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EDITORIAL 

 

 A imagem que norteia Studium 11 é a “estrela polar”, heliografia do 

fotógrafo francês Jean-Daniel Lemoine, gentilmente cedida pelo autor. Neste 

momento de insanidade bélica, traduzimos a nossa angústia nesse olhar 

incômodo e desconcertante, em busca da luz de uma estrela. 

 Apresentamos o trabalho fotográfico desenvolvido por Carlos Brandão 

por ocasião das comemorações dos 100 anos de abolição da escravidão no 

Brasil. Com bolsa de pesquisa da FUNARTE, Brandão percorreu rincões do 

Brasil retratando rostos negros com a sensibilidade de um poeta. 

 Duas jovens fotógrafas, Coraci Bartman Ruiz e Ana Cândida Zanesco, 

apresentam seus primeiros passos promissores na fotografia: a bailarina Coraci 

dialoga com a dança através da fotografia, redesenha coreografias e nos oferece 

seu recorte de cores, expressões e movimentos; Ana Cândida percorre os varais 

de Lençóis e nos conta as histórias trazidas pelo vento. 

 Diana Dobranszky desenvolve um ensaio reflexivo sobre a questão 

sempre presente do referente fotográfico na história da Fotografia, ao contemplar 

fotógrafos contemporâneos brasileiros escolhidos. 

 Stéphane Rémy Malysse traz de sua vivência baiana um corte 

perpendicular sobre alguns usos sociais do cabelo megahair, um estudo 

antropológico de visualidades corporais no encontro com identidades e 

projeções sociais no campo da aparência. 

 Maria Lygia Nehring Nery nos leva por uma breve viagem no tempo em 

uma crônica que parte de um simples cartão postal e desemboca em um 

momento histórico. 

 María Angélica Melendi apresenta o complexo campo conceitual no qual 

navega a artista Rosangela Rennó e sua instalação “Vulgo”, enfocando as 

imagens encontradas no Museu Penitenciário Paulista. 
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 O leitor está convidado a seguir a nossa estrela e deixar-se iluminar por 

nossos textos e imagens. 

 

 



HISTÓRIAS AO VENTO 

Ana Cândida Zanesco 

 

 Infelizmente, ainda não se escreveu a história dos homens e das 

mulheres sem história. 

 (Miguel de Unamuno) 

 Em quadrados de imagens, uma proposta: a possibilidade de um olhar 

peculiar sobre os varais de roupas. Um exercício de reflexão a partir do lugar 

que se ocupa; e nos dias de hoje não há quem não tenha um varal para, aqui, 

se identificar. 

 O varal, por sua função, pressupõe o espaço ao ar livre. Roupas molhadas 

esperam vento, esperam sol. Homens e mulheres esperam roupas secas. Ciclo 

renovável de uso diário, de vida vivida, de pessoas vestidas 

 É certo, o óbvio: os varais têm, sim, um valor funcional - servem para secar 

roupa. Mas é no certo e no óbvio que cabe um olhar que indaga como as pessoas 

são a partir do que elas têm e mostram. 

 Lençóis é um pedaço vivo de Brasil intenso. Um microcosmo brasileiro, 

onde o valor funcional se agrega ao valor cultural quando o espaço para a 

vivência humana esgota-se em possibilidades de ocupação. O varal é o primeiro 

a ultrapassar os limites espaciais da casa, ora indo para o meio da rua, para a 

calçada, ora ocupando o terreno baldio ao lado ou à frente e, em muitas vezes, 

apoderando-se das pedras à beira-rio. E assim, o privado se mescla ao público 

no momento em que a rua e o rio, juntamente com os carros e cidadãos, são 

espaços para o varal, para as roupas íntimas ou preferidas. 

 Em uma visão metafórica podemos dizer que o varal é a bandeira de cada 

família e a bandeira é, em si, um pedaço de pano, com uma ou mais cores, com 

legendas, que se hasteia e serve como distintivo de identidade. 



STUDIUM 11  6 

Galeria 

 

Varais de Lençóis 

Ana Cândida Zanesco 

 

Quantos varais permeiam a Lençóis de 8.894 habitantes? Tais fotografias 

não documentarão fielmente todos os varais ali existentes. São esboços que, 

podem ser, em seus limites, reflexo e memória dos varais como ponto em comum 

do cotidiano de toda casa. O intuito é buscar o reconhecimento do si como parte 

de um todo. A fotografia, por seu caráter contemplativo, pode deter o olhar, 

tempo a mais, ao simples e ao usual do cotidiano. Aqui, fixos, porém móveis, 

varais, de todo dia. 

Dados da pesquisa: 

 15 dias a campo, sendo três apenas para observação. 

 Câmera: Canon 3000N 

 Filmes: Ektachrome 100 e Tri-X Pan 

 

sete dias da semana 

Ciclo renovável de uso diário, de vida vivida, de pessoas vestidas. 

Na Rua do Vai Quem Quer, a casa assume novas fachadas e o pequeno 

jardim a exalar o seu perfume mínimo, todos os dias. 
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seqüência 

Em todo o Brasil, em cada casa, tal movimento a se repetir, no cotidiano. 

O pôr, o recolher e tantas Marias. 
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lavadeiras 

Lavadeiras são libélulas. 

Trabalham o dia, nas águas do rio. 

Quando tarde, a voltar para casa, 

seu riso sem ruído, sua trouxa e seu cansaço 

são carregados por suas asas transparentes. 

    
Rua dos Mineiros: Pedras em ladeiras, 

trouxas em lavadeiras; os pés são 
transportes, o pescoço é suporte – 

lençoenses de pescoços tesos. 

Maurício, em suas andanças com o pai, 
chega a Lençóis e encontra o rio, no 
aprendizado necessário da valentia. 
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pessoas 

Negros, Mineiros, Pires, 

Boa Vista, Silva Jardim, Alto do Lavrado. 

 

Ruas... apenas pontos de referência aos que têm a vida vivida para o 

essencial. 

A pequena área das casas faz da rua o quintal da maioria. 

O quintal: 

espaço de convivência ao ar livre, onde o sol toca e o vento corre. 

Lugar de pessoas e, de varais. 

E assim é a rua. 

 

Enquanto esperando, na janela, na rua da casa, 

corpos cobertos vivem o simples e 

vão morando, 

Ribeirão de baixo. A cor cobre é a água rica 
em ferro, em toda a Chapada Diamantina. 

Viva em si, compactada em ossos, 
músculos, pele e roupas. A respiração, o 
coração e as mãos não param e a água a 

refrescar o corpo. 
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sem pensar em varais. 

       

      

        

Rua São Benedito: o varal de 
lençóis de Dona Celina é, 
quase, um leve muro, que 
divide, em transparência, a 

casa da rua. 

Rua Boa Vista: Um vermelho 
detalhe, a facilitar passagem, 

na casa de Dona Jandira. “Meu 
varal é na rua porque eu fiz um 
cômodo no meu quintal, para 

minha filha.” 

Elis Regina lava as roupas da pousada na 
rua Sâo Benedito. 

O bairro Tomba é periferia. Sem tijolos, sem 
indústrias, o mesmo processo de construção 
das casas é também o dos varais: o manual, 

num amanhecer ou, numa tarde. 

Rua do Vai Quem Quer: pensamentos 
compõem o intuito de Ivan. Na janela, a 

espera de alguém ou de si? 
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sapatos 

Estamos gastos sim estamos 

gastos 

O dia já foi pisado como devia 

Agora (...) os sapatos esperam 

para humildemente conduzir-nos a nossas casas 

 

Francisco Alvim 

 

Pegadas como memória: vestígio da existência, impresso no solo. 

    

Bairro Alto do Lavrado: o 
temporário varal de um 

pedreiro. “Meu nome é Roque 
Brito. Eu moro aqui só até o 

mercado ficar pronto... A 
pomba ainda não tem nome”. 

Rua dos Negros: no varal e 
no muro a virtude das mãos, 

ao erguer pedras, ao 
estender roupas. 

Na rua Boa Vista, pés a girar: 
“Alface que já nasceu, a 
chuva quebrou o galho..” 
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Serrano 

O rio Lençóis atravessa o Serrano e é um espaço que atualiza, dia a dia, 

a vida social da cidade. 

rio, gosto de lençol 

o pijama 

(textura sem dono) 

sente frio: 

lavado o sono 

nas águas do rio. 

o rio 

(ato de preguiça) 

viaja ao sol: 

visões de camas 

gosto de lençol. 

(Sérgio de Castro Pinto) 

    

Do alto, o auto, o Serrano e a vista de 
Lençóis 

O rio Lençóis atravessa o Serrano e por onde 
passa vai polindo o lajedo e as pedras, 

chegando a formar verdadeiros escorregas, 
onde algumas crianças brincam e mergulham, 

enquanto as mulheres lavam suas roupas. 
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sete de setembro 

Oito, Onze e Doze de Setembro: postos varais dos que se apresentaram 

nas comemorações de Sete de Setembro. 

Cores e cortes nas fardas da fanfarra e da phylarmônica preenchem a 

praça ao som da "tumba e do tamborim". 

    

Lavar roupa no rio: no 
leito mole da água, 

dorme o contra-senso 
entre cultura-tradição 
e proteção ambiental. 

O Serrano é um lajedo com tons da cor rosa, com 
fragmentos de rochas arredondadas cimentadas 
naturalmente, entre si, formado em uma época 

geológica remota. Foi intensamente garimpado na 
pesquisa de diamantes. 
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uniformes 

Farda: uniforme de corte e cores regulamentares para diversas classes 

ou corpos de indivíduos. 

(Aurélio) 

    

 

varais 

Roupas no varal: um manifesto de civilização 

"Segunda pele", comum acordo social. 

Quando exposta no varal, sem o recheio, 

revela o nosso estrangeiro; 

enquanto a pele primeira ampara o âmago, 

é obstinada e perseverante até o nosso dia último. 

Jorge é o único carteiro de Lençóis. José, gari. 



STUDIUM 11  15 

   

      

         

    

Rua do Vai Quem Quer: no canteiro, que 
divide a rua, o varal borra a distinção entre o 

público e o privado. 

Rua dos Mineiros: a intimidade de olhos 
abertos. Compartilhar a rua traz o nome nos 

prendedores de roupa.. 

Patrimônio: casas tombadas 
em 1973, espaço de público 

interesse. 

Rua dos Negros: janelas de 
olhos piscados, a casa se 

abre nas roupas. 

Um varal de lençóis, no Lava 
Pés – local onde o 

garimpeiro parava para se 
limpar e os sapatos calçar, 
antes de adentrar a cidade. 

E na sutileza, se faz um varal. No 
Lavrado, bairro da periferia, todas 

as ruas se chamam Lavrado. 

Parte da casa a 
enlaçar parte da 
rua Silva Jardim. 
Roupas estáticas 

e, depois, crianças 
correndo. 

No bairro Alto das Estrelas o 
telhado dorme: de dia coberto por 

roupas desenhadas de sol (quando 
a chuva não escorre) e, de noite, é 

manto a guardar vidas que sonham. 

O terreno baldio é espaço oportuno 
aos varais. Antigamente, muito da 
“grilagem” de terras em Lençóis se 
dava, em início, ao acomodar um 

varal e, depois, construídos muros. 
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vestido 

Rua Silva Jardim: na janela, um varal suspenso em altura; no vestido, o 

perpasso do vento a enlaçar a lei da gravidade. 

 

    

 

 



METAPOESIA NÃO VERBAL: UM OLHAR FOTOGRÁFICO SOBRE A 

DANÇA 

Coraci Bartman Ruiz 

 

 O caminho que me levou à convergência entre a fotografia e a dança 

começa bem lá atrás. A fotografia está comigo desde sempre, coisa de infância, 

de quem tem pai cineasta. A dança foi uma paixão de adolescência, que me 

levou ao Departamento de Artes Corporais da Unicamp. Naturalmente, durante 

a faculdade surgiu a vontade de misturar as coisas, e aos poucos comecei a 

fotografar as coreografias dos alunos do curso. Esta pesquisa surgiu quando o 

aprofundamento desse trabalho se fez necessário e urgente. 

 Então o projeto "Metapoesia não verbal: um olhar fotográfico sobre a 

dança" vem como uma possibilidade de criação de um olhar que se constrói 

principalmente no diálogo entre as duas linguagens - dança e fotografia. 

 A base teórica para o estabelecimento desse diálogo foi o conceito do 

punctum, elaborado por Roland Barthes no livro "A câmara clara", 1980. 0 

punctum forma, juntamente com o studium, a dualidade que norteia o interesse 

pela foto, para o autor. 0 studium é um interesse guiado pela consciência, "é da 

ordem do to like e não do to love" (Barthes:1980:48); já o punctum é um interesse 

que se impõe a quem olha a foto, que provoca uma ferida ou uma picada, que 

faz com que não haja controle sobre as pulsões emocionais. 

 O punctum interessa justamente porque é a própria subjetividade do leitor: 

ele é pessoal e intransferível, cada um enxergará o seu. E porque realmente 

atinge, ele faz a foto viver no interior de quem a observa. Confere ao spectator 

(observador) uma voz, a oportunidade de colocar sua opinião, "(...) é aquilo que 

eu acrescento à foto e que, no entanto, já está lá" (Barthes:1980:32). 

 A elaboração de um olhar fotográfico sobre a dança que se estabelece 

numa reciprocidade criativa, na qual a dança não esteja numa posição passiva 

de modelo ou inspiração para a fotografia, pode ser enriquecida então com o 

diálogo com os dançarinos, baseado no que é o punctum para cada um deles. 
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Pois, diferentemente de um referente que diz algo somente por essa sua 

condição sígnica, a dança tem uma intencionalidade independentemente de se 

tornar referente fotográfico. 

 Para que fosse possível esse aprofundamento, no decorrer da pesquisa 

resolvi trabalhar com apenas um grupo, diferentemente do que ocorria no início, 

quando várias coreografias eram fotografadas. Escolhi-o por afinidade, e passei 

a freqüentar os ensaios semanalmente: cada vez levava fotos já feitas para 

discutir e fazia novas, pois assim podia aproveitar as conversas para a 

elaboração dos fotos seguintes, com a intenção de que o encontro com o que 

fosse considerado punctum pelos seus integrantes reagisse e interferisse 

diretamente no meu olhar fotográfico, a partir da própria vivência corporal e das 

subjetividades decorrentes desse encontro. 

 Nas conversas, muitas vezes me surpreendi. Quais das imagens mais os 

tocariam era, para mim, uma incógnita. O que um fotógrafo geralmente valoriza 

numa foto, elementos como composição e luz, não estava entre as 

preocupações deles. O que importava era a figura humana, o momento e a 

expressão que a foto conseguia captar. Quando pedia para que falassem sobre 

as fotos, o que aparecia eram principalmente sensações e imagens (cenas) 

associadas. Numa das conversas, uma dançarina disse: "Esta foto é 

interessante, eu gosto... parece que, olhando para ela, eu tenho a mesma 

sensação de quando executo esse movimento". Traduzir as sensações tornou-

se importante para mim. Um dia levei umas fotos de determinado trecho da 

coreografia que internamente chamávamos "introdução". Estava incomodada 

pois o cenário a céu aberto que havíamos escolhido era cheio de coisas, e as 

fotos ficaram, a meu ver, poluídas. Mostrando para as meninas, elas adoraram. 

Quando falei da minha impressão, retrucaram: "Mas a Introdução é toda over, o 

fundo poluído ressalta isso, essas fotos têm tudo a ver!". 

 Assim, a busca de uma intimidada entre as duas linguagens foi se dando 

com o tempo, aprofundando-se aos poucos. As conversas com as dançarinas 

foram norteando as minhas escolhas de momentos, velocidades, ângulos, 

enquadramentos e luz, ou seja, quando valorizaria um rastro de movimento, 
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quando uma expressão facial exata era mais valiosa, quando um retrato dizia 

muito, quando um plano aberto era mais interessante. 

 Neste grupo de imagens apresento uma seleção das fotos feitas ao longo 

do processo, divididas em temas elaborados por mim, que não correspondem à 

estrutura das coreografias fotografadas mas sim à minha visão sobre ela. 
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Galeria 
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O REFERENTE NA FOTOGRAFIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Diana Dobranszky 

 

 No período abrangido pela pesquisa de mestrado "Referente e imagem 

na fotografia brasileira em fins do século XX", a história da fotografia brasileira 

começou a tomar corpo. Apesar de haver pesquisas, tanto publicadas como em 

andamento, o estudo da fotografia constitui-se ainda de um trabalho 

arqueológico. Se para compreender e contextualizar as obras contemporâneas 

é necessário o entendimento da história da fotografia - como história da arte 

fotográfica -, todo trabalho de investigação torna-se redobrado: um quebra-

cabeça de informações e estudos isolados. Por outro lado, este período mostra-

se empolgante para aqueles que pretendem contribuir para que essa história 

seja trazida à tona. Aos poucos e por meio de várias vertentes de estudo 

esperamos que a expressividade brasileira daqueles que escolheram a fotografia 

como meio artístico esclareça-se. Ciente da impossibilidade de abarcar a 

produção fotográfica em sua imensidão, esta pesquisa espera ter dado sua 

pequena contribuição. 

 Em sua percepção do acervo de fotografias do MAM-SP exposto em 2002 

- ano em que essa pesquisa foi finalizada -, Tadeu Chiarelli, munido de seu 

conhecimento e estudo sobre a história da fotografia, traçou um breve panorama 

do desenvolvimento da fotografia das últimas décadas do século XX. Segundo 

ele, a fotografia brasileira esteve, de maneira geral, atrelada por muito tempo a 

sua função documental da realidade brasileira, que, apesar de mostrar o caráter 

de compromisso social, apresentava pouca experimentação. O ex-curador-chefe 

do museu diz ter notado, no entanto, que algumas obras do acervo refletiam a 

subjetividade do olhar dos fotógrafos e mostravam até mesmo um discurso sobre 

a própria fotografia. Quebra maior com o que denominou como tradição da 

fotografia no Brasil, foi observada por ele na exposição de fotografias 

"Identidade/Não identidade", de 1997, no MAM-SP: "Contra ou parodiando, em 

chave irônica, essa vertente, a grande maioria dos artistas presentes em 

'Identidade/Não identidade', parecia evidenciar o descompromisso com aquela 
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cartilha, sobretudo os jovens artistas. Por outro lado, a mostra tentava evidenciar 

como essa mesma geração buscava novos valores de identidade tanto para eles 

próprios - como indivíduos cidadãos e artistas, vivendo no final de um milênio, 

num país como o Brasil - como também para a própria arte e a fotografia" 

(CHIARELLI, 2002: 10). É aqui que se encontram os fotógrafos focados por este 

estudo, na busca de uma fotografia brasileira experimental diversificada. 

 Na ocasião da mesma exposição do MAM-SP, Ricardo Mendes tratou da 

pesquisa sobre a fotografia nos últimos 30 anos do século XX, apontando a 

dificuldade de se estudar um meio de expressão e de documentação tão 

diversificado como a fotografia. Foi na década de 1970 que Mendes acredita ter 

iniciado um longo processo de reconhecimento da fotografia brasileira, cujo 

resultado é o panorama da fotografia brasileira contemporânea. O final daquela 

década e o início da seguinte teriam sido, para ele, de efervescência em termos 

de pesquisa, livros, galeria e escolas, quando tudo era novo e motivo de 

investigação e estruturação: "É relevante apontar como 'aquela geração' de 

fotógrafos, os primeiros pesquisadores e a própria sociedade elegeram como 

conceito 'fotografia' um universo diversificado de manifestações, do jornalismo à 

experimentação. E aqui, neste ponto, talvez seja o elemento novo do quadro 

brasileiro, a proposição da fotografia como meio de expressão, abordagem que 

na longa história da fotografia no Brasil, afora os raros episódios representados 

pelo pictorialismo no início do século XX e mais tarde na produção mais moderna 

nas décadas de 1940 e 1950, nunca efetivamente ocorrera, ou seja, a fotografia 

compreendida enquanto linguagem" (MENDES, 2002: 20). Na pesquisa da 

fotografia iniciada nesse período, Mendes destaca Boris Kossoy, Gilberto Ferrez, 

Pedro Vasquez, Joaquim Paiva, e instituições de pesquisa, difusão e 

preservação - que ainda existem ou não - Museus de Imagem e Som, o Núcleo 

de Fotografia e o INFoto (Instituto Nacional de Fotografia) criados pela Funarte, 

e o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica. Em sua avaliação, os 

anos 80 “foram de duro aprendizado prático. E, talvez, para os participantes da 

primeira fase do projeto 'fotografia brasileira', um pouco amargos. Mas tudo 

indica que esse projeto informal foi assumido organicamente pela geração 

seguinte. A década de 1990 poderia ser identificada, apropriadamente, como o 

período da primeira dentição" (MENDES op cit: 20). Nessa mesma década, o 
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estudioso identifica movimentos encabeçados pelos próprios fotógrafos e 

pesquisadores como a criação do Núcleo de Amigos da Fotografia (Nafoto) que 

criou o Mês Internacional da Fotografia de São Paulo. A isso une-se a iniciativa, 

cita ele, do MASP - Museu de Arte de São Paulo, que conjuntamente com a 

multinacional Pirelli, cria em 1991 a Coleção MASP/Pirelli - fonte da 

pesquisadora -, que todo ano adquire obras de fotógrafos brasileiros no intuito 

de estabelecer um ponto de referência da fotografia nacional. Com esse histórico 

da pesquisa sobre a fotografia brasileira, Mendes destaca a própria coleção do 

acervo do MAM-SP, cuja exposição motivou o artigo citado aqui. Ao mesmo 

tempo, essa exposição constituiu uma importante oportunidade para que 

pudéssemos ver em perspectiva a história da fotografia e o meio em que se 

inserem os fotógrafos estudados. O que podemos destacar, além das 

instituições mencionadas por ele, é a importância das novas tecnologias, como 

a Internet (estabelecida no país na mesma década de 1990), na difusão e troca 

de conhecimentos acerca da fotografia, visto que em muito auxiliou essa 

investigação. 

