casa, um "canto de mundo", torna-se assim, 

maternalmente acolhedora. 

  

                                            
19 Bacherard, Op. Cit.,p.201. 
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MODOS DE APARICIÓN - IMÁGENES TRAVESTIS Y REPRESENTACIONES 

DESEABLES 

Irina Mendiara  

 

Introducción 

 Como en esta presentación vamos a hablar de fotografías - comenzaré de 

manera un tanto convencional - por inscribir algunos comentarios sobre la 

imagen fotográfica que hablan de la manera en que la incorporo en el análisis 

cultural. Hace algunos años comencé a pensar en las fotografías como datos 

culturales, en el sentido de que las imágenes son registros de miradas, abiertos 

a la indagación. Así mismo, más allá de la promoción realista y testimonial de 

reproducción de realidad con que la tecnología fotográfica fue ampliamente 

difundida en el siglo XX, las producciones fotográficas pueden revelarse como 

experiencia capturada (Sontag, 1996), como registros de experiencias activas. 

Entonces las fotografías como inscripciones activas desgarradas de la 

experiencia que las produjo, nos hablan de los rastros que la realidad humana 

deja tras de sí (Ricoeur), donde la acción separada de su agente, queda 

registrada y es de pronto fragmento que promete restablecer la posibilidad de 

continuidad, cierta versión de inmortalidad. Ha desaparecido la situación que las 

produjo, pero se hacen accesibles esas particulares inscripciones, las 

fotografías. Y esto es posible porque cualquier acción al desprenderse de su 

agente adquiere cierta autonomía: "deja un trazo una marca; se inscribe en el 

curso de las cosas y se vuelve archivo y documento". Como describe Barthes, 

cualificando a este tipo de imágenes: "lo que la fotografía reproduce al infinito 

únicamente ha tenido lugar una sola vez: la Fotografía repite mecánicamente lo 

que nunca más podrá repetirse existencialmente" (1997:31). 

 Si la fotografía surgió como respuesta a las obsesiones de inmediatez y 

posesión fetichista de la cultura contemporánea, al mismo tiempo expresa - en 
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su materialidad - un cambio de sensibilidad (Williams, 1997). Así la tecnología 

fotográfica puede ser asimilada como una síntesis epistemológica de la 

modernidad en la medida en que por ella se comenzó a representar y a producir 

aproximaciones a la realidad vinculadas a condiciones y relaciones sociales. 

Como tecnología productora de imágenes, la fotografía habilitó una forma de 

mirar moderna, que "no sólo se caracteriza por la manera como el hombre se 

representa ante el aparato, sino además por cómo con ayuda de éste se 

representa el mundo" (Benjamin 1994:46). 

 Si hablar de fotografía es hablar de modernidad, sucede entonces que - 

en tanto modo de representación - se entrama con las preocupaciones culturales 

y relaciones sociales disponibles. Con promesas de objetividad, de hacer el 

doble de un fragmento de lo real (espacio-temporal), de diseminar - casi hasta el 

infinito - esos pequeños objetos miméticos que son las fotografías, desde el 

momento que se considera que las imágenes denotan directamente lo real, sin 

decirlo, no hacen sino significarlo (Barthes, 1985). 

 Sin embargo, en tanto miradas están adheridas al extrañamiento, a la 

perspectiva. El momento instantáneo de la fotografía, aquel en el que la luz 

penetra en la cámara oscura para marcar - indeleble - los granos de plata, es 

ese momento irrepetible donde se significa lo que deviene inevitablemente, 

aquello que no se repite y sin embargo ha de perdurar en esta nueva forma. Sin 

embargo esta operación de objetivar requiere tomar en cuenta una cuestión que 

a menudo - por obvia - es pasada por alto: No sólo queda registrada en la imagen 

fotográfica ese objeto exterior, ese fragmento de realidad "allí afuera", sino que 

lo que se ha registrado en ese mismo gesto de "disparar", es la mirada que 

reparó en ese aspecto. Esa mirada interesada, esa forma de mirar particular y 

subjetiva, pero también social e históricamente situada, ha quedado fijada. Por 

eso la fotografía no solo es evidencia de un "haber estado allí" objetivo, sino que 

es de alguna forma un testigo o informante de un momento cultural. Es la forma 

accesible y activa, aunque tal vez fragmentaria, de una experiencia, de cómo fue 

mirado y percibido un aspecto visible en un momento determinado. Las 

imágenes nos permiten acceder a esa forma en que otros configuraron 

activamente representaciones del mundo. 
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Las Poses 

 Entre 1902 y 1910, nos encontramos en las páginas de los Archivos de 

Criminología, Psiquiatría y Ciencias Afines - publicación clave para la promoción 

de la modernidad nacional en formación - con las historias de Manón, Aída, La 

Bella Otero, Aurora y Rosita del Plata entre otras travestis conocidas de la época. 

En tanto casos que ilustraban y legitimaban la pertinencia disciplinar de las 

ciencias sexuales argentinas o afrodisiología (Salessi, 1995), sus historias fueron 

formuladas como puntos de organización a partir de los cuales pudieron 

delinearse los trazos y criterios que contribuyeron a la formación de lo que sería 

la identidad moderna y nacional deseable. Sus cuerpos fueron portadores de 

preocupaciones identitarias y genéricas duraderas y han encarnado las marcas 

para organizar prácticas y experiencias consideradas normales en 

contraposición a aquellas otras que perturbaban los criterios de la 

heterosexualidad obligatoria proyectada para la comunidad nacional argentina, 

electora y viril de principios del siglo XX. De modo que las formas de 

representación de la homosexualidad de principios de siglo incluían una 

acumulación de significados subyacentes, pues estas construcciones se 

disponían a "definir y regular nuevas nociones de nacionalidad y clase social, 

además de sexualidad y género, de las mujeres y los hombres de la nueva raza 

que debía resultar de la inmigración" (1995:180). 

 Desde estos casos, construidos a partir de historias clínicas e informes 

periciales, se ha enunciado el espacio significativo para denominar la 

anormalidad genérica como preocupación moral de las ciencias positivas 

ocupadas por los problemas nacionales. Estas experiencias que jugaban, 

mutaban y transformaban las apariencias, invirtiendo los patrones genéricos con 

su predilección por las maneras y atuendos denominados femeninos, 

repercutieron en los patrones de visibilidad, los confundían, los actuaban y 

parodiaban. En la alusión a un universo de ambigüedad y a la necesidad de 

limitar la confusión, el esfuerzo por encontrar los rasgos específicos - aquellos 

que hicieran "evidente" la perturbación, el trasfondo patológico, la potencial 

peligrosidad de sus prácticas y predilecciones - habilitaba al saber psiquiátrico y 

criminológico para la organización de inspecciones y confesiones de historias. 

Estos personajes fueron registrados para realizar las líneas de demarcación, 
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construidos como objetos de representación (Zizek, 1999) de un conocimiento 

experto sobre los cuerpos y las subjetividades, para confirmar la moralidad 

legítima prevista para la comunidad nacional. 

