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EDITORIAL 

 

 O número sete da Revista Studium está na rede. 

 Estampando o momento de perplexidade que nos acomete, a figura 

emblemática do Bêbado, de Antônio Roseno de Lima, é a nossa capa. Esse 

artista foi lembrado nos últimos anos de sua vida com destaque nos nossos 

principais jornais e reconhecido como uma grande expressão artística brasileira 

graças ao trabalho de Geraldo Porto, cujo artigo sobre sua trajetória e produção 

publicamos agora, disponibilizando também uma boa amostra da obra de 

Roseno e fazendo assim uma homenagem póstuma a este. 

 Maria de Fátima G. Bueno analisa uma série de imagens de um exame 

de corpo de delito presente em um processo judicial de 1918. 

Surpreendentemente as imagens mostram um corpo violado fotograficamente 

como prova de uma incapacidade física e uma imagem salta aos nossos olhos 

como um ícone do triste contexto conjugal em litígio. 

 Alfredo Luiz P. de Oliveira Suppia analisa a relação entre fotografia e 

cinema mergulhando na famosa série visionária e profética do filme Blade 

Runner - O Caçador de Andróides, de Ridley Scott: a seqüência do Esper 

Machine. Uma única imagem fotográfica é esquadrinhada em um percurso 

fantástico por uma terceira dimensão recuperada dentro dessa foto, chegando 

ao detalhe insuspeitável e explicitando a artificialidade da vida em um mundo de 

replicantes e de clones. 

 Fernando de Tacca resgata a trama estabelecida pelas fotografias 

realizadas por José Medeiros e publicadas pela primeira vez dentro do formato 

sensacionalista da Revista O Cruzeiro, em 1951, e republicadas em formato livro 

seis anos depois, assumindo, desta vez, um caráter etnográfico. O rito de 

passagem religioso é visto na ótica do rito de passagem do processo fotográfico 

como uma fricção ritualística na qual o fotógrafo torna-se um feiticeiro, elegendo 

uma nova magia na superposição do sagrado: a profanação inicial desloca-se 

para outro plano sacro, o plano das imagens. 
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 André Luiz da Conceição Louzas analisa uma conhecida fotografia de 

uma série em que Brassaï mostra um grupo de vedetes esperando nos 

bastidores do teatro Folies Bergère. O ato voyeur do fotógrafo é estendido ao 

olhar do leitor em um encontro de soslaio com a visão de mulheres desejadas 

em seu cotidiano, longe da fantasia teatral mas perto da fantasia real. 

 Ana Maria Schultze e Virgínia Baglin analisam máscaras fotográficas. Ana 

Maria Schultze parte do trabalho do artista Odires Mlászho, que recompõe 

imagens femininas encontradas em diversos suportes através de várias 

intervenções, para criar o que ela chama de um conjunto de máscaras da morte. 

Por outro lado, Virgínia Baglin encontra no trabalho de Evelyn Ruman 

máscaras de vida, quando um grupo de internas de um hospital psiquiátrico e 

um grupo de meninas de um centro de recuperação no Chile interferem nos seus 

próprios retratos para expor seus desejos íntimos e profundos na busca de 

identidades sociais e pessoais perdidas. 

 Entre máscaras de morte e de vida, o rastro minucioso de um percurso 

incrível, um corpo violado pela imagem, o rito transgredido pelo uso 

sensacionalista da imagem e o traço consciente do artista sobre as fotos, 

esperamos que o leitor possa embriagar sua visão e talvez construir suas 

próprias dimensões de sentidos sobre essa realidade de imagens 

multifacetadas. 

 

Fernando de Tacca 

Lygia Nery 

 

 



O VOYEUR E AS BRECHAS DO REAL - ANÁLISE DE UMA FOTOGRAFIA 

DE BRASSAÏ 

André Luiz da Conceição Louzas 

 

 Paris foi o grande tema das 

imagens de Brassaï (1899-1984). 

Sintonizado com a produção das 

vanguardas européias do início do 

século 20, o fotógrafo de origem 

húngara revelou a cidade nos mais 

variados aspectos, dos desenhos 

anônimos rabiscados em paredes às 

grandes personalidades da vida 

cultural da capital francesa.  

 Embora não fosse oficialmente 

alinhado ao surrealismo, Brassaï 

manteve uma colaboração intensa com 

os integrantes do movimento, expondo vários de seus trabalhos na revista 

Minotaure, editada pelo grupo na década de 30, além de incluir suas imagens 

em algumas das principais obras do escritor-agitador André Breton, como Nadja 

e L’amour fou 1. 

 Uma das principais obsessões do fotógrafo é a noite parisiense, 

apresentada em obras como Paris after dark 2, com imagens realizadas no início 

dos anos 30. Ao comentar esse trabalho, Graham Clarke assinala a capacidade 

de Brassaï perceber a metrópole francesa como um “território de ligações ilícitas 

                                            
1 Sobre a presença da fotografia nas revistas surrealistas, ver o ensaio de Dawn Ades, “La 
photographie et le texte surréaliste”, publicado no livro Explosante fixe. Paris, Centre Georges 
Pompidou/Hazan, 1985. 
2 BRASSAÏ. Paris after dark. London: Thames and Hudson, 1987. 



STUDIUM 7  6 

e prazeres privados”. “Tudo está em fluxo, um espaço psicológico da imaginação 

que tem pouco a ver com a arquitetura da cidade” 3. 

 Uma das mais conhecidas imagens desse livro mostra um grupo de 

vedetes que espera para se apresentar no palco do teatro Folies Bergère. Outras 

fotos de Paris after dark expõem cenas de espetáculos noturnos parisienses, 

mas, por sua complexidade, essa foto representa uma síntese da visão peculiar 

e inovadora de Brassaï. 

 Em vez de obedecer à dinâmica 

horizontal/vertical da maioria das fotos, essa 

imagem se caracteriza por uma estruturação 

oblíqua, marcada por um eixo formado pelo espaço 

onde estão as artistas. Um dos elementos que 

caracterizam esse eixo é a linha escura – 

provavelmente um vão entre o piso do palco e a 

moldura do enorme espelho – que sobe do lado 

esquerdo inferior para o canto direito superior da foto, imprimindo à imagem uma 

sensação de ascensão. A linha escura divide a imagem em dois blocos, que 

formam duas figuras geométricas de estrutura muito semelhante (quadriláteros 

irregulares), embora estejam em posições invertidas. Esse eixo oblíquo é 

também reforçado pela distribuição das vedetes e de seus reflexos no espelho.  

 O eixo é cortado por duas linhas quase 

paralelas – provavelmente, duas cordas que 

sustentam a estrutura do palco – que descem da 

esquerda para a direita e, por sua vez, dividem a 

imagem em três blocos, dos quais o bloco do terço 

superior e o do terço inferior formam quadriláteros 

irregulares de características muito semelhantes 

entre si e também em relação aos quadriláteros 

formados pelo corte da imagem feito pelo eixo oblíquo.  

                                            
3 CLARKE, Graham. The Photograph. Oxford: Oxford University Press, 1997, pág. 92. 
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 Essa hegemonia estrutural da grande reta ascendente e das duas 

paralelas descendentes, porém, é relativizada por outras linhas, como as 

formadas pelas paredes do espelho, que correm em direções peculiares e 

formam triangulações visuais com as cordas e o grande eixo. Da mesma forma, 

as pinturas do cenário, as figuras das mulheres e seus reflexos no espelho 

estabelecem uma enorme dinâmica visual, que “questiona” a lógica geométrica 

presente nessa foto. 

 Todas essas relações visuais mostram que Brassaï estava longe de ter 

uma concepção ingênua da fotografia. A imagem das vedetes do Folies Bergère, 

na sua própria estruturação visual, se apresenta como um quebra-cabeças, uma 

cena fragmentada em várias peças, que estabelecem associações entre si. Elas 

reforçam o argumento de que as imagens fotográficas não são simples 

emanações do real, mas sim o resultado de uma complexa interação entre visão 

e realidade, mediada pelas características do aparato técnico que envolve a 

fotografia. 

 Formado em artes plásticas, Brassaï parece usar, na imagem sobre as 

vedetes da noite francesa, os recursos que assimilou no contato com a 

vanguarda européia, como por exemplo o instrumental cubista. (Amigo de vários 

artistas, o fotógrafo escreveu o livro Conversas com Picasso, produto de seu 

convívio com o pintor.) 

 Picasso e Braque costumavam compor a cena a partir da apresentação 

simultânea de vários de seus aspectos – uma imagem parecia, assim, ser 

composta de várias imagens. Na foto do Folies Bergères, Brassaï 

aparentemente reproduz esse processo, por meio do ponto de vista adotado e 

da escolha de elementos, que tranformam a cena em puzzle. As dançarinas e 

seu reflexo no espelho são colocadas frente-a-frente e, assim, numa mesma foto, 

as garotas são apresentadas de dois ângulos diferentes, às vezes de um ponto 

de vista superior, às vezes frontal. O rosto de algumas delas – como duas das 

mulheres que costuram – é mais visível no espelho do que na figura humana que 

deu origem a esse reflexo. 
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 O fotógrafo também teve grande afinidade com alguns princípios do 

surrealismo. Inspirados principalmente nas idéias de Freud, os surrealistas 

pretendiam sacudir a sociedade burguesa, questionando a crença no 

racionalismo e expondo aquilo que ela escondia sob o tapete, como os desejos 

sexuais. No Manifesto Surrealista, Breton esclarece que o objetivo desse 

movimento é expressar o funcionamento do pensamento livre das imposições da 

lógica que domina a cultura ocidental: “O ditado do pensamento na ausência de 

todo controle exercido pela razão, sem qualquer preocupação estética ou moral” 

4. 

 A posição de Brassaï em relação ao movimento – próxima, mas ao mesmo 

tempo independente – reflete-se numa frase publicada na apresentação de Paris 

after dark: “O efeito surreal de minhas imagens nada mais é do que a realidade 

tornada fantástica por meio de uma visão particular. Tudo o que eu quis 

expressar foi a realidade, porque nada é mais surreal... Meu objetivo constante 

é fazer as pessoas verem um aspecto da vida diária como se elas tivessem 

descoberto isso pela primeira vez.” 

 Essa intenção de revelar o que está escondido no cotidiano ecoa 

principalmente na maneira como as mulheres são apresentadas na cena 

flagrada. Na legenda a respeito dessa foto, no livro, Paul Morand escreve: “Nos 

bastidores do Folies-Bergère um grupo de ‘beldades-banhistas’ conversa e 

costura calmamente, até que a cortina suba numa espetacular apresentação de 

efeitos aquáticos e de espelhos.” 

 Brassaï, ao contrário da expectativa exposta por Morand, não está 

ansioso pelo começo da “espetacular apresentação”, não realiza imagens de 

uma cena armada. Ele penetra nos bastidores, no que é oculto pelas cortinas 

dos teatros. Nesse espaço, mostra as garotas já nas fantasias de banhistas, 

usadas para deleitar principalmente os olhos gulosos dos homens da platéia, ou 

então cobertas com roupões, prontos para serem retirados pouco antes do show. 

 Mas, no momento captado, elas não assumiram seu papel. São mulheres 

que conversam entre si ou então costuram – e a imagem da costura certamente 

                                            
4 BRETON, André. Antología (1913-1966). Madrid: Siglo XXI Editores, 1996, pág. 49. 
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não está relacionada a sedutoras banhistas, mas a donas-de-casa, zelosas 

pelas tarefas do lar. Estão com os olhos baixos, atentas a seu “serviço”, ou 

simplesmente parecem absortas. Nenhuma delas deixa transparecer uma 

sensação de alegria ou satisfação. 

 Elas não olham para sua própria imagem – e, portanto, não confirmam os 

clichês sobre a vaidade feminina. A única banhista que está com os olhos 

voltados para o espelho não parece observar a si mesma, mas sim a imagem do 

grupo que conversa ao seu lado. Essa garota foi destacada por Brassaï: ocupa 

a zona central da parte superior da imagem, enquanto duas de suas colegas, ao 

seu lado, foram descartadas pela câmera, que conservou apenas detalhes de 

suas pernas. 

 A foto relaciona três níveis de imagens: em primeiro lugar, o cenário 

pintado com cenas de praia (banhistas, barracas, palmeiras etc.), que ocupa 

principalmente a parte superior esquerda da foto; em segundo lugar, o espelho 

monumental, que serve para separar as garotas do mundo real (no caso, os 

espectadores); em terceiro lugar, as próprias garotas sentadas no trecho estreito 

de palco. 

 As mulheres estão numa condição ambígua, divididas entre a ficção do 

papel de banhistas – que ainda não assumiram – e sua vida cotidiana, 

representada pela costura e pelo bate-papo. Estão “prensadas”, por um lado, 

pelo cenário que assinala a fantasia e, por outro, pelo espelho, que funde em 

seu reflexo essas garotas e as pinturas, integrando-as no cenário artificial. 

Visualmente, enquanto a linha negra do vão do palco parece tentar separar 

esses planos, as cordas reforçam a relação entre eles. 

 Por fim, sutilmente, Brassaï introduz a presença masculina na imagem, 

em duas condições bem diferentes. A primeira delas é representada pelo reflexo 

do homem colocado no canto superior direito da foto, o mais escuro de todos. É 

a única figura humana da foto que não está duplicada: ele é somente reflexo no 

espelho – ou seja, o referente dessa imagem é outra imagem. Trata-se 

possivelmente de um funcionário do teatro que, esteja interessado ou não, tem 

a condição de ver as banhistas antes do espetáculo. 
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 O outro voyeur privilegiado é o próprio autor da foto, Brassaï, de quem 

temos apenas o olhar. O que desnuda e denuncia esse olhar é a máquina 

fotográfica, através da cena que registrou com aparente neutralidade. 

 

 

 



ESPER MACHINE: A METALINGUAGEM EM BLADE RUNNER, DE RIDLEY 

SCOTT 

Alfredo Luiz Paes de Oliveira Suppia  

 

 Muito já se discutiu acerca do parentesco do cinema com a fotografia, haja 

vista o suporte do dispositivo cinematográfico tradicional, não digital. 

Obviamente, o cinema está intimamente ligado à fotografia, desde as primeiras 

experiências de Jules-Marey e Muybridge. Diversos autores detêm-se sobre a 

relação entre as mídias fotográfica e cinematográfica, as quais, via de regra, 

partilham o mesmo suporte, e um dos textos mais famosos a respeito do assunto 

é “Ontologia da Imagem Fotográfica”, no livro O Que é o Cinema?, de André 

Bazin – nesse ensaio, o teórico francês vale-se da reafirmação do parentesco 

cinema-fotografia para reforçar sua tese de realismo cinematográfico. Mas a 

discussão sobre esse aspecto vai além dos teóricos e pode ser constatada numa 

infinidade de filmes, seja por meio da simples citação, da metalinguagem ou 

mesmo de experiências mais radicais e criativas, das quais um bom exemplo 

seria o La Jetée de Chris Marker. Dentre os inúmeros filmes não tão radicais em 

termos estéticos mas que também abordam, pelo menos ao nível do enredo, o 

tema da fotografia, estão Blow-up, de Michelangelo Antonioni, Cortina de 

Fumaça, de Wayne Wang, e o recente Amnésia, de Jonathan Nolan, para 

citarmos apenas três exemplos. Em resumo, a fotografia não só como suporte 

do dispositivo cinematográfico, mas inserida “corporalmente” na narrativa, ou ao 

menos discutida ao nível do enredo, é algo a que estamos razoavelmente 

habituados. Discutiremos nestas linhas apenas um caso bastante específico de 

citação metalingüística, ilustrado por uma seqüência das mais comentadas no 

âmbito da cinematografia de ficção científica: a investigação de uma foto em 

Blade Runner – O Caçador de Andróides, de Ridley Scott. 