A primeira dificuldade na seleção dos fotógrafos e obras para análise deu-

se pela quantidade de artistas que trabalham com esse meio e pela variedade 

de formas através das quais a fotografia apresenta-se como objeto artístico. Por 

ser o referente o centro desse estudo, escolheu-se analisar obras autorais, ou 

seja, trabalhos pessoais guiados pelo estudo e interesse do próprio artista, e que 

se distinguissem entre si quanto à forma de apresentá-los. Acrescentou-se a isso 

a própria apreciação da pesquisadora pelas obras escolhidas; ou seja, o 

punctum nessa escolha se fez primordial. Com esses três fatores de seleção, 

chegamos a seis fotógrafos, cuja análise das obras refletem a pesquisa 

apresentada. Nas obras apresentadas neste artigo, verificamos a presença tanto 

da fotografia pura quanto a da contaminada1, conforme classificou Tadeu 

Chiarelli. Ou seja, obras exclusivamente fotográficas e obras que se utilizam de 

outros recursos artísticos, mesmo que o meio predominante seja o fotográfico. 

Diversas obras ou ensaios dos fotógrafos são analisados, de forma que o 

                                            
1 Terminologia utilizada por Tadeu Chiarelli no artigo “A fotografia brasileira no acervo do Museu 
de Arte Moderna de São Paulo", do catálogo da exposição "Fotografia no acervo do Museu de 
Arte de São Paulo", 2002. 



STUDIUM 11  29 

conjunto de suas fotografias forma um corpo que possibilitou uma análise mais 

coerente. Da mesma forma, elas compõem um panorama, embora um tanto 

restrito, da produção fotográfica brasileira em fins do século XX e início do XXI - 

como reflexo da década anterior. 
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Uma filosofia da imagem fotográfica nas obras de Rosângela Rennó 

 

      

       

       

 

 Apesar de ser a fotografia o instrumento de trabalho artístico escolhido 

por Rosângela Rennó, ela decidiu, em algum ponto de sua produção, não mais 

fotografar. Essa atitude, que, segundo ela, não foi motivada por preguiça ou por 

política, foi tomada em 1988, quando conheceu as idéias de Andreas Müller-
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Pohle sobre o que ele chamou de “ecologia da informação”: “Investiguei muito e 

por isso me considero muito fotógrafa. Experimentei muito para decidir não 

fotografar” (FERREIRA, 1998:7). Juntou-se a isso o hábito de Rennó em 

colecionar imagens de todos os tipos: do lixo, de álbuns e de arquivos: “Eu 

descobri que eu gostava de guardar coisas da rua, de ver as coisas do arquivo 

de meu pai, eu já tinha um fascínio pelas imagens encontradas no lixo, que 

quase me pediam: ‘faz alguma coisa comigo?’” (NAVAS, 2001). Outra leitura da 

época que a direcionou para sua linha de trabalho foi A Filosofia da Caixa Preta, 

de Vilém Flusser, autor que aponta os fotógrafos experimentais como os 

pesquisadores do caminho da liberdade do homem na sua relação com os 

aparelhos. Estimulada por leituras que instigam a dissecação do uso e da função 

da fotografia, Rennó criou uma obra que remete sempre a essas utilizações 

sociais da imagem fotográfica.  

 Ao resgatar e, assim, apropriar-se dessas imagens, a artista direciona-se 

contra o fluxo contemporâneo de produção e consumo contínuo de imagens as 

quais não temos tempo de ler além da sua superfície. A memória registrada pela 

fotografia, ou aquilo que serve de lembrança ou de vestígio, é abandonada tão 

rápido e facilmente pelas novas imagens, que sua produção não cessa de 

aumentar. Rennó, com suas obras, busca impedir parte dessa amnésia. As 

imagens que resgata são sempre de anônimos cuja imagem não impediu que 

fossem esquecidos, “(...) a artista opta enfaticamente por trabalhar sobre a idéia 

da ‘história dos vencidos’, contra a história dos vencedores”, diz Paulo 

Herkenhoff baseado em depoimento de Rennó (RENNÓ, 1998: 123).  

 O grande jogo da memória, de 1991 e A mulher que perdeu a memória, 

de 1988, como evidenciam seus nomes, tratam da memória e sua relação com 

a fotografia. A primeira simula o jogo de memória infantil, mas, em vez de figuras, 

as cartas apresentam fotografias como de documentos sem nenhuma 

identificação de seu referente. O objetivo do jogo infantil é recordar-se da figura 

para que se encontre o seu par. Na obra, a questão primordial é evitar o 

esquecimento da fisionomia. A segunda obra é a imagem fora de foco de uma 

mulher, na qual o flou representa o esquecimento em si, a imprecisão da 

memória ou a amnésia. Nas obras de Rennó existe sempre o paradoxo entre o 

esquecimento, a amnésia e a fotografia-registro. A fotografia, assim, não apenas 
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traz o signo da morte de Roland Barthes, mas também o do inevitável 

esquecimento.  

 Em Humorais, de 1993, a artista utiliza 5 fotografias 3x4 dispensadas por 

casas fotográficas, colocando-as em suportes de acrílico iluminado por trás 

(cada uma por uma cor) que deformam as fisionomias. Juntamente com as 

imagens estão 5 cilindros, também de acrílico, que mantêm um texto em 

movimento de rotação iluminados pelas mesmas cores das imagens. Esses 

textos são as definições de comportamento baseadas em cinco humorais –  

remete-se aqui aos quatro humores das teorias da medicina grega descritos por 

Galeno - , que deram nome a cinco tipos de crime que integravam um antigo 

Código Civil Brasileiro. Esse tipo de classificação da patologia humana sempre 

fez parte dos estudos do comportamento humano e são vários os estudos ao 

longo da história que tentam classificar pessoas pela sua fisionomia. São muitos 

os casos em que a fotografia auxilia essas classificações, estereotipagens e 

catalogações: “Da clássica taxonomia do homem à exegese de Código Penal, 

Rennó apropria-se da história da fotografia, da invenção da hipótese do retrato 

compósito a das tipologias fisionômicas da criminologia positivista. A fotografia, 

que nascera como registro e evidência do real, torna-se agora a própria 

construção e molde do real. No jogo de cumplicidades do código visual com o 

Código Penal, o confronto entre os fragmentos de tipificação de crimes e retratos 

anônimos produz embates entre desconstruir e ratificar a ordem”, diz Herkenhoff 

(RENNÓ, 1998: 157). A questão que também se coloca aqui é a da incapacidade 

dos documentos de representar o ser humano, que é ordinariamente sua função 

social. A obra, conseqüentemente, trata da questão da verossimilhança da 

fotografia com o real, da sua ilusão. Questiona-se claramente a função social da 

fotografia.  

 Na obra Imemorial, de 1994, foram resgatadas fotografias (do Arquivo 

Público do Distrito Federal) de pessoas que morreram na construção de Brasília 

e de crianças que ali trabalharam. Todas as imagens dos mortos foram 

escurecidas, o que faz com que as fotografias tragam “estranhamente o signo 

da morte”, diz Nelson Brissac Peixoto: “O documento fotográfico não foi capaz 

de evitar o esquecimento. Ao contrário, aqueles rostos retratados parecem ali 

condenados ao limbo” (PEIXOTO, 1996: 112). Já as imagens das crianças estão 
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ligeiramente mais claras, e a disposição do conjunto é dividido em dois blocos 

principais, um é pendurado na parede e outro no chão; “(...) o retângulo da 

fotografia pode ser lápide para a morte agenciada” (HERKENHOFF op. cit. in 

RENNÓ, 1998: 172). Questiona-se, mais uma vez, o paradoxo da imagem 

fotográfica: o registro que deveria documentar a história é esquecido. É bem 

representado aqui o depoimento da artista de que ela desenterra a história dos 

vencidos contra a história oficial.  

 Outro recente trabalho de Rennó, a Série Vermelha, de 1996, apresenta 

fotografias dos arquivos da artista de brasileiros fardados - militares ou não - em 

poses distintas. Todas elas estão cobertas por um vermelho profundo do tom de 

sangue. A cor é tão intensa que dificulta a visualização da imagem. Para se ver 

os detalhes é preciso uma observação atenta e demorada. A cor sempre foi um 

recurso simbólico nas obras da artista: “A cor sempre é um acessório que serve 

para significar, mas não tem grandes sofisticações“ (NAVAS, 2001).   

 Ao trabalhar exaustivamente a imagem fotográfica e seus usos, Rennó 

procura ensinar e criar em seus espectadores o hábito da leitura de imagens, 

cuja presença é abundante e inevitável, e como conseqüência sua leitura 

extremamente superficial: “(...) eu sempre gostei de trabalhar assim: como um 

exercício para eu aprender a lidar com essa imagem difícil – fotografar é 

tremendamente difícil – e como um exercício para provocar o olhar do 

espectador, ensinar como olhar para uma imagem fotográfica, e de certa forma, 

tocar na própria história dela: a fotografia é super-jovem em termos de história, 

acontecem muitas coisas e a absorção delas não é tão rápida” (NAVAS, 2001).  

 Para isso, é preciso estar próximo ao espectador, ao seu universo de 

conhecimento e imaginário. De todas as artes, a fotografia é privilegiada por 

estas características: é popular. Para a artista, a fotografia oferece “uma falsa 

sensação de credibilidade e verossimilhança. Fora que é um meio que dá um 

certo ‘conforto visual’ ao espectador que julga entende-lo ou dispensar 

entendimento para apreciá-lo“ 2. Mas, ao mesmo tempo, “eu preciso que o 

                                            
2 Em depoimento à pesquisadora, 2002. 
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espectador se envolva, do contrário não vai atingir aquela imagem. É muito difícil 

mas é provocante” 3.  

 Os referentes anônimos de todas as suas obras têm importante função 

significativa nessa aproximação artista/imagem fotográfica/espectador. O 

referente é anônimo porque é “mais fácil para o espectador projetar-se nele ou 

projetar nele o personagem que lhe aprouver. Mas, principalmente, porque 

posso [Rennó] projetar-me nele e projetar nele o personagem que quero 

apresentar ao espectador: alguém que tem um nome que desconheço“ 4.  

 O real que a imagem fotográfica inevitavelmente traz não é considerado 

um obstáculo ou uma limitação para a criação: “O real pode ser representado de 

inúmeras formas, e as imagens fotográficas são a prova mais perfeita disso. Às 

vezes não faço nenhuma intervenção: apenas amplio ou copio uma imagem e, 

mesmo assim, você vai achar que houve uma intervenção. A intervenção já se 

faz no momento em que se fotografa, não importa quem a faça“ 5. Ou seja, esse 

traço de real que a fotografia carrega oferece inúmeras possibilidades. Isso 

porque, como observamos nas obras da artista, a imagem fotográfica pode 

ultrapassar a semelhança e a presença/ausência (Roland Barthes) do real e ser 

simbólica ao se relacionar com seu observador: “É o jogo que a própria fotografia 

tem. Hoje todo o discurso da fotografia – li recentemente uma coisa muito boa 

de Arlindo Machado – é totalmente absorvido do ponto de vista do signo duplo, 

icônico e indicial, mas ainda há uma tremenda dificuldade em se falar do terceiro, 

que é o simbólico. Eu acho que é aí onde a fotografia se faz, e não só no binômio 

ícone/indice. É o simbólico que toca as pessoas. Porque você guarda uma foto 

de família, porque guarda a pessoa de uma morte espiritual? A fotografia carrega 

o tempo todo essa coisa. Quando na imagem do militar banhado em sangue 

(Série Vermelha) muita gente sente arrepio, é pela projeção de coisas que a 

imagem provoca, o que é de seu território. Aí há um grau de encantamento na 

imagem que eu gosto de usar” (NAVAS, 2001).   

                                            
3 NAVAS, Adolfo Montejo. Rosângela Rennó no país das imagens, Revista NO., 10 de dezembro 
de 2001. Disponível em: www.no.com.br . 
4 Em depoimento à pesquisadora, 2002. 
5 Em depoimento à pesquisadora, 2002. 
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 Como diz Herkenhoff, Rosângela Rennó reintegra no plano simbólico 

imagens de arquivos de todos os tipos, que estavam imersas na saturação e 

abundância e que, com isso, perderam toda e qualquer significação. Nascidas 

do real, as obras da artista se destinam, então, ao simbólico. O poder dessas 

obras está no resgate do anônimo, dos vencidos (como diz a artista) e sua 

potência no questionamento das funções e dos usos da imagem fotográfica e na 

possibilidade de sua renovação social.  
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O estranhamento nas obras de Cássio Vasconcellos 
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O trabalho pessoal de Cássio Vasconcellos é muito variado em termos de 

técnicas de criação. Para cada um de seus ensaios – alguns levam anos para 

serem concluídos – é desenvolvida uma técnica de acordo com o tema abordado 

para criar a atmosfera adequada às imagens produzidas. Essa elaboração da 

atmosfera conveniente tem como finalidade atrair o espectador através de seu 

imaginário, como observamos nos vários conjuntos de obras do fotógrafo.  

 Em seu ensaio Peixes, de 1993-94, o fotógrafo fez colagens de negativos 

com fita adesiva até chegar ao negativo final, cuja imagem foi ampliada, como 

de costume. O resultado do trabalho são imagens surreais, com ranhuras e 

manchas. Alguns peixes nos parecem descomunalmente grandes com relação 

aos demais componentes da imagem, o que nos remete infalivelmente à baleia 

da ficção Moby Dick. O referente, ao ser retalhado e reagrupado tornou-se 

fantástico. Sua existência ou suas existências não são negadas pelo fato de 

sabermos serem imagens fotográficas, mas o contexto criado pela 

fotomontagem é surreal. Soma-se a isso o fato de que nos sentimos vendo o mar 

por outro referencial: o dos peixes.  

 No ensaio Navios, de 1989, o processo técnico foi o oposto: o negativo 

não foi alterado, mas foi no processo de ampliação que ocorreu a intervenção. A 

revelação foi feita aos poucos, com algodão, para que não houvessem margens 
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definidas e foi feita uma viragem (termo fotográfico para alteração da tonalidade 

do preto) que tornou a cor da imagem semelhante à da ferrugem. Existe apenas 

uma parte da imagem em foco, o que, para o fotógrafo, faz com que a fotografia 

não pareça ser real: “É essa a brincadeira e jogo que me interessa” 6. Esse 

processo fez a imagem sombria e sufocante, transformando o registro fotográfico 

original. O referente não foi alterado, mas a escolha da composição e o processo 

de revelação transformaram a imagem. Ao mesmo tempo, essas imagens 

apresentam certa semelhança com o período histórico da fotografia chamado 

Pictorialismo Moderno, tanto pelo desfoque quanto pela tonalidade das imagens. 

É evidente que a verossimilhança não é o objetivo do fotógrafo, assim como não 

era para os pictorialistas, e que sua carga de registro é diluída para criar-se outro 

tipo de imagem fotográfica: uma representação com pretensões fictícias.  

 Distintamente dos ensaios já descritos, Noturnos é um ensaio em que 

Vasconcellos não interfere no registro original, a própria imagem possui uma 

atmosfera sombria e às vezes futurista, de estranhamento. A coloração das 

fotografias em "polaroid" utilizadas por ele contribui para isto, já que esse 

equipamento produz imagens notadamente “pastosas”. A intenção do fotógrafo 

foi oferecer ao observador o mínimo de informações possível para que ele não 

pudesse identificar o local ou quando a imagem foi produzida. Por isso a escolha 

de não haver carros ou pessoas em detalhe, o que poderia, segundo fotógrafo, 

oferecer pistas para identificações. Apresentam-se estruturas urbanas que não 

identificamos no tempo e no espaço. As cores intensas em tons escuros criam 

um ambiente que se assemelha ao que vimos em muitos filmes de ficção 

científica, cujos retratos esboçados do futuro são tenebrosos e tecnológicos. A 

imagem de um outdoor metálico com luzes verdes e azuis pode parecer um 

inseto gigante, por exemplo. Apesar do referente nessas fotografias ser 

identificável e livre de interferências, a falta de referenciais faz com que o 

espectador detenha-se nas formas e cores - em muitos casos a iluminação foi 

produzida. Livrando-se desses referenciais e dos detalhes de registro, a fruição 

da imagem passa a ser unicamente estética e imaginativa, fundando-se menos 

                                            
6 Em depoimento à pesquisadora, 2001. 
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no real do que no imaginário. É nesse sentido que o registro urbano de 

Vasconcellos diferencia-se dos registros documentais.  

 Outro ensaio, Rostos, de 1991, são fotografias de rostos em filmes de 

televisão. Vasconcellos procurou rostos no momento em que piscavam, saturou 

as imagens de cor e desfocou a fotografia para que não houvessem vestígios de 

que eram fotografias de monitores. O resultado são rostos iluminados, cujas 

imagens, para Nelson Brissac Peixoto, revelam o inconsciente ótico do filme: o 

que não podemos ver pela velocidade do filme cinematográfico; ocorre, assim, 

certa desconstrução da imagem pela quebra do movimento. O referente se esvai 

no processo de reproduzir a reprodução e passa a ser a luz que deu origem à 

imagem: “Parece uma aparição, não é a pessoas; tem um pouco de alma”, diz o 

artista7.   

 Reavaliando fotografias realizadas desde 1993 até 2000, Vasconcellos 

redescobriu e reaproveitou algumas imagens e criou dois ensaios novos, 

intitulados Panorâmicas e Panorâmicas Verticais/Aéreas. O fotógrafo cortou as 

imagens para que sua horizontalidade ou sua verticalidade se acentuassem, e 

cobriu os negativos com fita adesiva cujos pequenos riscos (quase 

imperceptíveis) uniformes e paralelos acompanham o sentido das imagens, 

acentuando ainda mais seu formato. Apesar de essas fotografias trazerem muito 

do registro, pela circunstância da criação do ensaio, ainda pode-se perceber o 

intuito do criador da busca pelas atmosferas fantásticas, e não pelo registro. Uma 

forma de fazê-lo é observada na composição, que brinca com a proporção das 

coisas; em outras imagens o recorte da imagem dá a impressão de movimento. 

Dessa maneira, a série Panorâmicas evidencia a linha de trabalho e pesquisa de 

Cássio Vasconcellos: convidar o espectador para que mergulhe na imagem 

fotográfica livre de julgamentos e predisposições e para que perceba que a 

fotografia é um meio de expressão de muita plasticidade e que transgride o real.  

 O que Vasconcellos busca em seus ensaios é criar imagens fotográficas 

que confundam o observador. Para isso, subtrai o máximo possível de 

informações da fotografia e cria processos que tornem a imagem próxima ao 

                                            
7 Em depoimento à pesquisadora, 2001. 
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irreal: “Eu procuro uma outra atmosfera, para levar a pessoa para um outro lugar” 

8. Desta forma, a imagem se encontra entre o real e o imaginário, 

desvencilhando-se do papel de documento e registro. A imagem fotográfica, que 

sempre nasce do real, destina-se ao imaginário do espectador nas obras do 

fotógrafo, cuja principal preocupação é libertar sua fruição. O studium de seu 

trabalho está na presença do ambiente de estranhamento, na anulação do 

registro, na criação de cores, formas e atmosferas que proporcionam impulso à 

imaginação. A conseqüência desse impulso é da ordem da potência da imagem 

fotográfica. Livre para devaneios frente a essas imagens, o espectador carrega 

as fotografias de suas referências pessoais fundadas no real e no irreal. 

 

  

                                            
8  
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A arqueologia das obras de Kenji Ota 

 

   

       

 Por sentir-se limitado pelo processo fotográfico tradicional, Kenji Ota 

passou a pesquisar outros materiais como suportes e outros processos de 

revelação da imagem fotográfica. Para criar suas obras, o fotógrafo utiliza-se de 

papéis artesanais e processos de revelação históricos da fotografia, ou seja, 

processos não industriais, e experimentais, que acabam por determinar os 

viezes da recepção de suas obras.  

 Em suas séries Orelha de elefante, Casa de marimbondo e Folha, de 1985 

- entre outras em que trabalha de forma semelhante - , Ota utilizou as técnicas 

Vandyke Brown e Cianótipo, nas quais o papel emulsionado é colocado em 

contato com o negativo e, em seguida, é exposto à luz. Tais fotografias possuem 

texturas com cores densas e em vários tons, conseqüência da absorção irregular 

do papel artesanal. O aspecto das fotografias é o de um material sensível e 

perecível, que o tempo deteriorou, o que faz com que as imagens pareçam ser 

arqueológicas. Para o fotógrafo, isso ocorre pelo fato de que o processo 

empregado - incontrolável - confere a elas certa materialidade: “Dá a impressão 
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de arcaico, primitivo” 9. Essa impressão (tanto no sentido material, do processo 

empregado, quanto em termos de sensação que a imagem projeta) que nos faz 

diferenciar essas fotografias criadas por Ota das que estamos acostumados a 

ver é justamente o poder, ou o studium, dessas obras. Ao apreciá-las o 

espectador percebe que a impressão arcaica é proposital, e associa a “falta” de 

nitidez e de precisão da impressão das fotografias às imagens antigas, 

conferindolhes a característica de um vestígio de algo que já não existe mais 

materialmente e cujo registro também deteriora-se. É como se essas fotografias 

fossem o registro remanescente de um objeto antigo, um fóssil em forma de 

representação.  

 Ao criar essas obras, o fotógrafo diz exercitar a materialização da imagem, 

e é esse exercício que torna patente a aderência do referente da imagem 

fotográfica. Desta forma, a presença do referente é tão intensa que a imagem 

parece carregar o objeto materialmente, e tornase, assim, também objeto. Para 

ele, a temporalidade de suas fotografias não é mais a do objeto, e sim a de sua 

materialização, de seu processo de impressão. O que faz com que o registro do 

referente passe a ser o foco principal da imagem e não mais o referente que o 

originou. Contribui para essa nova temporalidade a escolha de composição do 

artista, que isolou objeto por objeto sem que o observador pudesse encontrar 

qualquer outro referencial que não o objeto representado em si. Como uma 

catalogação metódica de objetos que, se não pudessem perdurar no tempo, 

teriam em sua imagem um atestado de existência. Embora percebamos que o 

processo químico e a composição são responsáveis pela materialidade das 

imagens, elas mantêm-se em potência pelo fato de que a presença do referente 

transborda de forma acentuada na imagem.   