 Pero de estas historias nos interesa el uso de las imágenes, donde las 

travestis fueron además objetos de representación fotográfica. Para inscribir, 

entonces la relevancia significativa de estos registros nos concentraremos 

brevemente en la capacidad representacional con que la fotografía, en tanto 

práctica, fue incorporada a principios de siglo; la intención aquí es dirigirnos a 

uno de los aspectos más fundamentales de la dinámica de la modernidad 

nacional donde la preocupación por el conocimiento y el control se dirige a las 

corporalidades particulares y se revela en la producción de la imagen del sujeto 

de la regulación nacional. Como parte de la forma en que las relaciones 

modernas se implantan en estas condiciones, resulta que la formación, 

regulación y el control de subjetividades se extiende, más allá de las conductas, 

a la apariencia y visibilidad del individuo. Por eso el tema de la imagen resulta 

un eje de indagación de este proceso de construcción moderna de subjetividad. 

 Esta relevancia de la imagen corporal como correlato de la medida de 

efectividad con que se ha formado una noción de individuo deseable, nos remite 

al aspecto material de estos procesos, aquel que nos lleva a la consideración de 

los cuerpos mismos, pero no solo en relación a los efectos de la determinación, 

a la producción de pautas más o menos estables y duraderas, sino a la 

capacidad creativa con que los cuerpos o subjetividades reaccionan, alteran y 

confrontan las pautas, como en este caso, de visibilidad genérica. 
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 Objetivar. Pensar en el travestismo como objeto de representación, y 

derivar las formas en que el travestismo se ha significado y representado nos 

permite, en una primera alusión a la fotografía, considerar la función con que se 

incorporan estas imágenes. Nos referimos a la capacidad representacional de 

objetivar con que es incorporada esta técnica, donde las personas se 

transforman "en objetos que pueden ser poseídos simbólicamente" (Sontag, 

1996:24), donde se "transforma al sujeto en objeto e incluso, si cabe, en objeto 

de museo" (Barthes, 1997:45). 

 El uso de las fotografías es, en esas páginas, ilustrativo y encontramos 

esta función de objetivación. En el movimiento que va de la historia personal al 

espacio de la clasificación, cada personaje es portador de una categoría a 

describir como búsquedas y escrutinios para hallar a priori la confirmación de 

una pauta. Las imágenes de las/los inadecuados, aquellos que confundían los 

patrones de visibilidad genérica, son presentadas para ilustrar nomenclaturas 

tales como inversión 1 adquirida o congénita, del tipo profesional o por imitación, 

por perversión del instinto o como parodia de castidad, formatos endebles que 

intentan aprehender y organizar las formas de deseo consideradas desviadas 

(de la meta reproductiva como norma moral y socialmente funcional). En todo 

caso, cada retrato presentado se encuentra acompañado por un epígrafe que 

especifica el sentido de la imagen. Estas imágenes aparecen organizando un 

                                            
1 Inversión es la denominación genérica asignada, por entonces, a las experiencias - prácticas 
homosexuales. 
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inventario, mostrando una galería de personajes. Como consumación de un 

lugar privilegiado desde donde mirar, la fotografía nos remite a efectos de poder, 

pues al fotografiar personas "se las ve como jamás se ven a sí mismas, se las 

conoce como nunca pueden conocerse" (1996:24). 

 Discontinuidad. A este tema de la objetivación de experiencias y la 

despersonalización de historias de la práctica médico legal - donde la imagen 

puede ser incluida de manera ilustrativa -, podemos agregar los problemas de la 

discontinuidad de la apariencia genérica, cuestiones todas que inscriben estas 

fotografías. Señalemos entonces, como parte de las condiciones culturales 

donde ubicamos estos registros, la preocupación en torno a las prácticas de 

identificación de personas. La implantación secular de estas prácticas se acelera 

de hecho hacia la primera década del siglo XX y se hace evidente alrededor de 

la polémica entre fotografía y dactiloscopia. Desde aquí podemos sugerir la 

efectividad de la representación del travestismo como fenómeno discriminante. 

 El control de la apariencia comienza a ser dirigido, desde los individuos 

peligrosos a todos los ciudadanos, a través de los Servicios de Identificación. En 

este contexto la imagen fotográfica fue incorporada tempranamente como 

técnica para la identificación de personas, donde aparece enfatizado el valor 

documental desde una perspectiva realista. Esta manera de entender la 

fotografía a principios de siglo, da cuenta de la forma en que esta tecnología 

sería incorporada y utilizada como mecanismo de registro y caracterización de 

individuos: esta "nueva tecnología de la fotografía... combinaba el arte de la 

pintura y el dibujo con la veracidad de la ciencia" (Salessi 1995:59). Según señala 

Salessi "en 1871 ya se había inventado el daguerrotipo pero todavía no se había 

investigado bien las posibilidades del montaje o la posibilidad de posar y jugar 

con las apariencias del fotografiado frente a la cámara. Visibilidad todavía se 

asociaba con veracidad..." (1995:59). 

 A partir de esta forma de valorar la imagen fotográfica, por la relación de 

la imagen fotográfica con su referente, esa adherencia o laminaridad 2, la 

                                            
2 "Diríase que la Fotografía lleva siempre su referente consigo, estando marcados ambos por la 
misma inmovilidad amorosa o fúnebre, en el seno mismo del mundo en movimiento: están 
pegados el uno al otro, miembro a miembro, como el condenado encadenado a un cadáver en 
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fotografía pudo incorporarse con facilidad y dar sentido a las prácticas de 

identificación de personas. De esta forma la fotografía constituyó uno de los 

mecanismos modernos que producían visibilidad, donde la individualización de 

personas a partir de "la instauración del documento de identidad hizo de la 

fotografía, impresa junto a un número en un papel, el testimonio indispensable 

de quienes somos" (Alvarado, 1999) 3. 

 Sin embargo las prácticas travestis jugaron – tempranamente – una ironía 

a la confianza depositada en el referente fotográfico. Vulnerando las superficies 

corporales – materias primas de la representación fotográfica –, jugando con su 

exterioridad y apariencias, mostraron la incapacidad de sujetar con la definición 

de identidades fijas y continuas. Justamente porque en sus prácticas "jugaban 

con los significados de lo exterior, las poses y las superficies" (1995:263) estas 

experiencias produjeron una gran ansiedad por entonces, en la medida que 

perturbaban la asociación del sexo biológico a las prácticas y conductas 

genéricas; como sugiere Butler, el travestismo y su juego cuestionaban la verdad 

del género y dejaban al descubierto que el género "demuestra ser performativo 

– esto es, que constituye la identidad que se pretende que sea -" (Butler, 

1997:12). 

La fotografía para la identificación había 

encontrando sus fisuras en estas prácticas. 