 Nessa seqüência (que remete claramente ao Blow-up de Antonioni), 

observamos uma curiosa “brincadeira” do cinema com a fotografia, a qual levanta 

                                            
 Jornalista, pós-graduado em letras e literatura, mestrando em Multimeios no Instituto de Artes, 
Unicamp. 
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questões interessantes no que respeita à reflexão em multimeios. Mas antes de 

a comentarmos, devemos esclarecer alguns aspectos do filme de Scott. Na Los 

Angeles de 2019, uma divisão especial de policiais, denominados blade runners, 

tem como função executar replicantes, andróides virtualmente idênticos aos 

seres humanos, então considerados ilegais na Terra. A trama inicia-se com o 

assassinato do blade runner Holden, praticado pelo replicante Leon na sede da 

Tyrell Corporation (empresa responsável pela produção dos andróides), e a 

partir daí entrará em cena o personagem do ex-blade runner Deckard, re-

convocado pela polícia para levar a cabo o extermínio de 4 replicantes rebelados, 

modelos Nexus-6, de última geração. Ao dar início a suas investigações, 

Deckard revista o apartamento vazio de Leon e, vasculhando uma gaveta, 

encontra algumas fotografias que serão coletadas como provas para um exame 

posterior. Dentre as referidas fotografias está uma que chamará a atenção do 

investigador, a qual retrata um interior (provavelmente do próprio apartamento 

em revista), no qual se percebe um homem com o braço direito fletido sobre uma 

mesa, à esquerda da imagem, alguma mobília e objetos domésticos espalhados 

pelo espaço e, mais ao centro-direita, um espelho redondo fixo a uma parede - 

é pertinente lembrar que a atmosfera da fotografia (sua iluminação, disposição 

dos objetos, o foco e o espelho retratado) evoca a pintura de Vermeer ou ainda 

de van Eyck, segundo autores que analisaram a imagem em questão 1. A esta 

altura cabe um parêntesis para lembrar que a fotografia encontrada no 

apartamento de Leon representa um fragmento de memória do replicante, e 

quem tiver visto o filme de Scott irá observar a especial atenção que o diretor 

dispensa à questão da memória visual. Replicantes não têm passado; “nascem 

prontos”, para durar apenas quatro anos, são emocionalmente inexperientes e 

produzem incansavelmente um acervo de memórias visuais, as quais 

colecionam como um bem precioso, algo que os humaniza - afinal, que suporte 

mais adequado à coleção de lembranças fragmentárias que não a fotografia? 

Replicantes adoram suas preciosas fotos, e a memória visual lhes será algo 

recorrente em diversos momentos – “Eu vi coisas que vocês humanos não 

acreditariam”, exclama o replicante Roy Batty à determinada altura do filme. 

Conforme observa Elissa Marder, “Como memórias protéticas, fotografias 

                                            
1 Cf. BUKATMAN, p. 46. 
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transformam a realidade do tempo e existência em objetos tangíveis. Em Blade 

Runner, esses objetos planos tornam-se a prova cabal de que seu portador vive” 

2 – paradoxalmente, mas em consonância com a ambigüidade que permeia toda 

a sua estrutura, o filme também irá insistentemente pôr à prova a noção da 

fotografia como prova de um fato, verdade ou realidade. Num denso ensaio, 

Marder relaciona fotografia e cinema tendo como objeto de estudo o filme de 

Ridley Scott, notadamente prolífico em debates sobre multimeios. A autora 

sustenta que, em Blade Runner, fotografias são usadas como instrumento de 

análise da mídia fílmica, através de um sistemático desmembramento de seus 

elementos constitutivos. Marder também remete ao pensamento barthesiano ao 

comentar que 

(...) Enquanto fotografias falam sempre no pretérito perfeito (elas 
atestam o que Barthes chama o “isto-foi” do referente), o filme destrói 
o cordão que une a fotografia ao referente (bem como ao passado) 
pela superposição de imagens umas às outras na construção de um 
presente ficcional (o “assim-sendo”). E essa disjunção temporal tem a 
ver exclusivamente com o movimento. (…) Porque o filme, em termos 
materiais, é uma coletânea de fotografias dispostas em seqüência. 
Quando elas são postas num projetor, essas imagens mortas parecem 
assumir vida – elas se movem e falam.(…) Entretanto, é a inexorável 
“realidade” que nós aceitamos dessa imagens mortas que nos permite 
investir na ficcionalidade do filme. Uma vez que essas imagens são 
dispostas no tempo nós tentamos constituir um “presente” através 
delas. 3 

                                            
2 “(...) As prosthetic memories, photographs transform the reality of time and existense into 
tangible objects. In Blade Runner, these flat objects become the dead proof that their bearer is 
still living”. MARDER, p. 96. 
3 “(...) While photographs always speak the underniable reality of the “past perfect” (they have 
been witness to what Barthes calls the “having-been-there” of the referent), film destroys the 
photograph´s link to the referent (hence the past) by binding images to other images in the 
construction of a fictional present tense (what he calls a “being-there”) of the thing. E essa 
disjunção temporal tem a ver exclusivamente com o movimento. (...) For a film, as material trace, 
is a collection of still photographs arranged in sequence. When they are put into a projector these 
dead stills appear to assume life – they move and speak. (…) However, it is the very “reality” we 
accord these past dead images that allows us to invest in the fictionality of the fiction film. Once 
these images are put into time we attempt to constitute a “present” through them (…)”. Op. cit., 
pp. 95-7. 
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 Finalmente, algumas seqüências adiante no filme de Scott, chegamos ao 

objeto principal de nossa análise: a seqüência do Esper Machine 4, como 

também ficou conhecida a passagem em questão. Deckard encontra-se agora 

                                            
4 Esper Machine é o nome dado ao dispositivo que amplia a fotografia e opera a investigação da 
mesma, no apartamento de Deckard, sob o comando vocal do blade runner. Embora esse nome 
não seja explicitado no filme, consta em notas de produção, e vários autores denominam a 
seqüência da investigação da fotografia a partir do nome do referido aparelho, o que pode ser 
conferido em textos como os de Scott Bukatman, Paul Sammon, ou em sites especializados no 
filme, como www.bladezone.com. 

Foto encontrada no apartamento do replicante Leon: composição da imagem 
remete às pinturas dos holandeses van Eyck e Vermeer – este, suspeita-se 

hoje, pode ter utilizado os artifícios da câmara escura em sua arte. 

The Marriage of Gian Arnolfini  and 
Giovanna Cenami (óleo sobre madeira, 

81.8 x 59.7 cm, National Gallery, 
London). 

A Girl Asleep (87x76, 1657, New York, 
Metropolitan Museum). 
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sozinho em seu próprio apartamento quando decide investigar a fotografia 

encontrada no esconderijo de Leon. Ele insere a foto num aparelho sobre uma 

TV, o Esper Machine, e automaticamente a imagem é reproduzida no vídeo. O 

blade runner inicia uma investigação minuciosa da fotografia, operando 

comandos vocais que obrigam o aparelho a ampliar determinadas regiões da 

imagem, rastrear outros espaços, mudar de ângulo, reduzir e reenquadrar 

repetidas vezes. Com esse artifício, Deckard literalmente disseca a fotografia, 

investigando cada região da imagem, cada vestígio suspeito, valendo-se até 

mesmo de uma segunda imagem presente na primeira: o reflexo no espelho 

circular. É nessa complexa investigação que o blade runner irá descobrir, após 

diversas ampliações, reenquadramentos e giros de ângulo, a imagem de um 

indivíduo até então ignorado na fotografia vista a olho nu: uma mulher com 

tatuagem no pescoço. Após centrar o foco sobre o rosto da mulher e ampliar 

consideravelmente a imagem, Deckard solicita uma cópia impressa em papel. 

Essa pista levará o blade runner a outro replicante e dará início efetivo à caçada 

nas ruas de Los Angeles. Sobre a seqüência do Esper Machine, Giuliana Bruno 

observa oportunamente que 

Trata-se do mesmo processo de investigação e detecção que vemos 
em Blow Up [filme de Antonioni]: a serialização da imagem estática, a 
fotografia, produz um novo significado, uma história, um texto fílmico. 
A revelação do segredo é um efeito da sequencialização, e 
conseqüente narrativização da imagem estática. 5 

 A foto é inserida no Esper Machine, que reproduz a imagem 

esquadrinhada no vídeo. O dispositivo é uma extensão tecnológica da visão 

humana, capaz de desbravar minúcias de um universo que flerta 

constantemente com o virtual. Conforme aponta Bukatman, a investigação 

criminalística ocorre extra loco, sendo a busca de pistas operada a partir de um 

terminal eletrônico. Além disso, o palco dessa mesma busca de pistas não deixa 

de ser um fragmento de memória externalizado: deparamos com uma nova 

dimensão de relações entre o público e o privado, o real e o virtual.  

                                            
5 “At work is the same process of investigation and detection that we find in Blow-up: the 
serialization of the still image, the photograph, produces a new meaning, a story, a filmic text. The 
revelation of the secret is an effect of the sequentialization, and thus narrativization, of the still 
image.” BRUNO, p. 73. 
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 O aparelho centra o foco e amplia a porção da fotografia referente ao 

espelho (à esquerda). Imagem dentro da imagem endossa o caráter 

metalingüístico da seqüência, e remete claramente à pintura de Jan van Eyck.  

À direira, detalhes do quadro The Marriage of Giovanni Arnolfini and Giovanna 

Cenami - imagem refletida no espelho revela a presença de mais dois indivíduos 

no espaço retratado pela pintura, sendo um deles o próprio van Eyck. “Jogo” de 

imagens ou “brincadeira” metalingüística, novos elementos são oferecidos ao 

espectador numa segunda imagem dentro da primeira, assim como na foto 

investigada em Blade Runner.  
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 Ampliando ainda mais, o aparelho revela em detalhes a imagem refletida 

no espelho. A partir de então tem início efetivo o processo de hiper-realização 

do dispositivo fotográfico, em que o próprio espectador do filme, através do 

personagem Deckard, adentra o quadrilátero plano da fotografia. O espaço 

bidimensional ganha uma terceira dimensão, e diluem-se as fronteiras formais 

entre fotografia e cinema. 

 

 A movimentação da imagem levada a cabo pelo Esper Machine remete 

ainda mais ao aparato cinematográfico. A figura de uma mulher pode agora ser 

vista. Deparamos com uma forma radicalizada de blow-up fotográfico: a imagem 

revela um dado novo, antes ignorado. Segundo Marder, a imagem da mulher 

tatuada constitui uma metáfora para o espectador; tratar-se-ia, na realidade, de 

uma imagem projetada pelo próprio Deckard, uma reconstrução de sua própria 

memória: “Realmente, a fotografia duplicada é a resposta visual do filme às 

questões, ‘Como pode ela não saber o que ela é?’ [pergunta que Deckard faz a 

Tyrell, sobre Rachel] e ‘Como posso saber se eu sou o que eu sou?’. Quando 

Deckard ‘reconstrói’ e ‘relembra’ a face de Zhora a partir da fotografia de um 

quarto vazio, ele não pode mais distanciar-se da imagem que ele cria do 

replicante que é o referente ausente para a fotografia. A fotografia não é mais 

um receptáculo vazio de um evento passado que assegura a seu portador que 

ele ainda vive. Todas as marcas de diferenciação que delineariam uma clara 

divisão entre sujeito e ‘coisa’, humano e replicante, fotografia e filme, são 

apagadas6. Convém ressaltar que as observações de Marder não só 

                                            
6 “Indeed, the doubled photograph is the film’s visual response to the questions, ‘how can it not 
know what it is?’ and ‘How can I know that I am I ?’. When Deckard ‘reconstructs’ and ‘remembers’ 
Zhora’s face from a photograph of an empty room, he can no longer distance himself from the 
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potencializam a reflexão em torno das principais questões propostas pelo filme 

– a questão da origem, da inteligência artificial, da consciência, da simulação e 

da realidade -, mas corroboram a tese de que o personagem Deckard é, ele 

próprio, um replicante, algo que num primeiro momento parece uma trivialidade 

narrativa mas que, num exame profundo, revela-se fundamental para a 

compreensão do discurso de Blade Runner 7. 

 

 Deckard solicita uma cópia impressa da ampliação. De posse da nova 

pista, o blade runner irá a caça de um novo suspeito nas ruas de Los Angeles. A 

partir de uma investigação virtualizada, operada a partir de um terminal eletrônico 

e na qual um fragmento de memória é externalizado e dissecado, obtêm-se 

subsídios para um procedimento policial real. As esferas pública e privada 

sofrem um rearranjo, assim como as concepções de real e virtual, paticular e 

coletivo. Elissa Murder observa que, seguindo o caminho inverso de Blow-up, 

                                            
image he creates or from the ‘it’ that is the missing referent for the photogaph. The photograph is 
no longer a sealed receptacle of a past event that assures its bearer that he is still leaving. All of 
the differentiating marks that would draw a clear line between subject and ´thing´, human and 
replicant, photograph and film, have been effaced.” MARDER, p. 104. 
7 Aqui podemos fazer um pequeno desvio para tratarmos de uma dúvida que sempre pairou 
sobre as discussões em torno de Blade Runner. É sabido que Ridley Scott procurou imprimir um 
caráter fortemente ambíguo a seu filme, tornando-o passível de diferentes leituras – talvez esse 
o ponto mais atraente da narrativa. Recentemente, o diretor admitiu ter trabalhado desde o 
princípio com a perspectiva de Deckard ser mesmo um replicante. A título de curiosidade, para 
alguns cinéfilos e estudiosos de Blade Runner Deckard é um replicante, na verdade um dos 
Nexus-6 amotinados, capturados e “reprogramado” com implantes de memória (a exemplo de 
Rachel), enquanto os verdadeiros blade runners seriam Holden, ou ainda Gaff. Embora tal 
conjectura nos traga o sério risco de uma interpretação excessivamente pessoal e subjetiva, a 
mesma não deixa de ser sugerida em detalhes como o diálogo entre Bryant e Deckard (em que 
o comissário menciona um número que não confere com o dos replicantes a serem perseguidos), 
a estranha luminosidade das pupilas de Deckard numa rápida passagem do filme (índice da 
natureza artificial), o fato de Roy Batty já conhecer o nome de Deckard, a intrigante fala de Gaff 
“você fez realmente um trabalho de homem” e, finalmente, o “sonho do unicórnio”, ligado às 
seqüências finais envolvendo o origami. 
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em que a fotografia funciona como “memória” de um assassinato que realmente 

aconteceu, Blade Runner apresenta a fotografia em questão como memória de 

um crime ainda por acontecer. 

 

 Primeiramente, podemos observar na seqüência relatada a descrição que 

Ridley Scott faz de um mundo largamente baseado nas tecnologias da 

informação e nos dispositivos ampliadores do potencial dos sentidos. O Esper 

Machine, aparelho “dissecador” de imagens, nada mais é do que uma extensão 

tecnológica da visão humana, que amplia consideravelmente o poder do sentido 

em questão, transportando o homem a outro patamar de realidade, renderizado, 

virtual. A fotografia investigada por Deckard através de seu aparelho miraculoso 

extrapola seu caráter ordinário, de imagem estática e bidimensional. Ele penetra 

a imagem, que se torna agora dinâmica e tridimensional, graças ao rastreio 

operado pelo aparelho. Deparamos com uma hiper-realização do dispositivo 

fotográfico; o olhar adentra o espaço e passeia por entre a imagem que, a partir 

de então, pode revelar segredos inusitados (blow-up). Em decorrência dessa 

hiper-realização, a fotografia ganha um curioso caráter cinemático, à medida que 

o aparelho que esquadrinha a imagem vasculha todos os seus meandros, 

aproximando-se, afastando-se e experimentando novos enquadramentos. O 

travelling na superfície da imagem estática lhe confere esse caráter cinemático, 

não só enquanto fenômeno observado, mas enquanto modus operandi. À 

imagem congelada da fotografia é conferida uma temporalidade que a aproxima 

do cinema. Scott Bukatman comenta a passagem de maneira bastante 

esclarecedora: 

Através da ampliação da foto em computador, a imagem é penetrada. 
Este objeto inerte, um mero traço do passado, torna-se 
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multidimensional e é repentinamente possuído pela presentificação do 
cinema. Deckard opera comandos como um diretor de cinema 
(enquadre à direita... afaste... aproxime...) e ao momento congelado da 
fotografia é conferida uma nova temporalidade. Uma grade de 
coordenadas é superposta à imagem, orientando os movimentos do 
detetive ao longo do terreno da memória externalizada. O clichê da 
busca por pistas num determinado cômodo ocorre agora a partir de um 
terminal. A tela, fronteira que separa as realidades eletrônica e física, 
torna-se permeável; o espaço por detrás dela, tangível. A referida 
seqüência antecipa as narrativas de Tron e Neuromancer, nas quais o 
homem está mais fisicamente inserido no ciberespaço. Também 
representa, com sua fantasia de controle da imagem, a mais hipnótica 
meditação sobre o poder do cinema. 8     

 Já Elissa Marder faz a seguinte advertência em relação ao procedimento 

miraculoso descrito na seqüência em questão: 

