
 

STUDIUM 9 
 

 

 

 

ISSN 1519-4388 

outono '2002 



STUDIUM 9  2 

ÍNDICE 

 

Editorial .............................................................................................................. 3 

O homem de duas espadas ............................................................................... 5 

Edward Curtis, uma construção imagética do índio norte-americano ................ 8 

Aconteceu em Göttingen... ............................................................................... 22 

Mulheres Ciganas Entre a exuberância e o mistério ........................................ 27 

"Memórias de nós dois" .................................................................................... 39 

No estúdio do fotógrafo: Um estudo da (auto-)representação de negros livres e 

escravos no Brasil da segunda metade do século XIX .................................... 42 

Carnaval, etnografia e fotografia: Dimensões rituais na obra de Arthur Omar . 54 

Love Stories  .................................................................................................... 75 

Expediente ....................................................................................................... 84 

 



EDITORIAL 

 

 Apresentamos Studium 9 neste final de outono, com boas expectativas 

para as próximas edições e para a consolidação de nosso trabalho. 

 A imagem que escolhemos para a capa é "horse", de Tim Flach, que 

compõe o espaço dimensionado entre o olhar e a imagem que o olho vê - esse 

mesmo espaço onde circulam nossos pensamentos e reflexões. 

 Neste número trazemos os seguintes artigos: 

 O livro " Antropologia da Face Gloriosa", de Artur Omar, é analisado por 

João Martinho de Mendonça, que enfoca o sentido ritualístico da fotografia, da 

etnografia e do carnaval brasileiro, partindo de dois autores referenciais: o 

antropólogo Roberto Da Matta e o filósofo Vilém Flusser. 

 Carol Beckman e Fernanda Cação mostram em dois ensaios fotográficos 

personagens encontrados nas ruas do centro de Campinas, depois de um longo 

processo de inserção nesse meio, destacando pulsões e visibilidades que 

cotidianamente passam incólumes a um olhar desapercebido. 

 A construção imagética do índio norte-americano vista pela ótica particular 

e pela estética do fotógrafo norte-americano Edward S. Curtis é analisada por 

Sara Brandon, que mostra os artifícios que esse fotógrafo utilizou na 

manipulação fotográfica para enfatizar uma visão romantizada do que chamava 

de "uma raça em desaparecimento". Acrescentamos ainda uma galeria de 84 

retratos produzidos por Curtis. 

 Clarice E. Peixoto relata-nos, através de seu ponto de vista, o encontro 

com "mitos" na Conferência Internacional "Origins of Visual Anthropology. 

Putting the Past Together", organizada pelo Institut für den Wissenschaftlichen 

Film/IWF. Foi o primeiro reencontro desses "mitos" depois da famosa 

Conferência Internacional de Antropologia Visual de Chicago, em 1973, 

organizada por Paul Hockings e com a presença marcante de MargaretMead. 
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 Eliane Medeiros cria uma entrada na exuberância e no mistério das 

mulheres ciganas e principalmente no enfoque do casamento como um ritual de 

afirmação do papel social da mulher na cultura cigana. Um portfólio fotográfico 

de Fernando de Tacca acompanha o texto mostrando o colorido e alegre mundo 

cigano. 

 Sandra Koutsoukos analisa fotografias de escravos em poses individuais 

ou com seus senhores, propiciando uma visão da imagem da escravidão no 

Brasil e de suas relações interétnicas. 

 Na série "Love Stories" Susana Dobal cria discursos fragmentados de 

situações amorosas a partir de cartões postais de autores diversos anônimos. A 

justaposição de seus textos interferentes nas imagens coletadas de cartões 

postais leva o leitor a uma experiência única de lembranças, desejos e projeções 

amorosas. 

 A equipe da Revista Studium convida-os a coabitar este nosso espaço de 

imagens e idéias. 

 

 



O HOMEM DE DUAS ESPADAS 

Carol Beckman  

 

 Bem à minha frente estava um prédio imponente, com duas esculturas em 

ferro: à direita a Justiça e à esquerda o Direito. 

 Sentado entre as duas esculturas estava um homem que eu já havia 

observado anteriormente nas minhas visitas àquela praça no centro de 

Campinas. 

 A praça do Fórum, da Justiça e do Direito abrigava desempregados, 

moradores de rua e bem pouca virtude de dar a cada um aquilo que é seu. 

 Ao lado da figura justa e honrada podíamos ver um homem diferente dos 

demais que eu havia conhecido na praça. Um homem sempre distante de todos 

e dos acontecimentos locais. 

 Chamado de louco por alguns e marginalizado pelos mesmos homens 

que foram marginalizados pela sociedade, "seo" Francisco conversava com 

aquela figura de olhos vendados que segura uma balança devidamente 

equilibrada, e parecia realmente querer arrancar-lhe a venda para que pudesse 

ver tudo o que acontecia na praça do Fórum. 

 Envolto em pequenos furtos, tráfico de drogas, prostituição, sapateiros, 

crianças e pombos estava este homem que se sentiu livre para me contar sobre 

os seus "poderes" e suas "digitais". 

 Como tantos outros moradores de rua, seo Francisco havia perdido tudo 

o que possuía, ou como ele prefere falar, havia perdido todos os seus poderes. 

                                            
 Carol Beckman é graduanda em Ciências Sociais no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
(Unicamp) 
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Francisco designava como poder tudo aquilo que era seu, como amor, 

dinheiro, sexo, pensamento e vida, e acreditava que tudo isso estava retido pelo 

poder judiciário. 

 Era ali, atrás da figura que simboliza a jurisprudência, que estavam todas 

as suas coisas, toda a sua vida. E era com essa figura que ele conversava, 

brigava e implorava por uma vida mais balanceada, sem sapatos molhados e 

principalmente com aquilo que uma cigana havia lido em suas mãos. Mãos 

fortes, de um homem que viera ao mundo para ser poderoso, como ele mesmo 

diz "o único homem com o desenho de duas espadas em sua mão". 

 Foi no dia 14 de abril de 2001, e eu pela primeira vez roubei a alma desse 

homem, retive-a por alguns instantes dentro da minha câmera para mostrar que 

na praça da senhora Justiça e do senhor Direito homens, mulheres e crianças 

são desrespeitados, discriminados e colocados cada dia mais à margem do resto 

da sociedade. 

 Imobilizei o seo Francisco para mostrar que uma fotografia era mais do 

que uma lembrança, do que um documento, do que um registro, muito mais do 

que a imortalização de um momento. Essas fotos são a maneira que eu encontrei 

para mostrar a vida dessas pessoas pelas quais passamos todos os dias e que 

fingimos não enxergar; foi a maneira que eu encontrei para falar da falta de 

justiça na praça da Justiça. 

 E já que Fernando Pessoa diz que as palavras são falhas quando querem 

expressar qualquer sentimento, eu decidi abandoná-las para mostrar através dos 

olhos, das mãos, dos pés, das sombras e quem sabe até da alma - como tentou 

Babenco em seu filme Coração Iluminado - que o poder do ser humano está 

sendo aprisionado por um poder que se intitula maior; para mostrar que mesmo 

tendo o céu como teto essas pessoas vivem, sobrevivem - seja o que for -, 

continuam dando vida ao centro, às cidades e, principalmente, continuam sendo 

uma prova de que a Justiça está cada vez mais desequilibrada. 
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EDWARD CURTIS, UMA CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA DO ÍNDIO NORTE-

AMERICANO 

Sara Brandon 1 

 

 Edward Sheriff Curtis nasceu no Estado de 

Wisconsin no ano de 1868. Seu interesse por 

fotografia aumentou depois que sua família se 

mudou para uma região do oeste dos Estados 

Unidos chamada Puget Sound, perto de Seattle, no 

Estado de Washington. Curtis ficou fascinado com 

os índios norte-americanos de Puget Sound e, 

embora não tenha estudado além da oitava série do 

curso primário, ele aprendeu a arte fotográfica sozinho e se tornou um homem 

bem informado. Confeccionou até sua própria máquina fotográfica, depois de 

estudar a lente de um estereoscópio.  

 Para se adquirir uma compreensão dos portfólios intitulados The North 

American Indian [O índio norte-americano], será importante entender, primeiro, 

a história pessoal de Edward Curtis. Esse projeto de portfólios consiste de 20 

volumes de textos, 20 pastas e aproximadamente 2.500 imagens. O objetivo do 

presente artigo é apresentar a história de Curtis em relação ao seu projeto, cujas 

ideologias subjazem à coleção. Serão indicadas, também, referências para 

auxiliar na análise das fotos e algumas informações sobre as nações indígenas 

norte-americanas e sua relação com a história da fotografia e da etnografia de 

Curtis, bem como seu estilo artístico e técnico. 

 Uma das primeiras fotografias que Curtis tirou de um índio norte-

americano foi da filha do Cacique Siahl, ou Seattle, cujas terras originais 

constituem, hoje, a cidade de Seattle. Curtis contou um vez que havia encontrado 

a moça vivendo à beira d'água, e lhe pagou um dólar pelo direito de tirar as fotos 

dela enquanto desenterrava moluscos. A foto, tirada em aproximadamente 1896, 

                                            
1 Sara Brandon é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Multimeios, IA, Unicamp. 
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bem como as anotações de Curtis, 

falam de um povo que vivia às margens 

do rio ou nas ruas do vilarejo (Figura 1). 

Logo após sua experiência de 

fotografar membros das tribos da 

região de Puget Sound, ele passou 

alguns meses com os índios Blackfoot 

e com George Grinnell, em Montana. 

Grinnel já havia trabalhado na região 

por 20 anos, fato que se tornou grande 

vantagem para Curtis. Foi nessa época 

que Curtis decidiu se especializar na 

fotografia do "Índio", com a idéia 

principal de garantir a preservação 

visual dos costumes e tradições destes 

povos. Curtis era um tanto 

perfeccionista, razão pela qual começou a estudar a etnografia épica. Lyman2 

comenta que "Há muito tempo, trabalhando dentro da lógica interna do 

etnocentrismo desses povos, os etnólogos tinham desenvolvido a teoria de que 

as modificações nas culturas indígenas eram tão lentas que ficavam virtualmente 

imperceptíveis.... Parecia que os índios haviam se modificado a partir do contato 

com os brancos, devido à superioridade inata destes últimos - o que fez com que 

se aculturassem ou que aceitassem alguns aspectos da cultura branca. Na 

medida em que se aculturassem, os índios iam perdendo aquela qualidade vaga 

de "indianidade", de modo que ficariam menos índios. Assim, na medida em que 

se modificassem, não eram mais índios" (Lyman, 50). Portanto, as noções 

populares da época afetaram o trabalho de Curtis como fotógrafo. Seu objetivo 

principal ficou sendo o de capturar a "indianidade" desses povos. 

 Para assumir o projeto do "Índio norte-americano", Curtis teve que se 

sustentar com a venda de seus trabalhos comerciais e com o apoio financeiro 

que conseguia de amigos, faculdades e doadores, inclusive do magnata J. 

                                            
2 LYMAN, Christopher. The Vanishing race and other illusions: photographs of Indians by Edward 
S. Curtis. Smithsonian Institution, 1982. 

Edward Curtis - Princess Angeline 
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Pierpont Morgan. Curtis apresentava seu projeto em eventos e espetáculos, tais 

como no Cosmo Club, em Washington, na Academia Nacional das Ciências, no 

Hotel Waldorf-Astoria, em Nova York e na Clark Fair, em Portland, Estado de 

Oregon (Florence Curtis, 17). Curtis conseguiu concluir o projeto devido à grande 

ajuda de Morgan. Com o apoio financeiro resolvido, ele tomou a decisão de 

fotografar somente os índios que se encontrassem ao oeste do Rio Mississippi, 

desde Novo México até o Alasca. A concepção equivocada da época era de que 

a população indígena a leste do Mississippi, especialmente no sudeste, já tinha 

sido assimilada e já se encontrava em estado menos original, menos romântico. 

Isto porque os primeiros efeitos da colonização haviam ocorrido naquela região. 

 A história da fotografia na parte ocidental da América do Norte pode ser 

melhor entendida dentro do contexto da conjuntura da época. Na primeira 

década do século XX, a tecnologia da fotografia estava em plena aceleração, 

sendo que o nascimento desta nova arte tinha ocorrido em uma época de 

crescimento e de colonização. A identidade nacional estava se fortalecendo na 

medida em que o governo passava a estimular a expansão do oeste, como parte 

do projeto de construir a nação. A estratégia oficial era de promover o oeste 

como um tipo exótico de paraíso. O slogan se 

chamava Manifest Destiny [O destino manifesto] 

(Figura 2), o que demonstra o pensamento reinante 

nos meios governamentais da época. O destino 

manifesto representava a convicção de que, por 

causa do crescimento rápido dentro do território 

norte-americano já existente, os EUA eram 

destinados a dominar o continente todo. O crescimento da população a partir das 

imigrações e a implantação da malha ferroviária, que se estendia da costa leste 

até o Oceano Pacífico, se destacavam entre os múltiplos fatores envolvidos 

nesse fenômeno. Era o dever dos cidadãos avançar ao oeste e civilizá-lo, 

enquanto os povos indígenas eram vistos como uma ameaça a esse progresso. 

Curtis seguiu essa linha de pensamento, acreditando que a morte da cultura 

nativa era inevitável em face da expansão. Por isso, decidiu capturar o nobre 

"índio" antes que as recordações e a cultura tradicionais fossem substituídas 

pela civilização. Um grande número de pessoas começou a fotografar a 

John Gast - American Progess, 
1873 
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população dos índios no oeste, inclusive comerciantes, missionários, agentes do 

governo, agrimensores e etnólogos, todos querendo registrar a "raça em 

extinção". Mais tarde, Curtis acabou sendo o mais famoso dos fotógrafos dessa 

época. Como diz James Faris, os trabalhos de Curtis se tornaram ícones 

populares depois de sua morte, e "o que Curtis mais usou era uma imagem de 

uma raça em processo de desaparecimento." (Faris, 377). 

 A metodologia romântica de Curtis influiu na sua técnica fotográfica, 

algumas das suas fotos revelando um estilo bastante pictórico. Esse estilo, 

independentemente de Curtis, fazia parte de um movimento da arte em fotografia 

que apresentava uma imagem mais macia, com aspectos de pintura.  Alguns 

exemplos podem ser vistos no livro de Steiglitz intitulado Camera Works of the 

Photo Sessionalists (Trabalhos dos Sessionalistas Fotográficos) (Figuras, 3, 4 e 

5 <<). Esse estilo pode ser observado em vários dos trabalhos de Curtis (tais 

como Figuras 6, 7 >>). Porém, seu foco básico ficou sendo a exploração de uma 

perspectiva mais documentária. Ele estudava as culturas que ia fotografar em 

maior profundidade enquanto procurava pistas a respeito das roupas usadas no 

passado, bem como os rituais, estilos da vida cotidiana e artigos culturais que 

quis documentar ou recriar. Usou agentes governamentais, estudiosos 

importantes e informantes "nativos" como fontes importantes de informação. 