Respecto a esta tensión con la transformación de 

los parámetros de visibilidad genérica y la evidencia 

de la discontinuidad, veamos el uso de la fotografía 

de Aurora. En el texto se explica: 

Cuando lo trajeron al Depósito 
todavía estaba vestido de mujer y es 
excusado decir las penurias que 
pasó para acomodarse al local. El 
cambio de ropa fue, además, obra difícil; fue necesario hacerle traer 
hasta las prendas más inferiores del traje ordinario, pues camisa, 
medias, calzones, todo era de mujer. Tenía corset y enaguas, 
cubrecorset, ligas y todo lo que constituye la indumentaria del sexo que 

                                            
ciertos suplicios; o también como esas parejas de peces..., que navegan juntos, como unidos por 
un coito eterno" (Barthes, 1997:33). 
3 Esta capacidad de etiquetar a un sujeto a través de la imagen que se supone “idéntica” a la 
persona que “muestra” es el mayor rasgo de semejanza, y por lo tanto de verdad, que se le ha 
atribuido a la imagen fotográfica en su capacidad representativa” (Alvarado, 1999). 
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buscaba aparentar. La ilusión que debía ofrecer en aquella noche 
puede medirse por la actitud que tiene en la fotografía adjunta, (fig. 1) 
en donde está representado en un completo "traje de calle" ... Puede 
además apreciarse el arte de que dispone para arreglarse, 
comparando la cara que tiene en dicho retrato con la que ofrece en el 
que complementa la ilustración de esta caso y que le fue sacada en el 
servicio durante su estadía (fig. 2) (La inversión sexual adquirida, 
1903:195). 

 La contraposición de las imágenes, a doble página en la publicación, 

marca esta discontinuidad y permite agregar como cualidad de estas prácticas 

el arte para mutar, camuflarse en las ropas femeninas. Por otra parte estas 

prácticas asociadas a la artificialidad y a la simulación, eran descalificadas como 

parte de un fenómeno mórbido desde la perspectiva psiquiátrica, pero 

peligrosamente cambiante y polimorfo, con la capacidad de engañar y 

aprovecharse de la ingenuidad de los desprevenidos. Las prácticas travestis - 

asociadas a otros espacios del mundo lunfardo como la prostitución - conseguían 

esquivar el seguimiento, control e identificación, las bases para la planificación 

de la comunidad y desestabilizaban el canon de moderación y decoro imaginado 

para las familias de la nación. 

 La percepción de la discontinuidad genérica que mostraban las travestis 

sirvió, tal como sugiere Salessi - y nosotros agregaríamos como capacidad que 

los dispositivos hegemónicos tienen de regenerarse -, para confirmar la 

necesidad de un método de identificación de criminales reincidentes que fuera 

ineludible. La implantación de la dactiloscopia como método de identificación 

eficaz contra estas confusiones, se pondría en práctica en 1910 para pasar a 

formar parte de los requisitos de inscripción de la ciudadanía en general. 

 Vanidad. Pero más allá de las marcas de la discontinuidad que se 

introducía por estas experiencias, se valoraba otro aspecto que nos devuelve la 

relación estratégica entablada con la imagen. Se trata del culto a la apariencia: 

No pensaba en otra cosa que revestirse del aparato exterior de la 
mujer; se ensayaba en la toilette, se pintaba, imitaba la voz aguda y los 
modales de una mujer; en una palabra, procuraba, por todos los 
medios a su alcance y valiéndose en lo posible de los consejos de los 
compañeros, sobresalir en este punto (La inversión sexual adquirida, 
1903:198). 

 La descripción de las conductas, hábitos y gestos inadecuados, correlatos 

de la psicopatía asignada a estos casos, incluía la descalificación de las prácticas 
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como exaltaciones pasionales, frivolidades y vanidades. Este perfil es ilustrado 

con la historia de la Bella Otero: 

Su psicología mórbida, combinación curiosa de vanidad, mentira e 
ideas sexuales paranoides, revélase en la página siguiente, que nos 
entregó como autobiografía, junto con los retratos anexos, sin disimular 
mucho su deseo de figurar como caso clínico en el libro que 
preparamos sobre los invertidos sexuales (la Inversión Sexual 
Adquirida, 1903:494). 

 Los retratos que proporciona la Bella Otero para ilustrar su propia historia, 

demostraban para este discurso, el deseo de figurar. Sin embargo como señala 

Salessi, estos espacios de clasificación e inspección fueron aprovechados por 

las travestis de principios de siglo para documentar su experiencia, para figurar 

y filtrar su voz. El mismo discurso psiquiátrico fisurado de forma contundente por 

sus retratos, muestran que en la compulsión al control y la confesión, no hay solo 

determinación. La práctica fotográfica y el travestismo, nos devuelven estos 

retratos cuidados de las damas que perturbaban con su presencia. Sombrillas, 

perlas, flores, puntillas, maneras, son las formas en que las travestis han usado 

las fotografías, en clara conciencia de autorepresentación, como modo de 

mostrarse, de construir una pose para el futuro observador (Silva, 1998:21). Si 

bien no pudieron tener el control de las historias que se contaban de ellas, ni los 

epígrafes que recortan y agregan sentido en la perspectiva de la inscripción 

psiquiátrica, en sus fotografías encontramos un efecto de enunciación (Silva, 

1998). Podemos invertir la función de estas imágenes y devolver para estas 

travestis la subjetividad del acto de mostrarse, la capacidad activa de presentar 

una imagen de sí deseable. 

 Cuando Barthes se angustia: "no sé como intervenir desde el interior 

sobre mi piel" (1997:42), lo que esta inquietud afirma es la capacidad creativa de 

la performance, cualidad del travestismo. Aquí es donde la determinación y 

pasividad se invierten. Las travestis también podrían describir su experiencia 

diciendo: "cuando me siento observado(a) por el objetivo, todo cambia: me 

constituyo en el acto de posar, me fabrico instantáneamente otro cuerpo, me 

transformo por adelantado en imagen. Dicha transformación es activa: siento que 

la fotografía crea mi cuerpo o lo mortifica según su capricho..." (1997:41). Sin 

embargo podríamos agregar, que la intervención activa sobre la propia 

presentación corporal comienza en las prácticas travestis mucho antes que la 
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intervención fotográfica, que en todo caso consigue confirmar y subrayar la 

capacidad de transformarse. Intento proponer que más allá de los efectos de 

poder que se han deslizado a través de la representación fotográfica, de su 

capacidad de objetivar, de los usos de registro e inspección que la han 

movilizado, sin embargo la fotografía se ha constituido en un recurso creativo 

para las prácticas travestis. 

 

Imágenes desgarradas 

 En la década del noventa (1992-1993) encontramos, en las ediciones del 

semanario ¡Esto!, casos de travestis donde son protagonistas, y particularmente 

víctimas de homicidios pasionales. Estas representaciones aparecen a distancia 

de aquellas de los Archivos, pero nos conducen significativamente al 

desplazamiento de la matriz médico legal para abordar tales prácticas genéricas, 

a la injerencia más específicamente policial. Nos remite a la manera en que el 

control policial ha ido ganando cada vez más influencia y especificidad con 

relación a la custodia de la comunidad. 

 Este semanario de trazado sensacionalista - que ya no se publica en estos 

días - perteneció a lo que circula como prensa amarilla. De manera que 

encontraremos una cantidad de rasgos textuales atribuibles a este tipo de 

presentación de noticias. En estas páginas, la alusión específica es al registro 

de "la irrupción aparentemente no normada, en el primer lugar de la noticia, de 

los motivos y efectos de la sangre y la muerte, de los accidentes del cuerpo y de 

las fatalidades de su carga genética. Sólo en esa prensa eran también habituales 

las expresiones de una emoción del relator" (Steimberg, 1997:27). Como rasgos 

generales nos encontramos con titulares catástrofe, contenidos escatológicos y 

con el consumo por sectores populares. Como señala Steimberg, los temas no 

eran originales en este tipo de prensa. Lo original, en todo caso, era la manera 

de remitir esos contenidos a temas conocidos, globales y su retórica de la 

alarma, el énfasis y el asombro, su modo de titular y contar, donde el "discurso 

podía iniciarse con el tono admonitorio de una moral común, pero para tropezar 
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enseguida, con manifestaciones de asombro o estupor, con una foto voyeurista, 

un chisme oblicuo o una anécdota necrofílica" (1997:30). 