 Em Tectônicas, série de 1999 também trabalhada com o processo 

Vandyke Brown, Ota realiza as impressões em tecido. Cada obra possui duas 

delas, uma sobre a outra. As imagens de fundo são manchas com texturas nas 

quais não podemos identificar qualquer referente que faça sentido, o observador 

tenta em vão ordenar as manchas na busca de uma coerência formal, 

procurando nelas a textura de algum material que seja conhecido. Essa procura 

                                            
9 Em depoimento à pesquisadora, 2001. 
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ocorre devido à impressão que se vê em primeiro plano: imagens 

espantosamente nítidas de rochas e outros materiais sólidos, que contrastam 

com a leveza de seu suporte. As imagens são voláteis, deslizam entre a 

iconicidade e a indicialidade (Schaeffer): embora se possa distinguir as 

formações rochosas, o observador aceita a proposta do artista e aprecia as 

“formações abstratas” às quais as imagens, inevitavelmente, nos remetem. O 

poder dessas imagens fotográficas são os jogos com o olhar do observador e o 

paradoxo entre suporte e imagem, leveza e solidez. A potência é a mesma 

encontrada nas obras estudadas acima; o transbordar e a materialização do 

referente que aqui compõem as formas e texturas abstratas.  

 O trabalho de Kenji Ota na pesquisa de processos históricos de revelação 

e de suportes de impressão nos oferece uma representação diferente das 

imagens com que deparamos normalmente. A presença do referente em suas 

obras é marcante. A materialização - como diz o artista - desse referente gera 

imagens objeto que, pela impossibilidade de controle na produção da obra, não 

podem ser reproduzidas através do mesmo processo. Ou seja, as obras de Kenji 

Ota são imagens únicas e autênticas – segundo a definição de Walter Benjamin 

(BENJAMIN, 1985: 165-196). Essa busca da materialização da imagem 

fotográfica faz com que as obras se destinem ao real assim como ao imaginário, 

pois é este último que possibilita essa sensação de presença do referente que, 

na verdade, é ilusória.  
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A verdade interna da fotografia nas obras de Juliana Stein 
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 Juliana Stein freqüentou durante cerca de um ano asilos da cidade de 

Curitiba para realizar sua série Éden, de 1998-1999, na qual fotografou não 

apenas seus internos, mas também o ambiente em que vivem, de corredores a 

ralos, colecionando imagens que pudessem expressar sua relação e impressões 

do lugar. Para evitar a linguagem documental que geralmente é utilizada na 

criação de trabalhos com este tema, ela agrupou essas imagens de duas em 

duas ou de três em três, criando uma única imagem horizontal na qual as 

pessoas, seus fragmentos e reflexos estão sempre à esquerda, e os objetos com 

os quais a fotógrafa as relaciona à direita – formação predominante. Ao olhar as 

imagens o observador identifica essa organização e percebe que existem cores 

e formas semelhantes entre as fotografias associadas. Essa associação de 

imagens faz com que o observador busque entre elas uma ligação não só dessas 

cores e formas, mas também de significado, investigando a maneira como a 

artista percebe seus referentes. Investiga-se uma lógica na associação. A 
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imaginação, definida anteriormente como a capacidade de codificar e decodificar 

imagens, aqui é utilizada para ligar as imagens e criar uma imagem mental 

resultante de sua fusão. É nesse entrelaçamento de significados que se faz e 

que se encontra a visão da artista. O poder ou studium das obras de Juliana está 

na associação de suas fotografias e no campo de significados que se cria.  

 Éden carrega consigo as idéias da autora sobre o real na imagem 

fotográfica, que, para ela, é um certificado de presença, mas que, apesar de 

nascer no real, este não delimita seu campo de significações, mas é apenas o 

material e o ponto de partida da representação fotográfica. Segundo Juliana, a 

fotografia “é fruto de uma linguagem codificada culturalmente, e uma fotografia 

só vai se tornar verdadeira quando alcança alguma verdade interna. Ela [a 

fotografia] apóia a construção do real enquanto se constrói a si mesma. (...) 

Fundamentalmente a fotografia representa o movimento que vai do lá 

fotografado até o aqui espectador. Passagem, deslocamento, idas e vindas que 

constituem o jogo do olhar. A fotografia é o instrumento através do qual se pode 

revelar o que não se pode tocar” 10. O que se faz claro no depoimento da 

fotógrafa é que, então, o papel do observador é essencial para que a verdade 

interna de suas obras sejam encontrada, pois é na fruição, ou no que ela chama 

de “jogos do olhar”, que a significação da obra se constrói. É através da fruição 

que o observador encontra aquilo que a imagem aponta mas não diz – a função 

dêitica da fotografia da qual Barthes fala, que está na imagem e ao mesmo tempo 

fora dela. Pode-se dizer que aquilo que não se pode tocar mas que é revelado 

pela fotografia da qual a artista fala é justamente a potência da imagem 

fotográfica.  

 Através da associação que se faz as imagens adquirem sentidos 

diferentes dos que possuem separadamente, cria-se uma outra imagem - uma 

fusão - na mente do observador: “Quando justapostas ao lado de outras, as 

imagens têm seu sentido alterado. Cria-se, então, um novo campo de 

significados, diferente daquele da imagem isolada“ 11 - assim como acontece 

com as fotomontagens. Para Juliana, esta imagem mental que se forma pela 

                                            
10 Em depoimento à pesquisadora, 2002. 
11 Em depoimento à pesquisadora, 2002. 
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associação acontece no inconsciente do observador, por esse motivo imagem 

surreal, que se faz pela interpretação subjetiva das imagens e forma-se de 

maneira fugidia, e imprecisa. Assim a realidade interna captada em cada imagem 

se altera através da construção/associação das obras. Depois de tomar o 

caminho indicado pela artista, o observador tem sua percepção das imagens dos 

internos permanentemente alterada e impregnada das significações construídas. 

A imagem mental latente persiste e constitui a potência das obras.   

 Nesse processo o referente também se modifica: “O contexto no qual o 

referente estava incluído, se relativiza. Quando isso acontece, desaparece 

imediatamente a referência do observador. O diálogo passa a se estabelecer, 

então, entre as imagens justapostas. O referente deixa de ser um índice de algo 

para se transformar no ícone de uma nova relação, recarregada com novas 

voltagens de significação” 12, diz a fotógrafa. No entanto, mesmo que as 

associações indiquem uma linha interpretativa, não se pode excluir do processo 

de fruição a subjetividade do espectador. O que ocorre é que a interpretação na 

recepção é balizada pela justaposição.  

 Como já observamos, Juliana Stein sempre une imagens de um interno 

com as de um objeto. Nessa relação as pessoas se fundem com os objetos e 

adquirem suas características, assim com os objetos adquirem significações e 

têm sua funcionalidade amplificada. Cada imagem guia a interpretação da outra. 

Algumas interpretações possíveis (e então o poder das imagens e os possíveis 

puncta da pesquisadora misturam-se): O braço associado com o braço da 

poltrona se torna imóvel. O rosto da senhora associado à imagem de um ralo 

torna seus olhos mais fundos e impenetráveis. A mulher de vestido e meias de 

frio associada ao corrimão antigo e malconservado faz com que a enxerguemos 

como uma pessoa abandonada, esquecida à sorte e ao tempo. Os pés 

associados à estátua religiosa nos fazem ver a vida no asilo com uma vida de 

busca desesperada por algo além do que se enxerga, ou perceber a imobilidade 

imposta ao interno. As imagens dos três corredores, cada um com uma cor 

predominante, nos dá a idéia de confinamento, labirinto e até alucinação. As 

imagens mentais que se constróem formam e induzem uma linha de 

                                            
12 Em depoimento à pesquisadora, 2002. 
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interpretação, de modo que, ao mesmo tempo, nos mostram a perspectiva da 

fotógrafa com relação à vida no asilo, ou seja, mostram o poder ou studium das 

obras: “Éden foi fruto da relação que estabeleci com estas pessoas e com o 

próprio ambiente das instituições e ao mesmo tempo da relação que estabelecia 

comigo mesma naquele espaço físico e pessoal. (...) O que eu posso te dizer é 

que eu me envolvi muito com as pessoas, comigo mesma e com a fotografia. 

Disto resultou o trabalho. Na época da realização do trabalho eu tracei um 

caminho que eu pretendia seguir, e o melhor deste caminho foi ter conseguido 

me perder dele. Isto porque a realidade (que é inapreensível) é sempre muito 

mais rica do que o nosso projeto sobre ela” 13.   

  

                                            
13 Em depoimento à pesquisadora, 2002. 
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O imaginário nas obras de Avani Stein 

 

   

    

    

 Avani Stein iniciou o presente trabalho estudado em 1995, após décadas 

trabalhando como repórter fotográfica. Talvez por este motivo a maior parte das 

fotografias que faz para pintar e intervir sejam de certa maneira simples, sobre 

seu cotidiano em casa e em outros lugares onde morou, longe dos grandes 

acontecimentos e da correria da imprensa diária. Dentre seus personagens 
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principais estão retratos de personalidades que aprecia - muitas vezes 

registrados pela própria tela da tevê, formigas, flores, baratas, seu cachorro, sua 

cidade, a praia em que morou e baleias que via lá com certa freqüência. Tudo 

fotografado sem grandes preocupações estéticas, apenas com seu olhar – 

exercitado, é verdade - porque para ela, hoje, raramente a fotografia revelada 

está pronta. Uma grande exceção em seu trabalho até esse momento foi um 

ensaio sobre o World Trade Center de Nova York - do dia 11 de setembro de 

2001 - , que fotografou pela tevê com posterior intervenção (talvez a veia 

jornalística tenha despertado pelo acontecimento cujas conseqüências são ainda 

incertas) 14. No momento em que percebeu o domínio das imagens digitais, Avani 

iniciou seu trabalho artesanal com as imagens fotográficas e perdeu o medo que 

tinha de tocar e mexer nas fotografias. Seus instrumentos de trabalho são 

variados: a tinta, o bordado, a cola, a impressão em tecido e certa técnica 

pessoal (a mais marcante de seu trabalho) que a artista criou e sobre a qual 

mantém segredo, que ocasionalmente chamaremos aqui de “luz”, por ser este o 

seu efeito e por ser em tons de cores quentes (vermelho, laranja e amarelo). A 

utilização dessa técnica pessoal é a que mais perdura e é através dela que se 

pode investigar o desenvolvimento desse trabalho autoral. Em suas primeiras 

obras - como Banhista - as fotografias eram quase completamente encobertas, 

enquanto que nas mais recentes a intervenção é mais moderada e precisa. Um 

exemplo de seu trabalho inicial é sua obra Anônimos, imagem de um centro 

urbano representado por uma multidão circundada de edifícios. Todos os rostos 

estão pintados, o que mantém o anonimato das pessoas. A intervenção que 

impede a identificação transforma a multidão e a cidade em representações 

icônicas da sociedade contemporânea. Já as cores escolhidas para cobrir o céu 

tornam o ar irrespirável. Entretanto, através de sua técnica pessoal - ou de sua 

“luz” -, Avani confere à imagem a luminosidade que a equilibra, oferecendo 

fôlego ao espectador. Com relação a esse trabalho e a outros da mesma fase, 

Simonetta Persichetti15 diz que suas “pinceladas” remetem aos pintores 

impressionistas. Assim como os pintores, Avani transforma suas fotografias - que 

                                            
14 Imagens disponíveis no site http://www.photoshowcase.com.br 
15 Simonetta Percichetti, disponivel em 
http://www.fotosite.com.br/revista/portfolios/portfolios1.asp?cod=9, Acessado em setembro de 
2001. 
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têm a carga da presença do real – em imagens que aproximam o espectador de 

sua percepção das coisas e de seu olhar. Ao fazer isso, transforma a própria 

maneira como o real apresentado é percebido. A potência das obras da 

fotógrafa, então, está em sua “luz” (sua técnica pessoal que confere identidade 

ao seu trabalho) que faz com que elas renovem a forma como o espectador 

percebe a imagem fotográfica na qual a artista interveio. O mais marcante (e que 

determinou a definição dessa técnica pela pesquisadora), é que se tem a 

impressão de que a intervenção é da mesma natureza da luz que criou a 

fotografia, e que, dessa forma, a suplementa naturalmente. Um exemplo dessa 

impressão explorado por Avani está nas intervenções que ela realizou em 

fotografias da atriz Fernanda Montenegro e do religioso budista Dalai Lama, nos 

quais a associação da técnica com a luz pode se considerar inevitável. Na 

primeira, a “luz” parece ofuscar e na segunda, ela é emanada pelo personagem. 

Da mesma forma que a potência, o poder, apesar de variar muito de obra para 

obra, encontra-se na sua técnica pessoal, pois é ela que acentua na imagem o 

olhar do criador, do enunciador. De qualquer forma, genericamente as obras da 

artista atentam para tudo que lhe tem importância ou simplicidade. Sua técnica, 

ainda sendo estudada e aperfeiçoada, aponta para inúmeros caminhos de 

significação e representação.  

 Cálice Violeta, obra mais recente, evidencia como a intervenção da artista 

transformou-se com o tempo de trabalho. As intervenções tornaram-se mais 

brandas e suaves, ao mesmo tempo em que mais direcionadas. Com essa 

mudança, o olhar de Avani é pontuado ainda mais em suas obras, fazendo-as, 

assim, mais eloqüentes. Para a artista, sua arte se faz no olhar, no deter-se, na 

busca de algo que as pessoas vêem e não enxergam. Sua fotografia se faz 

através do seu olhar: “Estou sempre procurando realidades diferentes para 

fotografar e instrumentos novos para mexer, acrescentando coisas” 16. Seu meio 

de expressão, apesar das tantas intervenções, é definitivamente a fotografia 

porque esta é, para ela, mágica: “A fotografia me estimula, eu me emociono 

muito quando fotografo.(...) É uma descoberta” 17. Com sua intervenção a artista 

direciona o olhar do espectador para que esse se encontre com o seu. Ao fazer 

                                            
16 Em depoimento à pesquisadora, 2001. 
17 Em depoimento à pesquisadora, 2001. 
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isso, a fotógrafa leva esse receptor de suas obras ao seu imaginário, que é para 

o qual as imagens se destinam.  

 No início de sua produção artística, Avani encobre o referente na procura 

de uma identidade estética, experimentando as possibilidades de intervenção 

plástica nas fotografias e fazendo das linhas da imagem que delineiam a 

representação bordas para a intervenção, como um desenho pronto no qual o 

preenchimento é feito pelo interventor. Nessa fase, a fotografia transformava-se 

praticamente em uma pintura. Embora, como ela mesma coloca, continue 

pesquisando, a artista parece ter encontrado seu estilo e sua linguagem. As 

intervenções através de sua técnica pessoal nas obras mais recentes são mais 

sutis, ainda que a fotografia continue sendo encoberta, agora principalmente 

pela pintura. Avani faz com que o observador atente para certos detalhes na 

imagem - possivelmente os puncta do olhar através do qual a artista vê o mundo 

e que a impulsiona a fotografar - com cores e sua técnica pessoal. Sua 

linguagem e suas técnicas e o referente complementam-se e equilibram-se ao 

mesmo tempo em que o imaginário da artista é exposto ao espectador.   
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A fotografia como instrumento nas obras de Evelyn Ruman 

 

    

   

    

 Para Evelyn Ruman, o fato de a imagem fotográfica ser tão presente na 

vida do homem contemporâneo e utilizada para vários fins comunicacionais, faz 

com que ela seja recebida por seu espectador de maneira mais espontânea, e 

faz também com que ele se aproxime dela com menos receios e medos, 

justamente por estar melhor familiarizado com o meio. Dessa forma, a imagem 

fotográfica é próxima de qualquer pessoa, independente de sua situação 
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sociocultural, visto que todos têm acesso a ela e que já tenham utilizado-a 

algumas vezes. Isso faz com que, para a fotógrafa, ela possa, e seja, um 

instrumento através do qual “a arte pode ter relevância“ 18. Isso porque a 

intervenção e interação com a imagem fotográfica faz parte do cotidiano do 

homem contemporâneo; ela é recortada, rasgada, guardada, tocada e criticada 

– inclusive esteticamente - sem receios.  

 Desde 1993, Ruman vem trabalhando principalmente com mulheres e 

meninas internas de centros psiquiátricos e de reabilitação com o objetivo de 

fazê-las perceberem-se enquanto indivíduos. É através da imagem fotográfica 

que estas mulheres e meninas vêem-se, percebem e trabalham sua 

individualidade e sua auto-estima. Os grupos com que trabalharemos dessa 

pesquisa serão as internas do Instituto Psiquiátrico Dr. José Barack Howitz (entre 

1993 e 1995) e as meninas do Centro de Diagnósticos para Meninas em Risco 

Social (em 1997). Ambos os estudos foram realizados no Chile e fazem parte do 

livro fotográfico “Autoimagem marginal: Fotografias de Evelyn Ruman, 1993-

1997”, publicado pela fotógrafa no país em que fotografou.  

 O trabalho de Ruman com cada grupo de mulheres durou, no mínimo, 3 

meses. Após ampliar as imagens que fez de cada uma dessas pessoas, a 

fotógrafa entregou a elas suas próprias imagens juntamente com canetas, tintas 

e pincéis, e pediu para que elas interviessem nas fotografias da forma que 

quisessem. Embora algumas dissessem não querer estragar as fotografias, 

muitas pintaram os retratos. A fotógrafa percebeu que entre as meninas a maior 

preocupação na intervenção foi estética: pintar os cabelos, os lábios e a roupa. 

Com o tempo de trabalho ela percebeu que cerca de 80% das mulheres com 

quem trabalhou apresentou mudança real de atitude com relação a aparência e 

higiene.   

 A tese de Ruman, após estes anos de trabalho, é que a fotografia pode 

ser usada como instrumento de intervenção psicossocial (termo e tese criados 

pela fotógrafa), ao trabalhar a individualidade e a percepção do eu: “Entregar sua 

foto para a pessoa fotografada é permitir que ela intervenha, é dar a ela o poder 

                                            
18 Em depoimento à pesquisadora, 2001. 
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sobre sua autoimagem” 19, diz a fotógrafa. O padrão e as regras que regem as 

instituições para pessoas com “distúrbios sociais” dificultam a expressão 

individual e afetam a auto-estima e a auto-percepção. Segundo a fotógrafa, seu 

processo de trabalho com a fotografia impulsiona o redescobrimento das 

individualidades que podem ser reduzidas pela maioria das instituições que 

abrigam essas mulheres.   

 Através de seu trabalho, Ruman vivencia de forma específica as 

possibilidades da fotografia. A mudança concreta que o meio acarreta faz com 

que a fotógrafa perceba o meio com transformador, que registra uma instância 

do real que não necessariamente perdure e que poderá ser a memória de um 

momento específico no tempo, não só pelo congelamento do instante como 

também pelo simples dato de que é o registro de algo que se modificará pelo 

próprio ato fotográfico. Quando afirma que a fotografia traz o real daquele 

momento registrado, Ruman evidencia a idéia de que a realidade não é única 

nem estável. Ao alterar a realidade da imagem fotográfica, as internas com que 

esteve tornaram possível a alteração das suas próprias realidades através da 

percepção de si mesmas. A fotografia em sua pesquisa é agente transformador.  

 Ao permitir a intervenção, a fotógrafa faz do referente um agente ativo na 

construção da imagem, perdendo, assim, parte de seu controle sobre a 

representação. Nesse processo não é apenas a imagem do fotografado que está 

presente, também estão rastros de sua personalidade, seus anseios e o 

entendimento de sua condição através das cores que usa e da forma como as 

usa; o que Ruman definiu como auto-imagem. As fotografias permitem ao 

espectador a aproximação com o referente, nos instantes em que o primeiro 

tenta compreender a intervenção, mesmo que o retratado seja anônimo para ele. 

A potência da imagem, nesse caso, se encontra nessa relação do referente com 

sua imagem, na sua impregnação e na determinação ativa de sua própria 

imagem que alcança o observador. Ao mesmo tempo, para o êxito e 

entendimento do trabalho desenvolvido por Ruman, é essencial que esse 

espectador conheça o processo de produção. O poder dessas imagens, ou seja, 

as intenções da fotógrafa, está justamente em sua tentativa de neutralizar sua 

                                            
19 Em depoimento à pesquisadora, 2001. 
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presença: as internas são retratadas espontaneamente, fotografadas em close, 

com plano de fundo praticamente imperceptível, como um retrato 3x4. Ao fazer 

isso possibilitou que a presença do fotografado se tornasse predominante e que 

este fosse ponto principal de intervenção: um centramento inevitável na própria 

imagem. O que vemos, então, é um referente ainda mais presente, que não 

apenas adere à imagem, como igualmente se fez aderir através dessa 

intervenção. Essas imagens se destinam ao real tanto como uma forma de 

possibilitar a auto-percepção quanto como forma de possibilitar a percepção 

mais profunda do outro pelo observador.   
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Artigo suporte 

Diante da imagem: Instrumentos de análise 

  

 A experiência do observador diante da imagem fotográfica, sua relação 

com a representação e sua atitude de atribuição de significado são campo fértil 

de estudo para a pesquisa da fotografia. Pelo fato de se diferenciar das demais 

formas de representação, a fotografia possui um relação única com seu 

observador. No entanto, essa relação intrigante é de difícil teorização em virtude 

da conhecida complexidade de tradução de uma linguagem imagética para a 

lingüística. O agravante, no caso da imagem fotográfica, está na impossibilidade 

de limitá-la ao campo das significações. Isso porque, ao conter traço do real, a 

fotografia está além (ou, para muitos, aquém) da interpretação. Sua significância 

constrói-se principalmente no ato de fruição, o que torna a postura ativa do 

observador essencial à imagem e, conseqüentemente, motivo de estudo. Ao 

observar uma imagem fotográfica, o espectador - ou receptor - pode aproximar-

se dela de várias formas: apreciá-la esteticamente, reconhecer um ente querido, 

buscar o significado na cena representada. Mas o primeiro espanto ao observar 

uma fotografia é a consciência de sua ligação com um real passado, o que 

impossibilita uma apreciação puramente estética.  

 Para Dubois, a imagem (qualquer imagem), que sempre é um signo que 

se refere a algo – o referente, que, ao mesmo tempo em que é exterior à imagem, 

pertence a ela - , tem origem ou no real, ou no imaginário, ou no simbólico, sendo 

que essas categorias não se excluem, e podem estar em dosagens diferentes. 