Curtis fez amigos e, como reconta sua filha Florence no seu livro, participou de 

alguns eventos culturais tais como os sweats [suores] e a ordem da serpente, 

dos índios Hopi. Mas fez inimigos também. Um exemplo é quando membros das 

tribos não queriam contar-lhe segredos sobre seus rituais ou lendas de criação. 

Em uma ocasião, quando algumas pessoas achavam que sua máquina 

fotográfica tivesse matado uma criança que ele havia fotografado, Curtis teve 

que fugir depressa do local (Coleman).3 

                                            
3 COLEMAN, A.D. & MCLUHAN. Portraits from North American indian life. Edward S. Curtis U.S.: 
Outer bridge & Lozard, Inc., 1972. 
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 Edward Curtis confiou em grande parte nos relatos dos caciques rendidos, 

dos sentinelas, dos guerreiros e de outros membros das tribos a respeito dos 

anos antes e durante a guerra contra os brancos para o domínio do território. A 

maioria das pessoas fotografadas havia sobrevivido a esta catástrofe, mas os 

tempos haviam mudado e a necessidade de sobreviver nas reservas já tinha 

criado uma realidade diferente. Assim, para se manter fiel à memória de um povo 

em extinção antes que todas as suas práticas ditas legítimas tivessem sido 

esquecidas, ele teve que limitar, cortar e montar seus trabalhos dentro de tendas 

transformadas em estúdios, para excluir imagens modernas que haviam 

começado a aparecer nos vilarejos dos índios. Uma destas alterações pode ser 

vista nas fotografias que o fotógrafo tirou de um informante e assistente chamado 

Upshaw, que era um índio Apsaroke educado em moldes ocidentais. Por 

exemplo, na Figura 8, Upshaw aparece vestido com um "traje da planície" para 

parecer mais "índio". Na Figura 9, Upshaw mostra como se apresentava quando 

atuava como intérprete. Desse modo, a tradição é retirada do seu contexto e 

Alvin Langdon Coburn- 
Grand Canyon, 1911 

Anne Brigman - The Pine Sprite, 1911 Heinrich Kuhn- 
Tonwertstudie, 1929 

Edward Curtis- The Vanishing Race E. Curtis - On The Shores of Clear Lake, 
1924 
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temos, então, o traço genérico do "índio-ícone". O "índio" genérico está morto se 

não estiver usando plumas. É possível que Upshaw usasse roupas tradicionais 

em determinadas ocasiões, mas naquele período ele teria se apropriado de 

algumas roupas de não-nativos. Isto não quer dizer que o estilo de vida original 

representado nunca existisse ou não existia de alguma maneira na ocasião em 

que a foto foi tirada. O importante aqui é demonstrar as ideologias não-nativas 

presentes na época. Christopher Lyman afirma sobre a profusão de estereótipos 

encontrados por Curtis:  

    

"Como a maioria dos fotógrafos etnográficos, Curtis viu o retrato 
verdadeiro de índios, mostrando, desse modo, apenas o que ele 
acreditava ser parte do indigenismo primitivo. Seu conceito de 
primitivismo parece ter-se baseado na ilusão popular que torna 
esgotado o indianismo - que o indianismo verdadeiro era aquele que 
não havia sido afetado pela cultura branca" (Lyman, 63). 

    

Curtis - Upshaw - 
Apsaroke 

F.A Rinehart, A.B. Upshaw Interpreter 

In A Piegan Lodge (before retouching) with 
clock 

In A Piegan Lodge (after retouching) 
without clock 
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 Isso pode ser visto na remoção de objetos modernos nas Figuras 10 e 11 

(Lyman): Curtis retirou o relógio para criar o seu "índio genuíno". Este tipo de 

imagem desumanizou a situação dos indígenas norte-americanos. Se o 

verdadeiro índio, o exaltado ícone nacional, fosse assimilado, ou se estivesse 

morrendo, não havia a necessidade nenhuma da implantação de uma nova 

política nacional a respeito de direitos, terras etc. O nativo foi tirado do quadro 

contemporâneo, e podia ser deixado para trás e esquecido como uma linda 

paisagem passageira. 

 Porém, é importante lembrar que Curtis 

assumiu sua metodologia. Suas fotografias foram 

freqüentemente tiradas de contexto no volume, sem 

consideração das anotações dele. Por exemplo, na 

Página XIV do texto de Coleman, este autor incluiu 

as notas e o texto que se referem às fotografias. Na 

Página 77, Figura 12, ele apresenta a foto de uma 

menina Hopi, mas as anotações se encontram na 

Página XIV e mencionam que este tipo de 

vestimenta era usado muito raramente.  

 Reencenações de rituais e de eventos 

históricos eram freqüentemente realizadas em frente à máquina fotográfica. 

Curtis usou os anciãos, os guerreiros e os sentinelas que haviam participado em 

batalhas (tais como aquela que se travou em Little Big Horn, contra General 

Custer) bem como amigos não-nativos, como Charles Day, que, para montar as 

imagens, foi fotografado como a personificação de um deus navajo (Faris).4 

Neste sentido, seu estilo não era diferente do de Robert Flaherty e seu Nanook 

do Norte. Lyman, referindo-se a esse tipo de reencenação do passado, cita uma 

matéria publicada no Times of Seattle em 1903: 

"Além disto, a matéria ingenuamente explicou que as imagens de 
Curtis não mostravam os índios como ele os havia encontrado. 
Descreveu, também, as manipulações que Curtis fazia das suas 
imagens, não em termos de uma ameaça à sua autenticidade como 
documentação etnográfica, mas com admiração da ilusão que ele 

                                            
4 FARIS, James. C. The Navajo photography of Edward Curtis. History of Photography, v.17, n. 
4, Winter, 1993. 

Curtis - A Hopi Girl 



STUDIUM 9  15 

criava. 'E assim que Edward S. Curtis, de Seattle, encontrou o índio. 
Por um tempo, Curtis se tornou índio. Viveu o índio e falava a 
linguagem dos índios. Ele era o grande irmão branco. Como os 
renegados da antigüidade, passou os melhores anos de sua vida entre 
os índios. Desenterrou costumes tribais e revelou os costumes de uma 
era que não existia mais. Conquistou a confiança e afugentava a 
desconfiança. Tomou a degradação de hoje e a colocou no santuário 
romântico do passado. Transformou o índio degenerado de hoje em rei 
sossegado de um passado que já foi esquecido no calendário do 
tempo. Ele catou um punhado de palhas quebradas e ergueu um 
palácio de autenticidade e de fato. O que Green foi para o povo inglês, 
Curtis foi para os peles vermelhas norte-americanos' (Seattle Times, 
Nov., 1903)" (Lyman, 53). 

 Temos aqui um exemplo de como seu trabalho e suas declarações foram 

traduzidos para a sociedade não-nativa. 

 O mundo acadêmico se encontra dividido entre condenação e elogios. A 

questão da obra de Curtis não é fácil. Por um lado, suas fotografias reduzem os 

índios norte-americanos à imagem de um povo morto e estóico, já aculturado e 

vivendo em planícies culturalmente estáticas, ou dentro da imagem de um 

guerreiro ocidental, deixando de lado a diversidade cultural e as lutas históricas 

emocionais nas reservas. Por outro lado, seu trabalho preservou os rostos de 

vários líderes famosos, como Joseph e Geronimo. Porém, muitas das fotos foram 

tiradas quando estes já eram velhos, vivendo em reservas. Suas gravações em 

fita de idiomas e de música são valiosas como fonte de informação hoje. Além 

disto, algumas das suas imagens mais impressionantes são aquelas que dão 

pistas ao observador sobre a vida cotidiana desses povos. Curtis tirou fotos de 

crianças, embora poucas, tais como a da filha do Cacique Seattle e outros 

exemplos menos montados, tiradas mais próximo ao fim de sua carreira. Sem 

dúvida, alguns dos close-ups e perfis são interessantes do ponto de visto do 

tratamento do indivíduo. 

 Em termos da sociedade, o resultado foi a transformação das imagens de 

um selvagem imbatível, inimigo do progresso, em raça romântica e nobre, mas 

em extinção. O portfólio do indígena norte-americano, após o longo período de 

aproximadamente 50 anos, tornou-se novamente um item de interesse nos anos 

60 e 70, quando os povos nativos norte-americanos serviram de inspiração para 

os movimentos que advogavam um retorno às raízes. Lyman comenta que "O 

orgulho reacendido na herança das minorias - estimulado pelo poder nos guetos 

e nas reservas e impulsionado ainda mais por suas relações com a Guerra do 
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Vietnã e as pressões ecológicas de uma cidadania coletivamente despertada, 

contribuíram para que Curtis voltasse ao conhecimento do público como porta-

voz pictórico da experiência real norte-americana" (Lyman, 12). Mesmo assim, 

os próprios povos indígenas norte-americanos receberam suas fotos 

positivamente. Politicamente, movimentos nacionais exigiam modificações na 

situação das reservas e do estilo de vida desses povos. O movimento indigenista 

norte-americano esteve no seu auge de poder nos anos 70, protestando contra 

o governo e procurando raízes comuns para se desenvolver como grupo 

minoritário no contexto dos não-nativos nos Estados Unidos. Fotografias de 

Geronimo quando jovem, do Cacique Joseph e do Sitting Bull tornaram-se 

inspiração para os novos guerreiros que usavam cabelos compridos e lutavam 

politicamente contra o governo. Por esses motivos, os usos sociais, os efeitos 

políticos e as discussões acadêmicas sobre a obra fotográfica de Edward Curtis 

foram diversos, e tiveram grande alcance. 
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Retratos 

 

 Os critérios para a seleção desses 84 retratos foram: a expressão facial 

das personagens e a excelência da luz e da composição da imagem. Todos 

foram selecionados no site da Biblioteca do Congresso Americano, mantidos em 

seu tamanho original e com seus nomes codificados, nos quais os dois primeiros 

algarismos referem-se ao volume onde a imagem foi publicada e os 

subseqüentes, à ordem em que a mesma aparece no volume. 
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© Northwestern University Library, Edward S. Curtis's 'The North American 

Indian': the Photographic Images, 2001. 

http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/curthome.html 
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ACONTECEU EM GÖTTINGEN... 

Clarice Ehlers Peixoto  

 

 ... a Conferência Internacional Origins of Visual Anthropology: Putting the 

Past Together, entre os dias 20-25 de junho, organizada pelo Institut für den 

Wissenschaftlichen Film/IWF e sob a coordenação dos antropólogos visuais 

Beate Engelbrecht e Rolf Husmann, que reuniu os grandes nomes da 

antropologia visual. Sem dúvida, um momento histórico, já que este foi o primeiro 

reencontro do grupo que participou da Conferência Internacional de Antropologia 

Visual de Chicago, em 1973, organizada por Paul Hockings e estimulado por 

Margaret Mead. 

 O evento foi inteiramente coberto pelas inúmeras câmaras videográficas 

e aparelhos fotográficos empunhados pelos estudantes do IWF e, é claro, pelos 

vários participantes. Essas imagens registraram a satisfação e a emoção da 

maioria dos palestrantes, principalmente de Paul Hockings, que fez questão de 

produzir fotografias com os remanescentes do "grupo de Chicago" e com o "novo 

grupo de Göttingen", agora formado pelos pioneiros e seus seguidores. Daquele 

encontro de Chicago, só não vieram os mortos (Margaret Mead, John Collier Jr., 

Timothy Asch, Edmund Carpenter, para citar os mais conhecidos) e aqueles que, 

por diversos motivos, não puderam comparecer (Jean Dominique Lajoux, 

Johanna Scherer, Faye Ginsburg...). 

 Apesar das ausências, a Conferência de Göttingen reuniu 

aproximadamente 52 conferencistas, distribuídos em painéis e mesas-redondas 

nos quais se discutiu sobre os precursores do filme documentário, sobre os 

diversos métodos, estilos e abordagens, sobre os campos da antropologia visual 

e sua transformação em uma disciplina acadêmica, entre outros. Contudo, o que 

predominou foram as homenagens e biografias, entremeadas de muitas estórias 

                                            
 Clarice Elhers Peixoto é professora no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (UERJ) e 
editora do Caderno de Antropologia e Imagem. 
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de encontros e desencontros temperadas de humor, exaltação ou crítica severa 

nos momentos de maior controvérsia. 

 Os americanos formavam o 

maior grupo (vinte), o dobro dos 

alemães que sediavam o evento. Dizia-

se nos bastidores que muitos deles 

foram financiados por suas próprias 

universidades. Vindos das mais 

diferentes escolas americanas, ficou 

patente que não formam um grupo 

homogêneo no que concerne aos 

approaches da disciplina, a não ser no 

embate com os francofones! Estes formavam um grupo bastante reduzido: cinco 

somente. Os australianos eram o terceiro grupo mais numeroso (oito), se 

incluirmos o casal Judith e David MacDougall e Patsy Asch que agora vive e 

trabalha por lá. Além desses, participaram ainda ingleses, canadenses, 

dinamarqueses, um húngaro e um russo e nenhum italiano! Na platéia, quatro 

brasileiras! 

 Os debates deixaram transparecer a eterna querela, nos vários campos 

de conhecimento, entre anglofones e francofones e que, evidentemente, se 

estende à antropologia visual. Entre uma e outra alfinetada, os australianos 

procuravam passar panos quentes, assinalando as contribuições de uns e 

outros. Os debates apontavam para as diversas abordagens e métodos que 

caracterizam a interdisciplinaridade da antropologia visual e, principalmente, 

para as escolas em que se desenvolvem. Assim, não foi por acaso que o 

programa da Conferência dedicou uma sessão para a escola européia (francesa 

e belga, sobretudo) e outra para a escola americana. Ainda que ambas declarem 

possuir as mesma raízes - Robert Flaherty - os caminhos que trilharam tomaram 

rumos diversos: cinéma-vérité e observational cinema. Para Paul Hockings, o 

que diferenciaria uma escola da outra é que o observational cinema surgiu e se 

desenvolveu no mundo universitário (principalmente na University of California 

Los Angeles/UCLA), mantendo assim uma relação estreita com as ciências 

sociais, sobretudo com a antropologia. Por isso, prega a realização de planos 

David e Judith MacDougall 
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mais longos que permitam observar mais finamente as atividades filmadas. 