 Pero la singularidad que más nos interesa articular, es la "truculencia 

policial", donde el concepto de información aparecía vinculado a los casos 

policiales. Los lectores de este estilo de prensa podían encontrar los testimonios, 

ilustrar las situaciones con las imágenes más próximas al hecho. Con relación al 

uso informativo de las imágenes fotográficas, Sontag comenta que la fotografía 

pudo ponerse al servicio de instituciones de control, como objetos simbólicos e 

informativos. Si la perspectiva realista de la modernidad considera el conocer o 

saber como técnica e información, entonces las imágenes fotográficas son 

valoradas "porque suministran información" (1996:31). Sin embargo, para 

considerar la pretendida función evidencial de estas imágenes, aquí nos importa 

afirmar la determinación el espacio ideológico, la matriz de inteligibilidad, en tanto 

condiciones culturales en las que se producen imágenes y representaciones. La 

garantía de veracidad de estas historias fatales y de las imágenes propuestas 

estuvo dada por la intervención policial en los casos de homicidios y crímenes. 

 Que nos encontremos en este tipo de publicación con historias sobre 

travestis, es un dato significativo para arribar a los sentidos que se han adherido 

en la representación del travestismo, qué espacios de visibilidad ha tenido. Como 

aquellas marcas de las descripciones médico-legales de los Archivos, como 

continuidad de esa forma de representar el travestismo, vamos a encontrar - en 

estas historias de suburbios - el despliegue de lo insólito en relación con la 

construcción de cuerpos para la prostitución y la noción de peligrosidad 4. En 

todas estas historias lo que aparece perturbando hacia el desenlace violento es 

la homosexualidad y la confusión genérica de los personajes siempre en relación 

con otras condiciones que suturan el estado de peligrosidad. 

 Las imágenes publicadas como ilustraciones de estas crónicas pueden 

experimentarse - con toda probabilidad - como obscenas, marcas de 

criminalidad, marcas de muerte, portadoras de elementos excesivos. Pero como 

                                            
4 La preocupación por la peligrosidad de un individuo, tanto en los Archivos como en estas 
crónicas, refiere a situaciones previas y perfiles inadecuados que estarían influyendo de manera 
latente en las conductas que desatarían los hechos en cuestión. 
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señalamos antes, la lectura de imágenes - como de cualquier representación - 

no se realiza en el vacío. La promoción de estos crímenes - como es el caso de 

esta publicación -, con los recursos efectistas aquí utilizados, tiende a 

transfigurar, acaso anestesiar. Como señala Sontag, la repetición, la insistencia 

en la promoción de determinadas imágenes aniquilan el sobresalto, la sorpresa 

y el desconcierto 5. 

 Nos interesa transcribir algunos epígrafes para dar cuenta de la manera 

en que están inscriptas las imágenes en la publicación. No solo ilustrativas, sino 

que aleccionadoras, las muertes violentas desencadenadas en estos vínculos 

homosexuales se describen en las crónicas como desenlaces previsibles del 

género de vida adjudicado a los personajes: 

La prueba del delito. Con esta cuchilla de cocina, cuya hoja mide 15 
centímetros, "Jorgelina" apuñaló en dos oportunidades a su amiga 
"Lulú". 

Doña Rosario, madre del travesti muerto, muestra su pierna izquierda. 
La criminal patada que le propinó Ferreyra le provocó un enorme 
hematoma. 

El comisario Eduardo José Negri y su gente tendieron el cerco para 

atrapar al prófugo y sanguinario travesti. 

"Yo soy aquel...", parece decir el rostro de Enrique Euclides Ferreyra 
(Izq.) alias "Jorgelina". A la derecha y arriba, dos imágenes de Jorge 
Torres: en vida, cuando bailaba en la Batucada, y en la morgue. 

 En otro artículo el epígrafe presenta: 

"otra perspectiva del cadáver totalmente ensangrentado y el escenario 
de la tragedia. El travesti ejercía la prostitución y le robaba a sus 
clientes". 

 Las imágenes nombradas y explicadas desde estos epígrafes, toman 

como preocupación enmarcar la representación de las travestis como referente, 

extendiéndose más allá de lo fotográfico. Con tales imágenes, vale pensar en el 

efecto de las señales que indican la muerte como punto culmine de la serie de 

encadenamientos - entonces fatales - de quienes trascienden lo normativo, la 

regla normal de identidad subjetiva. Las imágenes, fuertemente determinadas 

                                            
5 "Ese tabú que nos provoca indignación y dolor no es mucho más resistente que el tabú que 
regula la definición de lo obsceno. Y ambos han sufrido durísimas pruebas durante los últimos 
años. El vasto catálogo fotográfico de la miseria y la injusticia en el mundo entero ha divulgado 
cierta familiaridad con lo atroz, volviendo más ordinario lo horrible, haciéndolo habitual, remoto 
("es sólo una fotografía"), inevitable" (Sontag, 1996:30). 
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significativamente, están arraigadas en discursos ubicados en el límite de la vida 

y la muerte, que hablan de criminalidad y - construyendo elementos de 

demostración -, de culpabilidad e inexorabilidad. 

 

Poner el cuerpo 
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 Sin embargo, lo que estas crónicas tendieron a desplazar desde sus 

estrategias discursivas sensacionalistas, es el hecho de que la mayor represión 

y violencia sufrida por las travestis a sus derechos personales, ha estado dirigida 

desde la institución y las prácticas policiales. Estas historias son 

contemporáneas de los efectos de los edictos policiales o Código de Faltas de 

las policías provinciales y de la Policía Federal. Aquellas atribuciones de 

"extralegalidad", aquella "capacidad legal para prescribir penas y castigos de 

privación de libertad a contraventores o sospechosos de cometer o haber 

cometido contravenciones, sin intervención de jueces o agentes del sistema legal 

de justicia" (Salessi, 1995:150), que rigieron desde 1870 - basados en la 

abarcativa noción de peligrosidad (Álvarez, 2000) - hasta ser reemplazados en 

la Ciudad de Buenos Aires en 1998 6, por las ambigüedades del Código de 

Convivencia Urbano respecto a la reglamentación de la prostitución callejera. 

 Reconocer la sincronía anterior, como también que en la década del 90 

comienza a manifestarse una mayor organización de grupos de travestis en torno 

a denuncias de violencia y reclamos de derechos, confronta las naturalizaciones 

e intenciones de las representaciones de las revistas ¡Esto!. Es justamente hacia 

1995 (Álvarez, 1998) que se moviliza la primera Marcha del Orgullo GLTTyB. Se 

hace posible la aparición de las travestis en los medios y en los espacios públicos 

con la capacidad de formular su situación, gesto que nos permite reconsiderar 

"el vínculo entre desigualdad y diferencia en la reformulación de identidades" 

(Delfino 1998:33). 