A origem no real ocorre quando a imagem representa algo que existe; a origem 

no imaginário ocorre quando há a representação de algo que não existe 

visualmente a não ser em forma de idéia – como uma imagem de um anjo -; e a 

origem no simbólico ocorre quando a imagem é criada através de símbolos 

conhecidos que reportam a uma idéia, buscando uma reflexão sobre certo tema 

– como a Monalisa retocada por Marcel Duchamp. A fotografia, inevitavelmente, 

tem origem no real. No entanto, devido às intenções na sua criação, pode 

também ter sua origem no imaginário e no simbólico ao mesmo tempo.   
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 O mesmo ocorre com o destino da imagem, que pode ser o real, o 

imaginário e o simbólico. Ao tratar do destino da imagem fotográfica, Dubois 

coloca as questões do local (ou sítio) onde se encontra a imagem ao ser 

observada e da recepção. A recepção da imagem fotográfica é inevitavelmente 

influenciada pelo sítio, porque este a classifica. Um museu, por exemplo, o faz 

ao extremo. Nele esperamos ver fotografias artísticas, de valor cultural e 

histórico. As imagens são separadas por período, movimento artístico, tema etc., 

guiando a experiência visual. Ao ser deslocada para outro sítio, a fotografia 

também muda de sentido para o observador: sua fruição muda. A mesma 

imagem que vemos em um jornal pode ser exposta em um museu, alterando 

nossa postura de observação. No jornal procuramos por informação, no museu 

procuramos por seu valor estético. “O dispositivo de recepção programa a 

postura do receptor” (DUBOIS, 2000).   

 No entanto, a recepção não é escrava do sítio. A interpretação, além de 

cultural, é pessoal, pois a fruição é um ato individual. Segundo Dubois, a imagem 

(não apenas a fotográfica) contém dois tipos de força: seu poder e sua potência, 

os quais possuem relação direta com a recepção. O poder de uma fotografia é 

da ordem da representação e da retórica, são as informações acerca das 

intenções do autor. É o querer dizer implícito de uma imagem que, apesar de 

não dizê-lo, é percebida pelo observador por compartilhar de conhecimentos 

culturais, de valor e de conhecimentos de estruturação da imagem fotográfica. O 

poder da imagem é da ordem da razão.  

 Já a potência da imagem é da ordem do sensível e emocional, acontece 

na psique do espectador. É a sensação que temos diante de certas fotografias, 

as quais, como um golpe, nos atraem a elas e nos fazem pensar sobre elas. A 

potência é incontrolável por parte do criador; ela pertence à imagem e é 

indissociável da experiência da sua visão. Para Dubois, uma imagem pensa e 

significa diferente do autor e do observador, sendo, portanto, compartilhável. 

Dessa forma, por ser uma sensação, uma presença, é indescritível e não pode 

ser traduzida por palavras. “Ao analisarmos uma imagem exaustivamente, 

sempre temos a sensação de que ela resiste: ela está sempre em potência” 

(DUBOIS, 2000).  



STUDIUM 11  64 

 Barthes também definiu características, agora específicas à imagem 

fotográfica, que podemos contrapor às idéias de Dubois. Em A câmara clara, na 

busca da essência da fotografia, ele tomou-se como mediador das imagens. 

Escolheu fotografias que lhe chamavam a atenção para definir conceitos que 

esclarecessem seu gostar/não gostar de uma imagem. Esses conceitos são o 

studium e o punctum das fotografias. Para ele, studium é o interesse geral que 

se pode ter por uma imagem, “às vezes emocionado, mas cuja emoção passa 

pelo revezamento judicioso de uma cultura moral e política” (BARTHES,1984.a: 

45): o studium está em imagens da natureza, da pobreza, da guerra, da cidade. 

Encontrar o studium é encontrar, inevitavelmente, as intenções do autor, diz 

Barthes. É possível, portanto, estabelecer uma equivalência entre o studium de 

Barthes e o poder de Dubois.  

 Ao observar certas imagens, Barthes percebe detalhes que dão sentido 

diferente a elas. É o punctum da fotografia: “(...) às vezes (mas, infelizmente, 

com raridade) um ‘detalhe’ me atrai. Sinto que basta sua presença para mudar 

minha leitura, que se trata de uma nova foto que olho, marcada a meus olhos 

por um valor superior” (BARTHES,1984.a: 68). Para ele, o punctum é um 

extracampo da imagem que o punge e que está em relação de co-presença com 

o studium: “(...) é o que acrescento à foto e que todavia já está nela” 

(BARTHES,1984.a: 85. Grifos do autor.). Ao revelar o punctum que vê em certas 

imagens, Barthes diz que se entrega. Ou seja, o punctum é pessoal. Revelá-lo é 

mostrar o que o atrai e, assim, como ele lê imagens. Dessa forma, o punctum de 

Barthes diferencia-se da potência de Dubois: o punctum é uma leitura individual 

e a potência é compartilhável, embora ambos sejam indissociáveis da imagem.  

 Temos aqui, então, três instrumentos para a análise de imagem: o poder 

ou studium, o punctum e a potência da imagem. Esses conceitos serão utilizados 

na análise das obras contemporâneas, já que cobrem de forma ampla as 

possibilidades de fruição de imagens fotográficas.  
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"EXTENSÕES DO FEMININO": MEGAHAIR, BAIANIDADE E 

PRECONCEITO CAPILAR 

Stéphane Rémy Malysse 

 

 

Como dizia Lévi-Strauss em 1960: "A antropologia pratica um corte 

perpendicular que a obriga a considerar simultaneamente todos os níveis" 1 de 

uma cultura específica. Seguindo ao pé da letra esse delineamento da 

antropologia social, pretendo apresentar aqui um estudo de antropologia visual 

do corpo que toma como objeto de estudo alguns usos sociais do cabelo 

megahair no contexto particular de Salvador, na Bahia. Consciente da 

parcelização que resulta da diversidade das problemáticas próprias a cada 

campo de pesquisa, pretendo colocar aqui em evidência certas lógicas estético-

sociais através das quais pode-se esboçar uma leitura das identidades sociais 

baianas em relação à aparência física e ao preconceito capilar. O objetivo deste 

trabalho é mostrar de que modo a construção da aparência põe em jogo as 

características de uma cultura e de uma história específicas, na medida em que 

qualquer diferença de identidade oferece uma superfície visível ao olhar social.   

                                            
1 Lévi-Strauss C, Anthropologie structurale, Plon, 1974, p 211. 
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O campo de cabelo: recortes teóricos e cortes metodológicos.  

“Todo corpo contém inúmeros outros corpos virtuais que o indivíduo 
pode atualizar por meio da manipulação de sua aparência e de seus 
estados afetivos.” “Roupas, cosméticos, atividades físicas formam uma 
constelação de produtos cobiçados, destinados a ser o camarim onde 
o ator social cuida daquela parte de si mesmo que em seguida vai exibir 
como se fosse um cartão de visitas de carne e osso.” (David Le 
Breton) 

Antropologicamente, esta pesquisa sobre megahair e os usos sociais do 

cabelo em Salvador começou num salão de cabeleireiros, o salão Flash, no 

centro de Salvador, no qual estava simplesmente cortando o meu. De repente, 

reparei que a cabeleireira passava a mão no meu cabelo de uma forma que achei 

esquisita, como se ela quisesse avaliar, testar, identificar o meu tipo de cabelo. 

Estranhei, e de repente ouvi ela chamar a sua colega para tocar o meu cabelo: 

"Olha só que cabelo mais fininho e fofinho!" e, logo em seguida, me perguntou: 

"As luzes que você tem nos cabelos são naturais?". Respondi que sim, e ela me 

perguntou: "Por que você quer cortar um cabelo tão lindo? Você não prefere 

deixá-lo crescer e de repente vendê-lo pra gente?". Nesse momento, saí do sério 

e perguntei para ela: "O que que você quer fazer com meu cabelo? Uma peruca 

pra você usar?". Eu ria e ela séria: "Oi moço, é nada disso não, é que a gente 

trabalha com megahair... e aí, compramos e vendemos cabelos." Não entendi 

muito bem o que era esse megahair e a conversa ficou por aí. Na hora de sair 

do salão, fiquei curioso para saber o que era o megahair e pedi para ver a reserva 

de cabelos já comprados. Ela me levou para um pequeno vestíbulo escondido 

atrás do salão; lá tinha um armário cheio de cabelos, comprados recentemente 

e já prontos para serem vendidos e aplicados em megahair. Fiquei espantado e 

comecei a entender que o megahair, ao mesmo tempo superlativo e extensão 

do cabelo no espaço visível do corpo, era uma prática de cuidado com a 

aparência que podia ser relacionada tanto com os imaginários sociais da cirurgia 

plástica quanto com um aspecto da cultura material baiana.   
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Obviamente, essa nova prática era mais uma dessas técnicas corporais 

definidas por Marcel Mauss. Na sua classificação das técnicas corporais, Marcel 

Mauss isola as técnicas de cuidado com o corpo e se espanta com o fato de que 

estas são "quase de ontem" mesmo se "enquanto os ancestrais gauleses nem 

usavam sabão, toda a América Central e do Sul se lavava com madeira de 

Panamá, ou brasil, cujo nome deste empório." (1950:382) Por outro lado 

também, é bom lembrar que foi somente em 1950, à frente da Escola de 

Psicologia de Paris, que um antropólogo francês, Marcel Mauss, declarou que o 

homem não é o produto do seu corpo, mas que é ele que produz seu próprio 

corpo em interação com os outros, através da sua imersão no universo simbólico 

e visual da sua cultura: o corpo não é uma fatalidade, uma natureza, mas ele é 

objeto de uma construção social, cultural, individual. E é somente a partir desse 

momento que uma verdadeira “antropologia do corpo”, radicalmente oposta às 

teses da Antropologia Física, vai nascer considerando o corpo como uma ficção 

social. Na verdade, o corpo é um objeto cultural que apresenta uma grande 

variedade de estados e que suscita uma imensa gama de atitudes.  

Alem de uma etnografia dos usos do megahair em Salvador, a atual 

fragmentação do corpo na cultura ocidental e a sua transformação progressiva 
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ao longo do século XX em objeto de consumo aparece em diagonal neste artigo. 

Pois as novas técnicas corporais oferecem hoje os meios pelos quais podemos 

intervir em nosso corpo, nossa aparência e nosso estatuto social apesar de 

aceitarmos o que herdemos geneticamente. No caso dos cabelos, a 

transformação é ainda mais aceita socialmente, pois parece normal de mudar o 

seu visual capilar ao longo do processo de crescimento dos cabelos. Como diz 

a melhor informante desta pesquisa, Dona Fátima: "Hoje a pessoa tem o cabelo 

que quer...". Mas isso não significa simplesmente que você possa se pentear da 

maneira que quer, pois, nas palavras de Fátima, é subentendido que basta 

comprar o cabelo de que você gosta e instalá-lo na cabeça para mudar o seu 

visual: mudar de cabelo e não de corte; "O megahair resolve quase 100% dos 

problemas de cabelo!". Em vários salões de beleza da Bahia, você pode ver, 

escrito na fachada, "Compra e venda de cabelos", como também "Aluguel de 

apliques e perucas", só que, nestes casos, trata-se de cabelo natural, cabelo 

humano comprado e vendido através desse novo body-business representado 

pelo megahair.  

O corpo humano nunca deixa de mandar os seus signos pelas suas 

formas, poses... pela aparência que ele mostra ao longo dos dias. Nos últimos 

tempos o culto ao corpo é extremamente forte no sentido comercial e capitalista 

no Brasil: o eu físico tornou-se a base dos nossos sentidos e da nossa 

apreciação do mundo. Neste contexto, as diversas técnicas corporais de cuidado 

com o corpo (lavar-se, pentear-se....) demonstram mais uma vez que “na arte de 

utilizar o corpo humano, os fatos de educação dominam e o que se passa 

realmente é uma imitação prestigiosa” (Mauss,1950). Nas diferentes partes do 

corpo que constituem a aparência corporal, os cabelos são sem dúvida a parte 

mais visível, e a parte que mais muda ao longo do tempo: o simples fato de o 

cabelo crescer naturalmente já é considerado, em todas as culturas, como um 

convite a mudar o seu visual (cortar ou não, pentear ou não... cada indivíduo se 

adapta às imagens-normas que constituem a cultura da aparência do seu grupo 

social e cultural). 

Pois, o que chama atenção no cabelo é justamente o fato de ele chamar 

muito a atenção: ele simboliza a pessoa, porque, junto com o rosto, ele é o maior 

fator de identificação de uma pessoa para outra. Em todas as culturas, o próprio 
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do corpo é revelar cuidados e regras que são ao mesmo tempo de ordem social 

e de ordem estética. Numa perspectiva de psicologia estética e social, aparece 

que o corpo feminino é sempre percebido e classificado na vida cotidiana em 

função de certos critérios estéticos. Esses modos de expressão e de intervenção 

corporal fazem com que o corpo surja na cena da vida cotidiana não como um 

objeto natural mas sim como produto voluntariamente transformado, mascarado, 

metamorfoseado (roupas, maquiagem, tatuagem, megahair...). Neste sentido, o 

rosto humano é um imenso campo de metamorfoses e a decoração corporal 

(maquiagem, tatuagem, penteados...) uma arte visual que sempre traduz um 

estatuto, colocando em evidência a beleza, a carga erótica e o prestígio social. 

Antigamente dissimulado pelas perucas, escondido pelos chapéus, o cabelo 

representa hoje um dos maiores fatores de individuação e de identificação social. 

No estudo clássico de etnografia africanista inspirado pelas classificações de 

Mauss, P.Paulme e J.Broo 2 mostraram a diversidade das ornamentações 

corporais nas sociedades africanas tradicionais, riqueza da aparência ilustrada 

pelos diversos penteados esculpidos, marcas corporais e outras técnicas 

corporais de embelezamento do corpo.  

Como os demais modelos estéticos do corpo, o megahair é um substituto 

estético que responde a uma certa pressão social. Para estudar esse elemento 

da cultura material, desenvolvi uma metodologia de pesquisa a partir de uma 

reflexão sobre as imagens do corpo e as normas sociais que elas veiculam. A 

antropologia visual do corpo surge neste campo de pesquisa como um ensaio 

metodológico experimental que procura estudar as propriedades dos sistemas 

corporais visíveis e as representações visuais do corpo em uma determinada 

cultura: Como os corpos são vistos? Percebidos? Sentidos? Vividos? Como 

essas representações permitem que sejam construídos e utilizados nas 

atividades cotidianas? A antropologia visual do corpo tenciona observar e 

analisar as diferentes maneiras de “incorporação” a um grupo cultural, 

procurando estudar as funções das imagens nesses processos complexos. O 

homem memoriza com todo seu corpo e, com a Antropologia do gesto, Marcel 

Jousse desenvolveu um modelo do fenômeno de imitação muito interessante 

para a antropologia visual do corpo: na “cristalização viva das pérolas de 

                                            
2 P.Paulme e J.Broo, Parures africaines, Paris, Hachette, 1956. 
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ensinamentos” (Jousse,1974), essa antropologia experimental explica que, 

como nas pérolas, o saber se cristaliza em torno de suportes concretos e, pela 

imitação, o que era apenas uma pérola, um modelo, torna-se um ensinamento, 

pois o modelo terá liberado seu ensinamento e revelado ao indivíduo, que o 

incorporou, todo seu saber acumulado. Por meio da imitação, o corpo humano 

torna-se uma pérola de ensinamento, pois, como afirma Jousse, o homem “não 

é um esqueleto acabado, mas um interminável complexo de gestos. O esqueleto 

é apenas o cabide do homem, um porta-gestos. O gesto é o homem” (1974). 

Então, se o gesto de mudar seu cabelo aplicando um cabelo natural “aplicado 

artificialmente” na cabeça de uma outra pessoa é a mulher, o que será então 

desta nova feminilidade? O que revela de uma cultura o gesto significativo de 

trocar o seu cabelo por um outro? Se todas as produções da aparência do rosto 

(penteados, maquiagem...) relevam de uma simbólica social no meio da qual o 

ator social escolhe com o seu estilo próprio, como e de que forma a preocupação 

estética com o corpo é exprimida e codificada no caso do megahair?  

 

Das raízes afro ao Megahair: estéticas da metamorfose.   

 

«Uma modificação que concerne, em realidade ou em aparência, um 
só elemento do rosto, muda imediatamente o seu caráter e a sua 
expressão de uma forma global... E é efetivamente o rosto que resolve 
o mais perfeitamente esta tarefa de produzir, com um mínimo de 
modificações de detalhes, um máximo de modificações na expressão 
do conjunto do rosto.» (Georg Simmel, A tragédia da cultura, 1988.) 

 De todas as características físicas da aparência, a estética capilar é uma 

das poucas controláveis e modificáveis ao longo do tempo vivido. O cabelo pode 
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ser visto como a parte mais visível do corpo; nas construções da aparência, os 

cuidados com o cabelo representam uma grande parte dos rituais de preparação 

de si. Além da possibilidade de mudar o seu visual capilar a cada dois ou três 

meses, considerando que a fibra capilar cresce em média 1 cm por mês, o cabelo 

pode ser visto como uma das poucas partes do corpo humano, compartilhada 

essa especificidade fisiológica com as unhas, que necessita de um tratamento 

higiênico e estético-social constante e isto, em qualquer sociedade. Existe uma 

verdadeira ritualização dos cuidados do corpo, tanto se consideramos os seus 

aspectos cerimoniais como também seus valores de signo e de símbolo, que 

significam o lugar e a função do sujeito no meio do grupo. Isso é especialmente 

óbvio no caso dos cabelos que podem ser cortados, rasgados, longos, 

cacheados, compridos, trançados, presos, soltos, coloridos, falsos, mas que 

nunca deixam de ter um valor de signo social. Nas diversas técnicas de 

modificação da aparência, um "tempo vivido" considerável é consagrado ao 

tratamento dos cabelos, mas as relações da estética capilar com a noção de 

pessoa e sexo social nunca foram analisadas de forma experimental em 

Antropologia.  

"Uma mulher deve vigiar-se constantemente. Ela está quase que 

continuamente acompanhada pela própria imagem de si mesma" (J.Berger). 

Através dessa moralização do corpo feminino, este torna-se objeto de desejo 

para os homens. De fato, o uso social do megahair aparece como uma  certa 

engenharia erótica para as mulheres que trocam o seu cabelo “ruim” por um 

cabelão e que acabam recebendo muitos olhares masculinos em troca.   

“Se a mulher que bota cabelo não tem namorado, ela vai arrumar 
rapidamente! Porque ela já vai dar outra aparência, e os homens que 
vê uma mulher com cabelo bonito já vê ela com outro olhos... porque 
você com cabelo bonito, você chama atenção...” (Fátima, Salvador, 
2001)  

 Os travestis se apresentam em público sempre mais femininos que as 

mulheres, exagerando todos os signos da feminilidade: saltos mais altos, saias 

mais curtas, roupas mais justas, cabelos mais compridos... e com certeza o 

megahair, como hipérbole capilar do feminino, entra nessas construções de uma 

surperfeminilidade. A nova lógica das diferenças do gênero transforma os corpos 

em hipérboles do gênero associando identidade sexual e construção corporal. 
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Já mostrei, numa pesquisa sobre a malhação no Rio de Janeiro, até que ponto 

a hipersexualização da aparência feminina no Brasil era ligada ao culto ao corpo 

feminino. No caso do megahair, os efeitos esperados não são somente de ordem 

estética mas são de ordem social e relacional: entre quem tem o cabelo que quer 

e quem tem vergonha do seu cabelo, as redes sociais tecem armadilhas 

simbólicas cheias de julgamentos morais. A aparência ideal, no caso o visual 

capilar ideal (cabelo liso, loiro, comprido e cheio), sempre corresponde à do 

grupo social dominante, o cabelo da elite, portador de referências sociais 

codificadas pela mídia. Como forma de modificação corporal, o megahair, tanto 

quanto a cirurgia plástica, inscreve formalmente sobre o corpo os valores 

culturais do grupo de referência dominante. Mas, se o corpo se vende, ele é na 

sociedade moderna, mais do que em qualquer outra, uma expressão da 

desigualdade das classes sociais. Um espaço se criou entre os que têm como 

pagar os tratamentos do seu corpo e os que não podem, entre os que nascem 

com uma aparência padrão e os que devem se (re)padronizar. Nessa 

"bricolagem corporal" alimentada pelas diversas imagens-normas, Philipe 

Liotard nota que "a valorização de um ideal corporal diversificado continua a ser 

o passatempo de bem-nascidos ante a grande maioria dos habitantes dos países 

do Sul, onde uma minoria preocupa-se em eliminar os estigmas que 

historicamente receberam. Entretanto, ela contribui para acelerar as mutações 

da ordem corporal. Mediante a transgressão dos códigos da aparência e a 

apropriação das técnicas de retificação do corpo, os indivíduos inscrevem em 

sua carne as regras de um jogo que prefigura o advento de uma confusão 

generalizada das normas corporais." 3 

      No megahair, essa confusão das normas corporais torna-se mais 

óbvia, pois esta modificação aloplástica do corpo é vivida como um processo 

"natural": "O cabelo é de verdade!"; "Cabelos de verdade ficam mais naturais!". 

Como a matéria-prima é muitas vezes o cabelo natural, para essas mulheres a 

diferença entre um cabelo verdadeiro e um cabelo falso, natural e artificial não 

faz muito sentido. Respondendo a uma pergunta sobre o fato de usar cabelo de 

outra pessoa, uma mulher que usa megahair há quatro anos me diz com a maior 

sinceridade: "O cabelo é meu, pois eu comprei!" O cuidado com a aparência é 

                                            
3  P; Liotard, A bricolagem corporal, O correio da UNESCO, Setembro de 2001. 
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um idioma cultural específico e suscetível de marcar a distinção entre natureza 

e cultura, entre natural e artificial; mas, no caso do megahair essa distinção 

torna-se mais importante ainda, pois, para as mulheres, a construção social da 

aparência não é uma questão teórica mas sim uma prática concreta. Elas 

decompõem a representação social da feminilidade e do corpo feminino em 

signos, ou imagens-normas que transformam o corpo feminino em feitiço. Pela 

adjunção de artifícios, o corpo amplifica-se, estende-se e integra corpos 

estrangeiros (como cabelos artificiais ou naturais). O uso do megahair aparece 

como uma extensão do eu corporal, uma alteração da imagem de si radical, pois 

ele participa de um movimento de vulgarização e de democratização da body-art 

(arte corporal) no Brasil. De uma certa forma, as mulheres que usam megahair 

acabam contradizendo Freud, que dizia que "a anatomia é o destino", pois todos 

os símbolos de um estatuto social são extensões do eu e o corpo passa dessa 

maneira do estatuto atribuído ao estatuto adquirido. Assim, a anatomia deixa de 

ser um destino para tornar-se um projeto, uma projeção do eu na imagem do 

corpo. As aparências são manipuladas, a sedução luta contra o destino 

anatômico. Assim, a atual moda do megahair deve também ser associada a essa 

onda de neonarcisismo corporal, colocada em evidência por Baudrillard, 

movimento que faz da aparência física ao mesmo tempo um capital e um 

investimento.   

