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RESUMO 

 

 

Em “Fotografia contemporânea de prisão: corpos, dores e afetos” discuto os modos de 

visualização do corpo encarcerado levados a cabo pela fotografia contemporânea, buscando 

compreender como imagens têm dialogado com os atuais sistemas de punição prisional e, 

consequentemente, impulsionado uma série de discussões relativas à autoridade fotográfica, à 

ética e representação do corpo em dor em contextos de violência social. Em diálogo com as 

visualidades prisionais do século XIX e orientando-me pelo conceito de performance 

fotográfica, exploro as potencialidades interpretativas que a fotografia oferece em relação ao 

corpo prisional, tomando como ponto de partida as imagens que compõem o projeto 

fotográfico 3x4 por mim realizado em duas prisões femininas de Moçambique em 2011.  
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ABSTRACT 

In “Contemporary prison photography: bodies, pain and affection” I discuss the ways in 

which the imprisoned body is visualized in contemporary photography, seeking to understand 

how such images are dialoguing with current prison systems and thus yielded a series of 

discussions on photographic authority and ethics in contexts of social violence. In dialogue 

with Nineteenth century prison visualities and the concept of photographic performativity, 

and taking as starting point 3x4, a photographic project that took place in two Mozambican 

female prisons in 2011, I explore the interpretive possibilities offered by photography 

regarding the incarcerated body.   
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INTRODUÇÃO 
 

 

Alvo de poucas análises teóricas, mas de notáveis projetos e exibições fotográficas, a 

fotografia contemporânea que se debruça sobre experiências de cárcere, especificamente no 

contexto prisional, tem se destacado não somente pela problematização de sistemas globais de 

encarceramento cada vez mais tecnológicos, patriarcais e racializados, mas por impulsionar, 

também, uma série de discussões relativas à autoridade fotográfica, à ética e representação do 

corpo em dor em contextos de extrema vigilância, violência e punição social. 

 De acordo com a criminóloga cultural Yvonne Jewkes, “ideias sobre crime e punição 

devem ser entendidas como uma espiral contínua de circuitos midiáticos intertextuais, 

impulsionados pela imagem, e cujas referências vêm de há séculos anteriores”
2
 (2012, p. 22). 

Contudo, apesar das inúmeras pesquisas sobre a inter-relação da imagem, sobretudo televisiva 

e cinematográfica, com a construção social do crime e do sujeito criminal, e a formulação de 

estratégias punitivas, estudos que se debrucem especificamente sobre representações 

fotográficas contemporâneas de prisões são praticamente inexistentes.
3
 Além do importante A 

survey of representation of prisoners in the United States: discipline and photographs – the 

prison experience (1999) de James Hugunin, da recente dissertação Representations of 

prisons in contemporary photography (2010) de Melinda Hawtin – com foco no contexto 

artístico francês –, o blog Prison photography
4
 do escritor e curador Pete Brook, é 

provavelmente um dos únicos guias que fornecem uma compreensão mais ampla, ainda que 

não teórica, da fotografia de prisão. Destacam-se, também, seis instalações fotográficas 

recentes que oferecem uma abordagem alternativa e multidimensional da fotografia criminal e 

prisional: The impossible prison (2008), curada por Alex Farquharson; L'Impossible 

photographie, prisons parisiennes (1851-2010) (2010), curada por Catherine Tambrun; State 

of Prison (2011), curada por Raimond Wouda; Cruel and unusual (2012), curada por Pete 

                                                
2
 Todas as citações originais presentes no trabalho são traduções minhas. 

3
 É importante mencionar a série de artigos que surge após a publicação do corpo de imagens de violência na 

prisão de Abu Ghraib (BUTLER, 2007; DAUPHINÉE, 2007; HAMLIN, 2010;  MIRZOEFF, 2009) mas que, no 

entanto, não pretendem gerar uma reflexão teórica sobre a fotografia de prisão propriamente dita. Constituem, 

no entanto, importantes referências para a reflexão sobre a controversa relação da fotografia com a violência e a 

espetacularização da dor do Outro no contexto prisional. 
4
 O blog pode ser acessado em: www.prisonphotography.org  

http://www.prisonphotography.org/
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Brook e Hester Keijser; Crime unseen (2012), curada por Karen Irvine e Prison obscura 

(2014), curada por Pete Brook.  