 A partir de las notas de campo de la última movilización GLTTyB de 

Noviembre de 2000, me interesa describir algunas situaciones y transcribir 

algunos apuntes en relación con las travestis y la producción de imágenes: 

"La concentración de personas comenzaba todavía con la luz del sol. 
Entraban en escena personajes cuidadosamente producidos, 
portadores de cuerpos con inscripciones burlonas, irónicas y groseras, 

                                            
6 En relación con esto en Julio de 1998 un grupo de travestis rompió sus documentos de identidad 
frente a la Legislatura Porteña. Este hecho apareció publicado, por entonces, en el diario Clarín; 
la noticia, fue suscitada porque un grupo de travestis reaccionaron con este gesto frente a los 
medios y las cámaras, ante la prohibición de su entrada a la Legislatura para la discusión de las 
reformas que se estaban realizando al Código de Convivencia Urbana. Vale decir que romper 
ante la visibilidad de las cámaras con tal elemento que confronta su visibilidad, revela la 
capacidad estratégica del acto de mostrarse, en tanto conciencia subjetiva y creativa de producir 
una imagen de sí para los posibles observadores. 
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al tiempo que espectaculares, llamativas y coloridas. Personajes 
provocativos. Casi todos estaban travestidos/as, es decir, para muchos 
fue la ocasión de salir al espacio público con una visibilidad diferente. 
Como preparación para una fiesta o como advenimiento de lo insólito 
(Octavio Paz) los convocados se hacían visibles en escena en relación 
con otros actores significativos de la Marcha del Orgullo, los fotógrafos. 
Estos se agolpaban para registrar lo insólito, la rareza, lo diferente. 
Cada vez que llegaba una presencia novedosa y sorpresiva a la Plaza 
o cada vez que se hacía el gesto adecuado, las cámaras pendientes 
respondían de instantáneo con un disparo. Una movilización que 
cristalizaba dos posiciones posibles de fervientes productores de 
imágenes: los que miran y los que se muestran. Incluso el corte de 
Avenida de Mayo se produjo en esa dinámica. Un par de travestis, un 
escultural desnudo dorado y un par de chicas con margaritas, 
mariposas y trajes metalizados, se pararon frente a los autos en medio 
de la calle. Detrás la Catedral y magnéticamente frente a ellas los 
fotógrafos/as comenzaron a registrarlas/os; ganaban espacio y la calle 
quedaba cortada. Tendría que aclarar que yo misma estaba 
capturando imágenes, ya no tan solo como registro de la observación, 
sino por cierta forma de placer que me provoca la fotografía. Al mismo 
tiempo, la situación de fotografiar en la Marcha del Orgullo me 
posicionó con algo de impunidad, porque me permitió aprovechar - de 
una vez - mi mirada asombrada sin tener que producir disimulo. Esa y 
compulsión al registro localizada de alguna manera ante tanta 
proliferación de imágenes hizo posible producir un distanciamiento 
para poder observar. Al mismo tiempo la imagen aparece como un 
soporte importante para la descripción de los cuerpos participantes. Lo 
que se torna evidente en estas ocasiones es una dificultad para la 
descripción, que tal vez ancle en una pobreza del lenguaje disponible 
para asir lo que allí se produce o bien, en los efectos de participar de 
una cultura que mira y que tiende a paralizarse ante la desorganización 
de las imágenes predecibles, ante las transformaciones, ante las 
mutaciones. Mezclándome entre mujeres cinceladas con, a veces, 
descuidadas cirugías y modeladas con siliconas, entre rostros 
repetidos porque fueron inspirados en alguna que otra diva o figura de 
cine o televisión, entre trajes provocativa y deliberadamente estéticos, 
entre las diversas formas de explicitación de senos, anos, penes y 
conchas, lo que me perturbaba era mi probable incapacidad de brindar 
una descripción a la medida de tal exuberancia, una mirada que no 
estuviera sesgada por la pacatería. Poder registrar las imágenes para 
poder dar cuenta de ellas, ha transformado el registro en una 
herramienta o un punto de anclaje. Al mismo tiempo la selección 
implicada en el momento de registro, tomar aquella fotografía y no otra, 
es una forma de notación de la mirada que se pone en juego en una 
situación de campo. En otras palabras la fotografía ha sido, en este 
caso y con evidencia, un registro de experiencia" 7. 

 Allí donde las travestis mostraban su complicidad con la imagen, el 

conocimiento de posar y la conciencia de producir una imagen de sí para los 

observadores, fotográficos o no, y esto en relación con el hecho político de la 

movilización por el reconocimiento de derechos genéricos e identitarios en la 

ciudad, se inscribe la capacidad persistente, resistente y activa de las 

subjetividades más allá de las determinaciones. Producir y presentar una imagen 

                                            
7 Extraído de mi tesis de licenciatura. 
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de sí mismas, desde lo corporal mismo hasta lo representacional, formas de 

poner el cuerpo como formas de poner el alma, es el intento político tal vez más 

significativo de estas prácticas genéricas. 
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OS MÚLTIPLOS OLHARES DE CHRISTIANO JÚNIOR 

Marcelo Eduardo Leite  

 

Vendo a rua da sala de poses: um inventário da escravidão 

 Em 1832 nasce na Ilha das Flores, 

arquipélago de Açores, Portugal, José Christiano 

de Freitas Henriques Júnior. Emigra para o Brasil 

em 1855, acompanhado de sua esposa e de dois 

filhos, iniciando a atividade fotográfica por volta de 

1860, em Maceió, Alagoas, onde mantém estúdio 

até 1862. Transfere-se logo depois para o Rio de 

Janeiro, e em 1863 atua na oficina Photographia do 

Comércio, à rua São Pedro 69, na qual é sócio de 

Fernando Antonio de Miranda. Em 1865, está 

instalado à rua da Quitanda 53, desta feita só. Na 

sua etapa carioca o que nos chama mais a atenção são os retratos da população 

cativa da cidade. Realizado no suporte carte de visite,1 as imagens foram 

produzidas em dois padrões: "retratos de corpo inteiro" e "bustos". Em algumas 

das imagens encontramos anotações que acompanham as fotografias e que 

identificam a nação africana da qual o negro registrado é originário. Isso, a meu 

ver, demonstra por parte dele uma grande preocupação em evidenciar a 

diversidade dessa população. 

 

                                            
 Mestrando em Sociologia pela UNESP, bolsista FAPESP 
1 As cartes de visite foram desenvolvidas por André Disdéri (1819-1889) na França no ano de 
1854. Consistem em cartões fotográficos (9,5 X 4,5 centímetros) feitos em série pelo sistema de 
lentes múltiplas. Boris KOSSOY. Origens e expansão da fotografia no Brasil - século XIX. Rio de 
Janeiro: MEC/FUNART, 1980, p. 38. 

José Christiano de Freitas 
Henriques Júnior 
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Retratos de corpo inteiro 

Bustos 
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 Dentre este material, os "retratos de corpo inteiro", são aqueles nos quais 

vemos os negros executando os mais diferentes ofícios, típicos dos escravos de 

ganho: vendedores de frutas, barbeiros, amoladores de facas, entre outros. 