 



STUDIUM 11  75 

Cabelo cortado, cabelo sem alma: do ex-voto à extensão capilar.  

 

Os imaginários associados ao cabelo são diversos e variam com as 

culturas, as épocas e os indivíduos. Na civilização ocidental, o cabelo cortado 

deixa de ser uma extensão do eu para tornar-se um resto corporal. Cortado, ele 

passa a ser considerado como morto, visto como uma sujeira e tratado como um 

lixo. Na verdade, o cabelo tem um estatuto ambíguo: vivo ele faz parte do sujeito 

e encarna a saúde, o poder social, a sedução da beleza; cortado, ele é 

considerado como uma sujeira, um objeto morto. Podemos considerar em estrito 

senso o corte de cabelo como uma intervenção plástica, até pensar nas relações 

entre cirurgia plástica e cabelo (o corte é a base da cirurgia, implantes...). 

Cortado, o cabelo de uma pessoa pode também tornar-se um ex-voto “capilar”, 

uma oferenda compensadora que marca o envolvimento (efetivo e visível) do fiel 

com o seu Santo. Na tradição católica portuguesa, a cultura dos ex-votos é uma 

parte importante dos rituais religiosos. A motivação é sempre a mesma, a de 

"pagar a sua promessa" a um santo. Os ex-votos anatômicos, como o ex-voto 

capilar, por exemplo, são rituais de substituição. O uso do megahair é um outro 

tipo de rito de substituição, no qual a troca de cabelo é motivada não pela fé em 

Deus mas pela estética capilar globalizada.  
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Hoje, o cabelo cortado se inscreve diretamente no processo comercial, o 

que chamei de body-business, sendo que ele é a parte da aparência física à qual 

as pessoas consagram mais investimentos (cuidado, tempo, dinheiro...). 

Verdadeira metáfora do poder estético-social de uma pessoa, o cabelo é visto 

como uma metonímia da pessoa: a parte pelo todo. Nesse sentido, o corpo (e 

aqui o cabelo mas especificamente) aparece bem como produto social e, mesmo 

se as características morfológicas parecem ser dados da natureza, elas são 

(re)moldadas pelas culturas, pelos tipos de vida. A partir dessa transformação 

do corpo com materiais externos naturais ou artificiais o corpo passa a ser um 

corpo aloplástico, construído a partir das imagens-normas veiculadas pela mídia. 

Quem usa megahair tenta por meios objetivos modificar sua imagem do corpo 

(re)construindo as sua imagem-corpo. O corpo “virtual” apresentado pela mídia 

é um corpo de mentira, medido, calculado e artificialmente preparado antes de 

ser traduzido em imagens e de tornar-se uma poderosa mensagem de 

corpolatria. Essas imagens-normas se destinam a todos aqueles que as vêem e, 

por meio de um diálogo incessante entre o que vêem e o que são, os indivíduos 

insatisfeitos com sua aparência (particularmente as mulheres) são cordialmente 

convidados a considerar seu corpo defeituoso. Mesmo gozando de perfeita 

saúde, seu corpo não é perfeito e “deve ser corrigido” por numerosos rituais de 
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auto-transformação, sempre seguindo os conselhos das imagens-normas 

veiculadas pela mídia. A mídia apresenta o corpo como um objeto a ser 

reconstruído tanto em seus contornos quanto em seu gênero. Por meio de 

complexos mecanismos de incorporação de estereótipos corporais, o corpo 

torna-se então uma superfície virtual, um terreno onde são cultivadas 

identidades sexuais e sociais. Saturado de estereótipos, ele aparece como um 

quadro inacabado e se transforma em imagem do corpo: o corpo torna-se um 

objeto de autoplastia:  

 “Quando os brancos me perguntam o que fiz no meu cabelo, eu falo 
para eles que fiz uma extensão!" (Mora, 31 anos, Paris, 2001) 

“Agora fiz cirurgia plástica, fiz seios, fiz barriga; estava barriguda e com 
seios muito grandes, e aí tirei o excesso; aqui você pode escolher sua  
aparência... eu acho melhor assim, pois ninguém nasce barrigudo, 
ninguém nasce com esse peitão... ai é o dia-a-dia que faz isso! Então 
se eu posso mudar isso, vou fazer, com o maior prazer!” (Fátima, 
Salvador, Bahia, 2001) 

Realizada através de uma pesquisa de campo de seis meses nos salões 

de beleza do centro de Salvador, a compreensão do fenômeno megahair tornou-

se o estudo do saber local incorporado pelos indivíduos que usavam megahair 

que colaboraram nesta pesquisa. Neste trabalho, focalizei minha atenção sobre 

Fátima, dona do salão de megahair "Flash", que se tornou a minha melhor 

colaboradora. Fátima é uma mulher de quarenta anos, mãe de duas filhas que 

trabalham com ela no salão. Ela começou a trabalhar com megahair a partir de 

1996 e o salão dela funciona bem. Com o dinheiro do salão ela resolvi cuidar da 

sua aparência, ela sempre usa megahair e acabou de fazer várias cirurgias 

plásticas para dar um jeito em seu corpo. Essa história de vida me pareceu tão 

relevante que procurei construir este trabalho em torno das entrevistas que 

realizei com ela ao longo destes seis meses de pesquisa, pois quem sabia mais 

sobre megahair era ela mesma:  

“Para mim, foi um milagre, megahair é um milagre! O megahair 
mudou minha vida, não só minha vida pessoal porque agora sou uma 
pessoa feliz, mas também a minha vida profissional! Sem o megahair 
estaria numa situação difícil mas eu só comecei a trabalhar com mega 
quando tinha usado megahair dois anos, e que já tinha sentido na 
pele o que que é...  eu tenho mania de experimentar coisas novas 
no meu cabelo e pra isso quase fiquei careca... depois de usar mega 
por tanto tempo que me convenci a trabalhar com isso! Megahair hoje 
é uma coisa de luxo, usa mais quem pode e já não tem mais esse 
preconceito das pessoas ficar com vergonha de estar de megahair... 
todo mundo pode usar... é mais um orgulho, igual o silicone, quando o 
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silicone começou dizia nada... e hoje, todo mundo diz...  eu tenho 

orgulho do meu megahair!”   

O megahair aparece como “um milagre” para Fátima - não no sentido 

religioso, pois ela não se refere a nenhum ex-voto - porque essa invenção 

transformou radicalmente não somente o visual dela, como também sua vida 

profissional. O fato de ela ter reinvestindo uma parte do dinheiro ganho com esse 

comércio não deixa de ser mais uma manifestação desse “milagre” das 

representações do corpo como algo que você pode mudar: Fátima considera o 

seu corpo como um campo de experimentação. Quando ela insiste no fato do 

megahair ter se tornado uma “coisa de luxo”, ela se refere ao preconceito relativo 

ao uso desse recurso capilar no início dos anos 90. Salvador é um espaço social 

onde o preconceito capilar é onipresente, visto que ele não deixa de ser uma 

extensão do preconceito racial.   

De fato, se a minha pesquisa de campo se concentrou no centro de 

Salvador é porque foi onde o uso social do megahair apareceu mais relevante 

culturalmente:  

“Salvador é um lugar que as pessoas geralmente não tem cabelos 
bons, muitas pessoas tem cabelo muito ruim no Brasil, cabelo duro, 
estragado... e como as pessoas não têm dinheiro pra cuidar do 
cabelo... Aqui, em Salvador, existe a pessoa de cor que sofre de 
muito preconceito, inclusive até quando chegam no salão que elas 
quer fazer um megahair mas querem fazer escondidos... e outra coisa, 
para você falar com essas pessoas você tem que falar de todo um jeito 
especial... porque você não pode dizer que o cabelo deles é ruim, não, 
você tem que dizer que é um cabelo mais difícil, então é esse cabelo 
que vai ficar bom... eu ajudo as pessoas a escolher o cabelo, oriento e 
se alguém de cor chegar e quer botar um cabelo liso e loiro eu não 
deixo... se o cabelo não combina com a pessoa não deixo... se 
realmente a pessoa fosse decidida, realmente a botar.. mas 
geralmente as pessoas que botam sempre querem ouvir a opinião da 
gente, dos profissionais... não é igual que tem salões por aí que botam 
uma pessoa de cor com cabelo crespo, com cabelo liso... isso é um 
crime, é a pior coisa que você pode fazer, porque quando essa pessoa 
vai passar na rua, todo mundo vai ver que este cabelo não é dela... é 
ridículo! Meu cabelo é esse, se você olhar você não diz que estou de 
megahair, que meu cabelo está combinando comigo... quando a 
pessoa vem, eu marco com a pessoa três dias depois, que é o tempo 
que a gente precisa para providenciar o cabelo que vai combinar com 
essa pessoa, depois a gente faz... se fizer um trabalho errado todo 
mundo vai saber, e eu prefiro que a pessoa volta... Um cliente sempre 
traz outros... aqui, megahair que não dá certo, a gente tira e devolve o 
dinheiro do cabelo, da manutenção não... mas bom, se a pessoa não 
se encontrou com o cabelo, o cabelo não ficou bom nela.. aí sempre 
pergunto porque você quer tirar o megahair ? e aí, às vezes eu não tiro 
mas dou um jeito e tento colocar o cabelo que a pessoa quer... as 
pessoas têm dificuldade em falar dessas coisas, e por isso que eu 
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sempre pergunto por que quer botar ou tirar no caso...” (Fátima, 

Salvador, BA, 2001)  

Antes de ver com mais detalhes as várias etapas do uso do megahair com 

Fatima, parece-me importante salientar que a questão racial é central para 

entender os usos sociais do megahair. Fátima, nas suas explicações do sucesso 

do megahair na Bahia, insiste bem nesse fator, e explica que ela tem que 

desenvolver uma psicologia adaptada ao público-alvo: as mulheres de cor negra. 

Pois, uma vez que você resolveu mudar literalmente o seu cabelo, é difícil resistir 

ao apelo da “Globlondization” do mundo: as mulheres loiras são o ideal em todas 

as culturas ocidentais.   

 

Modelização, tentação, experimentação... A própria Fátima teve 

dificuldades em resistir a essa pressão do loiro: na última vez em que a encontrei, 

ela estava tirando um megahair novo, colocado vários dias antes, porque era 

muito claro para ela. No mundo imaginário do megahair, o estereótipo da 

"megaloira" é sempre presente. O megahair de Cláudia Liz4 é apresentado às 

mulheres que ainda “hesitam”, como uma verdadeira metamorfose apoiando a 

idéia de que há que sofrer para ficar bonita: "Depois de ter passado a manhã de 

castigo numa cadeira, enquanto duas cabeleireiras tiravam as mechas antigas 

para fazer um megahair novinho em folhas..."; quem opta pelo megahair deve 

estar preparado para se submeter ao ritual de troca de cabelo a cada dois ou 

três meses. O megahair é uma técnica de modificação da aparência capilar. 

                                            
4 http://www.terra.com.br/cabelos/claudializ.htm 
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Enquanto técnica, ela coloca sempre quatro elementos em jogo: uma matéria 

sobre a qual ela age (o cabelo), ferramentas (para cortar/colar os cabelos), 

gestos que colocam em ação essas ferramentas (os gestos da cabeleireira) e 

finalmente as representações que influenciam esses gestos (estética capilar, 

psicologia, racismo...). Para entender melhor o sistema do megahair formado por 

esses quatro elementos, podemos ouvir as explicações de Fátima sobre uma 

das fases que me parece a mais relevante: a compra e a venda do cabelo.  

“Existem várias fases no megahair, tem a compra do cabelo, o 
tratamento do cabelo, a análise do cabelo de quem vai receber o 
megahair... Às vezes, as pessoas chegam aqui para vender o cabelo e 
pensam que é só chegar e vender o cabelo. Mas o que me interessa 
quando compro cabelo é um cabelo bonito, saudável, não me interessa 
comprar um cabelo feio, estragado, cheio de química, porque no 
trabalho final esse cabelo não vai dar nenhum retorno, não vai dar uma 
aparência bonita. Então sempre tem aquela análise que você viu, antes 
de comprar a gente olha se o cabelo está bem saudável. E claro, que 
a gente paga o cabelo conforme a qualidade, o estado do cabelo. 
Primeiro se olha, depois se toca para sentir a textura... mas 
geralmente, só de olhar se sabe, porque a gente trabalha com cabelos 
faz muito tempo como cabeleireira. Então já vejo se o cabelo é 
saudável ou se ele é ruim. Então eu pago o cabelo conforme a condição 
do cabelo. Aqui as pessoas que vem vender o cabelo imaginam um 
valor enorme! Antes o cabelo era mais caro, pois ninguém vendia, 
agora todo mundo vende e sai mais barato. Se comprar cabelo de fora, 
para mim sai mais barato, pois quando peço um quilo de cabelo, já 
peço o tipo de cabelo que quero, tá entendendo? Mas este cabelo que 
se compra aqui, você joga mais de 30 % fora, você joga isso no lixo, 
pois quando você vai limpar o cabelo, arrumar e tratar o cabelo pra 
trabalhar, se perde bastante... Então quando a pessoa vem vender o 
cabelo ela sempre vem com aquela imaginação, tipo, vou vender meu 
cabelo por cem reais... só que quando a pessoa chega aqui, ela se 
assusta... Nossa, isso tudo! Mas o meu cabelo vale tanto, tenho certeza 
! Nem adiante discutir com esse tipo de clientes... Agora, a pessoa que 
vai cortar o cabelo mesmo, mas que sabe que ele pode vender... aí é 
mais com esse tipo de pessoa que a gente trabalha, a gente que vai 
cortar independente de vender ou não... Existe também pessoas que 
vendem por necessidade e que assim que sentam na cadeira e corta a 
primeira mecha começam a chorar... ela vende o cabelo mais pelo 
dinheiro... A gente vai conversando... cuida do cabelo.. dá um 
tratamento de cortesia, conversa, ajeita o cabelo dela e faz um corte 
legal, assim a pessoa sai toda bonitinha. E as pessoas voltam a vender 
cabelo, um ano e meio depois ela está aqui de novo... e também ela 
manda muita gente pra gente... e aí a amiga vem e como a gente trata 
bem do cabelo,  pagou tanto, a pessoa vem aqui se fez isso, e aí a 
pessoa quer a mesma coisa que ela fez, corte, a coisa toda.  Então a 
gente fica trabalhando assim fazendo de um jeito com que o cliente não 
fique em estado de choque assim o cliente que corta passa a ser o 
nosso cliente... Se você chega aqui para vender seu cabelo e que vou 
puxar e cortar de qualquer jeito, só pensando no cabelo, você vai sair 
daqui chateado... e você vai sair de um jeito que você não gostaria. A 
gente compra o cabelo e ainda cuida do cabelo da pessoa para ela sair 
satisfeita. Só, a minha intenção não é só de comprar o cabelo... se eu 
pensar só em comprar, comprar, comprar, isso é ruim!” 
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“Para conservar o nosso cabelo megahair, ele tem que ficar num lugar 
ventilado... O armário é furado,  a gente compra o cabelo, depois 
agiliza, lava, depois deixa secar no sol... o mais importante é a 
ventilação e quando o cabelo ficou uns seis meses neste armário, eu 
tiro tudo, lavo de novo, seco... depois coloco de novo. Mas o cabelo 
não fica muito tempo no armário, que o cabelo entra e sai toda hora, 
tem muita rotatividade... Em geral a maior parte dos vendedores de 
cabelo tem pele clara e a maior parte dos compradores tem pele 
escura. O mais procurado aqui na Bahia é o cabelo cacheado... porque 
o cabelo cacheado... porque as pessoas negras não ficam bem 
botando cabelo liso, então como a nossa clientela é 70% negra, então 
o que mais sai é o cabelo cacheado . E outra coisa, para que o cabelo 
dura, um megahair que vai durar, fazendo a manutenção durante dois 
anos com o mesmo cabelo, o cabelo tem que ser comprado sem uso 
da química, então o cabelo que mais procuro é o cabelo cacheado e 
natural, que não usou nem química nem permanente.   

No meu salão o megahair é barato porque a gente trabalha com muita 
rotatividade e com preços populares, pois é um salão do centro! Mas 
mesmo assim, não existe um preço fixo para megahair, o preço é 
conforme a situação da cabeça da pessoa: se a pessoa tem a cabeça 
do tamanho de uma jaca ou de uma melancia, uma cabeça enorme, 
que vai muito cabelo é um valor;  quem tem uma cabeça pequenininha, 
que cabe pouco cabelo é outro valor, então não existe um preço 
determinado pelo megahair. Porque tem megahair que vai cinco 
cabeças, você precisa do cabelo de cinco pessoas só para fazer um 
megahair... e então vamos analisar conforme o valor que nós 
compramos o cabelo. A única coisa que a gente pode dar o valor é a 
mão-de-obra, que é sempre a mesma. O cabelo hoje custa de dez até 
200 para comprar, então quando a pessoa chega e quer este cabelo, 
o valor vai ser conforme o cabelo que ela quer... se a pessoa quer um 
cabelo até a cintura, bem cheio, que aí vou gastar o que, de quatro a 
cinco cabeças, do mesmo tamanho e da mesma cor, aí fica mas caro. 
Quem quer um megahair curtinho é outro valor, quem só faz 
alongamento é mais barato ainda..  

A manutenção custa entre cem e cento e vinte reais... A manutenção é 
tirar, relaxar, pintar, hidratar, e colocar de novo... isso cada três meses, 
o certo seria cada dois meses, mas aqui em Salvador, é difícil as 
pessoas seguir esses conselhos,  porque as pessoas não têm muito 
dinheiro, a manutenção no meu salão nem custa a metade da 
manutenção num salão de elite se vai pagar de 250 até 300 reais para 
fazer uma manutenção.  No Salão Jardim da Linda, o megahair custa 
1500 reais... só que eles não tem a rotatividade que a gente tem... aqui 
é BB, bom e barato. Mas manter o megahair você precisa de dinheiro... 
como que uma pessoa que ganha um salário mínimo! não pode!  Essa 
pessoa que bota o megahair, ela vai juntando o dinheiro para botar... 
aí depois, daqui a três meses o cabelo dela vai  estar pedindo socorro! 
aí ela tem que voltar no salão... e não tem dinheiro para comprar bom 
creme, um bom xampu, e sobretudo para pagar a manutenção... você 
tem que usar um cabelo dos melhores... mas  as pessoas de baixa 
renda não têm condições de manter o megahair. 

O megahair que não dá certo é uma coisa difícil de acontecer, veja 
bem, quando se coloca megahair existe toda uma psicologia com a 
cliente, explicando que é uma mudança radical, que a pessoa vai ter 
que se adaptar, esperar uma semana pra se encontrar no cabelo, 
porque veja bem, se uma pessoa que não tem cabelo e de um dia pra 
outro você se vê com uma cabeça cheia de cabelo, toda transformada, 
é igual a uma cirurgia plástica! Então você tem que chegar e ter essa 
conversa... é essa parte que é difícil e é nessa parte que trabalha Carla, 



STUDIUM 11  82 

minha filha, ela tem mais jeito para isso, porque eu não tenho tempo, 
acabei de fazer uma cirurgia, e tem que ter toda essa psicologia, e ter 
paciência pra explicar... Se uma pessoa não gostar do mega, o que 
deve ser no máximo 2%, que geralmente é o contrário, assim que se 
acabou de botar o megahair, tem aquelas pessoas chorando de 
alegria, de ver o efeito, de ver como aquela pessoa sente com o cabelo 
que ela quer, que ela gostou de ter. a felicidade, tem gente que pula, 
abraça a gente... Meu deus! não sabia que ia ficar deste jeito, que coisa 
boa! é isso, isso que é gratificante! Isso independente do dinheiro que 
a gente ganha!  

Depois de um certo tempo, você até esquece que você está de 
megahair...Vou dizer uma coisa pra você, eu só me lembro que estou 
com megahair quando vou lavar minha cabeça, porque é um pouco 
diferente, você tem que lavar o cabelo procurando os lugares que estão 
sem o nosinho, e quando vou tirar para fazer manutenção, aliás é 
quando mais me lembro é quando tiro... que sem o cabelo eu me sinto 
tão feia... que aí eu me lembro que estou de megahair... Mas você pode 
lavar cabelo todo dia, quanto mais higiene melhor...” (Fátima, Salvador, 
BA, 2001) 

 

A feminilidade aplicada: estética social e preconceito capilar.  

"Aqui no Brasil, e principalmente na Bahia onde mais de 60% das 
pessoas são negras, o megahair pegou bem mais! É por isso que aqui 
pegou mais que nos outros lugares do Brasil, e foi uma invenção 
maravilhosa, porque hoje a pessoa tem o cabelo que quer. Por 
exemplo, eu tenho um cabelo fino, pouquinho e gosto de ter um cabelo 
cacheado, um cabelo cheio, então é lógico que vou ter o cabelo que 
quero... Imagina então as pessoas que sofrem de queda de cabelo 
porque aqui é um lugar que se usa muita química para alisar o cabelo... 
Bom e aí, a única solução é o megahair que vai cobrir aquela falta de 
cabelo. O megahair resolve quase 100% dos problemas de cabelo. 
Se a pessoa que faz megahair continua cuidando do couro cabeludo, 
continua cuidando da alimentação, o cabelo cresce muito mais 
rapidamente que se você fica sem fazer nada. O megahair, ele tomou 
o espaço das permanentes afro, das tranças afro: a permanente, ela 
estraga o cabelo, ela queima o cabelo... as tranças afro, só dez 
porcento das pessoas gostam, nem todo mundo gosta... megahair todo 
mundo gosta, porque é pratico, você pode pentear, você pode fazer 
uma trança ou usar solto, e uma trança afro é só trança, não dá para 
mudar." (Fátima, Salvador, BA, 2001)  

Em Salvador, o megahair tomou o espaço das permanentes “afro” e dos 

diversos alisamentos, e tudo deixa pensar que a ocidentalização da aparência 

está em jogo nessa nova moda capilar. Se a influência “afro” está visivelmente 

diminuindo em Salvador, como explicar essa mudança de moda capilar? Uma 

pesquisa de campo realizada em Paris permitiu comparar duas situações 

estético-sociais similares (o que fazer do seu cabelo quando você é uma mulher 

de pele escura e você sonha com um cabelo liso e comprido?) em dois contextos 

culturais diferentes. Em Paris, a estratégia de pesquisa de campo foi totalmente 
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diferente, o processo de coleta de dados sendo muito mais difícil e as 

resistências do campo me obrigando a pensar a pesquisa de campo de forma 

diferente. Para pesquisar os usos sociais do megahair em Paris, tive que recorrer 

a uma estratégia de observação que se aproxima de uma performance teatral: 

convenci uma amiga brasileira, de pele escura, a entrar comigo no campo do 

cabelo e, como ela não falava francês, eu tinha que traduzir e/ou inventar as 

perguntas e as respostas que ela fazia para mudar o seu visual capilar... Em 

Paris, o campo se concentrou em duas áreas onde se encontram muitos salões 

de beleza para os afro-descendentes: o bairro da Goutte d’Or (18e) e as ruas ao 

lado do metrô Chateau d’Eau (10e) , onde se concentram as lojas que vendem 

cabelos naturais e artificiais e os salões de beleza especializados nas técnicas 

de trança e extensão.  