 No catálogo da exposição L'impossible photographie, prisons parisiennes (1851-

2010), a curadora Catherine Tambrun afirma: 

 

A fotografia de prisão é impossível, tanto em seu sentido literal (é difícil ver, impossível fotografar 

na prisão e fotografar a prisão) e em seu sentido estético (a fotografia falha em mostrar aquilo que 

pertence à sensação, à experiência do estar preso, algo que é muito diferente de uma simples 

experiência visual (2010, apud HAWTIN, 2010, p. 87). 
 

 

 Curiosamente, não obstante o postulado que afirma a irrepresentabilidade da prisão 

pela fotografia e os tabus visuais que permeiam o processo fotográfico nesses cenários,
 

artistas e fotógrafas/os sempre negociaram a sua entrada em estabelecimentos prisionais, 

tendo de lá saído com imagens, objetos e experiências das mais diversas. Influenciados pelo 

debate de profundo viés Foucaultiano sobre o papel da visão e da visibilidade nos espaços 

panópticos, esses/as fotógrafos/as, em suas representações da arquitetura e do corpo 

prisionais, têm suscitado renovadas leituras sobre os direitos e liberdades democráticas no 

contexto atual de solidificação do “complexo prisional industrial global”
5
. Ainda que a prisão 

seja um lugar onde mecanismos de poder encontram-se profundamente concentrados e que, 

ao lidarmos com prisões, “estamos lidando com sistemas fechados e espaços disciplinares, e 

que tal disciplina condiciona, necessariamente, o tipo de imagem que é liberada” (BROOKS, 

2001, s/p), de um modo geral, fotógrafos/as contemporâneos/as têm demonstrado uma 

necessidade de resistir às imagens de prisão, problematizando-a como um lugar de resistência 

e de contradiscursos. 

 Ora, perante a abundância de fotografias que têm como lugar de reflexão a prisão e 

levando em consideração o comentário acima da curadora Catherine Tambrun sobre a 

                                                
5
 O termo “complexo industrial prisional”, cunhado por ativistas e pesquisadores para contestar a crença 

prevalecente de que o aumento da criminalidade seria a causa do aumento da população prisional, diz respeito à 

simbiótica e lucrativa relação entre políticos, corporações, a mídia e as instituições prisionais estatais, que geram 

o uso racializado e de gênero do encarceramento como uma resposta aos problemas sociais inerentes à 

globalização do capital (SUDBURY, 2002). Críticas a esse complexo estão muito ligadas às críticas à 

persistência global do racismo. Pesquisadores e ativistas abolicionistas insistem, inclusive, que movimentos de 

justiça social antiracistas e outros, estão incompletos se não levarem em consideração políticas de 

encarceramento (DAVIS, 2003).  
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irrepresentabilidade da prisão pela fotografia, uma questão torna-se imperativa: imagens de 

prisão dizem-nos algo sobre a prisão ou sobre o ato fotográfico?  

 Se contemporaneamente, como argumentarei ao longo da dissertação, o processo de 

visualização da prisão e dos sujeitos encarcerados pode, porventura, revelar-se politicamente 

emancipador, ele não pode ser compreendido sem levarmos em consideração o modo pelo 

qual a história da fotografia encontra-se profundamente enredada à história da criminologia. 