Desenvolvido na UCLA por ele, Colin Young, Richard Hawkins e Mark McCarty, 

esse estilo de cinema antropológico é marcado pela forte implicação do 

antropólogo-cineasta na relação com as pessoas filmadas, pois "ele se dirige a 

elas" durante a filmagem. Já o cinéma-vérité, criado por Jean Rouch e Chris 

Marker, teve grande repercussão junto aos documentaristas europeus e 

americanos, mas não necessariamente se expandiu no mundo universitário 

europeu, exceto em uma ou outra universidade francesa. 

 O subtítulo da conferência - Putting the Past Together - já indicava um 

retorno às origens: Paul Hockings falou sobre o período crucial da antropologia 

visual (1967-1974), Luc de Heusch discorreu sobre a pré-história do filme 

etnográfico e Peter Crawford analisou a passagem do "filme etnográfico à 

antropologia visual". Mas, esse (re)encontro foi, fundamentalmente, uma 

exaltação aos fundadores da disciplina, vivos e mortos. Assim, desfilaram no 

palco da consagração Flaherty e Vertov, Margaret Mead e Gregory Bateson, 

John Collier Jr., Edmund Carpenter, John Grierson e vários outros. Homenagens 

controvertidas, pois nem sempre elas eram compartilhadas por todos como, por 

exemplo, o trabalho de Robert Gardner - apresentado por Karl Heider, seu 

parceiro em alguns filmes - e as referências a E. Richard Sorenson. Nesses 

momentos, o debate ficava mais acirrado e a temperatura do auditório do 

Instituto Max Planck aumentava ainda mais! 

 Nessa seqüência de homenagens, o face-a-face entre biógrafo e 

biografado era, às vezes, constrangedor. Assim, Richard Leacock falou sobre 

Robert Flaherty e Christov Decker sobre Leacock, Sarah Elder e Gary Kildea 

biografaram Timothy e Patsy Asch e Patsy e John Bishop apresentaram o 

trabalho de John Marshall que, emocionado, contou sobre a longa convivência 

no Kalahari entre os Bushmen e seu envolvimento como ativista político e 

defensor da preservação da cultura desse povo. Jean Rouch falou pouco sobre 

a influência de Flaherty e Vertov e muito sobre suas aventuras cinematográficas, 

e Marc Piault apresentou o trabalho de Rouch.  
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Colin Young foi homenageado por Paul Henley e pelo 

casal MacDougall que, por sua vez, o foi por Ilisa Barbasch 

(enviou o paper). Ian Dunlop, Asen Balikci e Luc de Heusch 

também tiveram suas biografias e filmografias comentadas. 

Esses relatos eram entrecortados de testemunhos e 

confidências de muitos deles e nos mostraram facetas ocultas 

de vários deles. Assim, ficamos sabendo que John Collier Jr. 

perdeu a audição aos 10 anos de idade, ao ser atropelado por 

um caminhão, que Leacock rodou seu primeiro filme aos 14 

anos, na plantação de bananas de seu pai, nas Ilhas Canárias 

(o filme foi apresentado à noite), que Jean Rouch foi o ultimo 

a filmar Margaret Mead pouco antes de sua morte, com cenas 

em que passeia no Central Park de New York, que Leacock foi 

co-diretor e fotógrafo de Flaherty em Louisiana Story e que 

John Marshall foi o fotógrafo de Frederick Wiseman em Titicut 

Folies, e que durante um seminário de antropologia visual 

(1968) Ian Dunlop e Colin Young acordaram na mesma cama, 

sem saber porquê, depois de uma noitada em NY.  

Muitas outras estórias foram contadas, algumas mais picantes do que as 

outras. Contudo, todas apontavam para o pequeno mundo da antropologia visual 

no qual esses personagens, há algumas décadas, circulam e se cruzam em 

seminários, cursos e conferências, mas também em festivais de filmes 

John Marshall 

Ian Dunlop 

Colin Young 
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etnográficos e documentários. Dessa 

forma, Colin Young foi professor, na 

UCLA, da grande maioria dos 

anglofones (inclusive os australianos) 

presentes em Göttingen, assim como 

Jean Rouch foi mestre de muitos 

franceses.  

 As noites eram dedicadas à exibição dos 

filmes clássicos da antropologia visual, seguida de 

debate com seus realizadores. Dois cinemas 

estavam reservados para os filmes da Conferência 

mas, sem dúvida, o Kino Lumière era o mais 

concorrido. Menos pelos filmes que apresentava (a 

programação era excelente nos dois cinemas) e 

mais pelo seu Café Kabale em cujo jardim, muito 

agradável, eram servidas saladas e sanduíches 

deliciosos e chope quase gelado, criando uma 

sociabilidade que o cinema do IWF não 

proporcionava.  

 Diria que este histórico reencontro terminou em estilo nada latino: um 

grande jantar fora da cidade, em um restaurante típico, cujas longas mesas de 

madeira deixavam pouco espaço para a circulação; passamos a noite 

conversando muito e fazendo projetos para novos encontros, já que música não 

havia e muito menos baile... 

 

Jay Ruby (barba branca) e Paul Henley 

Jean Rouch 



MULHERES CIGANAS 

ENTRE A EXUBERÂNCIA E O MISTÉRIO 

Eliane Medeiros Borges  

fotografias de Fernando de Tacca 

 

 Em meio às praças e ruas de nossas cidades as encontramos, chamando 

de longe nossa atenção. Vestidos coloridos, largos, esvoaçantes. Lenços nos 

longos cabelos. Elas nos abordam insistentes para que as deixemos anunciar 

nossa sorte em troca de muito pouco ou quase nenhum pagamento. Mas basta 

uma aproximação mais direta de nossa curiosidade e elas se esquivam, se 

recolhem a seu linguajar próprio, delimitando claramente o território no qual nós, 

não-ciganos, não temos permissão para incursionar. Sugerem um mistério a ser 

preservado. 

 Mas nossa curiosidade é insistente, e fomos em busca de imagens e 

representações desse universo que, a um só tempo, se exibe e se esconde. 

Nossos esforços, além da convivência com um grupo de ciganos de Campinas, 

nos permitiram assistir, fotografando e registrando em vídeo, a algumas 

cerimônias de casamento de ciganos. Essa festividade nos pareceu uma 

oportunidade privilegiada para nossas observações, por representar um 

momento de encontro e de celebração do povo cigano, no qual, suspeitávamos, 

apreenderíamos, através de nossas fotografias, vídeos e reflexões, alguns dos 

valores significativos para o grupo que estariam se manifestando de maneira 

mais concreta e, mais precisamente, visual. 

 Partíamos, então, das reflexões de Goffman, trazendo-as para o nosso 

objeto de interesse - o casamento cigano - considerando que ele conteria em si 

os elementos mais gerais que significam a renovação dos laços simbólicos que 

unem a comunidade. 

                                            
 Eliane Medeiros Borges é Mestre em Multimeios, professora da Universidade do Norte do 
Paraná - UNOPAR 
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"Na medida em que uma representação ressalta os valores oficiais 
comuns da sociedade em que se processa, podemos considerá-la, à 
maneira de Durkheim e Radcliffe-Brown, como uma cerimônia, um 
rejuvenescimento e reafirmação expressivos dos valores morais da 
comunidade." (GOFFMAN, 1945, p. 41) 

      

   

       

 

Festa para os olhos 

 Chama a atenção de quem assiste a um casamento cigano o que talvez 

seja uma de suas principais características: a profusão de elementos visuais. 

Tratamos assim de aproveitar o momento e registrá-lo no quanto pudemos. As 
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fotos aqui apresentadas foram realizadas por Fernando de Tacca, participante 

da exploração fílmica dos dois casamentos realizados, São Paulo e Campinas, 

no ano de 1993. O estudo sobre os ciganos e as informações e reflexões aqui 

partilhadas constituem parte de uma dissertação de mestrado, concluída no 

Curso de Mestrado em Multimeios, Instituto de Artes, Unicamp, em 1995. O que 

se segue são algumas breves descrições sobre uma festa de casamento cigana, 

e o que ela nos parece revelar sobre o que nos atraiu mais intensamente, o foco, 

na câmera fotográfica e em nossas reflexões – a importância e o significado do 

papel desempenhado pela mulher cigana para a preservação simbólica do seu 

grupo e sua etnia. 

 Embora o texto seja certamente útil para a melhor compreensão de parte 

do resultado do nosso trabalho, acreditamos que são as fotografias aqui 

expostas que comunicam melhor a combinação de exuberância e de mistério de 

que parece ser constituída a cultura cigana, e sem sua riqueza e beleza algo 

fundamental teria faltado ao nosso trabalho. 

 

O casamento 
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 Algumas particularidades distinguem e dão a um casamento cigano o seu 

caráter específico. A festa de casamento é prevista para durar de dois a vários 

dias, reunindo ciganos de todas as partes do país, e mesmo do exterior, pois os 

convites são dirigidos aos membros da comunidade em geral. 

 As despesas das festas de noivado e de casamento, incluindo sua 

organização e o vestido de noiva, são de responsabilidade da família do noivo. 

Os preparativos do banquete de casamento ocorrem na residência dos pais dos 

noivos. Num esforço comunitário, com a participação dos parentes mais 

próximos do noivo - homens e mulheres envolvidos - são preparados os pratos 

típicos da festa. 
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 No dia do casamento na igreja, antes de todos partirem para a cerimônia, 

ocorre uma seqüência de eventos, agora na casa da noiva. Esta já está pronta, 

vestida de branco, quando chega a família do noivo, dançando ao som de 

músicas ciganas. 

 Na sala de jantar, onde já está disposta a mesa com diversas comidas e 

bebidas, os homens se sentam. De um lado da mesa, a família do noivo. Do 

outro, a da noiva. A conversa acontece em romani, as mulheres permanecem à 

volta. É simulada uma negociação - a compra ritual da noiva. Moedas de ouro 

trocam de mãos. Em seguida, abrem uma garrafa de bebida, envolvida em um 

pano vermelho bordado, que os homens à mesa bebem – a proska . 

 Surge então a noiva, vestida de branco, pronta para a Igreja. Mais música 

e agora a noiva dança com o padrinho, ainda na sala de jantar/estar. Em seguida, 

todos saem para se dirigirem à igreja; a noiva em uma limusine. O cortejo com 

as famílias seguindo, e apenas o noivo não estava presente, pois aguarda na 

igreja. Lá, a cerimônia é convencional, exceto pelos trajes dos convidados e 

padrinhos vestidos com as tradicionais roupas ciganas, e a profusão de jóias. 

Apenas algumas dezenas de convidados compareceram à cerimônia religiosa, 

considerada mais íntima. 

 O momento seguinte do casamento ocorre num clube alugado para a 

ocasião e onde um conjunto garante a animação musical da festa. Desde o início, 

danças em círculo e uma bandeira vermelha com o nome dos noivos. Os 

convidados vão chegando aos poucos, juntando-se às danças, enquanto duas 

grandes mesas, ao longo das paredes, são arrumadas. No banquete, homens e 

mulheres ficarão separados, em lados opostos. À medida que cresce o número 

de pessoas, aumenta, de certa forma, a confusão: a solenidade das mesas 

contrasta com os colchões espalhados nos cantos do salão, onde dormem 

crianças. A festa vai chegando ao fim quando a noiva deixa o salão de festas, 

juntamente com a família do noivo, à qual passa a pertencer. Entre a festa do 

primeiro dia e a que ocorrerá no dia seguinte, há a noite de núpcias do casal. 
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O segundo dia 

 A festa começa novamente no dia seguinte, agora na casa dos pais do 

noivo, onde o casal passa a residir. O banquete continua - agora para um número 

menor de convidados. No lugar do branco do dia anterior, o vermelho se 

sobressai na festa - nos cravos, usados pelos convidados, na decoração, na 
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bandeira, nas roupas da noiva. Esta, à entrada da casa, recebe cada convidado, 

junto a uma bacia com água de onde tira cravos vermelhos, para oferecer-lhes. 

Em troca, recebe notas de dinheiro, geralmente de pequeno valor. Santana 

registra este momento, em outro casamento estudado: 

"A continuação da festa de casamento, depois do primeiro dia, será 
toda voltada para a noiva, que é agora, uma mulher casada. Sempre 
acompanhada do marido, ela deixa o semblante triste que a 
acompanhou até este momento. Todos a procuram para receber dela 
uma flor vermelha e crianças, jovens e velhos lhe retribuem com 
dinheiro. Isso significa que a cumprimentam por seu novo status na 
sociedade, alcançado segundo a tradição dos ciganos." (Santana, 

p.112) 

 

Mulher cigana 
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 A observação e registro do casamento cigano nos conduziu a algumas 

reflexões sobre o lugar e o papel desempenhado pela mulher cigana no interior 

de sua cultura, de fundamentos notoriamente patriarcais. Em um aparente 

paradoxo, tudo se passa como se a cerimônia de casamento constituísse não 

uma festa dos noivos, mas mais precisamente da noiva cigana. Esta parece ser 

o centro em torno do qual todos os gestos e rituais se dirigem, enquanto ao noivo, 

observa-se, parece estar reservado um papel secundário, como simples 

coadjuvante. 

 A partir dessas observações, e de outras realizadas em outros momentos 

da pesquisa, o que testemunhamos parece ultrapassar a simples celebração de 

um casamento, mas aponta para a celebração do que representa a mulher na 

cultura cigana. A noiva, mais do que ela mesma – jovem que se casa – 

representaria a mulher cigana, encarnando portanto, simbolicamente, todas as 

mulheres, e seu papel de guardiãs da tradição, cultura e identidade do grupo. 

Isto pode ser melhor compreendido se colocarmos em oposição algumas das 

atribuições referentes aos papéis que homens e mulheres desempenham no 

interior da cultura cigana. 

 Tomemos como exemplo, no ritual de casamento, o momento da compra 

da noiva, quando um aspecto importante da cultura cigana é reafirmado. Mesmo 

eventualmente sendo apenas simbólica, a cerimônia significa que o poder de 

formar as famílias – o casamento arranjado – é uma atribuição dos pais e, mais 

precisamente, dos homens. Cabe aos jovens submeterem-se a eles. O 

casamento acontece sob o signo da autoridade dos pais, da tradição, e 

apresenta o poder masculino da decisão, em contraponto ao poder feminino que 
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será celebrado a partir de então. A notar que a compra da noiva é um negócio, 

atribuição normal e cotidiana dos homens. 