(...) Em outras palavras, o aparato tecnológico que permite Deckard 
mudar a perspectiva de uma imagem fotográfica plana, encontrando 
uma figura escondida numa “reentrância” do quadro é literalmente 
impensável, mesmo num “paraíso” da tecnologia. Isso porque uma 
fotografia plana e “morta” – um traço de e um testamento para um 
evento passado – não pode mudar perspectivas após o fato e 
permanecer o que chamamos fotografia. A máquina irrompe as 
fronteiras temporal e espacial do objeto fotográfico. Com a ajuda desse 
aparato, a fotografia deixa de ser uma fotografia – a imagem do 
passado é suplementada por imagens presentes aperfeiçoadas pelo 
movimento e refinada perspectiva. 9 

 A fotografia pertencente ao replicante Leon, ampliada no vídeo e 

investigada por meio de travellings, zooms e reenquadramentos, tudo isso 

relatado numa seqüência fílmica exposta ao espectador, põe em colóquio 

fotografia, vídeo e cinema, explicitando inter-relações entre diferentes suportes 

midiáticos. O filme de Ridley Scott, conforme atesta a referida seqüência, é 

                                            
8 “(...) By electronically enhancing the photo with his computer, the surface of the image is 
penetrated. This inert object, a mere trace of the past, becomes multidimensional and is suddenly 
possessed of present-tense modality of cinema. Deckard issues commands like a film director 
(´Track right… Now pull back…´) and frozen moment of the photograph is granted a new 
temporality. A grid is overlaid on this field and measured co-ordinates regulate and guide the 
detective´s movement across the terrain of externalized memory. The classic scene of searching 
a room for clues is now played out on a terminal. The screen, that frontier separating electronic 
and physical realities, becomes permeable; the space behind it, tangible. The sequence 
anticipates the narratives of Tron and Neuromancer, in wich humans are more physically inserted 
into cyberspace. The sequence, with its fantasied control of the projected image, is a most 
hypnotic meditation on cinematic power.” BUKATMAN, pp. 46-7. 
9 “In other words, the technological apparatus wich allows Deckard to change the perspective of 
a flat, photographic image and to find a figure hidden in a corner of the frame is literally 
unthinkable, even in a technological paradise. For a flat “dead” photograph – a trace of and 
testament to a past event – cannot shift perspectives after the fact, and remain what we call a 
photograph. The machine disrupts the temporal and spatial boundaries of the photographic 
object. With the aid of this apparatus, the photograph ceases to be a photograph – the past image 
is supplemented by a present images enhanced by movement and refined perspective”. 
MARDER, p. 102. 
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portador de um denso discurso relativo às simulações e simulacros tão caros à 

pós-modernidade. O universo de Blade Runner é altamente simulado e ambíguo, 

largamente baseado em “tecnologias como extensão do homem” (convém 

remeter a MacLuhan), as únicas capazes de, ainda que fragilmente, distinguir a 

natureza do artifício, ou mesmo definir o que é o real naquele futuro distópico. 

As fotografias colecionadas pelos replicantes, como podemos constatar na 

personagem Rachel, são como que uma caução de sua própria existência. A 

memória visual e sua materialidade momentânea, a foto, “constróem” a 

identidade de objetos técnicos que almejam status humano - Marder observa 

que “(...) Assim como fotografias, replicantes são mecanicamente reproduzidos 

e sua semelhança conosco é medida e prova de uma humanidade que uma vez 

houve, mas não há mais” 10. A investigação da realidade, do que é natural em 

oposição ao fabricado, chega ao nível microscópico, conforme observamos na 

seqüência em que uma mulher asiática atesta a artificialidade de uma escama 

de cobra, examinando-a ao microscópio eletrônico, por meio do qual pode 

constatar o “número de série do fabricante”. Na Los Angeles de 2019, também 

se distingue um ser humano de um replicante por meio de um aparato: o teste 

Voight-Kampf. 

 A propósito do teste Voight-Kampf, convém retomarmos alguns aspectos 

referentes à relação entre fotografia, identidade e história. Logo no início do filme, 

numa espécie de prelúdio de toda a ação, o replicante Leon é submetido ao teste 

pelo blade runner Holden - até então não é dada ao espectador nenhuma 

explicação do que está ocorrendo. Conforme será explicado algumas 

seqüências depois, o teste consiste num esquema de perguntas cujo objetivo é 

motivar uma resposta empática do indivíduo submetido – enrubecimento, 

flutuação da pupila, dilatação da íris. A rigor, replicantes não têm emoções, nem 

mesmo uma história pela qual pudéssemos evocar a figura freudiana do 

“romance pessoal de cada um”; portanto, a rigor replicantes não são capazes de 

demonstrar empatia. Mas o que mais nos interessa é a natureza das perguntas 

com vistas a motivar uma resposta empática; durante a inquisição do replicante 

Leon, a pergunta formulada por Holden, definitiva para o desfecho da seqüência 

                                            
10 “Like photographs, replicants are mechanically reproduced and, like photographs, their likeness 
to us is the measure and proof of a humanity that once was, and is no longer”. Op. cit., p. 97. 
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é: “diga-me, em poucas palavras, tudo que você se lembra de bom em relação 

à sua mãe”. Ora, uma vez que foram “manufaturados”, replicantes desconhecem 

o significado da palavra mãe, especialmente como elemento fundamental da 

própria história pessoal de cada um, tal como propõe Barthes em suas reflexões 

sobre a fotografia e, especialmente, a fotografia de sua própria mãe. Em 

contrapartida, a replicante Rachel, dotada de memórias “falsas”, procura atestar 

a verdade e o direito de sua existência por meio de uma fotografia virtualmente 

sua, quando pequena, abraçada por sua mãe. “Veja, essa sou eu com minha 

mãe”, exclama Rachel, exibindo a Deckard a imagem que, ontologicamente, 

comprovaria a veracidade de sua existência. Giuliana Bruno faz um diagnóstico 

muito esclarecedor de toda essa questão em Blade Runner ao afirmar que 

A mãe é necessária ao clamor por uma história, à afirmação de uma 
identidade no decorrer do tempo. (...) Aquela fotografia [de posse de 
Rachel, na qual se vê uma mulher e uma criança] representa o traço 
de uma origem e, logo, uma identidade pessoal, a prova de ter existido 
e portanto ter o direito a existir. (...) Uma ligação teorética é 
estabelecida em Blade Runner, entre fotografia, mãe e história. É a 
conexão também encontrada nos escritos de Barthes sobre a 
fotografia. Em A Câmara Clara, reflexões sobre a fotografia são 
centradas na figura da mãe, à medida que esta se relaciona com toda 
a questão da história. A fotografia e a mãe são o elo perdido entre 

passado, presente e futuro. 11 

 Mas aqui nos defrontamos com uma “distração” também prevista no 

pensamento barthesiano: o referente da imagem fotográfica, algo real, é 

costumeiramente tomado por algo vivo. Daí muito da “força de verdade” inerente 

à fotografia, e de seu poder de atestar aos replicantes a verdade de suas próprias 

existências. 

 A foto de Rachel: prova da natureza humana revela-se uma fraude; as 

lembranças da replicante não passam de “implantes de memória”. Se as 

fotografias de Leon fazem parte de seu acervo de memórias, a despeito de sua 

materialidade e disponibilidade no plano real, no caso da replicante Rachel a 

manipulação do particular vai ainda mais longe: seus implantes de memória, um 

                                            
11 The mother is necessary to the claiming of a history, to the affirmation of na identity over 
time.(…) That photograph represents the trace of an origin and thus a personal identity, the proof 
of having existed and therefore of having the right to exist (…). A theoretical link is established in 
Blade Runner between photography, mother, and history. It is a connection that we also find in 
Barthe’s writings on photography. In Camera Lucida, reflections on photography are centered on 
the figure of the mother as she relates to the question of history. Photography and the mother are 
missing link between past, present, and future. BRUNO, p. 71. 
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experimento da Tyrell Corp. com vistas a amortizar a inexperiência emocional de 

seres com existência pré-determinada, bem como a aperfeiçoar a semelhança 

entre andróides e humanos - “mais humano que um humano, esse é o nosso 

lema”, menciona o megaempresário Eldon Tyrell - desmoronam as fronteiras 

entre público e privado. Suas memórias são de outro indivíduo, suas supostas 

experiências são de conhecimento comum. Provavelmente assim como o 

unicórnio da mente de Deckard, reproduzido em origami pelo personagem Gaff. 

Conforme observa Adélia de Meneses, “(...) Passado e presente se superpõem: 

na vida de um replicante, por falta de tempo (foram ‘ativados’ já adultos) o 

passado tem que ser criado junto com  a experiência do presente” 12. 

 

 Imagem da escama de cobra ampliada no microscópio eletrônico: 

impressão do número de série do fabricante, quase em nível molecular, suscita 

um novo patamar de realidade. O artifício já é capaz de forjar plenamente a 

natureza, e começa-se a pôr em cheque a própria concepção de real, num 

universo no qual a imagem é passível de assumir o caráter de verdade absoluta, 

ou ao menos a única verdade possível. 

 

                                            
12 MENESES, p. 129. 
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 Se tentássemos resumir grosseiramente os questionamentos propostos 

por Blade Runner, poderíamos dizer que o filme trata, essencialmente, da 

desconstrução do sujeito, ou desintegração do self, numa sociedade pós-

industrial sob processo de “desreferencialização”. Ao tratar desse “mínimo 

denominador comum”, o filme aborda questões centrais no que respeita ao 

debate em torno da pós-modernidade e, a partir dessa noção, justifica-se o 

aporte estético - o da “lógica do pastiche” - e narrativo – de desconstrução dos 

“metarrelatos” – do filme de Scott. Daí a recorrência à fotografia, às questões de 

origem, às tecnologias da informação e à própria figura dos replicantes, 

simulacros do humano que perderam o elo com seu referente. 

 Conforme aponta oportunamente Bukatman, Blade Runner levará às telas 

uma discussão em torno das tecnologias da informação, simulacros e 

virtualidade que já não é totalmente inédita 13, mas sem dúvida alguma irá 

preparar terreno para novas incursões nesse campo, tanto na literatura quanto 

no próprio cinema, como Tron, (1985), e os mais recentes Estranhos Prazeres 

(1995), de Kathryn Bigelow, Cidade das Sombras (1998), de Alexander Proyas 

e Matrix (1999), dos irmãos Wachowsky, para citarmos apenas as produções 

hollywoodianas do gênero da ficção científica. Na Europa, também foram 

realizados alguns filmes centrados na questão da simulação nos últimos anos e, 

no Canadá, não podemos nos esquecer de Videodrome (1983), uma das obras 

mais polêmicas do veterano-no-assunto David Cronenberg. Todos esses filmes 

não deixam de discutir, em uma perspectiva mais geral, a proposta apresentada 

em Blade Runner, e talvez os filmes que mais a fundo tenham penetrado no 

universo do virtual (enquanto temática) tenham sido mesmo o Matrix dos 

Wachovsky ou eXistenZ (1999), de Cronenberg. 

 Embora não seja do escopo deste breve artigo discutir o tema da 

virtualidade no cinema como um todo, algo impossível de ser logrado em poucas 

páginas, devemos lembrar que a “brincadeira” metalingüística apresentada pela 

seqüência do Esper Machine em Blade Runner é bastante ilustrativa não só da 

                                            
13 Se fizéssemos um retrospecto da abordagem do tema do simulacro no cinema, talvez 
precisássemos remontar a seus primórdios, passando obrigatoriamente pelo Metropolis (1927), 
de Fritz Lang, e não nos esquecendo de que tal tema constitui um caráter inerente ao próprio 
fenômeno cinematográfico. 
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reflexão em multimeios, envolvendo especialmente as mídias fotográfica e 

cinemática, mas também constitui-se uma espécie de discurso embrionário 

relativo às discussões sobre a potência da imagem na pós-modernidade. Dessa 

forma, a referida seqüência extrapola a mera citação ao dispositivo fotográfico, 

adentrando efetivamente no terreno da metalinguagem e levantando algumas 

das mais pertinentes questões relativas ao virtual, as quais serão retomadas em 

inúmeras realizações posteriores. Sem dúvida alguma, a seqüência analisada 

concentra, de maneira nada ingênua, todo um discurso referente à potência da 

imagem, às inter-relações midiáticas e ao impacto das tecnologias da informação 

nas sociedades humanas dos anos 80 e 90. 
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CORPO VIOLADO: IMAGENS FOTOGRÁFICAS EM EXAME DE CORPO DE 

DELITO 

Maria de Fátima Guimarães Bueno 

 

 Tomamos quatro fotografias de um exame de corpo de delito pertencente 

a uma ação ordinária de anulação de casamento da comarca de Bragança 

Paulista de 1918, que trazem uma pessoa nua, fotografada às 15:20 h, conforme 

carimbo na capa do exame do corpo de delito realizado, no dia 08 de junho de 

1918, na Delegacia de Capturas da Secretaria da Justiça e da Segurança Pública 

de São Paulo. Essas imagens foram produzidas por determinação legal para 

instrumentalizar ação ordinária que se originou da queixa apresentada pela 

esposa à justiça, segundo a qual o seu marido tinha um“... deffeito physico 

irremediavel, que devido ao grande horror e nojo que lhe causou tal descoberta” 

(p.5) ela o abandonou. 

 As quatro fotografias registram 

imagens de uma pessoa fragilizada e 

discriminada pela exposição de seu 

corpo. Registro e exposição de 

imagens que devassaram esse corpo, 

entregando-o à observação, análise e 

avaliação arbitrárias, à sua revelia, por 

parte de desconhecidos - o fotógrafo, o 

médico legista, o juiz, o promotor, o seu 

advogado, dentre outras.  

 É como se a história de vida do 

retratado pudesse ser enquadrada e 

aprisionada nos estreitos limites de um 

artefato - representação bidimensional 

estática, silenciosa, em preto e branco de um ser desviante com um “deffeito 

phisico irremediavel”. A produção das quatro imagens foi deflagrada pela 
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necessidade legal de se ter uma documentação que pudesse atestar, provar, 

ilustrar e dar visibilidade, tanto ao que a esposa alegava quanto ao que o médico 

constatou, minimizando qualquer sombra de dúvida acerca do “deffeito phisico” 

e da constituição física do retratado em comparação com as demais pessoas, a 

partir de pressupostos anatômicos. 

 Sob tal perspectiva, é como se as imagens assumissem o lugar do sujeito, 

da pessoa retratada. É como se delas passasse a emanar o significado desse 

corpo. É a partir delas que será possível a justiça enunciar um determinado 

discurso pautado no exame pericial, acerca do caso. A história de vida, as 

emoções e a maneira de ser do retratado ficaram reféns das imagens que 

instauraram uma percepção e racionalidade distintas da condição de sujeito do 

retratado. Ele foi relegado a uma dada categoria, pertencente a uma dada 

classificação, a partir de um dado referencial teórico. A pulsão, a ambigüidade 

do desejo e a incerteza do prazer/dor deste sujeito resvalaram para o lugar 

comum do viés meramente anatômico – que seria passível de descrição 

pormenorizada e imparcial. Seu corpo deixou de ser um enigma. Ele passou a 

ter um determinado significado para o Judiciário ao ser decifrado, isto é, 

nomeado, identificado e classificado pelos médicos legistas no exame de corpo 

de delito. 

 A condição de sujeito do retratado/acusado, sua humanidade, foram 

abstraídas de maneira singular, no percurso da concepção, produção e inserção 

dessas imagens. Pois, foi como se ele tivesse sido banido dos autos e as 

fotografias – com caráter comprobatório retratando seu “deffeito phisico” - 

tivessem passado a referendar o andamento e o julgamento da causa. Talvez 

essas imagens tenham esvaziado de significado a defesa do retratado e a 

possibilidade de ele apresentar uma segunda versão aos fatos. As imagens e os 

autos instauraram uma determinada mediação entre o saber médico, o jurídico 

e o exercício da justiça. A anatomia do retratado passou a defini-lo enquanto ser 

e a explicar sua história, opções e atos - o seu desvio de conduta e delito. 

 Além disso, é necessário atentar para o fato de que, por estarmos 

acostumados a lidar e a conviver com imagens fotográficas em nosso dia-a-dia, 

é como se, desde sempre, o homem tivesse tais imagens mediatizando suas 
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relações com o mundo e com aqueles que o cercam. As imagens fotográficas 

seriam um dado natural da realidade - alheias e impassíveis ante quaisquer 

dúvidas de nossa parte, sem um tempo, um espaço e uma história próprios. 

 A escolha inicial dessas quatro fotografias nos remete à banalização do 

uso e da veiculação de um determinado tipo de imagem fotográfica, em 

documentos pessoais ou institucionais. Pois, não atentamos para o fato 

corriqueiro de que, em algumas situações, são elas que acabam por mediatizar 

relações de controle e de coerção sociais. Exemplos podem ser encontrados no 

uso de fotografias em documentos pessoais (RG, carteiras de trabalho, de 

identidade e de motorista, crachá de identificação funcional), em documentos 

escolares (fichas de identificação discente e docente, carteirinha de estudante) 

ou na utilização de imagens fotográficas (produzidas por fotógrafos profissionais 

ou amadores) de qualquer manifestação política ou acidente, por órgãos 

responsáveis pela segurança pública na tentativa de rastrear e identificar os 

rostos e a presença de possíveis envolvidos. 