A ligação entre o visual e o jurídico não é nova e nem pressupõe uma transformação, pelo 

contrário, deve ser enquadrada num continuum histórico do registo e documentação 

fotográficos do corpo criminal. Se, historicamente, o corpo criminal foi disciplinarmente 

codificado por rigorosas performances fotográficas de caráter antropométrico, fortemente 

associadas aos nomes de Cesare Lombroso (1835-1909) e Alphonse Bertillon (1853-1914), 

representações artísticas contemporâneas parecem subverter, ainda que com inconfortáveis 

implicações, essa complexa máquina biográfica, taxonômica e classificatória fundada pela 

fotografia métrica. Perante a despersonalização do sujeito efetuada pela iconografia criminal 

do século XIX, e colocando em xeque a histórica correspondência entre patologia, a 

emergência das tecnologias visuais e os espetáculos pedagógico-científicos, muitos são os 

artistas que, atualmente, a partir de níveis diferentes de engajamento e de escolhas estéticas, 

atentam para os efeitos de desumanização e espetacularização do corpo encarcerado 

fomentados pela extrema rigidez dos sistemas de contenção e punição, hoje fortemente 

mediados pelas inovações tecnológicas visuais. O termo “espetáculo pedagógico” refere-se às 

práticas culturais de exibição de um corpo ou sujeito para propósitos de instrução, 

classificação, disciplinarização ou punição. Segundo Wendy Hesford, “no que concerne ao 

espetáculo da loucura e criminalidade, o termo aponta para a institucionalização de práticas 

de visualização científica, vigilância fotográfica e de controle ótico que funcionam como 

reguladores da ordem social” (2000, p. 351-352). 

No que concerne especificamente às representações do corpo feminino criminal, se 

estas devem ser, primeiro, problematizadas no interior de uma fantasia cultural erótica 

ocidental – “mulheres encarceradas, presas umas com as outras em um submundo criminoso, 

insano e sexual” (ROWE, 2012, p. 32), que tende a associar o lesbianismo, a masculinidade e 

a negritude à criminalidade, imagens alternativas do corpo feminino encarcerado tendem a 
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apontar para como normas de domesticidade ainda moldam a violenta disciplina imposta à 

mulher. Como procuro mostrar ao longo da dissertação, tropos da criminalidade feminina 

cruzam-se de modo complexo não só ao impulso científico-ocidental de classificação do 

Outro como desviante, devem também ser remetidos a todo um conjunto de representações e 

imagens de violência sexual e racial, à maternidade e às políticas de reprodução. Imagens de 

projetos artísticos realizados em ambientes prisionais femininos abrem, inclusive, espaço para 

traçarem-se paralelos entre prisão e escravidão/colonialismo
6
, mostrando como as formas 

contemporâneas de punição são majoritariamente dirigidas a corpos femininos negros ou 

provenientes do “Terceiro Mundo”, ou seja, a sujeitos imediatamente identificados como 

desviantes e, por isso, mais propensos a produzir corpos direcionados à prisão. E é 

precisamente no sentido de gerar representações outras, que sejam política e eticamente 

transformadoras e que se posicionem contra o tropo da mulher como espetáculo pedagógico, 

que alguns projetos fotográficos enfatizam a punição do corpo feminino não somente a partir 

de um olhar dirigido à sujeição, mas também às diversas e conflitantes formas de sua 

resistência à máquina prisional.  

Mas, e esse será, talvez, um dos pontos cruciais problematizados nessa pesquisa, se 

nessas imagens de prisão a punição do corpo aparece em lugar de destaque, ainda que elas 

assumam uma atitude de subversão e visem gerar narrativas políticas de resistência à opressão 

engendrada por esses espaços, não significa que deixem de ser menos problemáticas se, 

reflexivamente, forem pensadas e remetidas à polêmica relação das tecnologias visuais com a 

violência e a espetacularização da dor e do trauma do Outro. Tal como Lorna Rhodes afirma, 

“ninguém pode desconsiderar o elemento de coerção que configura a aquisição de 

conhecimento nesses cenários” (2001, p. 76), o que nos leva à pergunta proposta por Judith 

Butler, extremamente pertinente para pensarmos o conjunto de imagens contemporâneas que 

têm o corpo encarcerado como problema e as questões éticas envolvidas em sua 

representação: “é a tomada de uma foto um modo de participar no evento de violência e, se 

sim, de que forma? Qual é a relação entre a câmera e a capacidade de resposta ética?” 