Essas imagens são vendidas no comércio local e servem como uma espécie de 

souvenir dos trópicos, sobretudo, útil ao imaginário eurocêntrico que acompanha 

os viajantes que por aqui passam. Em 1866 o Almanaque Laemmert anuncia a 

venda de uma "Variada colleção de (...) typos de pretos, cousa muito própria 

para quem se retira para a Europa" 2. Tal trabalho indica que Christiano tem uma 

forte curiosidade "antropológica". Ao registrar os escravos "de ganho", ele os 

coloca no cerne da modernidade, socializando a imagem das próprias 

contradições do país. Quando essas fotografias são produzidas, a população de 

negros escravos que trabalham nas ruas da cidade do Rio de Janeiro é de 

55.000 pessoas, 1/3 da população total da capital3. Com relação a essas 

imagens é pertinente frisar que os fotógrafos no final do século XIX vivem uma 

grande concorrência, estando sempre à procura de novos produtos fotográficos 

para o mercado. 

 Nesse sentido, concordo com Sandra Koutsoukos, quando afirma que as 

fotos dos negros escravos são possuidoras da preocupação de se montar a cena 

da mesma forma que se faz com as fotografias tiradas dos homens livres. A 

diferença está no fato de que nas imagens retratando escravos, "[...] os signos 

que distinguiriam sua classe social (...)" são outros. Além disso, completa a 

autora, nessas fotografias podemos encontrar indícios da  participação "[...] dos 

escravos na construção daquele que poderia ser o seu retrato, através de sua 

indumentária típica (muitos se apresentavam com suas próprias roupas; um 

acordo com o fotógrafo, com certeza), seus instrumentos de trabalho, suas 

expressões, seus olhares, suas poses, seus penteados e suas cicatrizes étnicas" 

4. 

                                            
2 Jacob GORENDER. In: “A face escrava da corte brasileira”. In: Paulo César de AZEVEDO e 
Maurício LISSOVSKY. Escravos brasileiros do século XIX na fotografia de Christiano Jr. (1864-
1866) [et ali.]. São Paulo: Ex. Libris, 1988, p. 31.   
3 Jacob GORANDER. A escravidão reabilitada. São Paulo: Ática, 1991, p. 93. 
4 Sandra Sofia Machado KOUTSOUKOS. No estúdio do fotógrafo: um estudo da (auto) 
representação de negros livres e escravos no Brasil da segunda metade do século XIX. 
Campinas: STUDIUM/IA/UNICAMP, 2002, p. 2. 
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 De qualquer forma, essas imagens também se constituem numa mostra 

de uma modalidade fotográfica muito comum em todo o mundo e de uma 

atividade profissional regular e que congrega, além da visão comercial e técnica 

do fotógrafo, a interpretação de sua cultura. Assim, ao analisarmos o teor dessas 

imagens, é sensato que reconheçamos que o fotógrafo, como um profissional à 

procura de sua permanência no mercado e atento à sua própria cotidianidade, 

registre esses personagens tão comuns ao dia-a-dia da sociedade brasileira, 

com um simples intuito comercial. Podemos dizer ainda que Christiano tem um 

bom conhecimento a respeito dos trabalhos dos desenhistas e pintores do início 

do século, já que suas fotografias dialogam de perto com os trabalhos dos 

artistas atuantes no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, nas primeiras décadas 

do século XIX; em particular, toma-se uma simbiose com as aquarelas de Jean-

Baptiste Debret (1768-1848) e Johann Moritz Rugendas (1802-1858). Isso 

mostra que o pesquisador, no intuito de refletir sobre o material fotográfico em 

questão, tem que considerar as mais diversas variantes do processo de 

produção e divulgação das imagens fotográficas, já que estão em jogo várias 

motivações que geram a produção imagética. 

    

 Tais imagens são feitas em 1866, quando Christiano é proprietário da 

Galeria Fotográfica e de Pintura onde realiza inúmeros tipos de trabalho. No 

mesmo ano ele se associa a Bernardo José Pacheco, quando o estabelecimento 

ganha o nome de Christiano Jr. & Pacheco. Também nesse ano ele ganha a 

medalha de bronze na Exposição Nacional, realizada no Rio de Janeiro, cidade 

na qual permanece até 1867, quando parte em direção a Buenos Aires. 

Jean-Baptiste Debret Johann Moritz Rugendas 
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Buenos Aires: uma nova forma de ver 

 Ainda em 1866, Christiano abre seu ateliê na cidade de Mercedes, 

Uruguai, e em dezembro já esta plenamente instalado na cidade de Buenos 

Aires, à rua Florida 159. O jornal La Tribuna, em 20 de outubro de 1867, anuncia 

a sua chegada à cidade. 

    

 Na capital da Argentina, o fotógrafo inicia uma maciça produção de 

retratos. Segundo os pesquisadores argentinos Abel Alexander e Luis Priano, 

que examinaram álbuns relativos ao seu trabalho, e que estão depositados no 

Archivo General de la Nación, estima-se que foram produzidos por ele mais de 

4.000 retratos entre 1873 e 1875, o que perfaz uma marca de 5 clientes ao dia. 

Como prova de seu sucesso, temos o fato de ele ter inaugurado um outro ateliê, 

desta feita, voltado ao público infantil. Denominado Fotografia de La Infância. A 

casa é, segundo anúncio publicado no jornal La Prensa de 04 de fevereiro de 

1875, possuidora de "máquinas instantáneas que permiten sacar retratos de 

criaturas inquietas y traviesas" 5. Creio aqui não se tratar apenas de uma questão 

de se ter novos equipamentos fotográficos, tais como 

chapas mais sensíveis e máquinas modernas, mas de 

se possuir condições arquitetônicas favoráveis, 

necessárias para um bom aproveitamento de luz. O 

Fotografia de La Infância é destruído por um incêndio 

em março de 1875. Porém, é reaberto pouco depois, 

à rua Victoria 296, agora gerenciado por seu filho Jose 

Virgilio, que anteriormente havia sido seu ajudante.  

                                            
5 Alexander ABEL e Luis PRIAMO. “Recordando a Christiano”. In: Un País en Transición – 
Fotografías de Buenos Aires, Cuyo y el Noroeste. Christiano Júnior 1867 – 1883. Buenos Aires: 
Ediciones Fundación Antorchas, 2002, p. 23. 

La Tribuna 

Jose Virgilio 
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 Ainda no ano de 1875, Christiano torna-se fotógrafo oficial da Sociedade 

Rural Argentina e realiza sua primeira exposição pela entidade da qual se desliga 

em 1878. Aos poucos Christiano amadurece a idéia de confeccionar um álbum 

de vistas e, em 1876, lança o primeiro volume da coleção intitulada Album de 

Vistas e Costumes de La Argentina. Composto por 16 imagens da cidade de 

Buenos Aires, o álbum possui textos explicativos em quatro idiomas. É o primeiro 

trabalho com essas características produzido na Argentina. Seu material é, em 

parte, formado pelo aproveitamento de vistas anteriormente colocadas à venda 

em seu ateliê. Christiano júnior nesse trabalho mescla imagens da Argentina 

colonial e pastoril com as de uma nova nação, representada sobretudo pelas 

novas construções. 