 A multidão compacta, indevassável e anônima, que assustava as 

autoridades públicas e seduzia alguns intelectuais e artistas, cedeu lugar 

paulatinamente a rostos e registros individualizados, no limiar do século XX. 

Essas quatro imagens, enquanto artefatos estratégicos nos remetem, em última 

instância, ao estranhamento que a multidão causa ao homem moderno, que se 

quer distante da barbárie e teme as manifestações violentas da massa ignara e 

lasciva, num período de crescente urbanização e industrialização, tomado pela 

faina, movimentação e circulação incessante dos corpos nos espaços de lazer e 

de trabalho, nos quais reinventam outras fronteiras, instaurando uma nova 

representação e concepção do tempo. 

 As imagens fotográficas podem permitir o mapeamento e o 

esquadrinhamento da multidão, individualizando-a de forma pontual - num 

raciocínio extremo, as quatro fotografias (marco inicial deste trabalho) ilustram e 

indicam uma das múltiplas possibilidades de uso e de veiculação de imagens 

pelo Estado, que se originou da invenção da fotografia. Possibilidade que, levada 

às suas últimas conseqüências, foi posta em prática por regimes políticos de 

exceção e, privilegiadamente, pelos totalitários. 
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 Não propomos que o ato fotográfico seja execrado, nem consideramos as 

imagens fotográficas como meros instrumentos/artefatos de controle e de 

coerção sociais. Apenas defendemos que a leitura e discussão de quaisquer 

conjuntos imagéticos requerem que se atente para a particularidade de sua 

origem e suporte, uso e veiculação dos mesmos. Reconhecemos as 

especificidades e diferenças existentes entre as imagens produzidas pelo 

Judiciário para compor exames de corpo de delito, mas propomos que existe 

uma matriz ideológica que orienta um determinado olhar sobre os corpos 

retratados em todas elas. 

 As quatro fotografias do exame de corpo de delito podem ser abordadas 

e interpretadas como indícios de uma determinada cartografia de inserção e 

inscrição de imagens fotográficas na intrincada teia de controle e de coerção 

sociais, que pressupõem a interface entre o exercício da cidadania, o poder 

público e, particularmente, o saber médico, em fins do século XIX e ao longo do 

XX. 

 

As fotografias da folha 44 

 A fotografia de perfil possui 6,5 

cm de largura por 18,4 cm de altura, 

margem superior de 2,2 cm, inferior de 

3,6 cm e esquerda de 1,0 cm.  A 

fotografia de frente (lado) possui 6,8 cm 

de largura por 18,4 cm de altura, com 

margem superior de 2,2 cm, inferior de 

3,7 cm e direita de 1,4 cm. O espaço 

que separa as duas fotografias é de 3 

cm.  

 As fotografias retratam uma 

pessoa nua de perfil e de frente. Ela é 

magra, dando-nos a impressão de ser 

morena, com pés grandes, calejados e com unhas sujas. Suas pernas são 
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magras, tem um pênis, uma barriga pouco saliente e cintura demarcada. Possui 

braços compridos e dispostos ao longo do corpo, um rosto sem nenhuma marca 

ou cicatriz que o diferenciasse dos demais, olhar fixo para frente como se 

olhasse para o nada, cabelos curtos, ondulados nas pontas e escuros. Seu rosto, 

suas mãos e parte inferior de seus antebraços têm um tom mais escuro, 

supomos que a pele estivesse queimada pelo sol. 

 A pessoa está de pé sobre um suporte de forma retangular ou quadrada, 

que pouco alterou sua altura. O suporte marca o lugar exato no chão, em que a 

pessoa deveria ficar. O piso é de ladrilho hidráulico quadriculado, tem rodapé do 

mesmo feitio e material. A pessoa está descalça, sozinha, tendo por fundo uma 

parede vazia, supomos que branca. 

 O que nos chamou a atenção nestas duas fotografias é a sensação de 

ausência de movimento, como se a pessoa retratada estivesse imobilizada ou 

estivesse empalhada - violentamente mortificada. Estas imagens fotográficas 

nos deram a impressão de que aquele espaço teria sido organizado 

cientificamente. Elas nos remetem à imagem de um laboratório asséptico, 

silencioso e isento de interferências externas - um sistema supostamente 

fechado e neutro de uma oficina fotográfica, de um estúdio. As imagens 

fotográficas são de uma pessoa retratada de frente e lado, nas quais ela aparece 

discriminada, segregada e excluída do convívio social, do cotidiano de pessoas 

normais. E arbitrariamente despojada de sua intimidade e recolhimento através 

da produção de imagens de seu corpo, numa Delegacia de Capturas. Produção 

que viabilizou a inserção destas num documento público. 

 A fotografia em que a pessoa aparece de frente para o observador nos 

causou um certo estranhamento. A diferença entre o tom do rosto e das mãos e 

do restante do corpo nos provocam. Contentávamo-nos em ver uma pele pálida, 

branca ou procurávamos entender o significado dessa diferença de tons? 

Retornávamos aos autos para identificar a origem social da pessoa, em que ela 

trabalhava e em que condições? A diferença de tons da pele seria um indício de 

que as pessoas daquele período não expunham seus corpos ao sol? O tom 

diferenciado entre os membros do corpo seria apenas o vestígio de um costume 

ou da origem social da pessoa? 
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 Sentimos o terror como que rondando o retratado pelo olhar arregalado e 

petrificado de seu rosto. Pressentimos a tensão da situação em um abdômen 

retesado, o que acaba por dar maior evidência a uma pequena barriga, a 

musculatura como que espremendo os ossos da costela e omoplata, o pescoço 

duro e o queixo numa posição de alerta, como se a vida e o tempo do retratado 

estivessem em suspenso, aguardando o desfecho final. 

 O fotógrafo centralizou a imagem da pessoa nestas duas fotografias da 

folha 44, ele estava de frente para o retratado. A impressão que se tem é que 

nada deveria interferir ou desviar a atenção da imagem da pessoa. Uma luz 

artificial incide entre os ombros e peito, privilegiando mais o lado direito do corpo, 

reforçando na imagem uma desproporção entre membros e tronco.    

 

A fotografia da folha 45 

 A fotografia possui 16 cm de 

largura por 21,6 cm de altura, com 

margem superior de 1,8 cm, inferior de 

1,6 cm, direita de 1,1 cm e esquerda de 

1,8 cm. 

 Traz a imagem da parte inferior 

do tronco, com os braços ao longo do 

corpo, dá a impressão que o fotógrafo 

teve o cuidado de enquadrar a imagem 

entre os cotovelos e o término das 

coxas, próximo aos joelhos. A imagem 

privilegia os contornos arredondados 

da cintura e quadril um pouco 

inclinados para a direita, reforçada pela 

luz artificial centrada na região próxima à metade do ventre. Esta mesma luz 

contribui para ressaltar o pênis.  
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 Fascina na imagem o jogo de sombras atrás da pessoa fotografada, 

produzindo a sensação de movimento e de profundidade em contraste com o 

corpo fotografado. Temos a construção de uma perspectiva cartesiana dada pelo 

posicionamento das mãos em tom mais escuro ao lado do corpo, que faz o olhar 

do observador se precipitar para o pênis que aparece no centro da fotografia. A 

organização dessa imagem parece estar calcada em contrastes: o claro e o 

escuro, o volume e o plano, as formas ditas femininas e masculinas. 

 

A fotografia da folha 46 

 A fotografia possui 14,1 cm de largura por 20,3 cm de altura, com margem 

superior de 1,8 cm, inferior de 2,3 cm, direita de 2,4 cm e esquerda de 2,2 cm. 

 A fotografia apresenta um objeto 

feito de tecido de algodão, a trama nos 

permite supor que assim o seja. Foi 

fotografada sobre um fundo branco, 

com luz artificial incidindo diretamente 

sobre ele. Podemos aproximar a forma 

representada na imagem a um triângulo 

isósceles. Na base, estaria um pedaço 

de pano similar a um retângulo. A altura 

desse retângulo é menor que a largura. 

Das duas extremidades que 

representariam sua altura, partem duas 

tiras de tecido que foram dispostas de 

tal maneira que ganharam a forma das 

laterais desse triângulo. Tais tiras possuem nós desiguais e em pontos distintos.  

 A partir desse triângulo, é necessário imaginar que no centro de sua base 

foi costurado algo com a forma de um pênis em ereção, forma valorizada pela 

composição das formas e luminosidade definidas pelo fotógrafo. Em seu interior 

supomos que haja algodão ou paina atados e envoltos por linhas, que ficaram 

expostos. A pelica que forra a estrutura está rasgada. 
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 Somos levados a considerar que esta fotografia representa um objeto que 

teria sido criado para forjar um pênis, que a pessoa retratada nas imagens 

anteriores não teria em dimensões normais. Primeiro, é isso que nos informa o 

texto. Segundo, porque considerando a lógica que orientou disposição e 

seqüência das imagens no exame de corpo de delito, é a esta conclusão que 

devemos chegar. Terceiro, porque efetivamente a forma do objeto fotografado 

nos remete à imagem de um pênis. Mas, tivesse esta fotografia sido colocada 

em outro contexto não teríamos tanta certeza assim. Talvez esta nossa 

impressão pudesse vir a ser confirmada se tivéssemos como alterar a 

composição das formas representadas, como modificar a posição do objeto e a 

disposição das tiras na imagem. 

 A construção desta imagem pelo fotógrafo e sua contextualização ao 

término de uma narrativa imagética, em diálogo com os autos da anulação de 

um casamento justamente porque o marido da requerente " ... tem deffeito 

physico irremediavel, anterior ao casamento, que cuidadosamente occultou, 

servindo-se de meios reprovaveis e bárbaros para illudir a sua ingenuidade, 

ignorancia e bôa fé..."(p.5) nos provocam ao sugerir que esta imagem, por si só, 

é capaz de atestar o relato da esposa, porque registra a imagem de um objeto 

que teria sido criado e usado para simular o órgão com “deffeito phisico 

irremediavel” da pessoa retratada. 

 Por fim, ao arrolar tais questões propomos que estas quatro imagens 

permitem diferentes aproximações e abordagens. Elas nos sugerem que não é 

o número nem a quantidade de imagens tomadas para a análise e leitura que 

necessariamente garantem ou garantirão a validade de trabalhos desta 

natureza, que envolvem pesquisa de ampla e diversificada base documental. 
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O PROFANO SACRALIZADO 

Fernando de Tacca 1 

 

Introdução 

 Em 1951, José Medeiros, então fotógrafo da revista O Cruzeiro, 

importunado e incomodado por uma reportagem sobre Candomblé publicada na 

França 2, resolveu propor uma reportagem mostrando os aspectos inacessíveis 

ao olhar leigo dos rituais de iniciação dessa religião afro-brasileira. Segundo ele, 

a reportagem estrangeira abordando somente sua parte pública, o cerimonial 

visível pelo leigo nas festas preparatórias e no encerramento da festa pública, 

não mostrava o verdadeiro Candomblé. Como era costume no processo de 

decisão de pauta no Cruzeiro, os fotógrafos tinham autonomia para propor e 

conduzir uma reportagem, e assim o fez Medeiros. Aprovado o assunto, partiu 

ele para a Bahia para tentar uma documentação original dos rituais. A dificuldade 

de aproximação nos terreiros tradicionais levou-o a procurar alternativas e um 

guia indicou-lhe uma casa não tradicional na qual estavam em iniciação três 

Yaôs (termo que designa as pessoas que estão em processo de iniciação no 

Candomblé). 

 Medeiros relatou-nos que teve uma experiência desagradável quando 

freqüentava os terreiros tradicionais tentando primeiras aproximações com o 

intuito de fotografar, e logo em um deles, e mesmo sem portar o equipamento 

fotográfico, foi questionado por uma mãe-de-santo em transe que diretamente 

dirigiu-se a ele e falou: “Você veio aqui para fotografar mas não vai, não!”. 

Medeiros contou-nos essa passagem com um ar de espanto místico mas, como 

fotojornalista exemplar, refletiu internamente que não iria desistir de mostrar o 

“verdadeiro Candomblé” e voltar para a redação sem o material prometido. 

Assim, mesmo fora dos terreiros tradicionais já se sabia de seus objetivos, afinal, 

                                            
1 Fernando de Tacca é fotógrafo, doutor em Antropologia e professor no Departamento de 
Multimeios, Unicamp. 
2 José Medeiros concedeu-me uma entrevista em 1988, ocasião na qual relatou os fatos aqui 
apresentados. 
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a chegada de um fotógrafo da revista O Cruzeiro causava alvoroço e gerava 

comentários em qualquer cidade na época, e ele foi procurado por um guia que 

o conduziu a um terreiro na periferia, no qual estariam sendo iniciadas três Yaôs: 

o terreiro da mãe-de-santo Mãe Riso da Plataforma. 

 Contou-nos Medeiros que pagou à mãe-de-santo para fotografar as três 

Yaôs dentro de sua reclusão e as etapas do ritual de iniciação. Com a carga 

mística envolvendo sua fala e o fato de estar documentando procedimentos 

ritualísticos não veiculados pela mídia até então, falou-nos com forte ar de 

mistério que ainda teve problemas com seu equipamento pois o cabo de 

sincronismo do flash quebrou. Como o ambiente era muito escuro, fez as fotos 

com sua Rolleiflex usando B no anel do obturador (esse dispositivo permite 

sensibilizar a película por quanto tempo desejar o fotógrafo; enquanto estiver 

apertando o botão disparador o filme está sendo exposto). Assim, acionando e 

segurando o disparador na posição B, disparou a luz do flash e imprimiu imagens 

com ótima qualidade tonal no material fotossensível, demonstrando sua 

capacidade técnica. 

 A reportagem foi publicada no dia 15 de novembro de 1951 na revista O 

Cruzeiro com o título “As noivas dos deuses sanguinários”, contendo 38 

fotografias. Segundo Medeiros, a publicação das imagens, que mostravam 

cenas de sacrifício de animais, cenas internas da reclusão e detalhes do 

processo ritualístico, causou muita polêmica no meio do Candomblé na Bahia. 

Ainda, segundo ele, devido à reportagem, as Yaôs não tiveram sua iniciação 

reconhecida e assim ficaram marginalizadas dentro da religião, com 

conseqüências graves para elas, uma suicidou um ano depois e outra foi 

internada em um hospital psiquiátrico. A mãe-de-santo foi assassinada um ano 

depois, mas Medeiros não sabia as causas do fato. 
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 Seis anos depois, em 1957, a mesma editora da revista O Cruzeiro 

publicou um livro chamado “Candomblé” com todas as fotografias veiculadas na 

revista, com um acréscimo considerável de mais algumas escolhidas por 

Medeiros, totalizando 60 imagens, 22 fotografias a mais. A nova forma de 

publicação colocou as mesmas imagens em outro formato e em outra 

valorização. Se na revista o artifício jornalístico era o sensacionalismo para 

atingir um formato popular direto e ofensivo à religião já a partir do próprio título, 

no livro as imagens passaram a ser um material etnográfico precioso e único. 

 O material fotográfico coletado por José Medeiros transforma-se em 

conteúdo de uma primeira publicação marcada por um fotojornalismo 

sensacionalista para um documento etnográfico na apresentação gráfica e nas 

marcações das legendas no formato livro. O objetivo desse trabalho é discutir as 

mudanças de significação do material exposto acima, aprofundando a análise às 

narrativas nos meios impressos em que foi publicado. Na primeira versão temos 

uma profanação do espaço do sagrado ao tornar visível ao olhar leigo o que é 

permitido somente para iniciados, e um olhar leigo massificado pela importância 

da revista O Cruzeiro na opinião pública da época. Na segunda versão temos 

as mesmas imagens sem o tratamento sensacionalista mas com uma 

abordagem que transparece uma aparente neutralidade na explicitação do ritual, 

tornando-as um documento etnográfico ou científico, coroando-as com uma nova 

aura para o sagrado profanado. O deslocamento contextual encontra a gênese 

da fotografia como realidades múltiplas permitindo, desta forma, significações 

diferenciadas, sagradas ou profanas. 