(BUTLER, 2007, p. 958-959). 

                                                
6
 Sobre o paralelo entre prisão e escravidão/colonialismo, ver Davis (2003), Wacquant (2002), Mirzoeff (2009). 
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Se, tal como aponta Susan Sontag (2003), práticas de visualização da dor e de eventos 

de violência correm sempre o risco de fetichização ou de comodificação do sofrimento, 

apresentando o sujeito da dor sempre nos termos da diferença radical e sempre como 

corporalidade anônima, isso não quer dizer que tais imagens não possam fornecer insights 

importantes para a problematização dos significados da opressão política e do sofrimento 

físico. Susan Linfield lembra, nesse sentido, que “devemos fazer o trabalho histórico, o 

trabalho político. A emoção pode ser um ponto de partida para investigarmos o que significa 

ser uma vítima, o que significa ser punido e derrotado, o que a opressão faz” (2010, s/p). A 

urgência em problematizarem-se as especificidades daquilo a que se chama “dor” a partir de 

uma ética e estética da emoção, ou, de um “falar de perto” (TRINH T. MINH-HA, 1991) que 

seja reflexivo e parcial (HARAWAY, 1988), implica, desse modo, em refletir 

cuidadosamente sobre os significados inerentes às práticas de visualização da dor e, 

principalmente, considerar, na linha de Elisabeth Dauphinée, o que tal dor “representa no 

contexto tanto do corpo sobre o qual ela se inscreve quanto no contexto das relações através 

das quais uns encontram-se conectados a outros” (2007, p. 151).  

É, portanto, partindo dos impasses, das performances antagônicas e das inconfortáveis 

e, por vezes, incontornáveis implicações éticas subjacentes a qualquer poética visual 

concebida em cenários de punição ou violência, que essa dissertação visa problematizar o ato 

fotográfico em contextos de cárcere prisional. 

No contexto dessa discussão, analiso o projeto 3x4 por mim realizado entre agosto de 

2010 e novembro de 2011 em duas prisões femininas de Moçambique: a Cadeia Civil de 

Maputo (uma cadeia preventiva e mista) e o Centro de Reclusão Feminino de Ndlhavela. 

Parcialmente apresentado em cinco exposições coletivas – Ocupações temporárias, 2011 

(Moçambique); Masculinidades e violência, 2011 (Moçambique); Programa Próximo Futuro 

da Fundação Calouste Gulbenkian, 2012 (Portugal e Cabo-Verde); Ocupações temporárias-

Documentos, Fundação Calouste Gulbenkian, 2013 (Portugal) – 3x4 serve-se da fotografia e 

do vídeo como suportes para gerar uma reflexão sobre o corpo feminino encarcerado, tendo 

como base toda uma discussão sócio-antropológica sobre violência de gênero e o exercício da 

justiça criminal em Moçambique. Constituído por cinco séries fotográficas e um vídeo de 12 

minutos, 3x4 foi realizado durante um ano, após um longo e difícil processo burocrático e de 
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negociações com o SNAPRI (Serviço Nacional de Prisões) e o Ministério da Justiça, e em um 

contexto prisional marcado por sérios desafios no que diz respeito ao exercício e respeito dos 

direitos humanos da população encarcerada.  