  Em francês, o termo megahair torna-se “aplique” ou “extensão”, como se 

a própria palavra usada se tornasse uma estratégia para falar de forma mais 

discreta deste processo de mutação capilar. Observei que em Paris, muitas 

mulheres negras afirmam através dos seus cabelos e das suas roupas suas 

raízes afro-culturais (trança afro, cortes tradicionais...).   

De um outro lado, das mulheres que passaram a usar cabelo liso, 99% 

compram e usam perucas, pois uma extensão de cabelos naturais custa em 

Paris entre 1500 e 2000 reais, incluindo o preço do cabelo, e quase nenhuma 

delas pode se oferecer um megahair de verdade. Em Paris, não existe este 

“jeitinho brasileiro” que faz com que tudo seja possível, até dividir o cabelo com 

uma amiga... Aqui, o business do cabelo é mais radical, pois como é proibido 

comprar o cabelo dos clientes que vão cortar cabelo, as pessoas que querem 

fazer megahair são levadas até lojas especializadas que vendem perucas, 

cabelos para extensão, natural ou não... Para fazer uma extensão completa, é 

preciso comprar dois ou três pacotes de cabelos (15 reais para cada pacote de 

cabelo artificial, 75 reais para o pacote de cabelos naturais), depois, você volta 

ao salão, onde a instalação/manutenção varia em torno de 150 a 300 reais. 

Assim, o roteiro é bem diferente daquele que Fátima descreve no seu salão no 

centro de Salvador. Aqui, em Paris, quem chega num salão para implantar um 

megahair deve passar por três fases, e se preparar para pagar mais de 500 reais.  
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Como na Bahia, a primeira fase é da escolha do modelo que a pessoa 

que fazer através de um catálogo e com algumas dicas das cabeleireiras do 

salão. Depois a pessoa sai do salão com a cabeleireira para escolher e comprar 

o cabelo nas lojas com as quais o salão tem acordo comercial. Enfim, elas voltam 

ao salão para instalar o cabelo (trança ou extensão). Se em Salvador o megahair 

natural ou a extensão dominam totalmente o mercado das “extensões” de 

cabelo, em Paris, o cabelo trançado, as extensões artificiais e as perucas ainda 

são os recursos mais comuns para quem quer mudar o seu visual capilar. De 

fato, nestes bairros do norte de Paris onde vive uma população originária das 

excolônias francesas, muitas mulheres se vestem como na África, usam aquelas 

roupas tradicionais muito coloridas ou boubou confeccionados com o tecido 

chamado de Wax. Essas mesmas mulheres preferem um corte de cabelo no 

estilo afro, étnico, tradicional. Mas, parece que cada uma, numa releitura desses 

modelos, cria um estilo que integra muitas vezes as novidades (mechas 

coloridas, tranças de plástico, cores artificiais...) e as técnicas de extensão, sem 

procurar esconder a sua origem africana, ao contrário, jogando com a estética 

dela. Esse fenômeno de (re)criação ou personificação de modelos antigos de 

penteados é muito fascinante e contrasta com os usos do megahair na Bahia.  

Os estudos das populações afro-brasileiras da Bahia não faltam: há 

décadas que sociólogos, antropólogos focalizaram os seus olhares sobre o 

"povo baiano" e suas raízes africanas, mas frente à complexidade do fenômeno 

social em jogo, o pesquisador fica rapidamente cego de tanta literatura e, 

finalmente, o leitor não encontra as "descrições profundas" capazes de ser 

confrontadas com a sua experiência sociocultural própria. Segundo Frazier, 

assim que os negros sobem na escada social, eles rejeitam toda a cultura negra 

e tentam livrar-se dos estigmas corporais e culturais. Para ele não existe 

nenhuma cultura negra, só existem classes sociais. Esta conclusão de um 

estudo sobre os negros dos Estados Unidos parece bem distante das conclusões 

dos estudos afro-brasileiros da Bahia...  

 E é importante, então, salientar também o fator de predeterminação 

social que induz à estética capilar pessoal (cor, textura, volume, corte), pois, pela 

própria natureza dos seus cabelos, as pessoas podem ser estigmatizadas 

socialmente e culturalmente, no caso do(a)s ruivo(a)s e das pessoas de cabelo 
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"ruim", por exemplo. No Brasil, como em muitas outras culturas, o loiro e o liso 

dominam a escada estético-social da beleza capilar, e a essas duas 

características poderiam mesmo ser acrescentados o volume e o brilho, que 

também definem o cabelo "lindo". O corte vem no final, por último, pois, nesta 

lógica, quem tem cabelo bom só tem que deixá-lo crescer. Contrariamente à 

Europa, onde a moda capilar, verdadeiramente unissex, é a do cabelo curto e 

estilizado, no Brasil o corte de cabelo entra mais na manutenção do cabelo, pois 

a moda é do cabelão volumoso e cacheado.  

"A beleza, ao contrário da feiúra, não pode ser efetivamente explicada: 

pode ser dita, afirmada, repetida em cada parte do corpo - nunca porém 

descrita." (Barthes, 1978) De uma certa forma, a estética capilar vem relativizar 

esta afirmação, pois tanto a beleza quanto a feiúra do cabelo estão sendo ditas, 

afirmadas e repetidas pela mídia e o senso estético comum e acaba sendo 

descrita com uma grande variedade de vocabulário. O cabelo dos afro-

descendente é considerado como o feio da raça, cabelo crespo, duro, de bombril, 

samambaia, e finalmente ruim, como para dizer que ao bonito corresponde o 

bom e ao feio o ruim. Dependendo das regiões e dos níveis de língua, podemos 

imaginar reconstituir uma lista dos nomes dados aos tipos de cabelo que seja 

tão impressionante quanto a lista dos nomes de cor de pele inventariados por 

Schwartz no seu ensaio "Nem preto, nem branco, muito pelo contrário...". Em 

Salvador, muitas pessoas cujo cabelo era nem bom nem realmente ruim (ou duro 

e crespo) me contaram os inevitáveis episódios da infância pelos quais os pais 

tentam alisar o cabelo rebelde das meninas, proibindo qualquer penteado afro 

(tranças, rasta...). Para essas meninas de cabelo intermediário ou crespinho, o 

ritual do cafuné era transformado em um rito de alisamento bem menos 

agradável. Neste vasto processo de alisamento do cabelo, as técnicas corporais 

seguiram as inovações técnicas: logo no inicio desta nova estética capilar, as 

mulheres passavam um ferro quente para alisar os seus cabelos, o procedimento 

queimava o cabelo e era preciso passar ferro com muita freqüência para obter 

um bom resultado, uma boa aparência capilar. Depois, o uso da química tomou 

o lugar do ferro, danificando mais ainda o cabelo de quem não tinha nascido com 

um cabelo bom. Este novo body business apóia-se sobre a atual Globlondization 

internacional: o cabelo loiro tornou-se símbolo internacional da beleza feminina, 
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imagem-norma que influencia as mulheres de todas as culturas a ficarem 

artificialmente loiras.   

No Brasil, seguem-se muito mais as marcas de aparência física que, por 

sua vez, integram status e condição social do que as regras físicas ou 

delimitações geracionais. Nessas hierarquias sociais da aparência, os vários 

tipos de cabelo tornam-se variáveis visíveis de uma discriminação social cujo 

componente racial é o mais óbvio. Numa sociedade em que as relações sociais 

são antes de tudo utilitárias, a conformidade com o ideal de beleza é um valor 

de mercado como outro qualquer, e encontramos aqui mais uma vez a metáfora 

do corpo como moeda, um fetiche que se vende, se constrói e se dá como um 

sinal que circula tanto no consenso dos brasileiros quanto nas retóricas repetidas 

pela mídia, tanto nos bastidores da vida social quanto nos palcos. Enquanto na 

França a interpretação da aparência de alguém passa necessariamente por uma 

decodificação sociológica dos indícios exibidos pelo corpo, no Brasil é sobretudo 

a forma e a cor do corpo que me pareceram os objetos da interpretação 

especializada do outro. Parece então possível contrapor um sistema de 

interpretação da aparência sensualista, e até sexual, no Brasil, a uma 

interpretação muito mais sociológica da aparência na França, e comparar um 

sistema hierárquico da aparência baseado em uma tipologia antes de tudo 

corporal a um sistema fundado em uma tipologia de ordem socioeconômica, 

mesmo sabendo que, na realidade, esses dois sistemas se apóiam um no outro. 

Mesmo que as mulheres às vezes tenham a impressão de serem paqueradas 

menos por suas roupas e  sua personalidade do que por seu corpo, tenho a 

impressão de que a referência à beleza do corpo em sua totalidade ou em 

alguma de suas partes não é uma prática social corriqueira na França; o corpo 

parece estar às vezes fortemente conotado sexualmente, apagado e privatizado 

demais para poder ser objeto de análises, comentários, elogios verbais ou não. 

Por outro lado, os valores hierárquicos da aparência são muito mais codificados 

pelos atributos usados pelo corpo do que pelo corpo em si, e é certamente isso 

que explica porque, por contraste cultural, os valores hierárquicos da aparência 

no Brasil me parecem tão fortemente relacionados à estética corporal.  

A hierarquia social das aparências funciona por meio de novas visões 

naturalizantes das diferenças de cor associadas a características psicológicas e 
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culturais, veiculadas pelos mitos da mestiçagem. Na base dessa divisão 

mitológico-histórica está a idéia segundo a qual o branco, em geral, pertence a 

um grupo privilegiado, enquanto o negro pertence a uma natureza humana 

diferente, mais natural, mais sensual, mais diretamente associada ao corpo e, 

para alguns, até mesmo mais lúdica. Assim, o negro conservaria o que o branco 

perdeu: a proximidade com a natureza. O que esse mito racial brasileiro faz, em 

suma, é dar um suporte ideológico a uma etiqueta social e a uma regra implícita 

de convívio social segundo a qual devemos evitar falar em racismo. Assim, a cor 

da pele (como a natureza do cabelo) não é considerada como um fator de 

discriminação em si, mas ela aparece nos códigos de leitura da aparência como 

um simples elemento de interpretação social, um simples atributo da pessoa, em 

suma, pelo menos na prática, uma vez que é preciso considerar o significante 

“cor da pele” ou “tipo de cabelo” em toda sua indexificação situacional e, 

portanto, relativizar. O megahair aparece assim como uma nova forma de 

“dominar” a sua aparência, sendo uma possibilidade de escolher o seu tipo de 

cabelo e de adquirir um “cabelão”.  

No Brasil, a composição da aparência de um indivíduo e sua interpretação 

da aparência do outro refletem ao mesmo tempo toda a ambigüidade e a 

instabilidade de sua inserção social, mas também da noção de classe social. De 

fato, os valores atribuídos aos diferentes sinais da aparência corporal no Brasil 

parecem transcender a própria idéia de uma percepção sociológica do corpo do 

outro, instando-nos pelo contrário a oferecer interpretações alimentadas por uma 

mestiçagem constante e consensual entre os valores mitológicos do corpo 

(observados por Freyre) e os valores puramente estéticos (a corporeidade 

modal). Estes se tornam assim os fundamentos da multiplicidade das aparências 

físicas individuais e de seus valores diferenciais de recepção pelos olhares 

interessados que existem na grande maioria das interações entre os indivíduos. 

Neste contexto global de ocidentalização do corpo, "as sul-americanas que 

emigram para os EUA tratam de refazer os seios, clarear a pele, alourar os 

cabelos. Na África negra e entre os afro-americanos, expande-se o comércio dos 

produtos para tornar-se mais claro ou alisar o cabelos.5 " Comparando os 

imaginários africanos ligados aos cabelos e o uso  social do cabelo em Salvador 

                                            
5  P; Liotard, op cit. 
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e em Paris aparece de forma hiperbólica até que ponto a estética social e a 

cultura material de uma sociedade são mutantes. Das raízes afro ao megahair, 

muitas transformações delineiam o uso social do cabelo em Salvador, enquanto 

expressão estética e social do corpo. A meu ver, nestas metamorfoses, o ícone 

por excelência continua a ser Michael Jackson, primeiro negro a ter literalmente 

mudado de cor, de cabelo, de rosto, para aparecer cada vez mais branco, mais 

liso e menos humano...  
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O VELEIRO DO KAISER 

Maria Lygia Nehring Nery 

 

 Do baú das memórias de família resgatei, há 

muitos anos, ainda na infância, a coleção de 

cartões postais de minha bisavó Isabel Nehring. 

 Essa coleção era uma espécie de tesouro 

que eu reverenciava secretamente e não mostrava 

a quase ninguém. Composta de pouco mais de uma 

centena de postais das primeiras duas décadas do 

século XX, boa parte deles fôra enviada por minha 

tia-avó Lula para sua mãe, a minha bisavó Isabel.  

 Desde muito antes que aquelas 

mensagens trocadas entre pessoas 

que eu jamais conheci fizessem algum 

sentido, já tinha as minhas imagens 

prediletas, dentre as quais Die Neue 

Kaiseryacht "Meteor", uma peça de 

13,6 X 8,5 cm com a inscrição "Kiel 

28/6/914" no canto superior esquerdo da foto. Chamava-a simplesmente de "o 

veleiro do Kaiser". 

 Muitos anos depois, revendo os 

postais, comecei a reler as mensagens. 

Observando as caligrafias, as formas 

polidas de expressão escrita e 

expressões curiosas caídas em 

desuso, mais uma vez "o veleiro do 

Kaiser" chamou minha atenção: havia 

muitas caligrafias diferentes, dois idiomas, oito assinaturas e uma disposição 

bastante peculiar dos escritos. Detive-me sobre ele.  
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 Há dois momentos nitidamente registrados neste postal: no primeiro, seis 

pessoas (Lula, Helena 1, E. Ventz, Bertha Ventz, Anne, R. Nicolaz e Sophia 2) 

estão acompanhando uma regata no mar Báltico e escrevem para Frau Nehring 

em tom pessoal e afetivo: 

 "É daqui de Kiel (do mar) que envio muitas saudades e abraços. Lula" 

 Helena escreve em alemão, Anne manda lembranças e os demais 

limitam-se a assinar seus nomes no reduzido espaço destinado às mensagens, 

a metade do verso do cartão. As mensagens e assinaturas ocupam todo esse 

espaço ordenadamente. Lula preencheu o campo do destinatário e o cartão 

estava pronto para ser selado e enviado. 

 No segundo momento, provavelmente no dia seguinte, há duas 

mensagens. A Charazinha 3 acrescenta sua mensagem à margem do 

destinatário: 

 "Eu não fui mas tambem envio lembranças a senhora e todos. Abraça-lhe 

a Charazinha" 

 Lula, que havia sido a primeira a escrever no dia anterior, anota "(1º)" 

sobre sua própria mensagem e acrescenta então "2º" na área destinada ao selo, 

de cabeça para baixo, prosseguindo pela margem e "3º" contornando a área 

destinada às mensagens: 

 "2º Neste veleiro estava o Kaiser, vi-o com binóculo, apostei que elle 

chegaria em 1º lugar como de facto sempre esteve porem as regatas foram 

suspensas pela morte de Erzog Franz" 

 "3º Ferdinand da Áustria e Snra. Chegamos aqui em Hamburgo a 1h da 

madrugada!" 

 A regata foi suspensa; custaram para voltar a Hamburgo: a normalidade 

se rompeu. 

                                            
1 Helena Rehder, concunhada de Lula. 
2 Sophia Rehder, irmã de Helena e concunhada de Lula também. 
3 Isabel Rehder, irmã de Helena e Sophia, concunhada de Lula também. 
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 A mensagem posterior de Lula atropela a ordem habitual do seu estilo. 

Ela invade o espaço com sua emoção e sua ansiedade quebra a harmonia, ao 

calcar visivelmente o lápis sobre o papel, como se tivesse a consciência do peso 

e da gravidade do fato que acabara de se passar: o assassinato do arquiduque 

da Áustria, como se sabe, agrava a crise e deflagra a declaração de guerra da 

Áustria à Sérvia um mês depois, desencadeando a 1ª Guerra Mundial. 

 Não sei quantos anos demorei para dar-me conta do teor dessa 

mensagem, mas lembro-me exatamente do frisson, da sensação da descoberta 

daquele momento: um evento histórico deixava de ser um fato distante, guardado 

nos livros, para tornar-se uma interferência na vida de pessoas comuns, uma 

interferência para sempre fixada no eterno presente postiço do postal. 

 Eu havia descoberto um tesouro de verdade, que, como uma mensagem 

em uma garrafa, havia chegado às minhas mãos. E como passageira da História, 

devolvo agora minha garrafa ao oceano virtual, onde poderá ser encontrada por 

outros olhos. 

 



NEGRO OLHAR 

Carlos Rodrigues Brandão 

 

 Não basta vê-los escuros, como eles são aos olhos claros. É preciso 

torná-los disformes: máscaras. Seres humanos sim, mas desde que entre o 

grotesco e o horrendo. Se "o homem" em geral até pode ser "descendente do 

macaco", é o negro quem deve ser a prova disso, e a aparência entre um e outro 

precisa ser sempre reinventada, reevocada. Sujeitos da noite, que sejam a 

imagem dos símbolos das trevas, da escuridão sem a lua "branca e diáfana" dos 

tempos dos poetas e dos escravos, que a banhe de luz. Trazidos para serem 

servos, que o próprio corpo se antecipe em ser grosseiramente a evidência e, 

portanto, a justificativa da servidão: pouco inteligente, mas sem dúvida alguma 

forte e resistente para o trabalho braçal; ruim para os ofícios nobres do branco, 

inclusive os da guerra, mas afeito a qualquer esforço que ao branco não lhe 

pareça bem. 

 Há destinos, pensava-se ainda, que estão escritos na pele, na "natureza 

da raça", e isso deve ser irremovível: a biologia rege a história. Eis o negro: um 

corpo ágil e até mesmo belo à distância, como tudo o que, sendo negro, atrai de 

longe e horroriza ou provoca temor quando de perto: a pantera, o gato preto, o 

urubu ( de longe parecido também com a gaivota, que pode ser branca e sugere 

o mar, o limpo e o altivo). 

 Bem a meio caminho entre o ser humano realizado em sua plenitude, na 

pessoa genérica do corpo alvo do branco, e o reino proximamente infra-humano 

dos animais vizinhos, que o negro seja a exata pessoa do animal desumanizado. 

Tudo o que parece justificar uma tal posição cai fácil na lógica da desqualificação 

do ser negro. 

 Pois esses corpos não são apenas feios onde o do branco é belo. Não 

são apenas horrendos em suas formas mais extremas, isto é, mais propriamente 

"negras" aos olhos do branco, onde o branco é para ser modelo da norma do 

bem. Eles precisam ser em tudo o desvalor da própria imagem do ser humano, 
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porque ao olho que olha e julga como narciso, um mal do corpo puxa o outro. Se 

são feios, são também ameaçadores, disformes e sujos. Fedem por conta 

própria, ali onde um corpo de branco apenas cheiraria ao esforço do trabalho. 

São corpos dados à ruindade: "coisa ruim". Malcheirosos como sina da espécie: 

"todo negro fede", assim como "nêgo que não caga na entrada, suja na saída". 

Claro, afinal qual o odor da escolha dos povos enegrecidos por séculos de 

servidão? 

 De resto, basta ver como a vida cotidiana, segundo alguns, completa na 

cultura aquilo que, acreditam, a natureza começou a fazer antes, para separar, 

no corpo dos diferentes, o valor da norma do desvio da imperfeição. Se em si 

mesmo são tão feios - e têm que o ser, pois são negros - se são sujos e 

fedorentos, recobrem-se disto e completam com o penteado grosseiro em 

cabelos irremediáveis o perfil desgraçado de um ser que foi afinal criado para 

não ser mais do que "isto". 

 Há músicas populares, várias delas de carnaval, em que a figura 

diminuída do negro é o motivo da troça. Claro, não é preciso imaginá-los sempre 

seminus ou aos farrapos, e pelo menos os últimos filmes norte-americanos 

sugerem negros vestidos de "branco", isto é, alçados à sua aparência exterior, 

sem deixar de serem negros. Não é preciso, ainda que choque muito mais ver 

nas ruas um branco claro mendigo do que um alguém de "pele escura". Mesmo 

quando vestidos de gente do trabalho, ao olhar educado para o preconceito 

sempre é fácil identificar nesses homens e mulheres supostamente "fora do seu 

galho" um jeito negro de andar, de por o corpo sentado, de vestir e de falar, de 

sentir e ser. Como se em todas as faces e todos os gestos do corpo da pessoa, 

para além e aquém da norma culta, houvesse naturalmente um tamanho 

exagerado do pé, uma forma mais animalmente desajeitada e deseducada da 

mão, uma ampliação de tal animalidade no volume bestial da boca e do nariz, 

quanto mais medidos como grossos e escuros frente aos "lábios finos" do 

homem branco, tanto mais "de negro". E, por isso, negra ou, de preferência, 

mulata, a mulher "escura" chega a ser bela e desejável a esse olhar quando, 

pelo menos, tem os lábios e o nariz finos, se possível debaixo de um cabelo 

"esticado" para não ser "ruim". Essa "carapinha" selvagem como os matos de 

onde devem ter vindo os seus ancestrais; "ruim", incapaz do trato. Algo maldito 
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por natureza e cujo único destino de salvação é ser "esticado", "alisado", tornado 

mais semelhante ao do branco, com esforço persistente; semelhança que 

condena o negro a ver-se escapado da sina do "bicho" pelo caminho que o leva 

da falta à farsa. 