 Os formatos de apresentação de material etnográfico nos meios de 

comunicação de massas e suas decorrentes conseqüências com a invasão do 

olhar leigo voyeur e massificado, muitas vezes preconceituoso e induzido pela 

mídia em relação às cerimônias e rituais tradicionais de culturas locais não 

globalizadas, produz significações descontextualizadas muitas vezes pejorativas 

e elevadas ao campo do exótico. Entretanto, as mesmas imagens descoladas 

do contexto jornalístico reencontram seu referente vivificado no valor etnográfico 

das imagens publicadas no livro. 
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A fricção ritualística 

 Os processos sociais nomeados como rituais de passagem (Gennep, 

1978; Turner:1974; Leach:1978) caracterizam uma zona marginal na qual os 

iniciados em uma religião e inúmeras outras situações sociais, como acentua 

Van Gennep no próprio subtítulo de seu trabalho (ver bilbliografia), ficam isolados 

da marcação linear temporal da sociedade vivendo um tempo mágico e um 

estado social diferenciado. Os ritos de passagem são marcados por cerimônias 

de separação (preliminares) e de agregação (pós-liminares) que criam no seu 

interstício, muitas vezes de longa duração, um estado de liminaridade acentuado 

principalmente nos casos de ritos de iniciação. As características da liminaridade 

às quais o neófito está sujeito são: submissão, silêncio, ausência de sexualidade 

e anonímia. São entidades em transição, em passagem, não tendo lugar e 

posição, pois todos os atributos da ordem social são suspensos e as categorias 

e grupos sociais dissolvem-se na morte social da liminaridade. 

 Assim Turner refere-se a esse estado do evento social nos ritos de 

passagem: “O neófito na liminaridade deve ser uma tábula rasa, uma lousa em 

branco, na qual se inscreve o conhecimento e a sabedoria do grupo, nos 

aspectos pertinentes ao novo “status”. Os ordálios e humilhações, com 

freqüência de caráter grosseiramente fisiológico, a que os neófitos são 

submetidos, representam em parte, a têmpera da essência deles, a fim de 

prepará-los para enfrentar as novas responsabilidades e refreá-los de antemão, 

para não abusarem de seus novos privilégios. É preciso mostrar-lhes que, por si 

mesmos, são barro ou pó, simples matéria, cuja forma lhes é impressa pela 

sociedade” (Turner:127: 1974). 

 Da mesma forma, utilizando os mesmos procedimentos conceituais, a 

fotografia pode ser considerada como um ritual de passagem (Tomas: 

1982/1983/1988). Tomas parte da estrutura proposta por esses autores para 

encontrar similitudes no processo entre o ato fotográfico em si, no momento 

único de sua indicialidade, e seus procedimentos técnicos no processamento da 

imagem como um ritual de passagem. De forma sintética, para Tomas o rito de 

separação na cerimônia fotográfica é desprendimento da materialidade e os 

processos óticos de inversão para um suporte bidimensional. A negatividade e a 
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ausência de luz significariam o momento da liminaridade, a imagem latente não 

processada quimicamente e seu processo de formação de uma imagem negativa 

da realidade. A agregação é a criação da condição de positividade da imagem e 

sua inserção no campo social. A morte simbólica através da redução ótica e na 

espacialidade do suporte bidimensional transforma-se em "ponte de 

permanência" de uma cena ou de uma pessoa, ou seja, a ligação entre o 

fotógrafo e o espectador da imagem criando um "eterno presente". 

 A similitude entre os processos de um ritual de passagem na sua 

liminaridade e o da imagem técnica da fotografia, também marcada por um 

processo ritualizado que cria campos marginais com todas as características dos 

ritos de passagem, transfere o rompimento da linearidade do tempo social, e 

entenda-se aqui o espaço do sagrado nesses rituais, para outra categoria liminar, 

agora no campo das imagens técnicas. A superposição das liminaridades 

justapõe a proibição da visão nas reclusões dos iniciados e na imagem latente 

da película. A existência de dois campos marginais, ou liminares, cria uma fricção 

ritualística entre o sagrado contextualizado na cosmologia religiosa e os 

mecanismos ideológicos no processamento da imagem técnica, ou seja, a 

metáfora de Turner para a modelagem do barro pela matéria nuclear, a 

transformação do pó, aplica-se à modelagem da luz pelos grãos de prata, uma 

construção imagética social que lhes dá forma existencial além da primeira 

realidade. A morte social encontra aqui similitude na morte da primeira realidade, 

já que prisioneira do recorte temporal e espacial do campo fotográfico ressurge 

na agregação como um conceito, uma imagem conceito (Tacca:2001). 

 Ao trazer ao olhar leigo o campo elegido da magia ou do contato primordial 

com as divindades, o campo marginal da imagem fotográfica assume e superpõe 

sua liminaridade ao campo religioso, uma nova magia estabelece-se alterando o 

conteúdo original do sagrado, nas palavras de Flusser: “A nova magia não visa 

modificar o mundo lá fora, como faz a pré-história, mas os nossos conceitos em 

relação ao mundo. É magia de segunda ordem: feitiço abstrato. Tal diferença 

pode ser formulada da seguinte maneira: a magia pré-histórica ritualiza 

determinados modelos, mitos. A magia atual ritualiza outro tipo de modelo: 

programas. Mito não é elaborado no interior da transmissão, já que é elaborado 

por um “deus”. Programa é modelo elaborado no interior mesmo da transmissão, 
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por “funcionários”. A nova magia é ritualização de programas, visando programar 

seus receptores para um comportamento mágico programático”. 

(Flusser:1980:22) 

 Guardada na escuridão para preservar seu campo liminar, a imagem 

latente não pode causar danos para o sagrado religioso, mantém-se invisível na 

escuridão do sagrado fotográfico; temos então o sagrado superposto; entretanto, 

ao dar-se a ver, e de forma pública, rompe a estrutura própria do segundo campo 

liminar, expondo a liminaridade inicial, mas ainda somente para os olhos 

individualizados do fotógrafo ou de seu laboratorista, ou mesmo de algumas 

pessoas da redação. A publicação das imagens decreta a profanação do 

sagrado. Aqui nos aproximamos do que Van Gennep chamou de “rotação do 

sagrado”. A rotatividade do sagrado ou, como diz Da Mata, a relatividade do 

sagrado. Perde-se a aura original do fechamento social da reclusão após tornar-

se imagem massificada, mas cria-se no deslocamento original do profano uma 

nova ordem sagrada, a ordem mágica e programática das imagens técnicas 

(Flusser:1980). O sagrado desloca-se de seu sítio apreendido na câmara escura, 

guardiã dos segredos originais quando ainda latente, para se concretizar em 

imagens visíveis. No relativismo do campo religioso do Candomblé cristaliza-se 

a profanação; na existência do documento etnográfico único, uma nova 

ordenação do sagrado existindo no campo imagético; o fotógrafo torna-se 

feiticeiro, ou melhor dizendo, sacerdote de uma ordem superior da sociedade 

tecnológica, um embate de duas magias. O fotógrafo/feiticeiro extrapola a "lógica 

da falácia do bruxo" (Leach: 1978:37-40), pois em vez de cometer o "erro" de 

transformar um símbolo metafórico em signo metonímico estará 

epistemologicamente sempre dentro do campo da indicialidade, ou da existência 

por contigüidade física (Dubois: 1994:94); ou ainda no processo de construção 

da significação do signo fotográfico que implica em superposição de significante 

e referente (Barthes:1980:18), mesmo que o operador seja simplesmente um 

mero "funcionário do programa" (Flusser: 1980:22). 

 Aprofundando a liminaridade fotográfica, lembramos o que dissemos 

antes, ou seja, a técnica fotográfica manipulada por Medeiros propiciou uma 

exposição longa, com tempo indefinido na posição B, que atua no tempo extenso 

do obturador aberto no toque do dedo e na velocidade intensa e rápida do flash 
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para guardar a imagem latente em película e levá-la em liminaridade para outros 

espaços, o laboratório e, depois, a visibilidade da publicação das imagens nos 

meios de comunicação. 

 O deslocamento do profano no roteiro revista – livro permite voltar à Van 

Gennep e o "deslocamento dos círculos mágicos", em que conforme uma 

posição ou outra na sociedade muda-se o lugar do indivíduo ou de seu status: 

“Quem passa, no curso da vida, por estas alternativas encontra-se no momento 

dado, pelo próprio jogo das concepções e das classificações, girando sobre si 

mesmos e olhando para o sagrado em lugar de estar voltado para o profano, ou 

inversamente” (Van Gennep: 32: 1977). 

 O referente aderido à imagem fotográfica perde sua carga mítica original 

descontextualizando o evento religioso, para se transformar em outra magia, 

uma magia contemporânea que não se propõe a modificar o mundo, e sim 

nossos conceitos sobre o mundo, ou o que Flusser chama de magia de segunda 

ordem (Flusser:1980:22); com essa carga intencional, o sensacionalismo urge 

para os olhares maniqueístas da cultura na categorização de um primitivismo 

religioso visto pejorativamente pelos valores estabelecidos do "bem" e, desta 

forma, o fotógrafo substitui com eficácia o feiticeiro/xamã/pai-de-santo criando 

uma nova ordem imagética e programática na sociedade de consumo de 

imagens enquanto mercadorias simbólicas. 

 

* 

 

Esse artigo inicial da pesquisa resultou posteriormente no livro "Imagens do 

Sagrado" (Editora da Unicamp/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999). 
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AS MÁSCARAS DA MORTE 

Ana Maria Schultze 

 

 Na série ANTECÂMARA DA MÁSCARA, o artista Odires Mlászho propõe 

uma discussão sobre a questão da beleza através de suas imagens fotográficas. 

Considerando-se artista plástico, porém não fotógrafo, ele cria suas 

composições a partir de imagens femininas antigas garimpadas em sebos, 

arquivos pessoais, e as trata manualmente, com contundência, lixando, 

descolando, raspando, interferindo, destruindo-lhes os olhos, sobrepondo o 

resultado final com um prosaico guardanapo de papel umedecido, para, 

finalmente, refotografar. Trata-se, no final, de uma fotografia no sentido literal do 

termo, isto é, uma imagem captada por meio de um aparelho e revelada em um 

meio fotossensível, o papel, porém o que nos interessa aqui é o processo que 

as imagens fotográficas receberam, resultando no que chamo de máscaras da 

morte neste ensaio. 

 Sobre ANTECÂMARA, nos diz o próprio Mlászho: "Nesse trabalho, tentei 

perscrutar o que seria a beleza em seu estado terminal, a morte. Ou, quem sabe, 

alguma energia vital, ou escombros de paixões falidas, ou ainda maquiagem 

pura e simples. Não sei responder a essa questão". Diz Romeu, de Shakespeare: 

"...A morte, que sugou o mel de teu hálito, nenhum poder ainda teve sobre tua 

beleza! Ainda não foste vencida! A insígnia da beleza ostenta ainda o carmim 

em teus lábios e em tuas faces o pálido estandarte da morte ainda não foi aqui 

desfraldado!..." 1 Vemos que até para alguém desesperado como o jovem 

amante morte e beleza são antagônicas, o que ele, porém, não percebe em sua 

amada, talvez devido ao recente falecimento de Julieta. Porém, é o caminho 

natural, e Mlászho percebe isso, já que ao destruir as figuras humanas, 

provocando-lhes uma morte, destrói o belo. Há aqui uma dupla morte (ou 

assassinato): da figura humana, reconhecida anteriormente como bela, e da 

beleza em si, esta como resultado da morte. Haveria ainda uma terceira morte, 

                                            
1 Shakespeare, p. 160 
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da qual fala Barthes2 : o que encaramos quando somos fotografados é a Morte. 

Ao fotografar suas personagens, Mlászho torna-as objeto, espectros 

inanimados, em "uma microexperiência da morte" 3. Antes, porém, de nos 

aprofundarmos nesta questão, é necessário analisar o resultado final produzido 

nas imagens, faces pseudo-humanas, desprovidas de olhos, isto é, máscaras. 

 A máscara é um objeto de grande significado antropológico. Claude Lévi-

Strauss em sua concepção antropológica cultural estruturalista evidenciou seu 

significado simbólico, totêmico em todas as culturas. "Uma máscara não é, 

principalmente, aquilo que representa, mas aquilo que transforma, isto é: que 

escolhe não representar." 4. 

 Monti define máscara como um objeto esculpido, modelado ou trançado 

que é colocado sobre o rosto ou na cabeça. Para os povos primitivos a máscara 

era um objeto religioso usada nos rituais, para garantir a caça e a fertilidade, 

para afastar maus espíritos, venerar os antepassados ou louvar os deuses. 

Principais funções de uma máscara: 

 disfarce 

 símbolo de identificação 

 esconder revelando 

 transfiguração 

 representação de espíritos da natureza, deuses, antepassados, seres 

sobrenaturais ou rosto de animais 

 participação em rituais (muitas vezes presente, porém sem utilização 

prática) 

 interação com dança ou movimento 

 fundamental nas religiões animistas 

 mero adereço 

 Assim, uma máscara pode ter várias finalidades, inclusive mortuária, 

como afirma o próprio Lévi-Strauss. Entre outras, máscaras eram usadas na 

                                            
2 Barthes, p. 29 
3 idem, p. 27 
4 Lévi-Strauss, p. 124 
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antiga Grécia e Roma para festivais e teatros. Cada máscara no teatro grego 

representava um personagem. 

 Com o fim de tais civilizações, as máscaras caíram em desuso. A palavra 

grega para designar máscara é persona, mesmo conceito utilizado por Jung 5 

para definir uma máscara psicológica, isto é, modos diferentes dos quais nos 

valemos em situações variadas em nossa vida. Persona é também a raiz da 

palavra personalidade, que comumente associamos ao conjunto de 

características de uma pessoa, melhor dizendo, sua alma. E bem diz o ditado 

popular: "Os olhos de uma pessoa são o espelho de (ou porta de entrada para) 

sua alma". 

 A partir do momento em que destrói os olhos de suas figuras, Mlászho 

determina também o fim de suas identidades. Como afirma Machado6 : 

"Desarticulada a topografia da face, o "retrato" se torna "desretrato", que é 

exatamente o contrário da celebração do referente". Perdida a porta de entrada 

para a alma, tem-se uma pessoa vazia de uma, alguém morto. Uma máscara 

nada mais é do que um simulacro de algo, e ANTECÂMARA nos propõe um 

simulacro de pessoas, desprovidas de alma. Por serem, ou melhor, estarem 

mortas, perdem também o caráter de beleza, por ser esta apenas associada à 

vida (vide as tentativas de se embelezar qualquer cadáver antes de um funeral, 

vestindo-o, penteando-o, maquiando). O retrato que era de alguém, pelas mãos 

do artista, despersonificou aquele alguém. Sem olhos, sem identidade (para 

esconder a identidade de uma pessoa em um jornal, tapam-se seus olhos!). Sem 

identidade, sem vida. Sem vida, sem alma. Um ninguém. Mas onde foram parar 

as personagens iniciais desta jornada, as mulheres que cederam suas estampas 

para as fotografias, os referentes de que fala Machado? A que realidade 

pertenciam? 

Blikstein 7 propõe, através de esquemas, a demonstração de que entre o 

referente e a realidade há uma série de fatores determinantes para a forma como 

compreendemos esta realidade. Diz ele: "A nossa cognição estaria sujeita, 

                                            
5 Persona: "... máscara ou face que uma pessoa põe para confrontar o mundo." 
6 Machado, p. 82 
7 Blikstein, p. 81 
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portanto, a um processo ininterrupto de estereotipação, a ponto de 

considerarmos real e natural todo um universo de referentes e realidades 

fabricadas." 8 

 É próprio da fotografia a construção e elaboração de realidades múltiplas, 

como afirma Kossoy. Desta forma, não nos preocupamos com a primeira 

fabricação da realidade, que foi justamente cada retrato feminino, já uma 

realidade criada pelos fotógrafos que os realizaram. Daí, chegamos a outra 

realidade criada pelo próprio Mlászho, ao destruir os rostos, ao remover-lhes a 

beleza. Diz Barthes que o referente adere 9, porém os referentes iniciais, as 

mulheres que estampavam tais imagens, agora não mais existem. Em seu lugar, 

surgem as máscaras da morte que, fotografadas, tornam-se referentes. 

Referentes vazios. Inexistentes. Não há qualquer conexão entre esses novos 

referentes e qualquer realidade anteriormente conhecida. Uma nova realidade 

foi fabricada e, a partir do registro fotográfico, é aceita e reconhecida como tal, 

atestada sua existência. Chegamos, assim, à seguinte questão: se a câmera 

fotográfica pode ser metaforicamente um ritual de passagem, como propõe 

Thomas, o mesmo não se daria com a fotografia em si? Não seria, ela própria, 

um rito de passagem? 