Em Moçambique, práticas e discursos dominantes sobre a criminalidade feminina 

estruturam-se, ainda, em torno de teorias criminológicas que enfatizam a domesticidade e a 

inculcação da feminilidade como pilares fundamentais na reabilitação da mulher. A 

discriminação de gênero é evidente não só na criminalização de condutas vistas como não-

femininas, mas também apresenta-se de forma caracteristicamente violenta nas prisões: o 

desrespeito dos prazos de prisão preventiva, a carência de serviços de saúde, as péssimas 

condições de alojamento e alimentação, a punição corporal, a ausência de instalações 

específicas para mulheres reclusas, o que faz com que muitas sejam encarceradas em prisões 

masculinas, ficando vulneráveis ao abuso sexual por parte dos prisioneiros como dos agentes 

correcionais, são exemplos de algumas violências que marcam a trajetória destas mulheres.  

Por outro lado, o sigilo estatal, a ausência de uma literatura acadêmica sobre o tema e 

os programas televisivos sensacionalistas que descontextualizam as histórias e trajetórias 

dessas mulheres, apresentando-as sempre sob o prisma da “delinquência” e da “patologia”, 

contribuem decisivamente para a ignorância em relação à situação da mulher encarcerada no 

país. Não se pergunta: quais as histórias dessas mulheres? Como é que dão significado ao seu 

encarceramento? Como, no nível do corpo, acontecem as resistências cotidianas? 

O projeto 3x4
7
 tenta responder, visualmente, a essas inquietações, propondo uma 

reflexão mais ampla sobre como o corpo encarcerado feminino foi e tem sido representado 

pela fotografia contemporânea; um tema que pode fornecer um olhar renovado sobre os 

direitos da mulher no contexto de solidificação de um sistema prisional que, atualmente, 

depende de formas extremamente violentas, racializadas e patriarcais de contenção e punição.  

Não obstante os “tabus visuais” que permeiam o processo fotográfico nesses contextos 

e das inúmeras barreiras que me foram impostas pelos agentes administrativos e correcionais, 

fui autorizada a entrar na prisão com uma câmera fotográfica e um captador de som. Ao longo 

                                                
7
As imagens que compõem o projeto 3x4 são apresentadas, em miniatura, ao final dessa introdução. Para a 

visualização das mesmas em melhor definição e do vídeo, acesse os links: 

https://www.dropbox.com/sh/7hbpsoc5lbmhahx/AADiEFeztug5rwyZY4epMR8Pa?dl=0 & 

https://vimeo.com/110593810 (senha: mariamo). 

https://www.dropbox.com/sh/7hbpsoc5lbmhahx/AADiEFeztug5rwyZY4epMR8Pa?dl=0
https://vimeo.com/110593810


 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

de um ano, tive a oportunidade de conviver com mulheres de nacionalidades, etnicidades, 

idades, sexualidades e classes sociais diversas, cujas histórias e experiências estão 

interconectadas por episódios de violência física e social, de separação, expiação e 

reconciliação.  

A partir de uma perspectiva reflexiva sobre o papel histórico da imagem e da ciência 

na produção de identidades femininas criminalizadas e de corpos percebidos como marginais 

e abjetos, 3x4 serve-se da fotografia e do vídeo como suportes para problematizar a trajetória 

de mulheres moçambicanas em prisões, com enfoque nas percepções que estas têm da relação 

entre o seu corpo e o cárcere.  

As primeiras séries – a Série I, composta por seis fotografias em preto e branco em 

formato 3x4 (Fig. 1); a Série II, por quatro dípticos em preto e branco (Figs. 2, 3, 4, 5), e a 

Série III, por cinco dípticos, também em preto e branco (Figs. 6, 7, 8, 9, 10), realizados na 

Cadeia Civil de Maputo e no Museu Anatômico da Faculdade de Medicina de Maputo – 

fazem referência ao sistema Bertilloniano de identificação criminal, visualmente cristalizado 

pelo mugshot
8
. Em contra-diálogo com a analogia “estatística do corpo”/”poética da 

degeneração”, consolidada pela antropologia física e pelos discursos médico-criminais do 

século XIX sobre o corpo – especificamente, o corpo negro, feminino e criminal –, questiono 

a redução do sujeito feminino a um corpo analisável e, portanto, manipulável. Remetidos ao 

contexto prisional, os dípticos problematizam o regime de prevenção e de contenção, regime 

esse marcado pela constatação do encarceramento do corpo e pelo esvaziamento da fala. 