 Sabemos que, entre os ciganos, na maioria das vezes, é o homem o 

responsável principal pelo sustento da família – em atividades de comércio, 

artesanato ou indústria. Isso significa que a ele cabe o contato, ao nível da 

atividade econômica, com a sociedade dominante, pois os grupos ciganos não 

são auto-sustentáveis. Ao exercerem o seu trabalho, não lhes é conveniente 

apresentar-se como ciganos, devido aos preconceitos que freqüentemente 

envolvem sua imagem – sabemos de vários ciganos que ocultam sua condição 

étnica: enquanto participam da sociedade cigana, não admitem aparecer 

publicamente para os não-ciganos como tal. Seria uma atitude de defesa, para 

não se sujeitar aos temores e desconfianças dos não-ciganos. 

 O homem cigano teria, portanto, o papel de, com relação à sociedade 

dominante, apresentar-se ao nível de relações concretas, materiais, 

assegurando a subsistência da família. Com relação à própria comunidade, 

ocupa o lugar tradicional de uma sociedade patriarcal – representa a autoridade, 

a decisão: é, de muitas forma, o senhor dos destinos, ao qual a mulher deve se 

submeter. 

 À mulher, por sua vez, cabe o papel de se relacionar simbolicamente com 

as sociedades dominantes, carregando no próprio corpo a imagem que afirma e 

garante a sobrevivência do grupo, não mais no nível estritamente material: ela é 

sempre a cigana, identificada como tal, que aparece como a senhora da magia 

e dos mistérios, marcas da cultura a que pertence. Em seu próprio corpo carrega 

os principais valores e expectativas do grupo: virgindade/fertilidade, fidelidade às 

tradições. Seu papel, que será exaltado na festa de casamento, tem duas 

dimensões: assume a responsabilidade tanto pela reprodução física do grupo 

como por sua reprodução simbólica. 

 Observamos então que a festa de casamento em si apresenta-se como a 

celebração da mulher, dessa vez expressa no corpo não de todas as mulheres, 

mas daquela que as simboliza – a noiva. Do branco usado na igreja ao vermelho 

do segundo dia do casamento, a transformação que ocorre significa a trajetória 
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que deve ser aquela de todas as mulheres ciganas. A tradição do branco ao 

vermelho significa o fim da virgindade e o início das responsabilidades de mulher, 

através da modificação operada no seu próprio corpo: hímen rompido ao qual 

corresponderão as camisas rasgadas no segundo dia; e através das marcas que 

carregará na mente: os rituais em torno desse acontecimento – a espera e a 

exibição do sangue. 

 A cor vermelha, a mesma que significa o sangue do fim da virgindade, é 

a cor, segundo as próprias ciganas, “essencialmente cigana”. Significa "alegria, 

virgindade, fertilidade, sorte – tudo de bom”. É a cor presente em todo o segundo 

dia do casamento –vestes da noiva, flores, bandeira, decoração – quando a 

menina se tornou oficialmente portadora da identidade cigana. Isto já a espera 

há muito tempo. A broska, com a qual as famílias celebram o noivado e o 

casamento de seus filhos, já vem envolta num pano vermelho, que a noiva usará 

ao assumir sua condição de cigana (e que será o seu primeiro lenço de casada). 

 José Carlos Rodrigues nos chama a atenção para a necessidade de se 

estudar a maneira pela qual cada sociedade força os seus indivíduos a fazerem 

determinados usos de seus corpos. A forma ostensiva como os ciganos, e em 

especial as ciganas, parecem se esforçar em significar com seus corpos torna 

oportuna as suas reflexões sobre o lugar que o corpo ocupa nas sociedades: 

"... é a sociedade em sua globalidade, e cada fragmento social em 
particular que decidem o ideal intelectual, afetivo, moral ou físico que a 
educação deve implementar nos indivíduos a socializar, e, tanto quanto 
no espírito, uma sociedade não pode sobreviver sem fixar no físico de 
suas crianças algumas similitudes essenciais que as identifiquem e 
possibilitem a comunicação entre elas.... Ao realizar este trabalho, a 
Cultura dita normas em relação ao corpo; normas a que o indivíduo 
tenderá, à custa de castigos e recompensas, a se conformar, até o 
ponto de estes padrões de comportamento se lhe apresentarem como 
tão naturais quanto o desenvolvimento dos seres vivos, a sucessão das 
estações ou o movimento do nascer e do pôr-do-sol". (RODRIGUES, 
1975. P.45) 
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 A princípio o Sr. João Pancetti apareceu para mim como mais um dos 

fascinantes personagens que habitam o centro de Campinas. Como todos 
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sabemos, o fotógrafo é quem escolhe o que irá mostrar ao mundo, o que as 

pessoas verão através do seu olhar. E este era, sem dúvida, um homem que eu 

gostaria de mostrar ao mundo. 

 Este personagem foi se constituindo para mim aos poucos como se a cada 

"clique" eu pudesse adentrar mais a sua alma e entender a sua natureza. 

 Chamou-me a atenção a sua reação diante da câmera. Ao me "ver" com 

uma câmera na mão ("ver", porque ele é praticamente cego), me chamou de 

forma desesperada e só após me aproximar e ouvi-lo por alguns minutos foi que 

pude compreender a razão de seu desespero. 

 Ele sacou de dentro de suas coisas uma foto notadamente bem antiga 

que retratava um casal. O estado da foto era lastimável; faltavam alguns 

pedaços, e em alguns lugares percebia-se um remendo grosso feito sem a 

preocupação de deixar a foto como nova, mas com a intenção de mantê-la 

inteira. 

 O Sr. João queria saber se eu poderia "consertar a foto" e começou a me 

contar a sua história. Disse que aquela era a sua esposa e que ele já não a tinha 

mais. A foto ficava pendurada num quadro na parede de sua casa, mas o quadro 

caiu e demorou um tempo até que ele percebesse que o cachorro já estava com 

ela na boca (por isso a foto se encontrava em tal estado). 

 Logo em seguida o Sr. José completou que a sua esposa não tinha 

morrido, mas que "ela não queria mais ele". 

 Até então não era claro qual a ligação entre a restauração da foto e o 

relacionamento do Sr. João com a mulher. Então ele balbuciou a frase que traria 

a toda aquela história um sentido: "Quem sabe se a foto ficar bonita de novo ela 

não volta a querer eu? Se ela ver que a nossa foto tá junto ela vai voltar a dormir 

comigo!" 

 A surpresa foi imediata. O Sr. João colocava na foto a projeção da sua 

vida real. Por onde quer que ele andasse, a foto ia com ele. Era como se, mesmo 

que a figura humana da mulher não estivesse ali, a sua essência se fizesse 

presente através da foto. 
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 Uma situação como essa é a própria materialização do que propõe 

Barthes: 

"Diríamos que a Fotografia sempre traz consigo seu referente, ambos 
atingidos pela mesma imobilidade amorosa ou fúnebre, no âmago do 
mundo em movimento: estão colados um ao outro, membro por 
membro, como o condenado acorrentado a um cadáver em certos 
suplícios; ou ainda semelhantes a esses pares de peixes (os tubarões, 
creio eu, segundo diz Michelet) que navegam de conserva, como que 
unidos por um coito eterno." 

 Ou seja, para seu João (como para muitos) a foto corresponderia à 

realidade do casal. Quem nunca viu a cena (ou mesmo foi parte dela) de uma 

briga de namorados em que um rasga a foto do outro? 

 Vale lembrar o filme tão assistido durante a década de 80 e início dos 90 

"De volta para o futuro" no qual um garoto viaja no tempo e interfere no passado 

de seus pais. A sua existência se dá por sua figura em uma fotografia. 

 A fotografia, em todos esses casos, seria a prova cabal da existência ou 

não de um objeto, de uma pessoa, de uma situação. 

 Para concluir a história do Sr. João, disse que não poderia restaurar 

aquela foto, mas que poderia fotografá-la e entregar a ele uma cópia da foto. 

 Duas semanas depois, voltei ao Centro da cidade e, literalmente, esbarrei 

no Sr. João. Quando mostrei a ele a foto, ele ficou extasiado. Ficou observando 

a foto por um bom tempo e, depois, com pesar, disse que a mulher tinha se 

separado dele. 

 Tentando consolá-lo perguntei quando ela tinha saído de casa, por que 

motivo... E ele me respondeu com a maior naturalidade: "Não, ela não saiu de 

casa, ela separou de mim na foto". 

 Foi então que ele contou que durante uma briga ela teria rasgado a foto 

de vez, mas que eu era uma enviada de Deus porque quando ele chegasse em 

casa com a nova foto ela perceberia que eles ainda estavam juntos. 

 A nova foto iria tomar neste caso o lugar da primeira e serviria (para o Sr. 

João) como evidência clara de que de alguma forma, em algum lugar, eles ainda 

estariam juntos. 



NO ESTÚDIO DO FOTÓGRAFO: 

UM ESTUDO DA (AUTO-)REPRESENTAÇÃO DE NEGROS LIVRES E 

ESCRAVOS NO BRASIL DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 

Sandra Sofia Machado Koutsoukos  

 

O tema 

 Alguns dos primeiros documentos iconográficos em que aparece a família 

negra no Brasil, em sua labuta ou descanso, são os trabalhos de artistas e/ou 

viajantes estrangeiros como Frans Post, Joaquim Cândido Guillobel, Jean 

Baptiste Debret, Maurice Rugendas, Thomas Ender etc., para mencionar apenas 

algumas das principais fontes – “parafotográficas”, como bem chamou-os 

Gilberto Freyre, pela pretensão de exatidão.1 Os artistas/viajantes/estrangeiros 

retrataram os escravos trabalhando, descansando, cantando, dançando, 

casando, fumando, apanhando – registraram o orgulho e a humilhação dos 

negros; registraram o que era, para eles, o pitoresco, o “exótico”, e nos legaram 

documentos iconográficos preciosos do nosso passado. Até que chegou aqui a 

notícia oficial da invenção de Daguerre; a “tal” que relatava, para espanto geral, 

ser possível a fixação de imagens “sem palheta nem lápis, sem preceitos 

artísticos nem dispêndio de horas e dias, (...), sem mover a mão, sem abrir os 

olhos e até dormitando, (...)”. 2 O daguerreótipo era um sucesso, pois 

proporcionava uma representação “precisa” da realidade. 

 Entretanto, a popularização da fotografia se deu quando da invenção da 

impressão da imagem em papel, mais barata, e da criação do negativo e da 

possibilidade de se obter diversas cópias de uma mesma fotografia. E a 

novidade, o retrato de corpo inteiro (popularizado por Adolphe Eugène Disdéri 

                                            
 Sandra S. M. Koutsoukos é doutoranda em Multimeios, no Instituto de Artes da Unicamp. 
1 FREYRE, Gilberto, VASQUEZ, Pedro & LEON, Fernando Ponce de. O retrato brasileiro; 
fotografias da Coleção Francisco Rodrigues 1840-1920. Rio de Janeiro, Fundação Nacional de 
Arte/Núcleo de Fotografia e Fundação Joaquim Nabuco/Departamento de Iconografia, 1983, 
p.18. 
2 Em MAUAD, Ana Maria. “Imagem e auto-imagem no Segundo Reinado”, em ALENCASTRO, 
Luiz Felipe de (org.), História da vida privada no Brasil 2; Império: a corte e a modernidade 
nacional. S.P., Cia. das Letras, 1997, pp.188-189. 
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na França), logo atravessou o oceano e se disseminou pelo Brasil na década de 

1860. Os formatos cabinet e carte-de-visite (este 6 x 9,5cm), que retratavam os 

personagens em plano médio, foram os mais procurados para representar as 

famílias ou grupos. O avanço da técnica fotográfica diminuiu rapidamente o 

tempo de exposição dos modelos e o valor das imagens; em pouco tempo, 

pessoas dos grupos sociais menos favorecidos também se viram em condições 

de “construir” a sua auto-representação, de se ter (se ver) retratadas da forma 

como queriam ser vistas e lembradas. A fotografia se tornara uma técnica a 

serviço de todos, um objeto de desejo que garantia a quem quisesse a 

possibilidade de possuir imagens e paisagens do mundo, imagens de amigos e 

parentes, imagens de conhecidos e de figuras importantes admiradas, e, 

sobretudo, a própria imagem. 

 O ato de ir ao estúdio do fotógrafo tornou-se rapidamente uma demanda 

do status. E a pose virou o símbolo da fotografia no século XIX. Antes de entrar 

no “salão da pose”, o cliente aguardava no “salão de espera”, onde observava 

as fotos emolduradas e dispostas pelas paredes, folheava os álbuns 

demonstrativos e conversava com o profissional para, enfim, captar a melhor 

pose, expressão, cenário e os melhores acessórios que caberiam à sua idéia de 

auto-representação. Os detalhes usados em uma cena constituem uma 

linguagem simbólica que torna inteligível a idéia que se queria passar. O 

ateliê/estúdio funcionava como camarim e palco, onde o fotógrafo era o diretor, 

e o cliente, o personagem. Roland Barthes comentou, em A câmara clara: 

“Diante da objetiva, sou ao mesmo tempo: aquele que eu me julgo, aquele que 

eu gostaria que me julgassem, aquele que o fotógrafo me julga e aquele de que 

ele se serve para exibir sua arte”. 3 

 E este estudo tem como tema investigar a possibilidade de pensar negros 

livres e escravos também como sujeitos do ato fotográfico. 

 

                                            
3 BARTHES, Rolan. A câmara clara. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1984, 5a. Impressão, 
p.27. 
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Fotos de negros livres 

 Gilberto Freyre escreveu, em Sobrados e Mucambos, sobre a 

popularização dos símbolos de distinção, como a bengala, o chapéu de sol, o 

guarda-chuva, a cartola e a luva, e o folclore que se criara em torno dessas 

insígnias, que, por muito tempo, eram de classe e de raça senhoris. Freyre 

ressaltou a reação do “povo” aos primeiros negros livres que apareceram em 

público vestidos como os brancos da sociedade: vaiaram-nos, gritaram “fora 

preto, fora carvão”, assobiaram e espirraram (uso português para insultar os 

negros).4 Além do preconceito à sua cor, foram vários outros os problemas que 

os novos cidadãos livres enfrentaram: problemas econômicos (de trabalho, de 

sobrevivência e de moradia), competição com a mão-de-obra livre, a família (ou 

grupo) muitas vezes dispersa(o) após sucessivas vendas etc. Mas eles 

contariam com as cumplicidades e solidariedades do corpo social a que 

pertenciam, e procurando, às vezes, comportar-se como a sociedade branca, 

tentavam também por ela serem aceitos. 5 

 O momento histórico exigia que além de ser livre, o liberto parecesse livre, 

para que ele conseguisse se esquivar dos estigmas da escravidão – não sendo 

esse um caso de aculturação, mas de estratégia de se fazer aceito e de 

sobrevivência. 