 "A interpretação da máscara nos mistérios envolve o seu reconhecimento 

como uma porta de entrada e de saída da vida. Com sua forma rígida, a máscara 

fala da morte e, apesar disso, de uma qualidade que perdura através dos 

tempos. Ela pode ser usada por diferentes gerações, e quando uma pessoa viva 

anima a casca, infundindo-lhe seu espírito, a máscara torna-se viva, renasce. 

Assim, pode evocar imagens da vida na morte, e da morte na vida." 10 

 No sentido acima, a fotografia da máscara da morte representaria o ritual 

de passagem da vida para a morte, a máscara mortuária daqueles antigos 

referentes, a morte da beleza. Não à toa, Barthes traça um paralelo entre a 

fotografia e o teatro, onde originalmente os atores, portando máscaras, 

designavam-se em vida como mortos, desempenhando o papel da Morte. Tal é 

                                            
8 idem, p. 82 
9 Barthes, p. 16 
10 Larsen 
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o caráter da fotografia: "a figuração imóvel e pintada sob a qual vemos os mortos" 

11. Assim como uma máscara perdura, também a fotografia o faz durante 

gerações até que, destituída de seu valor original, pela morte do referente, da 

história, também acaba ela morrendo, sendo destruída, causando o fim definitivo 

do referente e sua realidade. 

 Na ANTECÂMARA DA MÁSCARA, Mlászho propõe-nos um 

questionamento sobre a beleza, destruindo-a simbolicamente através da 

fotografia, destruindo seus referentes, construindo novos: as máscaras da morte. 

Tais máscaras não mais identificam sua realidade original, nem tampouco o 

Belo, apenas vestígios seus: uma boca aparente através da transparência, o 

contorno de um rosto, o volume de um nariz. Esses vestígios tentam dar às 

máscaras da morte um mero resquício de sua vida anterior, de seus referentes, 

numa tentativa de imitação do real, o que, no fundo, é o que faz toda máscara. 

 

  

                                            
11 Barthes, p. 54 
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ANTÔNIO ROSENO DE LIMA, FOTÓGRAFO E PINTOR 

Geraldo Porto  

 

Arte é a infância reencontrada: o olho limpo, a alma nobre, o desejo 
alerta, o apetite do mundo. (Hélio Pelegrino) 

 O fotógrafo e pintor ANTÔNIO ROSENO DE LIMA, imigrante nordestino, 

viveu seus últimos vinte anos na Favela Três Marias em Campinas, onde o 

conheci em 1988. É como artista plástico que eu relato as minhas impressões 

sobre a obra desse artista cujos vizinhos da favela pensavam que era meu irmão, 

porque achavam-nos parecidos. 

 A primeira vez que eu vi seus quadros foi em uma exposição coletiva de 

artistas primitivistas no Centro de Convivência Cultural de Campinas, em 1988. 

Fiquei impressionado com a singularidade de sua pintura e logo desejei conhecer 

o seu criador. Tive naquele instante a certeza de estar diante de um artista raro. 

Num dos quadros estava escrito: 

ESTE DESENHO FOI FUNDADO EM 1961 

PINTOR ANTÔNIO ROSENO DE LIMA. FOTO SANTO ANTÔNIO. 

 Qual a origem desta tão crua e estranha expressão artística? Para 

analisar melhor o quadro, virei-o para ver o seu verso, tentando compreender 

aquela estranha pintura. Fiquei mais impressionado ainda com tantas coisas 

escritas: um calendário absurdo, orações, listas de invenções, um bilhete, datas 

de fundações de hospitais e cidades, tudo isto escrito no verso da pintura. Eu 

estava diante de um autêntico artista bruto, um raro outsider. Pela minha intuição 

eu acabara de descobrir um artista singular e original. 

 As suas pinturas destacavam-se da mediocridade “primitivista” e 

adocicada dos outros quadros da exposição, aquelas conhecidas “pinturas 

                                            
 Professor do Departamento de Artes Plásticas do Instituto de Artes da UNICAMP. Artista 
plástico, iniciou sua pesquisa com arte bruta com a realização do vídeo "Museu da Imaginação", 
em 1988. 
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primitivas” que fazem sucesso entre os colecionadores estrangeiros de arte 

ingênua e pintura naif. 

 Procurei informações sobre aquele intrigante artista e disseram-me que 

era um velhinho favelado cuja mulher aparecia ali, de vez em quando, com uma 

sacola cheia de quadros pintados sobre latas de óleo, insistindo em expor. 

 Impressionado com tudo, peguei 

o endereço e fui até a favela. Chegando 

ao barraco, fiquei emocionado com o que 

vi: um senhor simpático e maltrapilho, 

parecendo um mendigo, vestindo uma 

blusa de lã imunda, cheia de buracos, 

pintando no interior do barraco. Um 

cenário caótico, um dos lugares mais 

pobres em que eu já havia entrado na 

vida, paredes de retalhos de madeiras 

podres caindo, chão de terra cheio de 

buracos que abrigavam bichos, restos de 

móveis quebrados, lixo pelos cantos, 

quadros, pinturas, desenhos e 

fotografias despencando pelas paredes 

e no meio daquela sujeira alguns gatos, cachorros sarnentos e galinhas 

compunham uma inesquecível cena. 

 Eu fui, então, a primeira pessoa que se interessou em comprar um quadro 

seu, após persistentes vinte e oito anos desenhando e pintando. Ele pedia entre 

dez e trinta cruzeiros por cada quadro. Mesmo tão barato, ele me disse que 

nunca conseguira vender nenhum quadro. Comecei então a comprá-los, levar à 

favela pessoas interessadas e divulgar o seu trabalho. 

 Em 1991 mostrei os quadros para o galerista Ricardo Trevisan e organizei 

a sua primeira exposição individual, na galeria de arte contemporânea Casa 

Triângulo, em São Paulo. A exposição foi um grande sucesso e Antônio 

conquistou os seus quinze minutos de fama. A Folha Ilustrada dedicou-lhe toda 
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a sua capa. O jornal O Estado de S. Paulo, o jornal da Rede Globo e o programa 

Metrópolis da TV Cultura dedicaram seus espaços mais nobres para a primeira 

exposição de Antônio. Ele nunca havia entrado numa galeria de arte e sentia-se 

constrangido. 

 Depois dessa primeira exposição, organizei outras, e seus trabalhos 

passaram a ser admirados e comprados. Suas pinturas passaram a valer entre 

cem e duzentos dólares e Antônio passou a receber no seu barraco artistas, 

jornalistas, equipes de televisão e pessoas interessadas em comprar suas obras, 

tornando-se mais respeitado pelos moradores da favela e pelos comerciantes do 

bairro. Ele se alegrava quando aparecia na televisão, os seus vizinhos 

comentavam e ele se tornava uma celebridade da favela. 

 Durante dez anos eu visitei Antônio e levei pessoas à favela para 

conhecê-lo, criando assim a admiração pelo seu trabalho, o reconhecimento 

público e a preservação de sua obra. 

 Antônio chorava muito. Chorava quando eu lhe convidava para expor os 

seus quadros, chorava quando ouvia a leitura do jornal falando dele mas também 

sorria e sonhava. Sonhava em “voar como um passarinho para conhecer o 

mundo inteiro” e escrevia este verso nos seus quadros. 

 

Vida de artista 

 Antônio Roseno de Lima nasceu em 

Alexandrina, Rio Grande do Norte, em 22 de junho 

de 1926, de onde saiu com 30 anos, em 1956. Seu 

pai, Roseno Vicente de Lima, trabalhava com burro 

de carga, vendendo farinha de mandioca, rapadura 

e banana. Família de 5 irmãos, desde pequeno 

começou a trabalhar, fazendo gaiola, pilão de 

madeira e colher de pau.  

Roseno Vicente de Lima, pai 
de Antônio Roseno de Lima 
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 Aos 22 anos saiu da roça e foi para a cidade pela primeira vez, onde 

aprendeu a fazer doces com a madrinha doceira. 

 Casou-se com a primeira namorada, Cosma, 

uma jovem negra com quem teve cinco filhos. Com 

a ajuda de Cosma e dos filhos fazia pães, doces e 

fósforos para vender. Após 8 anos de casado e o 

quinto filho na barriga da sua mulher Cosma, 

abandonou a família para tentar a sorte na cidade 

grande de São Paulo. Deixou para eles um baú de 

dinheiro, que só foi aberto anos depois e ainda 

assim permitiu que se comprasse uma casa para a 

família, conforme conta Salatiel, seu filho mais 

velho e fotógrafo profissional como o pai. Salatiel 

hoje vive com sua família na casa que foi de Antonio e Soledade, segunda 

mulher deste.  

 Em São Paulo Roseno trabalhou muito, ganhou algum dinheiro e 

conheceu Soledade, sua companheira por quarenta anos, com quem fazia 

enormes panelas de doce para vender na Estação da Luz durante anos. 

 Em 1961, aos trinta e cinco anos de idade, fez um curso de fotografia e 

desenho de dois meses com um “professor espanhol”, como dizia, no bairro da 

Liberdade em São Paulo. Fez os primeiros desenhos e as primeiras fotografias 

mas continuou fazendo doces para sobreviver. Começou então a fotografar 

crianças, aniversários e casamentos, iniciando, assim, a sua nova profissão de 

fotógrafo profissional. 

       

 

O “professor espanhol”, à 
esquerda, com quem Roseno fez 
um curso de fotografia e desenho. 
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 Em 1962 veio para Indaiatuba, no interior de São Paulo, onde continuou 

a fotografar casamentos, acidentes de automóvel para laudos, retratos 3x4, e a 

fazer doces, ficando até 1976, quando, falido, teve de se mudar para a favela 

das Três Marias no km 103 da Rodovia Anhangüera, onde viveu até sua morte 

em junho de 1998. 

    

 Viveu anos nesse barraco, dormindo à custa de remédios, com 

hipertensão, diabete, sem luz elétrica, entre amontoados de papéis velhos, latas, 

pinturas e bichos, onde improvisava uma venda de doces, pinga e cigarro. 

 Antônio pintava todos os dias, e trabalhava em série. Pintava a mesma 

figura repetidas vezes. Quando gostava de um desenho, recortava-o em lata 

para poder repeti-lo outras vezes. Não vendia certos quadros que seriam modelo 

para outros. Pintava em série, repetindo muitas vezes a mesma figura. Quando 

fazia frio ele preferia trabalhar com lã, tecendo um ponto de tapeçaria que 

inventara. Pintava sobre latas de leite em pó para presentear os amigos como 

porta-jóias. Usava materiais precários, pintando numa mesa abarrotada de 

objetos. 

 Junto com Soledade, lutou com a pobreza, a “doença dos nervos” e a 

diabete. Sobrevivia tomando remédios de amostras grátis, vendendo doce, pinga 

e cigarro no seu barraco, fotografando, pintando, cuidando dos seus bichos e 

mantendo um sorriso de bom humor e amizade pelos vizinhos que o visitavam. 

Ele ouvia todos os dias a Hora Do Brasil e o Jornal Nacional, lutava pelo 

reconhecimento de seu trabalho e sonhava em voltar para a sua terra. 
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Soledade, a companheira solidão. 

 Pintados sobre dois corações cuidadosamente decorados, aparecem em 

muitas pinturas de Roseno os seguintes versos: 

“FUI UM HOMEM QUE NUNCA TIVE AMOR NA VIDA” e 

“QUERIA SER UM PASSARINHO PARA CONHECER O MUNDO INTEIRO”. 

 Conversando com ele sobre essas frases que repetia nos quadros, ele 

insistia: “Eu nunca tive um amor na vida”. Perguntado sobre a sua mulher, 

Soledade, com quem já convivia há 40 anos; ele respondia com um profundo 

silêncio. 

Soledade, como Antônio, uma imigrante nordestina, nasceu em 14 de 

março de 1914, em Serra Branca, Pernambuco, perto da Serra do Araripe. Ela 

contava que se casou com 14 anos, na Paraíba, com um lavrador de 16 anos 

com quem teve 3 filhos, sendo que o primeiro morreu na barriga aos sete meses 

de gestação, o segundo foi batizado e morreu em seguida e o terceiro sobreviveu 

seis meses e também morreu. 

 

 Oito anos de casada e o marido foi embora com outra. Ela ficou cuidando 

da roça de algodão, milho, feijão e arroz, que comprara dele. Um ano depois da 

partida do marido, vendeu a casa e a roça e veio tentar a vida em Alvorada do 
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Sul, no Paraná, numa viagem de 12 dias na carroceria de um caminhão “pau-de-

arara”. 

 Trabalhou durante meses lavando roupa sem receber nada. Fugiu para 

São Paulo, desejando voltar para o Nordeste mas arranjou um emprego de 

doméstica e acabou ficando na capital. Alugou um quarto na Avenida Tiradentes 

e começou a “trabalhar por conta”, lavando roupa e vendendo armarinho, quando 

conheceu Antônio, “no ano da morte de Getúlio Vargas”, contava. 

 Soledade cuidou de Antônio como do filho que não conseguiu ter. 

 Mulher forte, valente, falante e organizada, ela foi a primeira presidente 

da Associação de Moradores da favela e líder respeitada na favela. Construiu 

sua própria casa de alvenaria com “a cara e a coragem” e depois da casa pronta, 

teve que lutar para que Antônio abandonasse o seu velho barraco de madeira 

para morar com ela e dormir na mesma cama de casal. 

 Soledade e Antônio brigavam, mas eram companheiros e amigos, 

preocupando-se sempre um pelo outro. Mas Antônio continuava a escrever nos 

quadros: 

“Fui um homem que nunca tive amor na vida”. 

 Soledade elogiava Antonio e dizia: 

“Antônio nunca bebeu nem fumou. Ele adora é fotografia. Ele tem 14 
profissões: faz perfume, fósforo e brilhantina, faz doce, pó de arroz e 
creolina, faz colher de pau e gaiola. Ele faz o diabo...” 

“Toda a vida ele foi mão-aberta. Nunca comprou um sapato pra mim. 
Ele comprava logo é dois ou três. Tudo o que ele compra de comer ele 

guarda pra mim, tudinho.” 

“Quando eu viajo, na volta, Antônio me vê descendo do ônibus, chora 
e diz: Graças a Deus! Deus seja louvado! Soledade voltou...” 

 

Foto Santo Antônio 

 A pintura de Antônio Roseno aparece com a sua fotografia. As poses 

frontais e estáticas dos seus retratos pintados são as mesmas poses das suas 
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fotografias comerciais. As suas primeiras pinturas foram fotografias em branco e 

preto coloridas à mão. 

    

 Ele começou a trabalhar profissionalmente 

como fotógrafo em São Paulo no seu estúdio, na 

rua Santos Dumont, o FOTO SANTO ANTÔNIO. 

Quando veio para Indaiatuba, anos depois, 

continuou com o estúdio e com o mesmo nome. 

Mesmo após ter falido, continuou escrevendo o 

mesmo nome comercial, FOTO SANTO ANTÔNIO, 

nas suas pinturas.  

 No dia do seu aniversário de 63 anos 

colocou terno e gravata e fotografou as crianças da favela, as pombas do Largo 

do Rosário e os amigos. Usava tripé e disparava com cuidado. Eu percebia nos 

seus gestos o fotógrafo profissional cuidadoso e orgulhoso da sua profissão. Ele 

pintava a partir das suas fotografias e colecionava imagens de revistas, jornais 

e embalagens para fotografar, desenhar e pintar. 
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 Ele foi chamado pelos jornalistas de “pintor 

pop da favela”, porque seus quadros misturavam 

imagens, fotografias, propagandas e palavras como 

nos cartazes comerciais. A pop art dos artistas 

plásticos norte-americanos dos anos sessenta 

inspirava-se, também, na propaganda, mas Antônio 

Roseno não conhecia este e nem outros 

movimentos artísticos. Gostava, porém, de fazer 

propaganda para divulgar os seus quadros. Queria 

ver sua pintura nos outdoors da cidade e 

perguntava-me como realizar isso. Pediu-me para 

fazer a exposição de seus quadros em frente ao 

Campo do Guarani, num domingo de jogo decisivo 

no principal estádio de futebol de Campinas. Ele ia 

aos jornais pedir para mostrar os seus quadros e 

presenteava o porteiro com quadros na esperança 

de conseguir divulgação. Quando tinha estúdio de 

fotografia distribuía santinhos com sua própria foto numa cédula de dinheiro para 

propaganda de seus serviços fotográficos. 

 Com o sucesso da exposição em 

São Paulo, uma tevê alemã realizou 

matéria sobre ele, mostrada na Europa 

durante a exposição Documenta de 

Kassel. A Folha de S. Paulo 

recomendou a sua exposição como 

uma das melhores da temporada. 