Aqui, as imagens traçam o movimento do “quadriculamento” do corpo, como aponta Michel 

Foucault (2009), e da recusa do olhar. Entre culpa e inocência, entre o 3x4 da cela prisional, 

encontram-se espaço e corpo, objeto e cicatriz.  

A série IV intitulada Viúvas (Figs. 75, 76, 77, 78, 79, 80), composta por seis retratos, 

foi realizada ao longo dos primeiros meses da minha inserção na Cadeia Civil de Maputo. 

“Viúvas” faz referência a um termo utilizado pelas reclusas que se autodenominam “viúvas 

sem dono”. Visualmente, funciona como metáfora que faz referência direta à codificação de 

                                                
8
 Mugshot é um termo informal usado para designar a fotografia policial; o retrato fotografico normalmente 

tirado após uma pessoa ser presa. Um mugshot é constituída por duas partes: o retrato de frente e o de perfil. 

Geralmente, o fundo é simples e neutro para evitar qualquer distração da imagem facial.  
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seus corpos pelo uniforme preto imposto pelo estabelecimento prisional, como também ao 

sentimento de desamparo e de “não-lugar” que parecem ocupar no seio da sociedade civil.  

O vídeo digital de doze minutos intitulado Mariamo surge como elemento de transição 

da Cadeia Civil de Maputo, cadeia preventiva, para o Centro de Reclusão Feminino de 

Ndlhavela, prisão para onde as mulheres são encaminhadas para cumprimento da pena. 

Na última Série de 3x4 (Figs. 12, 13, 14, 15, 16, 17), composta por seis fotografias em 

cores, realizada no Centro de Reclusão Feminino de Ndlhavela, tento criar um campo político 

de negociação e recuperação de um corpo que, apesar de marcado pela lógica da violência 

patriarcal e prisional, não deixa, contudo, de ser um corpo feminino, senhor de sua 

sensualidade e de seu próprio movimento. O movimento que surge da troca de olhares e não-

olhares evidencia as frágeis linhas tecidas entre uma instituição – médica ou legal – 

onipresente e uma vida, um corpo concreto.  

Considerando, portanto, que a fotografia não é imagem e sim experiência de imagem 

(DUBBOIS, 2010), e que o ato fotográfico é um exercício sempre perpassado por relações de 

poder, exploro, ao longo da dissertação, os sentidos e experiências que estiveram por trás das 

imagens de 3x4 e, num mesmo movimento, trazendo à tona a pluralidade de olhares e 

narrativas que no decorrer do processo fotográfico surgiram sobre corpo e punição. A partir 

de um posicionamento metodológico que articula linguagem fotográfica e etnográfica – 

buscando aproximações e rupturas entre elas –, busco problematizar o modo pelo qual, no 

encontro fotográfico, mulheres vistas como criminosas atualizam e transgridem as 

representações que as codificam como sujeitos desviantes e patológicos. Para tal, proponho 

um posicionamento no fazer fotográfico que exponha o seu caráter teatral e dramático, 

paródico e performático e, portanto, sempre localizado nos interstícios do poder, marcado 

pelas falhas e incompreensões inerentes a qualquer processo de experiência visual (BAL, 

2003).  