 Selecionei para análise três fotos de negros livres: 

A foto 1 (de Militão Augusto de Azevedo, S.P., 1879) 6 é 

o retrato de um casal de negros livres, que tentava 

“trilhar” seu caminho dentro daquela sociedade branca, 

exigente e racista. O casal fez-se fotografar como os 

casais brancos da sociedade, vestidos e penteados à 

moda européia. A mulher exibe a sua sombrinha e o 

homem o seu chapéu e, mais, ele adiantou um pouco o 

pé esquerdo e mostra, como quem não quer nada, seu 

                                            
4 FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos: Decadência do patriarcado rural e desenvolvimento 
do urbano. São Paulo/Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1951, 2a. edição, tomo II, 
p.708. 
5 MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser escravo no Brasil. S.P., Ed. Brasiliense, 1982, pp.205-206. 
6 Em MAUAD, Ana Maria, op. cit., p.206. 
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sapato de pessoa livre. Nada na sua roupa ou penteado os liga à sua origem 

africana; a única coisa que nos remete à sua origem, que os “denuncia”, é a sua 

cor. Não tenho indicação se as roupas lhes pertenciam. É possível que não. 

Muitos estúdios possuíam vestes para emprestar aos clientes; vestes que bem 

lhes serviriam, assim como os outros recursos da ambientação escolhida, para 

se fazer perenizar demonstrando abastança e/ou dignidade. 

 Nas fotos 2 e 3 (juntas; e sem 

referências) 7 temos dois homens com 

paletós de corte europeu, coletes, 

relógios de corrente presos aos coletes, 

guarda-chuvas, chapéu (apenas o da 

esquerda), sapatos lustrosos e cabelos 

partidos e penteados para o lado. Um 

se apóia a um gradil e o outro a uma 

coluna; um levanta o rosto com um certo orgulho e olha para um ponto à direita 

do fotógrafo, o outro encara com seriedade o profissional. Um é negro, o outro é 

branco; os dois são livres.  

 A foto 4 (de Carneiro & Gaspar, R.J., s/d) 8 é o retrato de D. Marcellina, a 

qual era uma ex-escrava e ex-mucama, que havia sido libertada pelo seu senhor, 

seu Antônio, de quem ela era amante. E nessa foto, como em tantas outras da 

época, aparece uma mulher vestida e penteada à moda européia, com seu 

leque. O leque era um detalhe importante, pois era um símbolo de distinção e 

frescura, cujo uso e manejamento corretos, através de um ritmo elaborado de 

gestos, denotavam que a elegante era afeita aos usos da sociedade. Para 

compor o cenário da foto, o fotógrafo escolheu uma ambientação rústica 

(também em moda no período). Tal retrato de D. Marcellina foi anexado ao 

processo de pedido de anulação de casamento (de 1887) movido pela esposa 

branca de seu Antônio, que o acusava de estar liquidando com a fortuna do 

                                            
7 Em SOUZA, Gilda de Mello e. O espírito das roupas; a moda no século dezenove. S.P., Cia. 
das Letras, 1987, p.124. 
8 Em SLENES, Robert W. “Escravos, cartórios e desburocratização: o que Rui Barbosa não 
queimou será destruído agora?”. Na Revista Brasileira de História, n. 10, S.P., ANPHU/ Marco 
Zero, março/agosto de 1985, p.175. Slenes, o autor do texto, afirmou não ter encontrado no 
processo dados explícitos de que, à época da foto, D. Marcellina já fosse uma liberta; sendo o 
mais provável que sim; risco que resolvi assumir. 
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casal, para bem manter a amante negra na Corte. E esse cartão-de-visita foi uma 

foto que ela possivelmente tirou para se ver/ter retratada na nova condição de 

mulher livre e poder presentear seus parentes e conhecidos (e seu amante). 

Essa foto representaria quase um passaporte para ressaltar o status de sua nova 

condição. Porém, tal retrato foi parar também nas mãos da esposa traída de seu 

Antônio e a fez agonizar de raiva da rival... Curioso é o olhar arregalado de D. 

Marcellina, um tanto assustado; teria sido aquela, quase com certeza, a primeira 

vez que a ex-escrava avistava um fotógrafo com a sua parafernália 

impressionante... 

 Nas fotos de negros livres, estes trataram de se fazer representar 

seguindo o padrão europeu da moda vigente na sociedade no período. Em tais 

fotos, não há nada que ligue as figuras representadas a algum tipo de trabalho 

ou profissão; as marcas de sua etnia africana (ou marcas de posse, de torturas, 

de doenças etc) caso houvessem, não aparecem; são fotos em que os estigmas 

da escravidão foram propositalmente ocultados. Vejamos agora as fotos de 

escravos. 

 

Fotos de escravos 

 Manuela Carneiro da Cunha, no texto “Olhar escravo, ser olhado”, 

referindo-se aos cartões/fotos do “exótico” de Christiano Junior, escreveu: 

 “Num retrato pode-se ser visto e pode-se dar a ver, alternativas que estão 

francamente ligadas à relação do retratado com o retratante. Quem encomenda 

uma fotografia mostra-se, dá-se a conhecer, esparrama-se pelo papel, a si e a 

seus atributos e propriedades, como gostaria de ser visto, como se vê a si 

mesmo no espelho. É o sujeito do retrato. Aqui o escravo é visto, não se dá a 

ver. (...)”. 9 

 Eu não concordo que o escravo, apesar de ser levado ao estúdio do 

fotógrafo e de posar como modelo, “não se dava a ver”. É certo que o seu retrato 

                                            
9 CUNHA, Manuela Carneiro da. “Olhar escravo, ser olhado”, em AZEVEDO, Paulo Cesar de e 
LISSOVSKY, Mauricio [et ali]. Escravos brasileiros do século XIX na fotografia de Christiano 
Junior, São Paulo, Ed. Ex Libris Ltda, 1988, p.XXIII. 
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era ali tirado, muitas vezes, para registrar as imagens do “exótico”; imagens que 

iriam satisfazer a curiosidade européia com relação a uma terra que havia ficado 

praticamente isolada do mundo até o início do século XIX. “Variada colleção de 

costumes e typos de pretos, cousa muito própria para quem se retira para a 

Europa”, dizia o anúncio de Christiano Junior no Almanaque Laemmert em 1866; 

10 mas tais imagens apresentavam uma visão um tanto romântica da escravidão, 

pois mostravam uma assepsia e ordem não constantes do dia-a-dia de trabalho 

real dos escravos. Os fotógrafos de “typos de pretos” da segunda metade do 

século XIX tentaram seguir o ideal de uma Corte que se pretendia modernizada, 

civilizada. Retrataram os negros com suas roupas, seus instrumentos de 

trabalho, suas marcas tribais, seu olhar assustado e profundo, mas trataram de 

colocar ordem nas ambientações, escolheram com cuidado o que iriam registrar; 

e usaram, como nas fotos de pessoas brancas ou de negros livres, o seu olhar 

europeizante; só que, no caso das fotos de escravos, os signos que distinguiriam 

sua classe social seriam outros. 

 Insistindo, Manuela C. da Cunha comentou: “Se o retrato do senhor é uma 

forma de cartão de visita, o retrato do escravo é uma forma de cartão postal: um 

quer descrever a pessoa, digna e singular, outro descreve o personagem, 

pitoresco e genérico”. 11 

 É certo que o retrato do escravo não lhe era destinado, porém em muitos 

deles podemos perceber os indícios de sua participação na construção daquele 

que poderia ser o seu retrato, através de sua indumentária típica (muitos se 

apresentavam com suas próprias roupas; um acordo com o fotógrafo, com 

certeza), seus instrumentos de trabalho, suas expressões, seus olhares, suas 

poses, seus penteados e suas cicatrizes étnicas. Na sua relação com o fotógrafo, 

este poderia permitir, facilitar, estimular ou mesmo tentar limitar ao escravo a sua 

habilidade de se comunicar, de participar como co-autor do (seu) retrato. E, 

apesar da assepsia e da ordem retratadas, a condição de escravo não era 

mascarada; a essência da escravidão era ali exposta... 

                                            
10 Em AZEVEDO, Paulo Cesar de e LISSOVSKY, Mauricio [et ali]. op.cit., s.n.p. 
11 CUNHA, Manuela Carneiro da. op. cit., p.XXIV. 
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 Selecionei cinco fotos de escravos 

domésticos e de escravos/modelos do “exótico”: A 

foto 5 (de João Ferreira Villela, Recife, c.1860) 12 

retrata a ama Mônica, que fora levada até o estúdio 

pelos seus senhores, que queriam uma foto da 

ama, ricamente vestida e ataviada, junto ao menino 

por ela criado. O luxo da ama expunha em público 

a riqueza da casa, mas escondia, na maioria das 

vezes, uma história de separação e de dor. Uma 

história que não era contada, mas que era 

adivinhada. Inocente nessa história toda, o menino 

(vestido de homenzinho) recostou a cabeça e as 

mãozinhas na sua mãe-preta. Ela era coisa sua, por afeto e, mais tarde, por 

herança. E o que me chama a atenção nessa foto é que, apesar de Mônica ter 

sido vestida com toda uma parafernália de riqueza, e de não ter ido até lá por 

livre vontade, ela não se intimidou perante a máquina esquisita e conseguiu dar 

a sua contribuição pessoal, através da sua expressão, do seu olhar sofrido, que 

encara fundo a máquina e que parece nos contar a sua história. O luxo não 

conseguiu mascarar a condição humilhante da escrava e ela participou na 

construção da sua imagem naquele processo. O rosto de Mônica é o seu retrato, 

assim como o ombro que quase escapa do vestido e as mãos grossas encolhidas 

e de veias altas. E o fotógrafo não retocou o registro porque não quis, não pediu 

que ela se portasse de outra maneira, ou que desviasse o olhar porque também 

não quis; e foi aí que ele conseguiu fazer uma foto tão tocante. 

 Na foto 6 (Anônimo, Bahia, c. 

1860) 13 os dois escravos representados 

foram levados ao estúdio para fazer 

“figuração” na foto da rica senhora 

baiana. As cadeirinhas eram sempre 

carregadas por dois escravos 

                                            
12 No epílogo da História da vida privada no Brasil 2, op.cit,. p.438. 
13 Em LAGO, Pedro Corrêa do e FERNANDES JUNIOR, Rubens. O Século XIX na fotografia 
brasileira; coleção Pedro Corrêa do Lago. Fundação Armando Alvares Penteado, [c.2000], p.59. 
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uniformizados, escolhidos entre os de melhor figura da senzala. Dessa forma, a 

senhora expunha em público a sua condição social. Curioso o contraste entre as 

atitudes dos dois cativos – o da direita mantém uma pose descontraída, meio 

displicente, até cruzou a perna, e o da esquerda com uma postura e expressão 

tão subservientes. 

 Uma característica interessante e que pode 

ser ressaltada nas fotos “exóticas” de escravos 

feitas em estúdios é que as escravas eram sempre 

retratadas bem vestidas, na maioria das vezes com 

suas roupas típicas africanas, seus colares, 

pulseiras e anéis, penteados e adornos de cabeça 

(foto 7, de Alberto Henschel, Salvador, 1885); 14 já 

os homens raramente eram retratados em trajes 

típicos africanos, mas sim muitas vezes com seus 

andrajos rasgados ou, quando muito, vestindo 

paletó e calças de corte europeizado, como o 

barbeiro da foto 8 (de Christiano Junior, R.J., 

c.1866) 15 – o dito barbeiro exibe com orgulho seu 

instrumento de trabalho (o pente e a tesoura) e a 

sua profissão. Ser representado com seu 

instrumento de trabalho denotava certa habilidade 

para determinada profissão, o que representava 

distinção. E era motivo de orgulho entre os cativos 

o ter uma profissão, não ser escravo de trabalho 

pesado, “pau” para toda obra, pois a profissão 

representava uma possibilidade de fazer economia 

para comprar a própria alforria. E motivo de orgulho 

maior ainda era o ser um barbeiro, o que lhe dava 

um certo status entre os negros escravos, pois 

muitos barbeiros representavam a única ajuda “médica” com que os escravos e 

                                            
14 Em FERREZ, Gilberto. A fotografia no Brasil, 1840-1900. Rio de Janeiro, FUNARTE: Fundação 
Nacional Pró-Memória, 1985, 2a. edição, p.137. 
15 Em AZEVEDO, P.C. e LISSOVSKY, M. [et ali]. op.cit., prancha 66. 
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as pessoas pobres podiam contar; os barbeiros atuavam como cirurgiões-

dentistas, aplicavam sangrias e sanguessugas etc.16  

 Na última foto que selecionei, a 9 (de August 

Stahl, c.1865), 17 o fotógrafo do “exótico” optou por 

retratar o modelo em plano americano e fazer uso 

de um fundo liso para ressaltar e valorizar a imagem 

do cativo de tronco nu; e este se deu a ver, foi o 

sujeito do retrato, conseguiu mostrar o que era: sem 

dúvida, um escravo, com um olhar cheio de 

dignidade e um rosto impressionante, marcado não 

só pelas cicatrizes de sua etnia africana, mas pela 

humilhação, pela dor e, quem sabe, por quantas 

saudades. Se o corpo do escravo era uma propriedade, sua personalidade não 

era. Mais uma história triste, no meio de tantas outras; mais um pedaço da nossa 

história. Mais uma foto tirada como registro do “exótico”, como documento 

etnográfico; mais um exemplo de “typo de preto, cousa muito própria para quem 

se retira para a Europa”.  