Quando ele morreu em 1998, pobre e 

doente, uma grande parte dos seus 

trabalhos estava em coleções de arte 

no Brasil e no exterior e outra grande parte jogada no lixão pelo caminhão da 

prefeitura chamado pela família para limpar a casa.  

 

Roseno morto, fotografado por Salatiel, seu 
filho mais velho e fotógrafo profissional como 

o pai. 
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“Este desenho foi fundado em 1961.” 

 Antônio interessava-se pela invenção e fundação das coisas. A 

criatividade humana que inventa, cria, funda, inicia, descobre, é, para mim, o 

centro da sua preocupação poética. 

 Ele escrevia nos quadros: “Este desenho foi 

fundado em 1961” com cores fortes, referindo-se ao 

início da sua obra de desenho, pintura e fotografia, 

com o tal “professor espanhol”, em São Paulo.  

 Ele também colecionava informações sobre 

invenções, dos livros, revistas e almanaques. Não 

sabendo ler, pedia a um vizinho para ler em voz alta 

e anotar no seu caderno, depois xerocava e colava 

as informações nos quadros: 

“O HOSPITAL VERA CRUZ FOI FUNDADO EM 1843 / PIRACICABA TEM 220 

ANOS / O NAVIO FOI FUNDADO EM 1917 / O JAPONÊS VEIO AO BRASIL 

EM 1908 / A GASOLINA AUMENTOU PARA 3 CRUZEIROS DIA 24 DE 

FEVEREIRO / O GATO DEU CRIA DIA 3 DE MARÇO / O CIGARRO SUBIU 

PARA 250,00 DIA 23 DE MAIO” 

 Ele datava tudo o que realizava, anotando o dia, mês e ano. Também 

assinava sempre, colocando o endereço, telefone de recado e as suas profissões 

de PINTOR E FOTÓGRAFO. 

 Enumerava as datas de fundação dos hospitais da cidade, nos quais 

esteve internado várias vezes; do Pronto Socorro Municipal do Hospital Mario 

Gatti, onde são atendidos os pobres, ele colocava até o telefone de emergência. 

“PIRACICABA TEM 221 ANOS / RECIFE TEM 451 ANOS / SOROCABA TEM 

334 ANOS / SANTA BÁRBARA D’OESTE TEM 174 ANOS / CAMPINAS TEM 

214 ANOS / SÃO PAULO TEM 435 ANOS / INDAIATUBA TEM 153 ANOS / 

BRASÍLIA FOI FUNDADA EM 1960 / ALAGOAS EM 1839 / APARECIDA DO 

NORTE EM 1848 / O AVIÃO SAIU EM 1906 / O CARRO SAIU EM 1800 / O 

NAVIO SAIU EM 1917 / O RÁDIO EM 1917 / O PAPEL EM 1876 / O 
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PETRÓLEO FOI DESCOBERTO EM 1853 / A ESTRADA DE FERRO DE 

MINAS GERAIS EM 1789 / A ESTRADA SANTOS-JUNDIAÍ EM 1856 / A CPFL 

(CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) FOI FUNDADA EM 1812 / A ESTAÇÃO 

DE CAMPINAS EM 1984 / A ESTAÇÃO DE AMERICANA EM 1912 / O 

FÓSFORO SAIU EM 1955 / A MÁQUINA DE COSTURA EM 1717 / O 

ALEMÃO FOI QUEM DESCOBRIU A LÂMPADA / O BOSQUE DE CAMPINAS 

FOI FUNDADO EM 1884” 

 Avião, carro e navio, máquinas para viajar e “conhecer o mundo”, o 

combustível, as estradas e as estações do viajante imaginário. Essas absurdas 

informações vão-se ordenando ao penetrarmos na visão poética de Antônio 

Roseno. Avião, navio, trem, carro, estradas, petróleo e estações encaixam-se 

numa espécie de Guia Imaginário para Viajantes. Viagens simbolizam 

movimento, transformação, a imaginação e a própria vida. Antônio na sua 

imaginação voava como um passarinho, e Santos Dumont era o seu maior ídolo, 

o “pai da aviação”, inventor do avião, a máquina de voar. Ele sonhava em voar 

num avião, conhecer o mundo e depois voltar para a sua terra natal. Sonhando 

em viajar pelo mundo, fotografava, desenhava e pintava aviões, trens, navios, 

automóveis, ônibus, carroças e carros-de-boi. 

    

 A lâmpada, a Companhia Paulista de Força e Luz e o fósforo são fontes 

de luz para a sua pintura; fogo para a vela e o fogão, e o fósforo, o produto da 

sua fábrica caseira. A máquina de costura é um símbolo da indústria caseira, a 

máquina de sobrevivência dos pobres. Roseno, desde criança, criava, construía, 

fabricava. Como ele dizia, fazia gaiola, colher de pau e brinquedos, fósforo, pão, 

doce, pó-de-arroz e brilhantina, depois a fotografia, o desenho e a pintura. 
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 Pelo rádio, uma parte do mundo que 

sonhava em “conhecer como um 

passarinho” entrava no seu barraco. O 

papel é a bonita cédula de dinheiro que ele 

transformava em quadro emoldurado e também o papel fotográfico que 

manipulava no laboratório, o suporte para a sua poética revelada no estúdio de 

fotografia e também a cartolina comum em que desenhava com caneta bic.  

 

Os temas 

 Os temas mais freqüentes na pintura de Roseno são a onça, a vaca, o 

galo, Santos Dumont, o bêbado, os auto-retratos e os presidentes. 

    

 Ele possuía uma enciclopédia popular de três volumes encadernados, 

recebida de um vizinho que dele comprou pinga e cigarros, não pagou e deixou 

os livros por garantia. Dessa enciclopédia ele tirou os presidentes, a sereia, 

alguns animais e invenções da humanidade. Ele pensava que todos os grandes 

homens da enciclopédia fossem presidentes. Assim, poetas, navegantes e 

inventores transformavam-se em presidentes, como Mário de Andrade, Monteiro 

Lobato, Padre Anchieta, Martim Afonso e outros. 
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 Ele pintou conjuntos de onças dentro de 

outras onças, listradas, em cadeiras, latas e 

papéis. A onça pode ser interpretada como uma 

espécie de esfinge a ser vencida e decifrada, 

doadora ou aniquiladora da vida.  

 A vaca ele representava com uma imagem 

infantil de história em quadrinhos ou como um mapa 

de corte de carne no açougue, com o título: “A vaca 

é a mulher do boi.” 

 Além da onça, da vaca e do galo, outros 

animais aparecem na sua obra. Para o especialista 

em arte bruta Dr. João Frayze-Pereira, Roseno organizava 

os animais em casais, mas pintava o animal solitário, como 

ele, casado com Soledade, a solidão. Para Frayze-Pereira, 

é apenas pelas palavras escritas nos quadros - “A VACA É 

A MULHER DO BOI; O BOI É O MARIDO DA VACA. O 

GALO É O MARIDO DA GALINHA. A GALINHA É A 
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MULHER DO GALO.” - como legendas para as imagens dos animais, que 

Roseno vinculava sexualmente um indivíduo ao outro. 

 Os animais, segundo Zelia Coelho Frota, simbolizam a “Idade do Ouro”, 

anterior ao intelecto humano em que as forças cegas da natureza, sem estar 

submetidas ao logos, possuíam condições extraordinárias. O animal representa 

o infra-humano instintivo e o inconsciente. Para o crítico de arte Antônio 

Gonçalves Filho “Roseno sofria a nostalgia de um mundo mítico, ancestral, 

dominado pela força selvagem da onça, pelo poder da música produzida por 

Sereias, pela potência sexual do galo e pela virilidade do Pai Bíblico, eternizado 

no Chefe da Nação, o presidente”. 

 Eu me impressionava com a relação de 

Antônio com os animais. Alguns gatos dormiam 

com ele em sua própria cama. Soledade também 

conversava com os animais tratando-os com 

carinho.  

 

As mulheres 

 Antônio era galante, adorava a mulheres bonitas e fotografou muitas 

mulheres. A Mulher é a esposa do homem é uma pintura sua onde uma mulher 

com roupas íntimas tem o nome de Alexandrina, que é o mesmo da cidade onde 

nasceu. 

 A Sereia do Mar e Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil são 

as mulheres que homenageou. A sereia é uma rainha das águas e do mar, 

mulher sensual, bonita e misteriosa. Nossa Senhora Aparecida é a mulher negra, 

Rainha dos pobres e infelizes do Brasil. A Mulher como a primordial proteção, o 

paraíso perdido, o amor feminino e maternal representado por imagens divinas, 

protetoras e sensuais. 
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 Soledade, sua mulher, no entanto, 

não satisfazia o seu sonho de amor ideal, 

mas era ela que sustentava a sua vida 

concreta, trabalhando na casa e cuidando 

do cotidiano. Ele desenhava, pintava, 

fotografava e reclamava muito dela. Ela 

construía, plantava, colhia, vendia, 

cozinhava, lavava, passava. e reclamava dele. Ela tinha vergonha quando 

chegava uma visita no barraco imundo de Antônio. A casa que ela construiu na 

mesma rua era limpa e organizada mas ele sonhava e projetava casas ideais e 

edifícios modernos. 

 Entre os inúmeros retratos que pintou, Santos Dumont, os auto-retratos 

e o Bêbado são os mais frequentes. Pintando auto-retratos desejava o 

reconhecimento. Publicava o seu rosto identificado e distribuía com o endereço 

carimbado como propaganda do seu estúdio fotográfico.  
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 O bêbado, de olhos duplicados, é inspirado numa antiga gravura dos 

bares que brincava com o olhar do bêbado que multiplica as imagens. Os olhos 

repetidos embaralham a nossa visão num truque para enganar e divertir: a vista 

confusa ou confusão à vista. Ele pintou tantos bêbados que ficou sendo o seu 

trabalho mais conhecido e a sua marca registrada.  

 

Identidade repetida 

 Soledade dizia: “Antônio sofre dos nervo”. Um diagnóstico médico 

classificou-o de demente e esquizofrênico. 

 Ele pintava quase todos os dias, produzia muito e Soledade dizia: “se ele 

parar de pintar, logo adoece”. Era um catador e guardador compulsivo de tudo. 

Recolhia e guardava no seu barraco enormes pilhas de papéis velhos, latas 

usadas, restos de madeiras, embalagens etc. 

 O trabalho solitário de Roseno parece obra da loucura: os escritos 

absurdos nas pinturas - a obsessão com as fundações e invenções, o calendário 

sem dias, os presidentes que nunca existiram. Esse caos ordena-se quando nos 

aproximamos da obra e intuímos uma ordem poética, um desejo de expressar 

uma fantasia, compreender a origem das coisas criadas e uma grande 

necessidade de reconhecimento. Ele tentava criar um inventário das origens das 

coisas. 

 Depois das reportagens onde aparece como favelado, analfabeto e 

doente, imagens negativas, ele sentiu uma necessidade de expressar sua 

inteligência e passou a escrever com letras grandes em seus novos quadros: 

“SOU UM HOMEM MUITO INTELIGENTE”. 

 “Apesar da sua doença dos nervos, Antônio não quer ser tratado como 

louco”, dizia Soledade, que o acompanhava sempre nas internações em 

hospitais públicos para tratar da “doença dos nervos”. Ela dizia: “Antônio 

sobrevive às custas de 5 tipos de remédios, mas ele não gosta de falar de suas 

doenças e detesta ser chamado de doente”, insistia Soledade. 
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 Roseno não sabia ler, mas sabia fazer contas, contar dinheiro e controlar 

os aumentos dos preços das coisas que vendia no barraco. Nunca falava que 

não sabia ler nem escrever. Disfarçava, tentando ler o que escrevia nos quadros, 

mas não conseguia. 

 Porque escrevia tanto nos seus quadros? Pintava letra por letra 

contornando a figura central como num cartaz comercial. As palavras eram 

juntadas ou separadas de uma forma insólita, tornando difícil a leitura. As 

palavras podiam iniciar em baixo, em cima, do lado, atrás ou entrar nas figuras. 

 Ele repetia o seu nome, sua assinatura e as suas profissões centenas de 

vezes nas aparas de cartolina que sobravam dos desenhos. Parecia estar 

afirmando o seu nome e confirmando a sua identidade porque assinar o nome e 

ter uma profissão é a condição para a integração social fugindo da exclusão e 

da marginalidade. 

 

O bilhete 

 Em todos os seus quadros, Antônio Roseno anexava um pequeno bilhete 

com a seguinte mensagem: 

“PARA COMEÇAR FAZER O DESENHO PRECISA: LÁPIS, CANETA, 

ALGODÃO, QUEROSENE, THINER, GASOLINA, PINCEL, RÉGUA, 

TESOURA, GIZ, PAPEL, SODA CÁUSTICA, FOGO, PREGO, TRABALHO, 

MADEIRA, TINTA. SERROTE, MESA, CASA, CADEIRA. PARA FAZER ESSE 

DESENHO FICA MUITO CARO. QUEM PEGAR ESSE DESENHO GUARDE 

COM CARINHO. PODE LAVAR; SÓ NÃO PODE ARRANHAR TENDO ZELO, 

ATURA MEIO SÉCULO, E FICA PARA OS FILHOS E NETOS”. 

 Esse bilhete parece um Manual de Instrução ou uma pequena mensagem 

poética descartável, feita para ser jogada após a leitura. Descreve vinte e um 

elementos necessários para a sua arte. Procura não se esquecer de nada : 

“porque tudo isto fica muito caro”. Pede ao comprador do quadro que o trate com 

cuidado, pois assim o trabalho durará para os filhos e até para os netos. Ele tenta 

convencer o comprador do grande esforço empregado na sua criação, não 
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devendo ser desprezado. E Soledade lembra: “Roseno tira o dinheiro da comida 

para comprar papel e tinta”. 

 Ele relaciona os instrumentos de trabalho: LÁPIS, CANETA, PINCEL, 

RÉGUA, TESOURA, ALGODÃO, GIZ E SERROTE. Depois os materiais 

empregados: PAPEL, PREGOS, MADEIRA, TINTA. Por fim, o fogo usado para 

queimar as latas e acender a vela é o elemento simbólico da inventividade, a 

casa, proteção, e a mesa, o local da criação. 

 

Arte bruta 

 Penso que a obra de Antônio Roseno de Lima deve ser analisada como 

arte bruta. No Brasil esta arte despertou o interesse do artista plástico Flávio de 

Carvalho, dos críticos de arte Mário Pedrosa - que chamou-os de “artistas 

virgens” - e Frederico de Moraes - que apresentou Arthur Bispo do Rosário na 

Bienal de Veneza -, e da pioneira terapeuta junguiana Nise da Silveira, entre 

outros. 

 A XVI Bienal de São Paulo, em 1981, apresentou uma grande exposição 

internacional e chamou-a de “Arte Incomum”. Victor Musgrave, o curador da 

mostra, chama-os também de outsiders e esclarece: “eles não podem ser 

rotulados, pois cada um deles é único e não se situam à margem da arte mas 

em seu próprio centro, exatamente à beira da fonte da criatividade. ...eles criam 

em transe poético, um estado criativo de total absorção em si mesmos, de total 

obscurecimento do mundo exterior. ... sintonizados apenas com o impulso 

interior que os move à criação, ligados apenas em si mesmos, daí a notável 

singularidade de suas obras”. 

 Jean Dubuffet refere-se a eles como “indivíduos sem condicionamento 

cultural, sem assistência profissional e sem conhecimento das tradições e da 

história da arte, que realizam uma operação artística quimicamente pura”. 

 João Frayze-Pereira, articulando Jean Dubuffet, Michel Thevoz e 

Annateresa Fabris, tem uma compreensão precisa e poética do “artista bruto”: 

“Com suas obras, esses artistas provam o significado vital que tem para eles a 
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atividade plástica: o que importa é imprimir no mundo a sua própria mensagem, 

de qualquer maneira, em qualquer suporte, independentemente de ser esta 

reconhecida como arte ou não. E é aí, que inspirada, bem próxima à mania e ao 

delírio, a arte atinge seus melhores momentos, isto é, quando ela esquece como 

se chama”. 

 Considero Antônio Roseno um artista outsider, pela originalidade do seu 

processo criativo. Sua criatividade desconhecia limites entre fotografar, pintar ou 

escrever. Analfabeto, ele escrevia; fotógrafo, ele pintava; pintor, ele tecia. 