 Acredito que uma imersão no tema da fotografia prisional, tão pouco explorado pela 

literatura visual, é de extrema importância, principalmente num momento em que, por um 

lado, existe uma imensa produção fotográfica em contextos prisionais, por outro, vivemos um 

contexto geral de relutância em olhar e abordar as realidades que lá dentro acontecem. Tal 

relutância e, na maioria das vezes, naturalidade com a qual olhamos a prisão, muito tem a ver 
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com a ligação, já mencionada acima, entre a história da visualidade e a prisão. Tal como 

Angela Davis assinala,  

 

(...) temos medo de pensar no que acontece dentro desses espaços. Assim, a prisão está presente 

em nossas vidas e, ao mesmo tempo, ausente. Assumimos que as prisões são algo dado, natural, 

mas, na realidade, temos medo de enfrentar as realidades que elas produzem. (…) A prisão tornou-

se um buraco negro dentro do qual os detritos do capitalismo contemporâneo são depositados. Por 

que não há grandes protestos? Uma resposta parcial a essa questão tem a ver com o modo pelo 

qual consumimos as imagens midiáticas da prisão. A história da visualidade, do modo pelo qual 

conecta-se à prisão, é a grande impulsionadora da percepção da instituição prisional como parte 

naturalizada da nossa paisagem social (2003, p. 15-16).  
 

 Portanto, se levarmos em consideração a fala de Davis, a prisão é um lugar e tópico de 

extrema importância para a Cultura Visual; campo de estudos que, segundo Mirzoeff, emerge 

 

para os visualizados pela visualidade reivindicarem o direito de olhar para aquilo que é proibido 

ver (…). A cultura visual deve reivindicar o direito de olhar, de ver o migrante, de visualizar a 

guerra, a prisão (…). Deve reivindicar o direito de ser vista pelo indivíduo comum como uma 

alternativa ao seu desaparecimento levado a cabo pelos governos (…). Acima de tudo, é a 

reivindicação por uma história que não seja contada pelo ponto de vista da polícia (2009, p. 15).  
 

 Como, então, pensar com e contra as visualidades
 
prisionais? Como, por exemplo, 

mobilizar o arquivo fotográfico criminal para apresentar contra-narrativas de classe, raça, 

gênero e sexualidade? Como, a partir da imagem fotográfica, fornecer novas e alternativas 

leituras da prisão e do corpo criminal? Contemporaneamente, quem representa a prisão e qual 

é o posicionamento político-estético do sujeito que fotografa? Que jogos de poder estão 

envolvidos em tais representações? Considerando que a preocupação com a população 

encarcerada não consistui um tópico de discussão pública, que impacto pode a fotografia 

contemporânea ter nas atitudes públicas em relação à punição corporal e ao sujeito criminal? 

Pode essa fotografia deslocar os termos a partir dos quais se fala e representa a prisão e a 

criminalidade? 

 A presente dissertação levanta essas questões, propondo, paralelamente, uma reflexão 

mais profunda, a partir do projeto 3x4, do contexto prisional feminino moçambicano, país 

herdeiro de duas guerras que se alastraram por vinte anos, em que a violência estrutura não só 

a punição prisional, mas também as relações cotidianas e interpessoais. Em um contexto 

como esse, acredito ser importante criarmos outros lugares – a partir da arte e da imagem – 
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para refletirmos criticamente sobre o que essa violência significa e, principalmente, para 

inventarmos novos caminhos e olhares para e sobre o corpo em cárcere. 

 

No Primeiro Capítulo, intitulado “Arte e Ciência no século XIX: a reinvenção do 

corpo criminal através da fotografia”, discuto a emergência do discurso prisional moderno no 

contexto ocidental e as primeiras representações do corpo encarcerado pela fotografia, 

considerando o modo pelo qual arte e ciência no século XIX integravam um único campo 

entrelaçado de saberes e práticas. Para acessar a estrutura de atitudes e referências que 

informam a iconografia prisional de meados do século XIX faço uma revisão da literatura 

existente sobre o realismo fotográfico e científico, tomando como principal referencial teórico 

as obras Vigiar e Punir: o nascimento da prisão (2009) e Abnormal: lectures at the College 

de France 1974-1975 (2003), de Michel Foucault,  The body and the archive (1986), de Allan 

Sekula, The burden of representation (1988), de Jonh Tagg e Photography: a means of 

surveillance? (2001), de Jens Jäger, e os conceitos inter-relacionados de “corpo”, 