 Pois esse trabalho de domar no corpo negro os sinais da "raça" serve, 

pensam, não apenas para torná-lo mais civilizado, mas para reduzir nisso o 

negro a alguém que afinal possa ser pensado como menos perigoso e disforme 

pelo simples fato de ser como é. Por isso mesmo, tudo o que falta ou excede em 

seu corpo, diante da imagem da norma, deve ser buscado no modelo do branco: 

"branquear", eis a palavra-chave, tornar mais liso, mais fino, mais claro. E depois 

domar os gestos. Civilizar-se: ser nunca tanto como o branco, mas já não mais 

exatamente um negro. 

 Porque segundo a lógica da norma branca, se isso é o melhor para o 

negro (assim como se antecipa com suspiros de alívio que o resultado da 

"mistura" de corpos é um branqueamento da "raça" que nos salvaria de sermos 

um país de negros, ainda que ameaçados de sermos de mulatos), sabe-se que 

tudo não passa de um disfarce. Pois se o branco se dá à mostra e realça no 

tecido do corpo o que ofereça mais evidência dos sinais visíveis de sua condição, 

o destino do negro é a ameaça de ser "ridículo", ao tentar deixar de ser 

"grosseiro". Vejamos a diferença na própria cor simbólica da pele. Quando uma 

mulher branca vai à praia "pegar um bronzeado", o que ela almeja não é nunca 

aproximar-se do negro, sequer da "cor mulata", limites perversos da escala das 

cores realizada nos homens. Ela quer dar ao branco o seu tom ideal, assim como 

com cosméticos ela realça a curva dos olhos e a dos lábios. Pois tudo o que no 

negro precisa ser o disfarce, no branco deve ser o realce: fazer a excelência de 

sua condição, estampada na pele, ser mais ela mesma. Basta pensar a idéia de 

"moreno" quando aplicada a brancos e negros. Nos brancos ela qualifica para 

melhor o próprio estado do ser, dado que ser muito branco é feio e dá uma visível 

idéia de fraqueza, de doença e de ausência de valor erótico. Nos negros ela 

ajuda a disfarçar o próprio nome dado ao ser, algo que visivelmente ofende 

quando é sequer pronunciado a secas. As estatísticas e pesquisas, quando 

envolvem a confissão da cor da pele, registram uma infinidade de termos que 
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dissolvem na fala o estigma da "raça": "moreno" ("morena jambo", "morena 

escura", "morena índia", são nomes comuns então). 

 Em um outro estudo uma vez eu lembrei que o uso social da servidão dos 

povos africanos criou no Brasil uma extraordinária estética da exterioridade útil 

do corpo do negro. O senhor de escravos, assim como os profissionais do ramo, 

conheciam melhor os detalhes dos dentes de seus servos do que os de suas 

filhas. Mas não é isso o que acontece com os criadores ricos de cavalos de raça, 

hoje? 

 Havia então seres de uma pura beleza: os brancos e os bichos. A cor, 

então muito branca e "suave", "diáfana" cantada em verso e serenata pelos 

poetas às suas amadas à janela. Os homens e senhores do Reino, que os 

quadros a óleo retratam entre rendas, barbas e veludos, à volta de uma cadeira 

digna de um marquês, ou montados a cavalo, se possível. Os bichos, primeiro 

os das selvas - o que pode ser mais belo do que uma onça, mesmo quando 

negra? - e depois os tornados domésticos, como o cão e o cavalo. Mesmo as 

feíssimas mulheres ricas ou nobres eram para ser vistas cobertas de luxos, a fim 

de que algum pintor italiano de passagem as eternizasse a óleo. Mas sabemos 

que durante a Colônia e mesmo o Império, os estudiosos estrangeiros, que não 

precisaram ser pagos pelos senhores da terra para verem, desenharem e 

escreverem, pouco valor davam a esses corpos, eles sim, cobertos de mentiras. 

Vestidos demais de disfarces de uma nobreza de almanaque, para por alguma 

magia tornarem-se pelo menos interessantes. Pois entre rendas e retratos não 

havia mesmo muito o que conhecer sobre esses rostos alvos de damas e 

domadores dos sertões. Esses corpos de resto vestidos demais de disfarces da 

nobreza falsa e do poder, imitadores demais da metrópole para serem por um 

momento interessantes. Por isso os viajantes europeus desde a colônia aos 

começos da República pouco se interessam por suas figuras oferecidas. Eles 

conhecem o jogo. Preferem a nudez dos índios e mesmo a ginga do corpo dos 

negros dados ao batuque ou entregues ao trabalho. Debret, por exemplo. Mas 

se o próprio índio é o rosto estranho, pintado e naturalmente belo, que sugere 

ser desenhado de perto, visto sob o efeito mágico da diferença, os negros são 

corpos ao longe, são a moldura que segue o branco, às vezes no Rio de Janeiro 

vestidos de suas imitações, trajados de veludo, acompanhando a família de um 
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senhor à missa. Negros do ganho no ofício das ruas, negros seminus - mas 

jamais com a graça dos índios - no rigor das minas. Eis que o negro africano 

trazido ao Brasil ou o negro já nascido aqui são dados como um corpo no 

trabalho ou na farra efêmera do folguedo; raro como um rosto vivo, de frente, 

como um olhar. A não ser quando pitoresco, como os rostos de negros de "várias 

nações", em Debret. A não ser no caso quase único e notável de Christiano Jr. 

que, pela primeira vez, um a um, fotografa retratatos: rostos e olhares de negros 

no final do século XIX (Escravos Brasileiros do Século XIX, ex libris, 1988). 

Sujeito do trabalho escravo no passado, sujeito do trabalho mais ou menos 

qualificado e mais servil, ou do subemprego degradante hoje, a figura do negro 

é quase sempre coletiva: aos grupos, acompanhando senhores, no trabalho, na 

folga, na porta da igreja, sujeitos sem vida própria, atados à vida dada ao outro, 

objeto vivo que o branco e o feitor mestiço de perto vigiam, que o "capitão-do-

mato" recupera quando algum escravo acaso deseja a individualidade do homem 

livre. Como era o rosto de Zumbi? Corpos tornados individuais apenas quando 

pitorescos, fora, uma vez mais, à exceção exemplar de Cristiano Jr.. As mulheres 

vestidas das memórias degradadas da África, que vieram a fazer da "baiana" o 

"tipo brasileiro" mais exportável. 

 Vistos de perto não são rostos de ver, mas de espantar. São servos, mas 

terríveis, nunca nobres e dando à cara o ar do livre, como os índios desenhados 

pelos viajantes, mesmo depois de "civilizados". Isso é a face do ser do negro, 

primeiro nesses desenhos, registros inocentes rabiscados de passagem, depois 

nos livros de uma falsa ciência que por alguns enganosos anos tentou associar 

a feição da testa, da distância entre os olhos, da linha de união dos lábios, da 

conformação da cabeça ou das orelhas, à identidade, ao "caráter". A essas 

estranhas matrizes do ser associadas à "sina" ou ao destino das raças e seus 

povos. Depois - e disso somos contemporâneos, comparsas silenciosos - nos 

registros e nas folhas que os jornais dedicam aos crimes de toda a espécie. Os 

negros e mestiços são quase todos os criminosos do país, pois eis que quase 

todas as fotografias de criminosos são de mestiços e negros. Rostos que o 

desenho no passado e a fotografia hoje buscam degradar: horrendos, violentos, 

inquestionavelmente perigosos. 
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 Mesmo hoje. Observei em anos seguidos que nas filmagens das escolas 

de samba do Rio de Janeiro são as brancas e as mulatas mais "branqueadas" 

os "destaques". Figuras perfeitas, mascaradas a esmo para os minutos de glória, 

"sambando no asfalto" ou sobre pedestais móveis, quando podem pagar o preço 

das fantasias mais caras. As negras, ei-las em massa entre as "baianas", 

adoráveis corpos volumosos, suarentos, uma deliciosa exaltação do movimento 

carregado de cores, onde o que importa é justamente o próprio movimento 

coletivo. Raras negras são corpos individualizados de que a câmara se aproxima 

para sugerir, na nudez industrialmente erótica, uma instantânea sensualidade 

tropical, típica e excitante. Mas é preciso que a câmara suba a um "destaque" 

para que o rosto supere a bunda ou os peitos e, finalmente, diga alguma coisa 

da pessoa, enquanto as letras do nome aparecem embaixo na tela. Rostos 

sugerem nomes. Quem conhece os das "baianas"? 

 Voltemos dois passos. Mesmo quando rostos tomados de perto, há entre 

brancos e negros uma diferença fundamental. Tomo aqui de empréstimo 

algumas idéias de Manuela Carneiro da Cunha (Ser escravo, ser olhado - 

Escravos brasileiros: XXIII a XXX). Entre quem contrata um fotógrafo para que o 

retrate e quem é fotografado ao acaso ou à força, existe a oposição entre dar a 

ver e ser visto. Um é sujeito de seu retrato: mostra-se, dá-se a conhecer, distribui-

se pelo papel e pode fazer-se retratar quantas vezes queira ou possa pagar, até 

quando a figura dada na foto realize o seu desejo de espelho. Assim o senhor 

branco se retratava, assim, hoje, os que podem se retratam. O negro de antes, 

escravo, ou o de hoje, marginal em maioria, é para ser visto. A foto não retrata 

sujeito de uma condição servil, hoje a serviço de alguma condição marginal. 

Manuela Carneiro da Cunha observa: 

Aqui o escravo é visto, não se dá a ver. É visto sob formas que o 
despersonalizam de duas maneiras, mostrando-o seja como um tipo, 
seja como uma função. Não é o rosto único do retrato que se busca 
típico, mas a generalidade que permite reconhecê-lo como um "negro 
mina", "gabão", "cabinda", "crioulo". Enquanto tipo, ele está ali como 
sinal de uma categoria que o subsume, outra coisa que não ele, maior 
do que ele, e na qual sua especificidade (por mais que seu rosto, único, 
seja indelével no retrato) se torna irrelevante (XXIII). 

 De certos desvios do olhar não ficamos livres até hoje, repito. Nos jornais 

e revistas, negros são, repito ainda, mais o corpo do que o rosto, mais o tipo e, 
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mais ainda, a função, do que a pessoa. Num país onde negros "puros" são 

milhões, é o rosto branco, qualquer que seja e sobretudo quando alguém "de 

destaque", que se dá a ver. Entre os negros, é preciso que seja uma mulata 

bonita e sensual, ou um artista profissional notável ou jogador de futebol. Raros 

os negros e alguns poucos se multiplicam mais do que todos. Milton Nascimento, 

acredito que seja dado a ver mais do que todos outros negros do país juntos. 

Assim como Pelé no passado, depressa esquecido. Qual o negro, qual a negra 

sem outra função a não ser a dignidade, a densidade ou a beleza do rosto, que 

aparece retratada por ser isto, a imagem de um momento do ser da gente do 

Brasil? 

 Deixemos portanto os brancos e seus corpos e rostos antigos e de hoje, 

vestidos de arminho, alvura e barba, que disfarçavam numa honradez visual, 

difícil de ser então questionada, o desmando e a desumanidade que regiam e 

regem ainda o mundo onde eles eram exatamente isto: "senhores". Voltemos 

aos negros, quase invisíveis como individualidade dada a ver, antes e agora. 

Senhores do corpo, do gesto coletivo, da ginga e do movimento. Dos jogos do 

dorso impossíveis ao branco, do disfarce, da capoeira e do candomblé. Useiros 

de pés descalços (sinal do ser escravo no passado, negros alforriados logo 

compravam sapatos), mãos ásperas e palavras incompreensíveis, de uma 

perigosa sedução sempre associada ao malefício, à feitiçaria e à simulação. 

Melhor, por um lado, pois eis que suas ágeis figuras luminosas de escuridão 

zombam da imobilidade impotente dos brancos. Pior, por outro, porque quase 

não deixaram e pouco deixam hoje o registro de suas faces, e do seu olhar. 

Como respeitar quem não se dá a ver de frente? 

 Faço uma pausa para lembrar aqui uma dessas observações 

terrivelmente sérias, de tão brincalhonas. Pois, nela, o que eu disse até agora 

aparece às avessas, isto é, em sua face verdadeira. Eu fotografava para esta 

série de "negro olhar" um capitão dançante de terno de Moçambique: Pepita, tido 

também como o melhor ritmista das escolas de samba do lugar. Isso foi em 

Oliveira, Campo das Vertentes, Minas Gerais, e ele sugeriu que eu fizesse a foto 

de longe, de corpo inteiro e, se possível, pegando outros de sua "guarda". Disse: 

"Pra que retrato de cara de negro? Para os brancos é tudo igual. É uma cara feia 
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só. E, depois, fotografia de negro só sai é negra mesmo. Não dá pra ver nada, 

por mais que você queira. É só a dentadura no meio daquele negrume". 

 Esta série de fotografias de um negro olhar tenta negar isso. De resto, 

mandei de volta ao Pepita várias fotos de seu rosto e de seu corpo na ginga da 

festa e de sua gente vestida de lilás e amarelo (algumas fotos estão na coleção). 

Ele gostou de ver o seu corpo e, mais ainda, o rosto negro nítido, iluminando o 

claro à volta na noite da festa de Nossa Senhora do Rosário. 

 Estive em cidades de Minas Gerais, de São Paulo e de Goiás. Retratei 

em slides e em fotos em papel rostos de negros, de perto, quase sempre de 

frente: o seu olhar. As fotos são sempre de festas e quase todas de "festas de 

santo de preto": São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Nesta série de fotos 

em cores e em papel estão apenas rostos de festas de São Paulo e Minas 

Gerais. As goianas ficaram nos slides. Ainda que os fotografasse por minha 

conta, às vezes no meio dos folguedos da festa, sequer explicando algumas 

vezes antes ou depois para o que eram, são fotos, creio, em que o negro se dá 

a ver. Ei-lo agora, nem um rosto de quem se suspeita, nem o de quem se 

fotografa, porque é um raro nome ou uma função: um senhor de seu rosto. São 

fotos de rua, de "câmara na mão", quase sempre um instantâneo, às vezes a 

rara pose, quando o dançante ou a cantora de congos, catupés, moçambiques, 

ou um Rei ou Rainha interrompiam o seu gesto de festa para virem posar. 

Nenhuma delas foi feita em estúdio e nenhuma foi tirada várias vezes, para que 

o fotógrafo amador pudesse se dar ao direito da escolha. Algumas fotos as fiz 

metido dentro de um terno, eu mesmo movido pela emoção do jogo de sons e 

corpos. A máquina na mão (uma velha Pentax), o gravador e outros acessórios 

a tiracolo. Em algumas fotos de pose, o modo de fazê-la e o seu porque eram 

então discutidos com o próprio fotografado. Algumas mulheres davam 

sugestões, pediam o tempo de um aprumo no cabelo ou um detalhe da roupa. 

 As da primeira seqüência: dignidade, são muito raras nos jornais e 

revistas de grande e média circulação. Raras mesmo nos livros em que o negro 

é o assunto. Fotos de negros como os brancos via de regra costumam crer que 

apenas eles são. Tomados de perto, posando, procurei ressaltá-los como são: 

dignos e fazendo com que o rosto sereno e o gesto digam isso. Revisto como 
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detalhe, o que se acostumou a ver como grosseiro, pitoresco ou quase animal, 

ele revela uma rara beleza de que nos exilamos por vícios de um cego olhar, há 

muito tempo. Eles não. Pelo menos os muitos que sabem quem são. 

 Olhemos esses corpos de frente. Saibamos encarar esses olhares de 

rostos sérios, vestidos para dia de festa. Por um momento saibamos vê-los fora 

dos lugares arbitrariamente dados a serem "de negro", ali onde o branco o 

coloca: no trabalho desqualificado (sujo, maltrapilho, grosseiro, suarento), no 

esporte (brilho fugaz mas só no "esporte de negro"; o futebol sim, o vôlei não, o 

basquete sim, o tênis não, o box sim, o judô não, no samba e no pagode (melhor 

se mulato, melhor ainda se "mulata"), na crônica policial, na galeria vulgar dos 

"tipos brasileiros", em transe, vestidos de Deus, mas cheios de demônios, na 

umbanda ou no candomblé. 

 Os rostos são os mesmos, mas agora olham de frente, dão-se a ver, 

exigem do fotógrafo o ângulo adequado. Não estão vestidos de farsa e não se 

reconhecem arremedo. Dizem que se vestem e posam como acham que todo o 

negro tem o direito de ser, sendo negro. Dignos, ali onde o direito à diferença 

aspira abolir o poder perverso da desigualdade. 

 Quando pode, é na alegria que o negro se sente em casa. Mas é também 

ali que é o alvo do deboche e do desconhecimento. Se no branco a alegria da 

festa é grega, euforia, e é o seu direito, no negro, cuidado, pois tudo pode 

aproximá-lo, uma vez mais, do ser deslocado do humano. Um sujeito suarento a 

meio caminho entre o homem desqualificado e o animal desqualificador: 

"macaco". Porque a ginga alegre do negro, quando não é sensualidade é 

"macaquice" e nisso ou é um pecado contra a religião ou um desvio da cultura. 

Várias vezes em quase todas as cidades dos três estados onde pesquisei, 

sempre ouvi os de fora da festa, ou pelo menos fora do sentido de suas danças 

de praça e rua, comentarem a "macaquice" do rito e, então, observarem cada 

detalhe de seus rostos de fé e surpresa como a prova eloqüente da grosseria da 

farra. Pois eis que os que não sabem louvar os seus deuses com as artes do 

corpo precisam animalizar tudo o que parece estar além dos seus limites. 
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 Mas entre eles e entre eles e seus santos e deuses, não é somente com 

música e dança que se faz o rito do louvor e a própria festa. É também com a 

alegria. Já aos primeiros viajantes espantava como os escravos gostavam de 

entregar o corpo ao que lhes parecia excesso - como até hoje parece a tantos - 

mas que só é isso à condição de ser uma espécie pessoal e coletiva de 

sentimentos de vitória, ainda que momentânea, sobre o próprio destino, sobre a 

dor. Não se ri com mais soltura do que quando se é negro e quem já viajou entre 

povos andinos sabe bem a diferença entre esses corpos dados ao movimento 

fácil, onde o improviso dos quadris substitui a marcialidade das batidas ritmadas 

e monótonas dos pés no chão, acompanhados de rostos que se abrem francos 

em sorrisos largos e, de outra parte, os duros corpos envergados de frio debaixo 

de rostos tristes, onde até o sorriso da festa é amargo e avaro. 

 Entre os negros dançadores de São Benedito e Nossa Senhora do 

Rosário, é possível ver como a alegria estampada no rosto, nos dentes e no olhar 

é parte da própria oração. Algo que o movimento do corpo completa e a que o 

canto das quadras quer menos dar sentido do que marcar a excelência do ritmo. 

 A mais estranha mescla dos ritos de negros católicos nas festas de seus 

santos padroeiros é o solene e o alegre. Entre os brancos, entre os senhores do 

passado, segundo os termos da própria cultura erudita, parece sempre 

necessário e impositivo separar uma coisa da outra. Não é a toa que se tornou 

costume no Brasil opor as festas de mascarada, como o carnaval, às de 

solenidade, como a Semana Santa ou o Sete de Setembro. Vide Roberto da 

Matta. Diante de Deus ou da pátria se é solene, respeitoso e apolíneo. Fora disso 

se pode ser até alegre, dionisíaco. O que é uma maneira sutil, mas empobrecida 

e desvirtuada, de se dizer que tudo pode ser virtude ou pecado, dependendo da 

hora e do lugar. 

 Mas esses eufóricos dançadores devotos não: ei-los que são alegres e 

entusiasmados (esta palavra na origem grega é profundamente religiosa) e 

tocam e dançam com os corpos e o rosto diante de seus deuses, para depois 

serem sérios e solenes andando no terno pelo meio da rua, nas marchas entre 

a casa e a igreja. 
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 Pelo menos no Brasil não há gente que se coroe mais e exalte mais a 

"monarquia" do que o negro católico. E é preciso não esquecer que todas as 

festas "de santo de preto" do país são uma imensa nostalgia de realeza; seus 

símbolos, seu tempo mítico, seus sujeitos. Uma estranha e deliciosa oposição 

não deve ser esquecida aqui. A igreja oficial e, portanto, os brancos de elite 

desde a Colônia até hoje, coroam outros. Coroam Nossa Senhora, 

principalmente. A "coroação" sempre foi um piedoso - e piegas, confessemos - 

rito católico de igreja. Os negros não, desde quando escravos eles se coroam a 

si próprios. E se no candomblé alguns iniciados vestem coroas porque elas são 

de seus orixás, nos ritos católicos de festa de São Benedito ou de Nossa 

Senhora do Rosário há reis e rainhas indispensáveis, com as suas vestes de 

arminho e coroas. De lata que sejam, e são, mas coroas de uma bela, fugaz 

realeza em que vários personagens vestidos de nobres acompanham séquitos 

de monarcas "congos", "gingas", "pequenos", "perpétuos"  ou não, em cortejos 

de "reinado" que, quando ainda sobrevivem, como em cidades de Minas Gerais, 

são o ponto alto da festa do santo padroeiro. 

 Vestido de veludo e coberto de coroa, quem apenas era digno nas 

primeiras fotos pode ser agora nobre, ainda que de "finge", mas onde o 

fingimento não é, entre eles, menor do que os nossos. 

 Já que há uma princesa Isabel meio bastarda e esbranquiçada, em festas 

como a de Itapira, em São Paulo, ou em Oliveira, Minas Gerais, e já que há na 

maior parte delas um rei, uma rainha ou, melhor ainda, um par de reis congos, é 

costume lembrar-se a razão de realeza como a dupla memória de uma origem 

africana de que se conhece por certo muito mais o mito indispensável do que a 

história necessária, e de um "tempo de cativeiro", seguido do instante memorável 

da "alforria", da "libertação" que, em algumas cidades, desloca a própria festa de 

São Benedito para um "13 de maio". 