         

            

          

 No ano de 1877 é lançado por ele um segundo volume, contando com 

doze retratos de tipos populares urbanos e com vistas de construções modernas 

e históricas. No mesmo momento, ele produz uma série que retrata a nova 

penitenciária da cidade, trabalho que foi vendido de forma avulsa e em álbum 

encadernado. No ano de 1878 seu estúdio é vendido para Witcomb & Mackern, 

exatamente quando ele estava vivendo seu melhor momento. Deixa no arquivo 

do ateliê um acervo de mais de 170 vistas. 

 

 Album de Vistas e Costumes de La Argentina 
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A peregrinação: os últimos refúgios do olhar 

 A opção em largar o ateliê é 

motivada pelo desejo de continuar a série 

de álbuns de Vistas e Costumes da 

República Argentina. O fotógrafo, agora, se 

atira numa fantástica peregrinação pelas 

mais variadas regiões do país entre os anos 

de 1879 e 1883. Passa pelas cidades de 

Rosário, Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, 

San Juan, San Luis, Catamarca, Tucumán, 

Salta e Jujuy. Antes de chegar às cidades, 

anuncia nos jornais locais que ali prestará 

seus serviços. Monta seu estúdio associado a um fotógrafo local e, em alguns 

casos, acompanhado de seu filho. Uma vez instalado na localidade, dá início ao 

trabalho no ateliê e, paralelamente, desenvolve seu projeto maior: os álbuns de 

vistas. Sua andança é feita sobre várias mulas, que levam uma parafernália de 

equipamentos. Seu trajeto e alguns detalhes dessas suas viagens podem ser 

constatados pelos jornais das cidades por onde passa6. 

                                            
6 Alexander ABEL e Luis PRIAMO. Recordando a Christiano. In: Un País en Transición – 
Fotografías de Buenos Aires, Cuyo y el Noroeste. Christiano Júnior 1867 – 1883. Buenos Aires: 
Ediciones Fundación Antorchas, 2002, p. 32-6. 

Tipos populares 

Jornais 
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 As dificuldades financeiras para tocar um projeto tão complexo obrigam-

no a pedir ajuda aos governos provinciais das localidades que visita, mas 

infelizmente, nem sempre é atendido. Desta forma, as dificuldades financeiras 

atrapalham seus planos. Sua obstinação e sua paixão pela fotografia não são 

suficientes para a conclusão do trabalho. 

 No ano de 1883, Christiano desvincula-se de seu último ateliê, desta feita 

na cidade de Corrientes. Abandona temporariamente a fotografia, dedicando-se 

a produção e comércio de vinhos e licores, os quais vende ao Brasil, Argentina 

e Paraguai. Seu envolvimento é tanto com o tema que chega a publicar um livro. 

Christiano Júnior vem a falecer aos 70 anos de idade, em 19 de novembro de 

1902, em Assunção, Paraguai. A revista portenha Caras y Caretas publica uma 

nota, na qual informa que ele passou seus últimos tempos pintando fotografias. 

Quando faleceu, esse homem que a tantos emprestou seus olhos estava 

praticamente sem nenhuma visão. As imagens deixadas no Brasil e na Argentina 

por Christiano Júnior são um testemunho da sua peculiar forma de ver e, sem 

dúvida, apresentam-se como uma referência incontornável para a reflexão a 

respeito da história social da América Latina. 
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IMAGENS APRISIONADAS E RESISTÊNCIA INDÍGENA: OS 

DAGUERREÓTIPOS DE 1844 

Marco Morel  

 

   

       

 A série de cinco daguerreótipos de dois Nacnenucks ("Botocudos") do 

acervo da Coleção Jacquart, guardada na Photothèque do Museu do Homem, 

em Paris, constitui não só raridade mas momento importante na história da 

                                            
 Professor do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
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fotografia e das formas de registro dos grupos então chamados "primitivos". São 

umas das mais antigas e possivelmente as primeiras fotos de índios do Brasil ou 

mesmo do mundo, tiradas na França por E. Thiesson, que lhes gravou a data no 

canto de cada imagem: 1844, cinco anos após o anúncio oficial da invenção da 

fotografia1. 

 Estes índios nômades, caçadores e coletores, da família lingüística 

Macro-Jê, habitavam a região (então coberta pela Mata Atlântica) dos rio Doce, 

Jequitinhonha e Mucuri, englobando Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais e 

envolviam-se em combates sangrentos com bandeirantes, fazendeiros e 

militares. Durante os séculos XVI e XVIII, quando eram chamados de Aimorés e 

Grens, praticamente não se conhecem ícones produzidos sobre eles, apesar de 

contato intenso com as frentes de expansão. No começo do século XIX, ao 

contrário, ocorreu uma avalanche iconográfica em torno desses grupos, aos 

quais viajantes, cientistas e artistas eram atraídos, paradoxalmente, pela fama 

de ferocidade atribuída a tais tribos. Através do desenho científico em suas 

diversas técnicas (água-forte, aquarela, litogravura, retratos a lápis, a óleo etc.) 

e estilos (romântico, neo-clássico, realista etc.), nomes como Debret, Rugendas, 

Maximiliano Wied-Neuwied, Spix e Martius, entre outros, registraram suas 

imagens. O aparecimento de tais imagens ocorre, sobretudo, após a guerra 

decretada por D. João VI contra esses "Botocudos" em 1808. E oito décadas 

mais tarde outros membros desse grupo etno-lingüístico seriam a principal 

atração da Exposição Antropológica Brasileira inaugurada por D. Pedro II no Rio 

de Janeiro. Seus descendentes vivem nas margens do rio Doce, são conhecidos 

por Krenak e mantêm no século XXI a memória e a língua dos antepassados, 

apesar das diversas transformações por que passaram. 

 

                                            
1 Consultar o artigo Cinco imagens e múltiplos olhares: ‘descobertas’ sobre os índios do Brasil e 
a fotografia do século XIX, de Marco Morel, Rio de Janeiro: História, ciência e saúde – 
Manguinhos, vol. VIII (suplemento), 1039-58, 2001 ou a versão francesa publicada em Histoire 
et Sociétés de l’Amérique latine (no. 11-1, Paris, Harmattan / Aleph, 2000). 
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O contato dos índios com os daguerreótipos 

 A fotografia recém-nascida tinha uma dimensão de lazer, consumismo, 

modismo tecnológico, empolgação pela novidade, mas sobretudo de 

possibilidade de "reprodução do real". E aí tinha usos mais "sérios". Ligou-se 

estreitamente à medicina e ao controle da criminalidade. Doentes mentais, 

prisioneiros, pessoas com deformidades físicas e povos considerados exóticos 

(ex-optico, fora da ótica) passaram a ser enquadrados pelas lentes implacáveis. 

A fotografia torna-se uma forma de conhecimento, fixação e controle dos corpos 

através da imagem 2. 