Pintava “para não ficar doente”. Perguntei-lhe por que pintava tantas vacas. Ele 

respondeu-me : “Porque eu gosto muito de leite”. E Soledade, ao lado, 

confirmava: “Antônio adora leite”. Ele pintava do seu próprio modo, com os seus 

materiais originais e apenas o que gostava. Sobre a repetição de temas ele 

respondia: “É porque eu gosto, viu? Porque eu acho bonito, viu?”. 
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O AUTO-RETRATO FOTOGRÁFICO COMO INSTRUMENTO DE 

INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL 

Evelyn Ruman 1 e Virgínia Baglini 2 

 

“... a Fotografia é o aparecimento de eu próprio como outro, uma 
dissociação artificiosa da consciência de identidade” 3 

 Apresentamos um recorte do trabalho fotográfico de EVELYN RUMAN 

que desenvolveu oficinas de auto–retrato com mulheres e adolescentes no Chile 

(1993-95 e 1997) e Brasil (1999-2000) 4. Quando utilizada como instrumento de 

intervenção psicossocial, a produção da auto-imagem tem o propósito de 

reabilitar a auto-estima e a confiança das mulheres e adolescentes internas em 

instituições de reabilitação social e ampliar a percepção que elas têm de si 

mesmas. De um modo geral, tanto este trabalho como as produções de auto–

retrato da última década constituem um campo de representações que revela, 

especialmente, no cenário das grandes metrópoles, um processo contínuo de 

fragmentação do indivíduo 5. O auto-retrato problematiza a busca de sentido na 

experiência do cotidiano nos grandes centros à medida que coloca a 

possibilidade da desconstrução e construção de personagens como “meio ver-

se a si mesmo, [que] à escala da história, é um ato recente” (BARTHES, 

1989:28). 

 CANTON (1999:68) esclarece que, enquanto no Renascimento havia uma 

procura pelo registro de pessoas e famílias de forma popularizada, no final do 

século 19 ocorre uma “...liberação da busca da verossimilhança da imagem 

humana, e as novas pesquisas trazidas pelo pós impressionismo e, 

                                            
1 Fotógrafa e Socióloga 
2 Mestre em Sociologia – PUC São Paulo. 
3 BARTHES (1989 : 28). 
4 Além de mulheres e meninas, Rumam desenvolveu trabalhos com meninos com Síndrome de 
Down, no Colégio Integrado de Santiago do Chile (1996) e com pacientes do Centro de Atenção 
Psicossocial – Caps Professor Luiz da Rocha Serqueira - São Paulo (1999/2000). Atualmente 
desenvolve oficinas com público da terceira idade no Sesc Pompéia – São Paulo. 
5 Uma mostra da produção do auto–retrato desde o final do século 19 e início do 21 foi 
apresentada na Exposição “Auto–retrato: espelho de artista”, na Galeria do SESI, Centro Cultural 
FIESP & MAC Museu de Arte Contemporânea de São Paulo (mar./jul. de 2001). Para uma 
análise mais aprofundada de alguns dos trabalhos expostos ver CANTON (2000). 
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posteriormente, pelo cubismo na primeira década de 1920, o retrato e o auto-

retrato readquirem força e comportam formas e conceitos inovadores”. O auto-

retrato não se configura apenas como uma representação narcísica, mas como 

uma forma de representação da própria identidade, incluído aí o próprio 

estranhamento característico do homem contemporâneo, que pode ser ilustrado 

na sensação de se olhar no espelho sem ser reconhecido. Trata-se de uma 

situação marcada por transformações em diferentes níveis, inclusive na estrutura 

do sentimento, em um processo contínuo de fragmentação do contexto urbano 

e das paisagens culturais que invade o século XXI. Como explica STUART HALL 

(2000:9), “(...) estas transformações estão também mudando nossas identidades 

pessoais, abalando a idéia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. 

Esta perda de um sentido de si estável é chamada, algumas vezes, de 

deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento – 

descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto 

de si mesmos – constitui uma crise de identidade para o indivíduo”. No contexto 

da construção do conhecimento, esse conjunto de transformações que afeta o 

modo de vida do homem contemporâneo assume, para alguns pensadores, 

contornos de um novo paradigma diante da falência do projeto modernista, este 

fundado no avanço tecnológico, como possibilidade de autonomia e de liberdade 

humana, e que caiu por terra, especialmente, com a experiência das duas 

grandes guerras. A esse estado de coisas, em que impera a maleabilidade das 

aparências, em que a sociedade já não se conforma apenas por uma disciplina 

estratificada entre classes, para alguns, trata-se da passagem para a pós-

modernidade. Ao contrário, DAVID HARVEY (1994) reconhece o pós-

modernismo como uma condição histórica, cujas mudanças não indicam o 

surgimento de uma nova sociedade, seja pós-capitalista ou pós-industrial, mas 

sim transformações superficiais no modo de organização do capitalismo e uma 

forte desestabilização econômica, política e cultural. Essas transformações nos 

grandes centros e as interferências no cotidiano do homem urbano já eram 

discutidas na década de 70 por RABAN acerca de Londres quando anunciava 

que “(...) as próprias qualidades plásticas que fazem da grande cidade o liberador 

da identidade humana também a tornam especialmente vulnerável à psicose e 
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ao pesadelo totalitário” 6. Pode-se dizer que esse cenário está representado na 

produção recente do auto-retrato, quando na captação de auto-imagens 

investiga-se a busca de sentido em meio à fragmentação do indivíduo. É nesse 

contexto que está inscrita a produção do auto-retrato, com destaque para o 

trabalho de RUMAN. 

 

A construção do auto-retrato fotográfico por mulheres e meninas reclusas 

“A fotografia ... detém o instante, permitindo uma indagação profunda 
e um observar-se sem evasões” 7 

 Os espaços institucionais de reabilitação social têm como uma das 

principais características a supressão da individualidade, obtida por mecanismos 

de opressão e do estabelecimento de padrões de conduta que impedem a 

capacidade de expressão da individualidade, em um processo crescente de 

homogeneização do grupo (RUMAN, 1999). E esses aspectos estiveram 

presentes nas oficinas de auto-retrato realizadas por RUMAN com mulheres e 

meninas internas no Chile (1993-97) e Brasil (1999-2000). No Chile o trabalho 

foi realizado em dois momentos: o primeiro ocorreu entre 1992-95 e envolveu 

mulheres esquizofrênicas internas no Instituto Psiquiátrico Dr. José Howitz 

Barak, e o segundo aconteceu em 1997 quando a fotógrafa trabalhou com 

meninas entre 10 e 17 anos internas no Centro de Diagnósticos para Meninas 

em Risco Social. No Brasil, a experiência de seu trabalho ocorreu pela primeira 

vez entre 1999 e 2000 na Colônia Feminina do Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico Prof. André Teixeira Lima, município de Franco da 

Rocha (antigo Manicômio Judiciário do Estado de São Paulo) 8. 

 Nesse processo de trabalho a fotografia é compreendida como a “(...) 

representação que mais se aproxima da realidade concreta. Por se tratar de um 

meio tangível e direto possibilitou uma aproximação desde o concreto. Não 

recorre à abstração, mas, sim, à imagem que, em alguns casos, reproduz a 

realidade material e psicológica; neste sentido, ela pode operar como 

                                            
6 RABAN, Jonathan apud HARVEY (1994 : 18). 
7 RUMAN, 1999:4. 
8 Este último trabalho foi exposto no Museu da Imagem e do Som: “Quando vejo sou vista”, como 
parte da Exposição: “A mulher não existe. Existe?”  (2 de maio a 1 de julho, 2001). 



STUDIUM 7  86 

instrumento psicossocial, quer produzindo, talvez, mudanças” (RUMAN, 1999:4). 

Considerando o contexto das instituições de reabilitação social e as precárias 

condições materiais e socioculturais em que se encontravam as mulheres e 

adolescentes, a hipótese de que o trabalho fotográfico permite criar mecanismos 

de reconstrução da identidade e da auto-estima foi confirmada entre as internas, 

já que elas encontraram impulsos de resguardo da identidade (RUMAN, 1999:1). 

Em um contexto privado de individualidade, as internas passaram a revelar suas 

próprias emoções à medida que representavam seus sentimentos por meio de 

cores num suporte material – a própria fotografia –, num processo de dar 

visibilidade à sua pessoa. E sobre a experiência em Franco da Rocha, ficou 

evidente que: “Quando elas se deram conta de que podiam modificar alguma 

coisa em suas vidas, começando pelo reconhecimento do corpo e das feições, 

começou a haver uma recuperação da vaidade e da feminilidade. Muitas 

começaram a pedir batom, cortar melhor o cabelo e tomar mais banho” 9. 

 Antes de mais nada, o trabalho realizado requer um espaço de tempo que 

permita a aproximação entre fotógrafo e os atores envolvidos. Também, pelo fato 

de as internas apresentarem algum tipo de comprometimento 

psicológico/psicomotor ou mesmo pela falta de intimidade com a máquina 

fotográfica, as sessões de auto-retrato foram realizadas por RUMAN, que 

posteriormente entregava as fotografias para as internas. A partir daí, elas faziam 

as intervenções no suporte fotográfico utilizando material de pintura e desenho, 

com o objetivo de trabalhar as sensações e os sentimentos em um processo de 

associação entre cores e emoções. Nesse trabalho de devolução estabelecido 

entre fotógrafa e internas, estas “(...) trabalham com a materialidade na qual 

podem intervir, e nesse processo modificam suas próprias atitudes. A 

possibilidade de guardar seus retratos no final do processo lhes permite voltar 

constantemente a essa identidade recuperada” (RUMAN, 1999:4). 

 O trabalho com o auto-retrato apresentou às internas a possibilidade de 

identificar e reconhecer as próprias condições iniciais, projetar e consolidar 

mudanças a partir daí, em um processo constante de construção da identidade 

                                            
9 Folha de São Paulo. Página Especial 1, de 02/05/2001. Entrevista de Evelyn Ruman concedida 
a Eder Chiodetto. 
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e de resguardo da individualidade, fortalecendo sua posição no grupo. Com 

diferentes graus de dificuldade, as três experiências vividas alcançaram êxito. E 

entre vários aspectos, ressaltamos o processo de transformação das emoções 

‘do espanto à calma’ no trabalho realizado com mulheres esquizofrênicas no 

Chile (CONJUNTO DE FOTOS - 1). Entre as adolescentes, chamou a atenção a 

‘preocupação estética singular’ (CONJUNTO DE FOTOS - 2); e com as mulheres 

brasileiras, um processo crescente de valorização individual, em contraponto à 

situação inicial de depressão profunda ( foto - 3 ) 10. 

 

O auto-retrato como ‘preservação do Self’ 11 

“Para a mulher, a fome pode surgir a qualquer hora, vinda de qualquer 
lugar, até mesmo da sua própria cultura” 12. 

 A discussão que envolve o homem contemporâneo que vive nos grandes 

centros – o papel que desempenha e o espaço que ocupa, em meio à crise de 

identidade que o cerca – está contemplada no trabalho de resgate da auto-

estima realizado com as mulheres e adolescentes, e por isso trata-se de uma 

experiência subjetiva da vida cotidiana, o que permitiria um aprofundamento do 

tema nos moldes fenomenológicos. E para tratar de uma experiência subjetiva 

do cotidiano, tomamos de empréstimo a premissa de que a vida cotidiana “(...) 

apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente 

dotada de sentido para eles na medida em que forma um mundo coerente.(...) O 

mundo da vida cotidiana não somente é tomado como uma realidade certa pelos 

membros ordinários da sociedade na conduta subjetivamente dotada de sentido 

que imprimem em suas vidas, mas é um mundo que se origina no pensamento 

e na ação dos homens comuns, sendo afirmado como real por eles” (BERGER 

& LUCKMANN, 1985:35-36). As experiências cotidianas conjugam assim 

diferentes significações, sendo a linguagem o meio pelo qual as pessoas 

constróem suas interpretações, descrevem, explicam e objetivam os significados 

sobre os fenômenos que estão à sua volta. Entretanto, ao tratar de instituições 

                                            
10 As três fotos estão apresentadas na seção seguinte, seguidas de alguns comentários. 
11 A expressão ‘preservação do Self” foi utilizada por ÉSTES (1996:269) ao tratar do processo 
de perda e resgate dos instintos pelas mulheres como um fator de preservação do próprio ser. 
12 ÉSTES, 1996: 289. 
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de reabilitação social, está em jogo uma população vulnerável dadas as 

condições de saúde e de tratamento, a presença constante de trocas de favores 

definidas, geralmente, por relações autoritárias, sem falar no processo de perda 

da identidade diante do grupo. Nesse cenário, o uso da linguagem fotográfica 

por meio da construção da auto-imagem configura-se em um locus da expressão 

dos significados da vida cotidiana das internas – suas aspirações, atitudes, 

crenças, normas e valores. Nessa construção, as pessoas não se colocam de 

forma isolada, mas em constante interação em que se pode perceber o repertório 

próprio de uma época, as práticas convencionais, as crenças mais cristalizadas, 

como também os aspectos singulares que são indicadores de transformações, 

sejam eles pessoais ou sociais. Para um aprofundamento maior seria necessário 

revelar desde o repertório histórico–cultural de uma ou várias épocas que circula 

na vida cotidiana e povoa o imaginário social nessas instituições; o contexto das 

experiências pessoais, além do momento único de interação entre fotógrafa e 

internas. Mas, o importante é reconhecer que o processo de intervenção do auto-

retrato permite objetivar um posicionamento diante das situações vividas na 

instituição, no grupo e, principalmente, diante de si mesmas. Enquanto 

linguagem, o auto-retrato constitui-se em uma prática social, num esforço da 

pessoa em dar sentido ao mundo, em uma ‘teia de relações humanas’ em que 

interagem atores com diferentes interesses, saberes e experiências – nesse 

caso, fotógrafa, internas, agentes e mediadores relacionados às instituições de 

reabilitação. 

 Assim, diante do contexto opressivo e homogeneizador, quase universal, 

das instituições que se pretendem ‘reabilitadoras’, podemos observar que as 

internas registraram no suporte fotográfico o sentido de sua condição e, 

especialmente, a possibilidade de mudança. 

 

Alguns sentidos do auto-retrato 

 “Uma imagem: a minha imagem - vai nascer” 13 

                                            
13 BARTHES, 1989. 
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 Enquanto resultado de um processo, as fotos colocam à mostra o sentido 

de ver-se a si mesma, de dar visibilidade à própria pessoa em um movimento de 

identificação desde as condições iniciais/atuais de existência (que já sabemos 

de antemão) até a possibilidade da mudança. Ao mesmo tempo em que se 

constrói um personagem, como a colocação de uma máscara pela utilização do 

material plástico utilizado na intervenção do auto-retrato, trata-se, antes, de se 

posicionar diante de si mesma e do grupo. 

CONJUNTO DE FOTOS > 1. Do espanto à calma 

         

         

       

Instituto Psquiátrico Dr. José Howitz Barak - Santiago do Chile, 1993-95 14. 

 A expressão do ‘do espanto à calma’ traduz o resultado do trabalho com 

as mulheres esquizofrênicas nesse Instituto (RUMAN, 1999:1). Nesse caso, as 

mulheres costumavam manter a auto-imagem do momento da internação, e o 

processo de deterioração que sempre acompanha a reclusão acabava por 

propiciar um desconhecimento/estranhamento de si mesmas. Daí a intervenção 

no auto-retrato com o sentido de ‘ruptura e transmutação de emoções’ que 

                                            
14 RUMAN, 1998. 
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permitiu um enfrentamento com a condição de apatia ou de agressividade. 

Nesse enfrentamento, destaca-se a possibilidade de reinserção social e laboral 

que esse processo propiciou a algumas internas. 

CONJUNTO DE FOTOS > 2. Preocupação estética singular 

      

      

      

    

Centro de Diagnósticos para Meninas em Risco Social - Santiago do Chile, 1997 15. 

 Meninas reclusas entre 10 e 17 anos de idade, condicionadas às regras 

de sociabilidade de um centro de reabilitação social, vulneráveis às relações de 

risco e, muitas vezes, violentas que envolvem o uso de droga e a vivência da 

                                            
15 RUMAN, 1998. 
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sexualidade. Este foi o cenário encontrado pela fotógrafa ao trabalhar com as 

adolescentes chilenas, em que se pôde observar uma auto-estima bastante 

deteriorada do grupo (RUMAN, 1999:3). Mas uma preocupação singular com a 

estética sinaliza o sentido do auto-retrato como um instrumento de ver-se a si 

mesma na perspectiva de uma mudança. A preocupação estética ficou evidente: 

“(...) delinearam seus olhos, ressaltaram seus lábios e na maioria das vezes 

reclamaram que poderiam ter ficado mais bonitas” (op. cit:3). 
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