 Joãozinho Trinta costuma dizer que rico é quem gosta do simples e que 

pobre gosta é de luxo. Os negros não só. Eles cultuam mesmo é o sentido do 

rei. Curioso que os dois padroeiros católicos cultuados em mais de 90% das 

festas de negros devotos sejam uma "Rainha dos Céus", coroada, Nossa 

Senhora do Rosário, e o mais "humilde" dos santos: São Benedito, que foi 
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cozinheiro e tornou-se santo por não aspirar mais do que uma santidade feita de 

ser servil. 

 Neusa Santos Souza (Tornar-se negro, Graal, 1983) lembra como o negro 

rejeita de muitas maneiras o aspecto exterior de seu ser-negro e o disfarça 

quando pode. É preciso um raro grau de consciência e valor de identidade para 

que essa rejeição assumida ou sofrida em silêncio se inverta, e a cor e o corpo 

do negro venham a ser sentidos como valor de beleza sem o dever do disfarce. 

Pode ser e já se falou muito sobre o assunto. Mas, a menos que tudo isso seja 

uma outra maneira sutil de "fazer-se como o branco", os negros retratados aqui 

e tudo o que eles simbolizam parecem ter mais a ver com o desejo de realçar o 

lado negro do ser. Pois a própria realeza da festa é afirmada como negra e 

também como africana, perdida longe, e que sem os dados certos da geografia 

e da história, o rito retrata como uma festa de fé. São guerreiros africanos os 

seus nobres e buscam aos tropeços os seus nomes africanos. 

 Cumplicidade quer ter aqui um sentido muito diferente do que nos 

acostumamos a ver, especialmente nas crônicas e notícias policiais, sempre 

sugerindo o mal: o crime. Palavra suspeitosa. Cúmplices são aqui companheiros, 

parentes ou não, são parceiros: mãe e filhos, compadres; amigos, sujeitos de 

equipes de festejadores. 

 Ternura. Meninos e meninas negros têm sido associados, com uma 

assustadora crescente freqüência, aos hóspedes da FEBEM. Achei que era hora 

de lhes devolver a sua verdadeira face. 

 

Campinas, 20 de novembro de 1988 

Dia das festas da consciência negra 
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ARQUIVOS DO MAL / MAL DE ARQUIVO 

María Angélica Melendi 

 

 ... o Mal de Arquivo lembra sem dúvida um sintoma, um sofrimento, uma 

paixão: o arquivo do mal, mas também aquilo que arruína, deporta ou arrasta 

inclusive o princípio do arquivo, a saber: o mal radical. 

 Derrida 1  

 ... porque  el olvido  es una de las  formas de la memoria, su vago 

sótano. 

 Borges 2  

 

 Em 2 de outubro de 1992, no Pavilhão 9 da Casa de Detenção do 

Complexo Penitenciário do Carandiru, São Paulo, SP, uma briga entre dois 

presos - por causa de um varal de roupas - gerou uma revolta que atraiu a Polícia 

Militar ao presídio. O resultado dessa intervenção foi o massacre de 111 

detentos, que deixou ainda um saldo de 153 feridos, sendo 130 detentos e 23 

policiais. 

 As imagens dos corpos nus, estendidos nos caixões de zinco, com um 

número pintado - a modo de identificação - sobre a pele, persistem na memória 

de quem as viu estampadas sob as manchetes dos jornais. 

 Inaugurado por volta de 1911, como uma unidade modelar, o Complexo 

do Carandiru compõe-se hoje de quatro unidades autônomas: o Centro de 

Triagem, a Penitenciária Feminina, a Casa de Detenção (onde aconteceu o 

massacre) e a Penitenciária do Estado. Nesta última, encontra-se a Academia 

Penitenciária do Estado de São Paulo (ACADEPEN) e nela, o Museu 

Penitenciário Paulista. O Governo do Estado de São Paulo prometeu desativar 

                                            
1 DERRIDA, Jacques. Mal de Archivo. Uma impresión freudiana. Madrid: Trotta,1997.s/n 
2 BORGES, Jorge Luis. Obras Completas. Buenos Aires: Emece, 1976. p.1017 
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o Complexo do Carandiru. Até hoje não foi tomada nenhuma medida nesse 

sentido. 

 Em 1995, Rosângela Rennó soube da existência de uma grande 

quantidade de negativos fotográficos de vidro na Academia Penitenciária do 

Estado. Em maio desse ano, a artista solicitou permissão para ter acesso a esse 

arquivo com o objetivo de restaurar, organizar e, mais tarde, utilizar as imagens 

desses negativos no seu trabalho. Num primeiro momento, a solicitação foi 

negada com base em uma regulamentação que protege a identidade dos 

detentos e das suas famílias durante um período de cem anos. Rennó, porém, 

conseguiu a autorização em fevereiro de 1996, depois de descobrir que algumas 

dessas imagens tinham sido publicadas num tratado sobre criminologia. 

 Sem nenhum critério de organização nem de preservação, quase 15.000 

negativos de vidro estavam amontoados em caixas de papelão, nos porões da 

ACADEPEN. Danificados pelo tempo e pela umidade, os restos do arquivo 

tinham permanecido inacessíveis, esquecidos por mais de meio século. Com a 

colaboração da FUNARTE, da USP e da Associação de Arquivistas Brasileiros, 

Rennó instalou um estúdio na ACADEPEN, onde limpou, restaurou e catalogou 

os negativos. 

 A maior parte das imagens eram fotos identificatórias - rosto de frente e 

perfil - e signaléticas - nus de corpo inteiro, frente, perfil e costas -, havia também 

umas 3.000 fotos de tatuagens, marcas e cicatrizes, algumas fotos de doenças 

e anomalias e 30 fotos de cabeças de costas. 

 As fotografias em preto-e-branco eram usadas para ilustrar as fichas 

pessoais dos internos da penitenciária. O levantamento fotográfico que se 

estendeu entre 1920 e 1940, no setor de Psiquiatria e Criminologia da 

Penitenciária do Estado de São Paulo, pretendia identificar os prisioneiros por 

número, características físicas (feições, cor da pele, altura, peso e deformidades 

corporais) e marcas (tatuagens e cicatrizes propositais ou acidentais). O Dr. José 

de Moraes Mello, médico responsável pela operação, não deixou nenhuma 

documentação sobre algum uso ulterior do arquivo. Não há registro do nome do 

fotógrafo. 
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 Desde 1992, Rosângela Rennó seleciona e organiza o Arquivo Universal, 

constituído por textos de jornais que narram histórias ordinárias sobre gente e 

fotografia 3. Da coluna social à página policial, o Arquivo Universal compõe-se 

de textos em que a imagem fotográfica se torna prova, fetiche, objeto de desejo, 

lembrança, testemunho. No acervo textual do Arquivo Universal, as imagens 

fotográficas estão nomeadas ou descritas. Assim, é um arquivo de imagens sem 

imagens. 

 (Ontem, na casa de M., o funcionário levou meia hora com perguntas do 

tipo: Quanto ganham as pessoas que vivem aqui? Que igreja freqüentam? Que 

língua falam? Tem banheiro na casa? M., de 25 anos, lembra-se de que, na 

última vez, ele e sua família foram recenseados por avião. Sem exageros. Na 

época do regime racista, o número de habitantes do distrito negro era conhecido 

somente por meio de fotografias aéreas: contavam-se as casas e multiplicava-

se o seu total por quatro, número presumível de membros de uma família.) 

 O Arquivo Universal é um arquivo virtual no qual os textos são incluídos 

depois de serem lapidados pela eliminação de nomes, lugares e datas. Um 

arquivo de imagens escritas, no qual a identidade dos sujeitos é mutilada pela 

maiúscula seguida do ponto. A indeterminação do sujeito reforça e acentua uma 

falsa objetividade. O anonimato da situação é também a chancela da sua 

extensão. No Arquivo Universal, todos somos assassinos, todos somos 

cúmplices, mas todos, também, somos vítimas. 

 (A Funai vai exigir na Justiça que a empresa E. indenize a índia Y., de 15 

anos, violentada e engravidada em agosto passado por técnicos que faziam 

prospeção na reserva indígena. Os funcionários da Funai ficaram revoltados com 

o descaso da empresa, que enviou apenas uma relação de nomes, sem 

fotografias, dos técnicos que trabalhavam na área, naquela época, para que a 

adolescente identificasse os autores do crime. Y. é surda-muda e deficiente 

mental.) 

 A maneira como eu lido com o texto é exatamente como faço com uma 

foto. Sinto que o texto determina uma potência imagética muito grande como 

                                            
3 RENNÓ, Rosângela. Rosângela Rennó. São Paulo: Edusp,1997. p.159. 
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informação descritiva que a foto não dá 4, declara a artista. Os relatos do Arquivo 

Universal - histórias ordinárias sobre gente e fotografia -, são irrelevantes, 

falidos, fragmentários. Como a nossa memória, o Arquivo prolifera a partir 

dessas irrelevâncias, dessas falhas, desses fragmentos. 

 A instalação Vulgo é definida pela autora como um diálogo visual entre 

fotografias do Museu Penitenciário Paulista e textos do Arquivo Universal. Os 11 

textos selecionados apontam para a perversidade de um poder exercido a partir 

do exercício do olhar. As grandes fotos, laminadas como espelhos negros, 

focalizam as cabeças dos detentos: 9 de costas e 3 de frente. Nestas últimas os 

olhos dos detentos estão fechados ou voltados para o chão. Numa delas, o 

número identificatório do preso está aderido na testa. 

       

 Os crânios raspados exibem o claro desenho do redemoinho, apenas 

colorido pela artista em tons avermelhados, rosas, salmão. Uma espécie de 

maquiagem erótica estende uma máscara sobre a pele para despertar o calor do 

sangue, para lembrar que, detrás da superfície plana da fotografia, há um rosto. 

Como no avesso de um três por quatro, as cabeças, de costas (os olhos baixos), 

parecem evitar o reconhecimento. E, no entanto, sabemos que ao olhar aguçado 

do amor ou do ódio nada escapa. Como não reconhecer - no odiado, no amado 

- a nuca, a testa, o nascimento do cabelo, aquele redemoinho. Mas não é de 

amor nem de ódio que se trata. Trata-se de ciências classificatórias e 

identificatórias: as fotos da ACADEPEN parecem ter obedecido a uma suposta 

tentativa de estudo fisionômico ou frenológico. Não havendo um redemoinho 

                                            
4 RENNÓ, Rosângela. Rosângela Rennó. São Paulo: Edusp,1997.p.159. 
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igual a outro, esses poderiam constituir-se como traço definitório de uma 

identidade individual. 

 O olhar carcerário, que intenta atribuir sentidos e criar categorias, 

fragmenta, retalha e classifica os indivíduos. Os condenados da sociedade - a 

ralé - humilhados pelo duplo peso do crime e da culpa, oferecem, à mirada do 

outro, a nuca vulnerável, quase à espera da lâmina do carrasco. Separadas do 

corpo, estranhamente anônimas e, ao mesmo tempo, familiares, as cabeças 

ostentam, no desenho espiralado, o punctum da imagem e do indivíduo. Não foi 

uma faca de guilhotina que decepou as cabeças, mas uma câmara fotográfica. 

Através da objetiva da máquina, o poder multiplica seu olhar identificador e o 

lança, como uma rede, sobre os indivíduos. Tudo é indício, tudo é índice. 

 Rennó aponta que o fato de fotografar os redemoinhos seria talvez o ápice 

da idéia de panóptico. Invisível, o poder submete os dominados a uma 

visibilidade total. Não basta o 3x4, não basta o perfil nem as digitais. O indivíduo 

é fragmentado através do registro de suas mínimas particularidades, que são 

exibidas e vasculhadas como se a partir delas fosse possível detectar as pulsões 

mais íntimas e secretas. As fotos das cabeças dos presos do arquivo do 

Carandiru são anônimas. O que pretendia ser um índice de identificação - o 

redemoinho avermelhado - é um sintoma do extravio da pulsão identificatória. O 

fracasso da tentativa de categorização torna-se evidente: o lugar onde o 

pensamento positivista queria achar semelhanças apresenta-se como uma soma 

infinita de diferenças. 

 O que está em jogo, novamente, é a rasura do conceito de identidade. O 

trabalho da artista deixa evidente o fracasso de qualquer tentativa de 

identificação. Uma sensação de vertigem, assinala Rennó, porque na busca dos 

dados que definam o Outro, o que se encontra é uma falta, um vazio, uma falha 

amnésica que impede nomear. Entre o registro obsessivo das particularidades 

operado através do olho da câmara e o registro das narrativas menores do 

Arquivo Universal, sempre há algo que se perde, sempre há algo que escapa, 

escamoteado nos interstícios que proliferam interminavelmente. 
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 Rennó, como Barthes, sabe que as fotos são signos que não prosperam 

bem, que 'coalham' como o leite. Seja o que for o que ela dê a ver e qualquer 

que seja a maneira, uma foto é sempre invisível: não é ela o que vemos 5. A 

dificuldade de acomodar a vista à fotografia provém da aderência do referente; 

ao funcionar como uma janela ou um espelho, a fotografia desaparece. 

 Rosângela Rennó propõe-se a liberar a fotografia dessa sina e, mediante 

uma dupla operação, consegue barrar a onipresença do referente. Por um lado, 

a artista elabora o Arquivo Universal, onde só cabem referentes; por outro, 

apropria-se de fotografias que retrabalha até o limite da visibilidade, seja por 

obliteração, eliminação de contrastes, fragmentação ou descontextualização e 

recontextualização. 

 Os textos são lidos num continuum temporal. As fotografias não ilustram 

a escrita. A escrita não é legenda da foto. Nosso hábito cultural leva-nos a buscar 

uma legenda que não aparece (afinal, quem são essas pessoas?) e umas fotos 

que não existem (como reconhecer os culpados sem as fotos? como recensear 

através de fotografias?). Aparentemente, não existe uma relação entre as duas 

categorias, mas, na arte, as conexões entre a linguagem e a imagem 

apresentam-se infinitas. Ao confrontar, num mesmo espaço, imagens e textos, 

Rennó abre uma série de relações que nunca estão explícitas. 

 Imagens escritas, os textos visuais interagem com a imagem debilitada da 

fotografia. O referente - o sujeito - é quase barrado pela indefinição da imagem 

e pela ausência de legendas. O sujeito - o referente - é desidentificado. Afinal, 

quem são esses homens? Por quê estão de costas? Por quê de olhos fechados? 

O referente - o sujeito - é barrado pela inicial enigmática. Afinal, quem é M.? 

Quem é a índia Y.? Esse referente, porém, é resgatado e restaurado pela dupla 

exposição - da foto e dos textos. 

 Para Foucault, imagem e texto 

são irredutíveis uma ao outro; por mais que se diga o que se vê, o que 
se vê não se aloja jamais no que se diz, e por mais que se faça ver o 
que se está dizendo por imagens, metáforas, comparações o lugar 

                                            
5 BARTHES, Roland. A câmara clara. Trad. Júlio Castañón Guimarães. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1984. p.16.. 
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onde estas resplandecem não é aquele que os olhos descortinam, mas 

aquele que as sucessões da sintaxe definem. 6 

 Textos e imagens associados interagem, nunca plenos, nunca finitos, 

nunca totais, porque o que se vê não se aloja mais no que se diz... 

 Em Mal de Arquivo, Jacques Derrida propõe-se a distinguir o arquivo 

daquilo ao que foi reduzido: a experiência da memória e o retorno à origem, o 

arcaico e o arqueológico, a lembrança ou a escavação, resumindo: à busca do 

tempo perdido 7. 

 Todo arquivo pressupõe inscrições, marcas, impressões, assim como a 

decodificação das inscrições e das marcas e o armazenamento e a preservação 

das impressões. Todo arquivo pressupõe, também, um lugar de consignação - 

um lugar de reunião dos signos - e uma técnica de repetição. 

 Um mal radical parece estar agindo desde sempre no trabalho de custódia 

e interpretação dos arquivos e na relação que mantemos com eles, nos modos 

de lembrar, memorizar e monumentalizar, na necessidade de registrar tudo, sem 

resto, sem perda. Mas a censura e a repressão trabalham para destruir o arquivo, 

antes mesmo de tê-lo produzido. Pulsões de morte, precipitam o arquivo no 

olvido, na amnésia, na aniquilação da memória, na erradicação da verdade. 

Porque o arquivo não será jamais a memória nem a anamnese em sua 

experiência espontânea, viva e interior. O arquivo tem lugar em (o) lugar do 

desfalecimento originário e estrutural dessa memória. 8 

 Assim, o arquivo da ACADEPEN, arquivo de marcas, de inscrições, de 

impressões, arquivo de corpos escritos, descritos e desenhados, arquivo do mal, 

devorado pela umidade e pelo tempo, desvenda, nesse desfalecimento, uma 

acumulação de arquivos estratificados. Camada sob camada, o olhar de Rennó 

expõe as cicatrizes de feridas que o sistema intentou escamotear, mas que 

permaneceram abertas nas matrizes abandonadas. Sob essas cicatrizes, 

                                            
6 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 1981. p.25. 
7 Cf.DERRIDA, Jacques. Mal de Archivo. Uma impresión freudiana. Madrid: Trotta,1997.s.n. 
8 DERRIDA, Jacques. Mal de Archivo. Uma impresión freudiana. Madrid: Trotta,1997.p.19 
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através dessas cicatrizes, a artista, como uma arqueóloga, nos permite entrever 

a possibilidade abissal de infinitas escavações. 

 Dominada pelo arquivo, pelo mal de arquivo, a artista não tem descanso, 

porque está, interminavelmente, dedicada a procurar e instaurar o arquivo ali, 

onde ele se escapa, ali, onde algo nele se anarquiva. Ao restaurar o arquivo, 

Rennó  restaura, também, a certeza de que o arquivo está irremediavelmente 

perdido. Extraviado na sucessão de cópias, o arquivo é ilegível porque todas as 

chaves para sua leitura foram apagadas. Um arquivo inútil, mesmo se lido 

através da memória dos arquivos de Lombroso ou de Lacassagne. Um arquivo 

inútil, mas dominado por uma espera infinita, desproporcionada, sempre 

pendente, uma espera sem horizonte de espera, a impaciência absoluta de um 

desejo de memória. 

 O que Rennó pôde recuperar são apenas as falhas, os vazios, os 

fragmentos desse desejo de memória. Com esses restos, a artista monta um 

outro arquivo, que estava latente no primeiro, num dos seus substratos. As 

imagens do novo arquivo - corpos nus, marcas, tatuagens, feridas; braços, mãos, 

pernas, pés, torsos, cabeças - pertencem agora ao arquivo da arte, 

potencializadas pela beleza do belo, não são senão memórias da morte. O último 

capítulo da vida dos homens infames. 

 Em português, o substantivo vulgo quer dizer povo, populacho, tropa, 

multidão, plebe, ralé. Mas também é utilizado para designar o apelido, aquele 

nome outro que a família, a crônica popular, o grupo social ou mesmo a imprensa 

costumam colar, sobre o nome próprio. Ao nomear uma instalação que exibe 

fotos de supostos delinqüentes, a palavra vulgo multiplica seus sentidos. O 

vulgo, um sobre-nome, um nome metonímico, às vezes, rasura a inscrição do 

registro civil e recoloca o renomeado no elenco da infâmia; Jack, the Ripper, 

Landrú, o Vampiro de Dusserdolf, El Pibe Cabeza, o Bandido da Luz Vermelha, 

El Ángel de la Muerte, o Motoboy. 

 Contra a parede, fotos de seres anônimos, sem rosto, desidentificados; 

sobre a parede, textos sobre seres anônimos, sem nome, desidentificados. O 

vulgo, o povo, a plebe, a ralé. 
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 Por outro lado, vulgo, em latim, é um verbo cujo significado é propagar, 

divulgar. Sendo a arte um dos modos de refletir sobre a vida, a condição para a 

experiência artística é a capacidade que a obra tem de convocar o espectador 

para essa reflexão. Na galeria, imagens e textos deixam vislumbrar, através das 

frestas e dos intervalos, a promessa de uma totalidade que resista à irreversível 

fragmentação da experiência contemporânea. Na galeria, Vulgo propaga e 

divulga a possibilidade de se inscrever, de se escrever e de se imprimir uma 

outra história, a história dos vencidos. Uma história que vem resistindo, entre os 

arquivos do mal e o mal do arquivo, à amnésia e à invisibilidade. 

 Para Hal Foster, a questão política, na arte ocidental da 

contemporaneidade, poderia ser apreendida apenas através de práticas de 

resistência ou de interferência. Se a vanguarda, transgressora da cultura oficial 

de uma sociedade erudita, se opôs, originalmente, à academia, a arte crítica ou 

de resistência é concebida como oposta à cultura moderna oficial, tanto na forma 

dos veículos de massa quanto na de um modernismo recuperado (a arte 

moderna dos museus) 9. Por outro lado, o colapso da representação - hoje em 

dia não pode haver nenhuma representação simples da realidade, da história, 

da política, da sociedade: todas elas só podem ser constituídas textualmente 10 

- desvela os conteúdos ideológicos implícitos nas falácias das imagens positivas. 

 Ao se apropriar das imagens do arquivo de um Museu Penitenciário, ao 

exibir essas imagens junto dos textos do Arquivo Universal, Rennó está 

conectando o enterrado, o não sincrônico, o menor às práticas artísticas da 

contemporaneidade. O Museu e o Arquivo, como repositórios de uma certa 

memória, são desmascarados, ao serem confrontados com a banalidade trágica 

dos relatos do Arquivo Universal. 

 A tarefa em que Rosângela Rennó está empenhada - a restauração do 

sentido - não contemplou nunca a evocação do massacre de 1992, porém, cada 

instalação com as fotos do arquivo do Carandiru não cessa de reencenar a 

chacina. Como se esta estivesse latente, como se cada disparo da polícia já 

                                            
9 FOSTER, Hal. Recodificação. São Paulo: Casa Editora Paulista, 1996. p.200. 
10 FOSTER, Hal. Recodificação. São Paulo: Casa Editora Paulista, 1996. p.200. 
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estivesse anunciado nos disparos da câmara do fotógrafo desconhecido que, 

mais de cinqüenta anos atrás, tirou as fotos. 

 A arte de Rennó não se opõe ao sistema - a história ensinou que é tarefa 

inglória -, porém, agindo efetivamente desde os sítios privilegiados do sistema, 

deixa ver obliquamente, infra-levemente, não a perversidade desse sistema, 

mas, como quer Paulo Herkenhoff, um dos mapas da sua sombra. 
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