 Na região desses índios ocorriam, ainda nos anos 1840, confrontos e 

formas de incorporação violenta à sociedade nacional, inclusive através do 

trabalho servil, seja doméstico (nas fazendas e casas urbanas), como no 

trabalho das obras públicas e nos arsenais militares. Havia, portanto, um tráfico 

ilegal desses índios como escravos. Neste contexto é que a mulher e o rapaz a 

serem fotografados foram levados ao Velho Mundo por um francês chamado 

Marcus Porte. Depois de sair das selvas e atravessar o oceano, encontraram-se 

em Paris, cerne do pólo civilizatório e cultural do Ocidente. A presença desses 

"selvagens" causou ebulição no meio intelectual parisiense. Foram tema de 

relatórios e acalorados debates na sessão de verão da Academia de Paris em 

1843. Depois da discussão acadêmica, a decodificação: apalpados, medidos e 

enquadrados nos cânones do discurso institucional da Antropologia Física, além 

de registrados pela Sociedade de Geografia. Sem esquecer o vocabulário, 

publicado em edições trilíngües: francês, português e "botocudo". Foram alvo de 

comparações com índios norte-americanos e, em seguida, apreendidos pela 

fixação de suas imagens. 

 As placas registrando os corpos dos dois índios causaram viva impressão, 

inclusive pela qualidade técnica. "Depuis cette époque, dix-huit ans se sont 

écoulés, on n'a rien fait de plus pur, de plus limpide, de plus franc", exclamava 

com certa volúpia visual um crítico da arte fotográfica da época3. Apesar de toda 

                                            
2 FRIZOT, Michel. Corps et délits: une ethnophotographie des différences.  In: _____ (dir.), 
Nouvelle histoire de la photographie. Paris: Adam Biro, 1994, p. 259 - 271. 
3 CONDUCHÉ, M. E. , La Photographie au Muséum d'Histoire Natrurelle, La Lumière - Revue de 
Photographie, Paris,  n° 16, 1858. 
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carga de objetividade típica do século XIX, a apreciação dessas imagens (do 

ponto de vista estético, técnico ou científico) não era em geral vinculada às 

condições de vida das pessoas fotografadas. 

 Nos anos 1850 começa a se organizar no Muséum d'Histoire Naturelle de 

Paris (do qual se desdobraria o Museu do Homem) uma Galeria especial, 

dedicada a colecionar reproduções de imagens "naturais" como: esqueletos, 

bustos moldados sobre corpos, reprodução em plástico de pés, mãos e órgãos, 

enfim, tudo que pudesse servir a um estudo comparativo entre as "raças" 

humanas. Era a chamada Antropologia Física incorporando as tecnologias mais 

atualizadas da época a fim de obter as reproduções as mais "realistas" possíveis. 

Dentro dessa Galeria havia também "desenhos naturais". As primeiras 

fotografias que se incorporaram ao acervo do Museu foram as dos Esquimós e 

essas dos "Botocudos". Os daguerreótipos provavelmente foram feitos em Paris. 

Não se sabe exatamente onde, nem em que condições, e as informações são 

desencontradas sobre a data exata de sua aquisição pelo Museu. 

 

A subversão das imagens 

 Tais fotografias, interpretadas, trazem à tona aspectos interessantes - 

objetivos e subjetivos. Mesmo sem palavras, elas apresentam elementos para 

compor uma narrativa. Os sentimentos e dores que não cabiam nos parâmetros 

do discurso científico ressaltam destas imagens mudas, sem palavras escritas. 

As fotos indicam algumas pistas, digamos, materiais. O corte de cabelo, colar, 

botoque e furo no lábio apontam identidade étnica, e que eles nasceram nas 

selvas. Numa visão de conjunto impressiona o ar de melancolia e abatimento: o 

pano no colo camufla a nudez. O local equivalia a um estúdio, onde as pessoas 

fotografadas são enquadradas em determinada composição visual. E nada de 

cenários exóticos, palmeiras ou vegetação tropical - a intenção era o olhar 

científico, rigoroso, implacável. 

 A mulher fotografada encara o interlocutor (até hoje): olha sem rodeios 

para o aparelho (e para tudo que está por trás dele), mãos cruzadas 

placidamente no colo. Jovem, é uma "Gioconda" dos trópicos, a nos desafiar 
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com expressão enigmática, contundente e até meiga. Diante do naufrágio de sua 

vida e de sua coletividade ela parece reunir sofrimento, solidão e colocá-los, 

oferenda, na expressão eternizada na imagem. O rapaz, ainda mais jovem, um 

adolescente, magro, ossos do tórax aparecendo, guarda certo vigor físico, de 

quem era musculoso mas emagreceu. Embora de frente, mantém pálpebras 

semi-cerradas no momento da foto, o que lhe dá aparência esquiva. Ainda 

preserva certa altivez, quase apagada num rosto endurecido pela raiva muda e 

impotente, talhado em pedra e desolação. As manchas na pele (face e braço 

direitos) indicam que estava doente. A imagem de perfil, pescoço virado 

bruscamente, dá a impressão de que oferece a cara à tapa, como para 

evidenciar a violência que sofria. 

 O clima de curiosidade em torno destes índios expressava significativa 

mistura de espetáculo atraente e seriedade científica: a tênue fronteira entre o 

exato e o exótico. De certa forma eram tratados como animais selvagens que 

precisavam ser melhor conhecidos. O primeiro gorila "descoberto" pelos 

europeus na África em 1840 causara sensação... E até princípio do século XX o 

Jardin d'Aclimatation, um dos parques zoológicos de Paris, ostentava entre suas 

atrações "aborígenes" africanos e australianos com trajes típicos em cercados 

que reproduziam seus modos de vida originais. 

 Mais do que registro neutro ou "real", estes daguerreótipos trazem uma 

carga civilizatória. Mesmo que a intenção dos detentores das imagens fosse 

fazer estudos "raciais", as expressões e condições de vida desses índios, 

registradas pelos fotografias, são também significativas. Abandonando a 

situação de cobaias, esses índios se expressaram. Como se os objetos 

fotografados se apropriassem da imagem e subvertessem seu significado, 

criando outros discursos não verbalizados que transcendiam o movimento de 

fixação, conhecimento e controle contido no ato de fotografar. À sua maneira, 

esses índios posaram, responderam com seu corpo tudo aquilo que não aparecia 

nas suas vozes: elaboraram seu discurso, contaram sua história, ainda que sem 

palavras. 

 A realização destes daguerreótipos significou uma evolução tecnológica 

da civilização ocidental. Guerra e imagem interligadas. Paralelas ao relâmpago 
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dos fuzis e facões da Conquista, vinham as Luzes do progresso, seguidas dos 

flashes das primeiras câmeras. Os temíveis "Botocudos" finalmente 

fotografados. Esfinges captadas pela tecnologia e decifradas pela racionalidade 

científica, suas imagens guardam intactas a opressão a que foram submetidos. 

Tão diferentes da imagem mítica do "homem novo americano" perpassada pela 

Ilustração, tão distintos das alegorias românticas e patrióticas indianistas em 

voga no século XIX - estes índios retratados não apresentam tampouco a 

expressão feroz de canibais devoradores característica dos registros do período 

colonial. E menos ainda ostentam os coloridos tons de multimídia dos índios em 

exposição visual do século XXI. Este homem e esta mulher (classificados na 

Academia de Paris no campo da Zoologia) parecem nos dizer que seus 

"espíritos" e seus corpos estavam irremediavelmente aprisionados ali, no 

momento em que seus rostos fixaram-se nas placas dos daguerreótipos. 
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