 Enfim, nas fotos de escravos, a ambientação escolhida reiterava a 

dominação, mas também podia exibir o papel do cativo dentro da sua classe, 

quando representava a ama-de-leite com o seu menino branco, os carregadores 

com a cadeirinha, a escrava doméstica com a sua tesoura de costura, o barbeiro 

com seus apetrechos etc. Antes da fotografia, os pintores retrataram os negros 

fazendo parte da paisagem das cidades e do cotidiano dos lares. Já no estúdio 

do fotógrafo o sujeito poderia dar o sentido da foto, dependendo  do  fotógrafo, 

de qual era a sua intenção, da relação do modelo com o fotógrafo, e da 

disposição do modelo em “se dar a ver” – como, por exemplo, na diferença do 

papel dos modelos em fotos como a dos escravos com a cadeirinha, na qual eles 

até expressam uma atitude pessoal, mas foram ali colocados para fazer parte da 

ambientação escolhida para o retrato da senhora; e as fotos 7 e 9, nas quais 

tanto a baiana quanto o escravo com marcas étnicas e tronco nu, também 

                                            
16 KARASCH, Mary. A vida dos escravos no Rio de Janeiro 1808-1850. São Paulo, Cia. das 
Letras, 2000, p.279. 
17 Em LAGO, Pedro Corrêa. op. cit., p.46. 
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imobilizados pela codificação da pose, tiveram a sua figura aproximada da 

câmara e, retratados com um fundo neutro, encararam a máquina e “tomaram 

conta” de suas fotos, foram definitivamente os sujeitos dos seus retratos. 
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CARNAVAL, ETNOGRAFIA E FOTOGRAFIA: DIMENSÕES RITUAIS NA 

OBRA DE ARTHUR OMAR 

João Martinho de Mendonça 

 

Apresentação 

 O presente texto faz parte de um ensaio desenvolvido para o curso 

“Fotografia e Ciências Humanas”, ministrado no Departamento de Multimeios do 

Instituto de Artes da Unicamp pelo Prof. Dr. Fernando Cury de Tacca (1o 

sem/2001). Neste período, pude utilizar as idéias de David Tomas sobre o “ritual 

fotográfico” (junto à obra fundamental de Vilém Flusser sobre a fotografia) para 

pensar nas abordagens fotográficas de Arthur Omar (junto às formulações 

textuais de Roberto Da Matta sobre o Carnaval) [contato: 

bragamw@yahoo.com.br] 

 

Antropologia da face gloriosa 1 

 Dois propósitos servirão de fios condutores nesta incursão pela obra 

homônima de Arthur Omar: 

1. Apresentar sumariamente o conteúdo do livro mostrando como o trabalho 

fotográfico aí exposto relaciona-se ao sentido ritualístico2 da fotografia, 

da etnografia e do carnaval brasileiro; 

2. enfocar algumas proposições escritas pelo autor oferecendo como 

contraponto textos de um antropólogo do carnaval e de um filósofo da 

fotografia (Roberto da Matta e Vilém Flusser). 

                                            
1 Omar, Arthur. Antropologia da face gloriosa, São Paulo, Cosac & Naify Edições, 1997. (as 
demais referências completas dos autores doravante utilizados encontram-se no final.) 
2 O esquema dos rituais aqui utilizado se origina da obra de Arnold Van Gennep, retomada por 
Roberto da Matta e por David Tomas. Fernando de Tacca adotou o mesmo para abordar o 
trabalho fotográfico de José Medeiros acerca de um ritual de iniciação no Candomblé (ver 
Studium 7). 
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 Não se propõe uma aproximação estética, o que já está posto no texto de 

Ivana Bentes “Arthur Omar: o êxtase da imagem” (parte integrante do livro em 

pauta). Essa autora procura, também, tecer conexões e reflexões acerca de 

vários outros trabalhos do autor. 

 Trata-se aqui de pensar no sentido propriamente etnográfico e ritualístico 

das fotografias tomadas no carnaval. Os textos de Arthur Omar são tidos como 

parâmetros que permitem esta aproximação. São eles “Teatro de operações: 

ritos em torno do zero” (conjunto de textos curtos) e “Foto-gnose” (pequeno 

artigo). Aparecem antes da seqüência das “faces gloriosas” constituída por 161 

fotografias em grande formato (uma por página) acompanhadas de um pequeno 

título abaixo da imagem (os títulos e os textos encontram-se também vertidos ao 

inglês). A rigor, apenas 70 fotografias correspondem plenamente ao sentido da 

abordagem proposta. São aquelas nas quais o foco e os contornos não oferecem 

muita nitidez, gerando imagens bastante diferencidadas dos retratos comuns. 

 Na “apresentação” 3 encontram-se sintetizadas as principais idéias 

norteadoras do trabalho que aparecem mais desenvolvidas nos textos do autor 

acima mencionados. Trata-se de definir o que são as faces gloriosas, qual o 

projeto (e os meios) para a exploração das mesmas, qual o método de 

abordagem empregado e quais os resultados alcançados: 

“A antropologia da face gloriosa é um projeto de exploração exaustiva 
do rosto humano, em seu transe carnavalesco. (...) São faces que 
vivem atitudes de passagem, correspondendo a sentimentos que estão 
acima do normal, evocações de períodos míticos e selvagens. (...) 

A antropologia da face gloriosa procura estudar ‘cientificamente’ estes 
sentimentos, à maneira de uma antropologia debruçada sobre o 
bárbaro, o difuso, o transversal da nossa realidade de brasileiros. Mas 
como são gloriosos (os sentimentos), é necessária uma ciência 

ligeiramente diferente do normal para abordá-los. Daí a fotografia. (...)” 

O gesto básico da nossa pesquisa é retirar cada face do seu contexto 
original, e deixá-la viver por si mesma, com sua carga de ambigüidade 
e mistério. (...) Nesta antropologia, quanto maior é o trabalho técnico 
de dilaceração dos contrastes, explosão da granulação, recorte e 
superposição das camadas, reenquadramento sucessivo através de 
recopiagens e aberração de espaço circundante, tanto mais arcaica é 
a música que se faz ouvir através do enigma visual resultante.” 

                                            
3 Omar, Arthur. p. 7. 
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 Identificar “faces gloriosas” significa, para Arthur Omar, entrar “em fase” 

com elas tornando-se (o fotógrafo) também glorioso: 

“(...) uma face gloriosa, a reagir por sim-patia ultra-veloz, vibrando no 
mesmo registro que o seu objeto. O ato fotográfico como gnose. Uma 
foto-gnose.” 

 O resultado é um mergulho fotográfico numa multidão de rostos em plena 

manifestação carnavalesca. 

“(....) Na revelação de cada foto, uma larga margem de Brasil se revela 
e se cristaliza definitivamente. Dando-se à contemplação sob a forma 
de uma face enigmática. (...) O Brasil é a soma das faces gloriosas que 
ele possa sustentar. (...)”. 

 Deve-se notar, ainda, que no fim desta apresentação é feita uma menção 

à Santa Teresa d’Ávila (como especialista em faces gloriosas). Trata-se de 

pensar a galeria de retratos da “antropologia da face gloriosa” como se fosse 

uma das moradas da alma (comparada pela santa a um castelo com vários 

aposentos ou moradas cuja sucessão indica aperfeiçoamento espiritual) onde as 

imagens fotográficas representariam estados ancestrais perdidos... 

          

 

A re-carnavalização nas fotografias de Arthur Omar 

 Veja-se rapidamente quatro exemplos das “faces gloriosas”, intituladas 

respectivamente “Leite zulu para harmonia química nacional”, “O minotauro”, 

“Rainha da noite com alfinete de luz” e “Homem tentando parar o trem com as 

pálpebras” 4. 

                                            
4 Omar, Arthur. Respectivamente pp. 37, 109, 111 e 149. 
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1. “Leite zulu para harmonia química nacional” [Ver em Studium 9] 

 Nesta primeira face pode-se projetar no sorriso da personagem negra o 

tipo de sentimento glorioso de que fala seu autor. O ligeiro deslocamento desta 

face (ou do gesto do fotógrafo?) cria um efeito repetitivo e análogo (tanto ao 

sorriso como ao branco dos olhos) em todos os pequenos pontos luminosos 

(talvez pontos-pedras brilhantes de uma fantasia) que se tornam meia-luas 

riscadas. A pulsão de deciframento do espectador diante da imagem responde 

ao efeito pretendido pelo autor: criar um “enigma visual”. Assim, tanto o 

deciframento (dos códigos envolvidos) como a imaginação fantasiosa 

(impressões pessoais) são estimulados. 

 O título sugere idéias de uma ancestralidade distante (“zulu”) e de uma 

nacionalidade atual acompanhadas de “harmonia química” (que remete à 

notoriedade do efeito visual quimicamente constituído). O leite como símbolo da 

brancura vista nos sorrisos multiplicados pode corresponder à “luz interior” da 

personagem com a qual o fotógrafo teria se harmonizado projetando, neste 

sentimento alegre e festivo, a base para uma “harmonia nacional”. O 

investimento dramático do fotógrafo, no sentido da exaltação e do enaltecimento 

da herança africana no Brasil, parece claro neste caso. 

2. “O minotauro” [Ver em Studium 9] 

 Vê-se também uma personagem negra que, contrariamente à anterior, 

não está sorrindo explicitamente. A metade esquerda do quadro é totalmente 

obscura, contrastando com o branco da outra metade (metade touro, metade 

homem?). Vêse branco na altura dos olhos e do nariz até a boca, também 

deslocados (ou desfocados), e uma espécie de tromba (ou chifre?) pende do 

lado direito da cabeça. O sentimento glorioso aqui é mais sombrio, verdadeiro 

tormento (o minotauro mora num labirinto e devora adolescentes virgens). O 

título evoca, desta vez, a ancestralidade grega e é uma pura projeção simbólica 

sobre a imagem fotográfica resultada. 

3. “Rainha da noite com alfinetes de luz” [Ver em Studium 9] 
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 Volta o sentimento glorioso associado ao sorriso branco, agora de uma 

personagem de pele mais clara. Fala-se de uma ancestralidade imperial 

(“rainha”) como referência ao ornamento transfigurado (desfocado) em coroa. 

Novamente o contraste entre luz e sombras (“noite” e “luz”) que pode remeter, 

tanto às etapas do processo fotográfico, como ao brilho da noite de carnaval. Os 

“alfinetes de luz” sobre o lado direito do nariz podem ser resultados de riscos 

acidentais no negativo apontando, de qualquer modo, ao trabalho técnico da 

revelação em sua concretude físico-química, referência implícita diante da 

conotação simbólica proposta pelo título: ornamento luminoso de uma rainha 

(“alfinete de luz”). 

4. “O homem tentando parar o trem com as pálpebras” [Ver em Studium 

9] 

 O sentimento glorioso, neste caso, não está ligado ao sorriso. São 

enfatizados aqui os sentidos da visão mas, muito provavelmente, de uma visão 

interiorizada (emoção de quem abre e fecha pálpebras repetidamente). O 

movimento dos olhos (explicitamente destacado na fotografia) invoca, através do 

título, uma força descomunal (sobrenatural?) capaz de parar um “trem” (palavra 

que pode ser associada a um certo passado nacional). A face, de pele clara, 

apresenta uma expressão suave na qual o movimento das pálpebras está 

ressaltado, como se vê, tanto na imagem como no título que bem lhe 

corresponde. (O efeito visual obtido na região dos olhos pode ter sido devido ao 

uso de baixas velocidades de obturação em situações noturnas sem uso de 

flash. Há a possibilidade, ainda, de que tenha havido uma acentuação do mesmo 

através de “máscaras” efetuadas no processamento laboratorial.) 

 Pode-se perceber, a partir dos esboços analíticos apresentados, o modo 

como os títulos e o processamento da impressão fotográfica contribuem para 

uma espécie de re-carnavalização. Ambos “atacam” a imagem, ou melhor, 

“brincam” com ela, seja acentuando concretamente os contrastes e demais 

efeitos visuais obtidos no negativo, seja investindo dramática e simbolicamente 

sobre todas as imagens obtidas usando, para isto, palavras que procuram definir, 

à maneira fantasiosa e humorística do carnaval, o que pode ser cada uma destas 
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“faces” (cada espectador, evidentemente, poderia criar o “seu” próprio título para 

cada uma delas). 

 Embora os títulos e suas relações com as fotografias pudessem receber 

uma atenção mais detida espera-se, daqui em diante, analisar outros aspectos 

deste trabalho de Arthur Omar, concentrando maior atenção nos aspectos 

“antropológicos” das fotografias ou seja: no método utilizado para a captação e 

nas proposições escritas do autor. Há que se lembrar, em tempo, que estas 

fotografias foram tomadas entre 1973 e 1996 (única referência temporal, que 

aparece no texto de Ivana Bentes) tendo já participado de duas exposições (1984 

e 1993) antes de serem compiladas no formato “livro”. 

 É a partir deste último (pela parte que toca – e provoca – as “ciências 

humanas”) que a aproximação aqui tentada (entre antropologia e arte 

fotográfica) se justifica. Nesta perspectiva, o maior mérito do trabalho fotográfico 

de Arthur Omar consiste em fazer coincidirem os três planos rituais (do carnaval, 

da etnografia e da fotografia) sob um mesmo eixo de liminaridade (relativo a 

situações rituais intermediárias nas quais a ordem estabelecida fica suspensa). 

 

1. Rito de Carnaval 

 As situações carnavalescas são um momento propício, segundo Arthur 

Omar, para a liberação dos estados gloriosos (veja-se também a definição das 

“faces gloriosas” na apresentação do autor transcrita anteriormente): 

“(...) Esses estados representam experiências e posições infinitamente 
mais complexas e refinadas do que o que se experimenta no cotidiano, 
e no mundo dos ‘papéis’ em geral, inclusive no que está previsto no 
mundo da cultura. (...)” 5 

 Esta oposição entre o “mundo cotidiano” e as situações carnavalescas 

aparece também nos textos do antropólogo Roberto da Mata sobre o Carnaval 

intitulados “O carnaval como um rito de passagem” e “Carnavais, paradas e 

procissões”. Embora Arthur Omar não se refira ao carnaval como um rito, usando 

o termo “passagem” apenas para falar das “faces gloriosas”, parece evidente 

                                            
5 Omar, Arthur. p. 25. 
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que as definições de Roberto da Mata se aproximam das proposições escritas 

pelo artista-fotógrafo. Para o antropólogo: 

“(...) O foco do rito de carnaval parece ser o conjunto de sentimentos, 
ações, valores, grupos e categorias que quotidianamente são inibidos, 
por serem problemáticos. Aqui o foco é o que está nas margens, nos 
limites e nos interstícios da sociedade.(...)” 6 

 Assim, o carnaval opera uma inversão (do cotidiano) cujos mecanismos 

podem ser claramente observados, segundo Roberto da Mata, no 

comportamento, nas relações entre os sexos e nas fantasias. 

 Deve-se notar, no entanto, uma diferença básica que separa as posições 

destes autores: a riqueza dos sentimentos inibidos quotidianamente e 

manifestados no carnaval aparece exaltada e enfocada de maneira exclusivística 

num caso e no outro, como termos (e inversões) dentro de uma análise 

estrutural. A grosso modo pode-se dizer que o sentimento e a paixão pelo 

carnaval predominam para um enquanto que para o outro, interessa pensar mais 

“racionalmente” o significado das festas de carnaval. 

 Veja-se, por exemplo, como a idéia de “transe carnavalesco” 

representando “experiências infinitamente mais complexas e refinadas”, estando 

relacionadas até mesmo à uma concepção religiosa mais ampla aparece, no 

tratamento dado pelo antropólogo, como um atributo das inversões de 

comportamento e das relações entre sexos: 

“(...) O ‘transe carnavalesco’ pode ser notado quando as pessoas são 
virtualmente possuídas pelo ritmo e música e parecem perder o 
controle do seu próprio corpo, especialmente em fins de bailes, quando 
a ‘animação’ é maior. (...) De modo simplístico e como hipótese pode-
se dizer que as mulheres estariam mais sujeitas ao ‘transe 
carnavalesco’ porque no cotidiano, elas são elementos importantes, 
mas não ideologicamente reconhecidos na estrutura social. O transe 
assumiria, assim, no carnaval brasileiro, um aspecto 
fundamentalmente agressivo, conforme a inversão descrita acima para 
a conduta feminina, fazendo parte de uma mesma síndrome do estado 
liminar criado pelo festival.” 7 

                                            
6 Da Mata, Roberto (b). p. 56. 
7 Da Matta, Roberto (a). p. 38. 
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 Pensar as festas de carnaval como um rito de passagem implica, para o 

antropólogo, num reconhecimento da relação dialética entre a “festa” e o 

“cotidiano”: 

“É no ritual, pois, sobretudo no ritual coletivo, que a sociedade pode ter 
(e efetivamente tem) uma visão alternativa de si mesma. Pois é aí que 
ela sai de si própria e ganha um terreno ambíguo, onde não fica nem 
como é normalmente, nem como poderia ser, já que o cerimonial é, por 
definição, um estado passageiro. (...) É o rito, então, o veículo da 
permanência e da mudança. Do retorno à ordem ou da criação de uma 
nova ordem, uma nova alternativa. 

 (...) O mito e o ritual seriam, desse modo, dramatizações ou maneiras 
cruciais de chamar a atenção para certos aspectos da realidade social, 
facetas que, normalmente, estão submersas pelas rotinas, interesses 
e complicações do quotidiano. (...)” 8 

 Assim, o carnaval pode ser visto como um rito de liminaridade por 

excelência marcando a passagem do ano. Suas inversões ganham sentido ao 

se pensar no período posterior a ele: o período de trabalho que se inicia 

definitivamente. Da “liberdade” do carnaval surge, na seqüência, a restauração 

da “ordem”, assegura-se daí o ciclo do calendário católico. Um exemplo de 

implicação cotidiana do sentido do carnaval como rito de passagem: casamentos 

muitas vezes terminam ou se iniciam com ele. De outro modo, imaginam-se 

decisões inovadoras e novos projetos visando mudar a situação dos sujeitos. 

 Do “sonho de carnaval” à “realidade cotidiana comum” (aqui a importância 

da “reagregação”) surge um dos elos da dinâmica proposta por Roberto da Matta 

entre os carnavais, as paradas e as procissões (representando, 

respectivamente, o povo, o estado e a igreja) como partes de um mesmo mundo 

ritual relacionado dialeticamente com a sociedade secular da qual se nutre: 

“(...) Os rituais dizem as coisas tanto quanto as relações sociais 
(sagradas ou profanas, locais ou nacionais, formais ou informais). Tudo 
indica que o problema é que, no mundo ritual, as coisas são ditas com 
mais veemência, com maior coerência e com maior consciência. Os 
rituais seriam instrumentos que permitem maior clareza às mensagens 
sociais.” 9 

 Embora Arthur Omar não partilhe desta perspectiva, como ficará claro 

adiante, nada impede que suas fotografias dos estados gloriosos (e passageiros) 

possam encontrar eco, como se pôde ver, nas idéias do carnaval como rito de 

                                            
8 Da Matta, Roberto (b). pp. 33, 35. 
9 Da Matta, Roberto (b). p. 69. 
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passagem. Pode-se dizer, de qualquer modo, que o trabalho fotográfico em 

pauta talvez seja uma maneira bem interessante de responder às questões 

seguintes levantadas pelo antropólogo: 

“(...) Por que o mundo brasileiro não se transforma permanentemente 
num carnaval? Não num desfile perpétuo, mas num gozo 
constante da criatividade, do encontro, e, sobretudo da liberdade? (...)” 
10 

 

2. Rito fotográfico 

 David Tomas compara as técnicas mágicas estudadas por Arnold Van 

Gennep com a técnica fotográfica (usando a noção de “contágio”). O esquema 

dos rituais (de Gennep) leva-o a considerar o processo fotográfico como uma 

cerimônia cultural particular funcionando, por meio da equação visual que é 

operada, como um símbolo de permanência para o sujeito. Um “símbolo secular 

da eternidade” 11. A pessoa, como presença contínua no tempo, ganha um novo 

status com a fotografia, passa a existir como memória visual (e não mais apenas 

como presença). Trata-se, pois, de um rito de “transição social” baseado nas 

transformações da luz em meios óticos e químicos. 

 Esta interpretação não está longe da concepção de Arthur Omar, que 

assim se exprime: 

“(...) Na revelação está implícita a mudança de um estado, um rito de 
passagem, um corte radical entre o que era latente e o que vai se 
manifestar a nós num tempo subseqüente.” 12 

 A contradição cognitiva, fundamental para David Tomas, a saber: “entre a 

construção mental da permanência e disjunção visual entre os estados 

momentâneos” 13, encontra na fotografia uma resposta, uma mediação 

poderosa. Nas fotografias das “faces gloriosas” tal problema se coloca de outro 

modo: como permanência dos estados momentâneos e não (como no sentido 

tradicional) permanência oposta à passagem dos estados momentâneos. 

                                            
10 Da Matta, Roberto (b). p. 33. 
11 Tomas, David. p. 5. 
12 Omar, Arthur. p. 26. 
13 Tomas, David. p. 6. 



STUDIUM 9  63 

 Pode-se então entender o “soltar ao invés de captar” 14 e a fluidez dos 

contornos (ao invés de sua fixação) no trabalho de Arthur Omar. É o que dá às 

imagens das “faces gloriosas” sua própria dinâmica como representação de 

estados passageiros. Ao plano do rito de carnaval (estado liminar) somam-se as 

marcas da liminaridade no rito fotográfico (os traços evidentes da revelação). A 

estrutura de significação se harmoniza num mesmo eixo potencializando a 

expressão dos estados passageiros na forma fantasmagórica fixada nas 

fotografias. 

 Em outras palavras, o mesmo tipo de inversão dos comportamentos 

verificada no carnaval se repete no comportamento do fotógrafo: o sentido 

tradicional do retrato é invertido, não se quer “eternizar” o sujeito pela fixação de 

seus contornos mas antes, fixar “estados passageiros” através do esgarçamento 

dos contornos previsíveis (estes que remetem à identidade da pessoa). Nos 

títulos criados dá-se o mesmo movimento de inversão: não identificar, dar 

nomes, datas ou lugares mas projetar fantasias, brincar com imagens em (e 

conforme a) atitude carnavalesca. 

 Por outro lado, o gesto básico da pesquisa de Arthur Omar, que é: 

“retirar cada face de seu contexto original, e deixá-la viver por si 
mesma, com sua carga de ambigüidade e mistério” 

 Aproxima-se da maneira antropológica de pensar o ritual (e o mito), 

segundo Roberto da Matta: 

“O mecanismo de separação parece básico no processo de ritualização 
(...) separação e inserção do elemento num novo contexto. (...)” 15 

 O rito fotográfico, portanto, ao separar a imagem de sua identidade (o 

referente) opera a transição do sujeito a um novo plano, que lhe confere 

“eternidade” como instante passageiro (“glorioso”) representativo do “transe 

carnavalesco” (lampejos de “êxtase”, do “sair de si”: “viver por si mesma”). 

 Deve-se notar que embora as idéias propostas por David Tomas sirvam 

perfeitamente para pensar o trabalho fotográfico de Arthur Omar, a ritualização 

                                            
14 Omar, Arthur. p. 31. “(...) A fotografia não é uma arte de captar, ao contrário, é uma arte de 
soltar. (...)” 
15 Da Matta, Roberto (b). p. 64. 
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do processo fotográfico, para este último, acaba apontando a uma direção 

inversa daquela sugerida pelo primeiro. O processo “polaroid”, para David 

Tomas, ao permitir a comparação do sujeito com sua própria imagem 

imediatamente após a tomada da mesma, implica na “possibilidade de uma 

atitude crítica na confrontação direta do fotógrafo com o sujeito fotografado” 16. 

No caso das fotografias de Arthur Omar ocorre algo diferente: 

“(...) Aliás, o segredo desta antropologia é que ninguém fica sabendo 
de nada. (...)” 17 

 O ato fotográfico (breve confronto de olhares) parece ser a única relação 

travada com o sujeito que é fotografado. Esse único instante é, para o fotógrafo, 

glorioso, “mesmo que esse outro nunca fique sabendo de nada”: 

“(...) Tudo se dá como uma troca, secreta, que acontece, mas fica em 
segredo. Revelar a fotografia não revela o segredo do instante de 
glória, quando bateram êxtase contra êxtase, disparando a fagulha. 
Estados velozes, vertiginosos, brevíssimos, reais.  Porém mais curtos 
do que o tempo que a consciência levaria para formulá-los. (...)” 18 

 Faz-se necessário, desta vez, distinguir o rito etnográfico (a importância 

desta “troca” com o sujeito) da “antropologia da face gloriosa” de maneira a 

esclarecer um pouco mais o tipo de confronto estabelecido entre fotógrafo e 

fotografado. 

 

3. Rito etnográfico 

 Para tanto sugere-se substituir a noção de “observação participante” pela 

de “(observ)ação participante” pois, para o artista-fotógrafo, o processo de 

revelação está para além do “instante glorioso” (quando se dá a tomada) e 

fotografar, neste caso, não eqüivale necessariamente a “observar”. É como se a 

medida entre observação e participação (dupla exigência da moderna etnografia) 

pendesse quase totalmente para o segundo fator. Nas palavras de Arthur Omar: 

“(...) Às vezes, num filme de 36 chapas, eu abordava 36 pessoas 
diferentes. (...) Não se trata de um investimento da visão, a rigor, nesse 

                                            
16 Tomas, David. p. 23. 
17 Omar, Arthur. p. 24. 
18 Ibid. 



STUDIUM 9  65 

tipo de trabalho não há nada para ver. É mais uma questão de rítmica 

vibracional, bater na mesma freqüência. (...)” 19 

 O fotógrafo torna-se “folião”, ele participa efetivamente do carnaval. Mas 

não participa como fotógrafo do carnaval (estes vendem seu trabalho para 

revistas semanais e outras, são as fotos que ressaltam o contorno, a nitidez e o 

brilho dos corpos) e sim como mascarado em busca de rostos: 

“(...) Na antropologia da face gloriosa, a câmera só deve ser segurada 
junto ao rosto, apertada contra ele. Tudo começa com essa base tátil, 
a consciência da própria face em ação naquele momento, a câmera 
como máscara. Uma cara que sai à caça de outra cara.(...)” 20 

 Embora o autor pareça não diferenciar etnografia e antropologia (a grosso 

modo “estar no campo” e “refletir sobre tal experiência”) pode-se dizer que sua 

participação nas festas de carnaval se constitui em atitude etnográfica ou, 

melhor, foto-etnográfica. E aqui, enfim, os três planos rituais (carnaval, fotografia 

e etnografia) parecem coincidir, completando o eixo dos estados de liminaridade. 

Nesse período (e antes da revelação) talvez as “faces”, realmente, “vivam por si 

mesmas” envoltas na ambigüidade própria do contexto carnavalesco. Uma vez 

daí retiradas (sendo novamente ritualizadas no processo de revelação e de 

impressão) é que almejam tornarem-se “antropologia da face gloriosa” (fora do 

campo). 

 A passagem seguinte, escrita pelo antropólogo Roberto da Matta, ajuda a 

complementar este raciocínio e indica (embora situe-se num campo diverso) 

aquilo que, na “antropologia da face gloriosa” é levado às últimas conseqüências. 

Trata-se das impressões que formam o processo denominado “anthropological 

blues”: 

“Afinal, tudo é fundado na alterilidade em antropologia: pois só existe 
antropólogo quando há um nativo transformado em informante. E só 
há dados quando há um processo de empatia correndo lado a lado. (...) 
Em antropologia, é preciso recuperar esse lado extraordinário das 
relações pesquisador/nativo. (...)” 21 

 A “antropologia da face gloriosa” é uma aposta bem sucedida nesse “lado 

extraordinário”. O “processo de empatia” de que fala o antropólogo se ajusta ao 

                                            
19 Omar, Arthur. p. 19. 
20 Omar, Arthur. p. 22. 
21 Da Matta, Roberto (c). pp. 34, 35. 
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método do fotógrafo, a “sim-patia ultraveloz” ou a “rítmica vibracional”. Tal 

método, por sua vez, se ajusta igualmente à situação abordada: o carnaval. Nas 

palavras de Roberto da Matta: 

“(...) o mundo do carnaval é o mundo da conjunção, da licença e do 
joking; vale dizer, o mundo da metáfora. Da união temporária e 
programada de dois elementos que representam domínios 
normalmente separados e cujo encontro é um sinal de anormalidade. 
Os personagens do carnaval não estão relacionados entre si por meio 
de um eixo hierárquico, mas por simpatia e por um entendimento vindo 
da trégua que suspende as regras sociais do mundo da plausibilidade: 
o universo do quotidiano.” 22 

 Eis um outro possível esclarecimento sobre a atitude “simpática” do ponto 

de vista do filósofo da fotografia, Vilém Flusser: 

“Penetrar um ritmo é co-vibrar, estar em ‘simpatia’. Tal simpatia é 
considerada ‘conhecimento’ pelos pitagóricos. Concebiam eles o 
mundo como contexto de coisas que vibram em vários ritmos, e 
conhecimento como simpatia com todos os ritmos. (...)” 23 

 Sem poder adentrar em nuanças filosóficas, basta dizer o óbvio: que o 

encontro brevíssimo das faces já se constitui como conhecimento. As fotografias 

que daí resultam mostram essa possibilidade. Posteriormente, a soma dos 

instantes gloriosos representados em cada uma das “faces” dá uma idéia geral 

das potencialidades da experiência humana tal como pode ser manifestada no 

carnaval. A resposta à pergunta recorrente dos antropólogos acerca do retorno 

à comunidade que é enfocada se desloca, num trabalho como esse, para o 

contexto de recepção de obras de arte fotográfica. 

 Percebe-se que embora a estrutura de significação de tais fotografias 

repouse sobre um mesmo eixo de liminaridade envolvendo três planos rituais, 

sua veiculação pública acontece nos circuitos de exposição de fotografia artística 

e o livro publicado classifica-se dentro da categoria geral “fotografias – retratos 

– Brasil”. Diante dessa constatação faz-se necessário deixar o esquema dos 

rituais para dar lugar a algumas considerações finais sobre o trabalho de Arthur 

Omar. A categoria “retrato”, para falar das “faces gloriosas”, deve ser 

                                            
22 Roberto da Matta (b). p. 52. 
23 Flusser, Vilém (b). p. 84. 
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problematizada na direção de uma posição diversa dentro do universo 

fotográfico. 

 

Fotografia experimental 

“(...) O universo fotográfico, no estágio atual, é realização casual de 
algumas das virtualidades programadas em aparelhos. Outras 
virtualidades se realizarão ao acaso, no futuro. E tudo se dará 
necessariamente. (...)” . 24 

 À esta constatação limitante, de que há um programa embutido nos 

aparelhos fotográficos (e digitais) cerceando a liberdade de criação, este autor 

contrapõe todo o experimentalismo fotográfico que “joga” com a programação 

dos aparelhos. Assim, o resultado gerado se torna menos previsível, os 

contornos que caracterizam a realização programática (do aparelho fotográfico) 

se tornam menos nítidos, abrindo espaço às novas reflexões e à intervenção 

simbólica. 

 O trabalho fotográfico de Arthur Omar se aproxima desse 

experimentalismo libertário justamente porque rompe com a definição de 

“retrato”. No entanto, não há como negar que os efeitos visuais obtidos sempre 

estiveram virtualmente contidos na programação do aparelho fotográfico. 

Contudo, deve-se admitir que a intenção mecânica embutida nesta programação 

foi submetida à intenção humana de seu autor (revelar “estados gloriosos” 

subvertendo o sentido tradicional do retrato) que acabou prevalecendo sobre a 

primeira (a grosso modo, revelar “identidades” através do retrato). 

 Tal prevalência já se encontra na gênese desta “antropologia da face 

gloriosa”. O uso da “câmera como máscara” (rito foto-etnográfico-carnavalesco) 

leva a pensar na definição de Flusser para brinquedo: 

“brinquedo: objeto para jogar.” 

 A câmera que participa da brincadeira de carnaval, confronta 

subjetividades em situação de jogo (a “licença”, o “joking”, segundo Roberto da 

                                            
24 Flusser, Vilém (a) p. 71. 
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Matta 25). Por isso Arthur Omar diz que “não há nada para ver” e que “é uma 

questão de rítmica vibracional”. Ver-observar supõe o distanciamento do 

“fotógrafo”, participar ou “entrar em fase” implica proximidade, “bater (jogar) 

êxtase contra êxtase” ou, em outras palavras, estar bem familiarizado com as 

festas de carnaval. Exercício de ritmo (e música). Já na revelação entra a 

“ascese química” 26 (o cálculo, a matemática) e Arthur Omar continua seu jogo, 

desta vez, interferindo humanamente (gestualmente) no resultado lógico 

(máscaras no processo de revelação) transformando-o. 

 Sem dúvida, um modo de responder ao problema (colocado por Vilém 

Flusser) da liberdade “em contexto dominado por aparelhos”. Resposta 

“gloriosa” de um fotógrafo experimental que produz imagens significativas não 

previstas na programação do aparelho. 

 

Imagem foto-etnográfica e antropologia 

 Cabe perguntar, a essa altura, porque esta arte fotográfica é chamada por 

ele de “antropologia da face gloriosa”? Se foi possível, anteriormente, 

reconhecer na (observ)ação participante o traço que caracteriza a abordagem 

foto(etno)gráfica proposta deve-se, agora, refletir devidamente sobre esta 

antropologia deslocada de Arthur Omar, uma vez que situada em contextos de 

recepção de obra artística. 

 Suponha-se que este autor tivesse realizado suas exposições e publicado 

seu livro sem formular qualquer tipo de discurso antropológico (através de 

textos). Então este ensaio não seria escrito e a antropologia (os textos 

antropológicos aqui utilizados) não seria chamada a lhe responder. Aqui vê-se 

outra virtude de seu trabalho: quer provocar um diálogo com a disciplina 

antropológica (e com as ciências humanas), ainda que sob forma de pretenso 

                                            
25 Da Matta, Roberto (b). p. 52. “(...) o mundo do carnaval é o mundo da conjunção, da licença e 
do joking (...)” 
26 Omar, Arthur. p. 27. “[revelação] (...) aquilo que fazemos ao submeter à ascese química o 
produto de certos atos da nossa utopia” 
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rompimento com as mesmas. Escrever o presente texto é um modo de 

desenvolver este diálogo. 

 Dois problemas surgem, ao se tentar pensar nesta “antropologia da face 

gloriosa”: 

1. O modo como ela se fundamenta em discurso religioso; 

2. O modo como ela pretende rejeitar a chamada antropologia “clássica”. 

 No primeiro caso, como se viu na apresentação do autor, as “faces 

gloriosas” são comparadas a uma galeria de retratos necessária para a elevação 

da alma (segundo Santa Teresa d’Ávila). Em outra passagem a palavra 

“revelação” (em oposição à “development”) é comparada à anunciação do anjo 

à Virgem Maria 27. A própria noção de “glória” se relaciona à doutrina católica 

segundo a qual os “corpos gloriosos esperam, no céu, a sua ressurreição” 28. 

Como se os corpos fotográficos almejassem, igualmente, a uma nova 

imortalidade. 

“Cada face gloriosa é um evento único e um enigma sem fim. (...)” 29 

 Tentativa de restaurar a “aura” da obra de arte? Proposição de “valor de 

culto” para as “faces gloriosas”: 

“(...) Cada face gloriosa deve ser um ato de fundação, um monumento 
fundamental. (...) e vinte anos de exame não bastarão para esgotá-las. 
Não porque detalhes ocultos poderiam escapar de um rápido exame, 
e eles seriam muitos, desafiando a atenção. (...)” 30 

 Nessa postura (apresentada em seus textos) há uma espécie de 

“santificação” das fotografias que só poderia ter lugar ao se considerar que se 

trata de uma visão-interpretação “endógena” 31 sobre o carnaval, de alguém que 

já se encontra inserido no contexto abordado (contexto brasileiro, como se verá 

adiante). Sendo assim, esta “antropologia da face gloriosa” pode ser vista como 

uma interpretação subjetiva (textualizada), com base em trabalho fotográfico, de 

estados subjetivos vivenciados durante o carnaval. Ressalta a riqueza 

                                            
27 Omar, Arthur. p. 27. 
28 Bentes, Ivana. Ibid. p. 10. 
29 Omar, Arthur. p. 27. 
30 Ibid. pp. 24, 27. 
31 Esta noção foi tratada por Fernando de Tacca em sua Tese de Doutorado, pp. 59-70. 
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sentimental do artista-fotógrafo e dos anônimos que foram abordados como 

sendo expressões genuínas do “transe carnavalesco” (propõe-se a 

irredutibilidade das fotografias). 

 Resta considerar o rompimento proposto pelo artista-fotógrafo: 

“A antropologia da face gloriosa é a primeira prática antropológica 
inteiramente liberta da idéia colonial (...). 

Com a antropologia da face gloriosa, a situação se inverte totalmente, 
e pela primeira vez, num campo dito antropológico, pode-se falar da 
abolição de qualquer vestígio de exercício de poder, efetivo, imaginado 
ou sugerido. (...) 

(...) Não pode haver nesta antropologia nenhum propósito 
antropológico.” 32 

 O contexto de recepção das fotografias talvez se constitua em obstáculo 

à tentativa de se libertar da “idéia colonial”. O livro é bilíngüe (português-inglês) 

e sua circulação se dá dentro de mercado globalizado. Seu alto padrão de 

qualidade gráfica e artística lhe confere uma situação especial neste mercado. 

Culturas e populações marginalizadas pelo processo de globalização (em geral 

aqueles povos que foram colonizados) não saberão do valor deste livro e do 

reconhecimento que ele confere à experiência ritual. 

 A exposição pública relativiza um pouco tal inacessibilidade muito embora 

ocorra dentro de circuitos específicos (fora do cotidiano). A palavra “exposição”, 

por sua vez, não deixa de evocar a história da colonização. Sabe-se que os 

“museus” e as “exposições” trazem consigo a marca da expansão colonial. 

Foram feitas no século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, inúmeras 

exposições 33 de “índios” vivos (tal como num zoológico). Tais “exposições” 

tinham, entre outros, propósitos antropológicos declarados. 

 Mas durante a abordagem “de campo” (face a face), ao menos, a “idéia 

colonial” é afastada. Não totalmente. Primeiro porque o próprio carnaval faz parte 

de calendário católico – e foram justamente os cristãos que colonizaram essa 

terra hoje chamada Brasil – e segundo, porque a “idéia colonial” – como poder 

estrangeiro imposto – não se aplica ao caso em pauta. Pois trata-se, como se 

                                            
32 Omar, Arthur. p. 24. 
33 Samain, Etienne. p. 146. 
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viu, de uma visão “endógena”: o fotógrafo é um brasileiro que participa do 

carnaval todos os anos. É dentro desta comodidade que surge a rejeição 

declarada da “idéia colonial”. Nas palavras do antropólogo do carnaval: 

“(...) Os costumes carnavalescos ajudam a criar um mundo de 
mediação, de encontro e de compensação moral. Eles engendram, um 
campo social cosmopolita e universal, polissêmico por excelência. (...)” 
34 

 Situação um tanto diferente daquela enfrentada pelos etnógrafos no início 

do século, envolvendo o desconhecimento quase completo dos povos 

confrontados: 

“(...) De fato, o etnólogo é, na maioria dos casos, o último agente da 
sociedade colonial já que após a rapina dos bens, da força de trabalho 
e da terra segue o pesquisador para completar o inventário 
canibalístico: ele, portanto, busca as regras, os valores, as idéias – 
numa palavra, os imponderáveis da vida social que foi colonizada. (...)” 
35 

 Ao se pensar, como exemplo clássico, em Malinowski (que se tornou, 

após a publicação dos seus “diários”, o grande vilão da antropologia colonial) 

com sua insistência sobre o aprendizado da língua nativa, a idéia de “rítmica 

vibracional” ou de “bater na mesma freqüência” (proposta por Arthur Omar) 

reaparece transposta para o nível da linguagem. Porque o “falar a mesma língua” 

não seria, também, uma maneira de “vibrar na mesma freqüência”? Talvez fosse 

a única alternativa humanamente aceitável para a prática de um pesquisador 

(alienado de sua própria sociedade) transformado em representante de poder 

estrangeiro imposto. Talvez aqui ecoe o mesmo tipo de poder que leva hoje 

Arthur Omar a fotografar e filmar nas ruínas da região de Cabul (como se viu no 

“fantástico” em 24-02-02). 

 Como se vê, a herança colonial não é tão facilmente descartável como se 

desejaria e, diante das considerações acima, as proposições anti-coloniais do 

artista-fotógrafo das “faces gloriosas” devem ser questionadas. 

 Conclusão: é válido o questionamento de explicações e de interpretações 

“científicas” acerca do “transe carnavalesco” oferecendo, como alternativa, uma 

abordagem foto-etnográfica do mesmo que faça jus a sua irredutibilidade 

                                            
34 Da Matta, Roberto (b). p. 52. 
35 Da Matta, Roberto (c). p. 29. 
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enquanto estado-sentimento subjetivo. Também é válido o questionamento do 

culto de imagens fotográfico-artísticas (e de rituais) e da sua fundamentação em 

concepções católicas oferecendo, como alternativa, uma abordagem analítico-

estrutural que faça jus à relação dialética entre o ritual e o cotidiano. Noutras 

palavras, estetização (arte fotográfica) ou criticidade (textos científicos) isoladas 

não bastam para transformar o cotidiano programado no qual se vive hoje (à 

espera de um carnaval igualmente e cada vez mais programado). As “faces 

gloriosas” mostram, portanto, que outros cotidianos são também possíveis e 

desejados. 
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 As imagens foram mantidas no tamanho solicitado pela autora, o que impedirá que as mesmas 
sejam visualizadas na íntegra em certas configurações de monitor. 
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 Estas fotografias pertencem a uma série maior intitulada «Love Stories», 

que reúne textos escritos por Susana Dobal e cartões postais de autores 

diversos. 

 A série evita uma documentação direta da realidade e procura trabalhar a 

partir de imagens encontradas prontas, cujo sentido é renovado na combinação 

com o texto. 

 Cartões postais e trechos escritos foram cuidadosamente colecionados, 

combinados, editados e fotografados para formar um pequeno catálogo de 

situações amorosas. Se as imagens dos cartões postais passam soltas por mãos 

anônimas, as fotos sugerem que elas fazem parte de um mesmo tecido 

imagético, o de uma cultura compartilhada. Da mesma forma, as situações 

amorosas remetem a um confronto anônimo ou, pelo menos, disperso em 

fragmentos sem continuidade: não há mais um sentido único na experiência 

amorosa, só o que há é um catálogo de cenas em que os personagens podem 

oscilar entre a fusão e a angústia amorosa. Que personagens seriam esses? 

Provavelmente os que vagueiam em silêncio pela Internet. 
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 A série «Love Stories» faz parte de uma instalação apresentada na 

Galeria da Casa da América Latina (CAL), em Brasília, em outubro de 2001, que 

consistia de fotografia e bordado, combinando texto e imagem. Um diálogo 

acontecia entre duas cadeiras vazias cobertas por um longo pergaminho no qual 

foram bordados textos relacionados a cenas amorosas, mas não 

necessariamente românticas. Nas paredes, uma série de quarenta fotografias, 

das quais dez estão sendo mostradas na Studium. 

 A instalação Love Stories II apresentada na CAL era uma continuação de 

uma exposição realizada na boate Millenium no CONIC, em Brasília, em 

dezembro de 1999. No projeto da CAL perdeu-se um pouco da ironia dos textos 

bordados sobre a mesa em meio ao show de strip-tease da programação da 

boate, mas ganhou-se algo com a solenidade da galeria, o silêncio das cadeiras 

vazias, as fotos antes ausentes. 
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