“fotografia”, “disciplina” e “poder” nelas apresentados e discutidos. Ao problematizar o 

realismo como um regime visual e cultural, cuja retórica é autorizada pelos princípios da 

organização taxonômica, pela ambição enciclopedista e pela mística da transparência, 

identifico as metáforas e tropos que habitam algumas imagens históricas da prisão e do sujeito 

prisional. Mostro, nesse capítulo, as negociações que envolveram a fotografia para que essa 

fosse oficialmente aceita como evidência ou documento jurídico, problematizando a recepção 

das primeiras experiências fotográficas no âmbito prisional e analisando as condições dentro 

das quais surgem os primeiros estúdios fotográficos nos departamentos policiais. Discuto, 

principalmente, o papel da fotografia na invenção do corpo criminal, atentando para o modo 

pelo qual a tríade de gênero, classe e identidade racial, tão cara à teoria social do século XIX, 

interviu na construção imagética desse mesmo corpo.  

 No segundo capítulo, intitulado “A fotografia criminal no século XX”, discuto dois 

sistemas de descrição do corpo criminal que surgem em finais do século XIX e que 

influenciarão sobremaneira as concepções sobre a criminalidade e as práticas penitenciárias 

até a atualidade. São eles a antropologia criminal de Cesare Lombroso (1835-1909) e a 

criminologia de Alphonse Bertillon (1853-1914). Ao problematizar os seus modos específicos 
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de produção e interpretação das imagens criminais, mostro como foram lançados os 

protocolos para um estilo de fotografia que dominará o arquivo criminal em todo o mundo e, 

com o qual, contemporaneamente, fotógrafos têm dialogado, tanto no sentido de interrogá-lo 

e subvertê-lo, como na apresentação de outros olhares sobre os sujeitos prisionais, não mais 

codificados pelo estereótipo da patologia e da delinquência. Apresento, então, nesse capítulo, 

alguns projetos fotográficos contemporâneos, de modo a perceber como a fotografia de prisão 

tem respondido à fotografia criminal institucionalizada pela justiça e às percepções geradas na 

sociedade por esse tipo de imagem. Apoiada pelos argumentos de dois fotógrafos franceses, 

nomeadamente Mathieu Pernot e Jean Gaumy, e de todo um debate acerca dos tabus visuais 

que constrangem a experiência do fotógrafo em espaços prisionais, coloco em questão a 

possibilidade e a capacidade da fotografia de prisão de poder comentar a realidade do 

encarceramento.  

 No último capítulo, intitulado “Corpos, dores e afetos”, detenho-me em meu projeto 

3x4 e problematizo as imagens por mim realizadas nas duas prisões femininas de 

Moçambique. Apoiada nas recentes discussões sobre as apropriações da antropologia pela 

arte e da arte pela antropologia, especificamente levadas a cabo por Arnd Schneider e Cox 

Wright em Appropriations (2006) e Between art and anthropology (2010), exploro, nesse 

capítulo, outro modo de pesquisa e produção de imagens em contextos prisionais, sugerindo 

como os possíveis diálogos entre a antropologia e a arte, ainda que cheios de ambiguidades e 

tensões, podem, porventura, criar não somente um novo modo de ver os espaços de cárcere, 

mas também uma nova ética de colaboração com os sujeitos prisionais. Partindo de uma 

noção de etnografia que privilegia a experiência, a evocação e o engajamento, em oposição à 

interpretação ou representação, e de uma noção de fotografia como relação, problematizo as 

percepções que as mulheres reclusas têm da relação entre o seu corpo e o cárcere. A noção de 

“evocação”, que é trazida pelo antropólogo Stephen Tyler (1998) é de extrema importância na 

análise que desenvolvo, pois, no que diz respeito às fotografias mobilizadas ao longo do 

capítulo, ao invés de pensá-las como ferramentas que produzem dados a serem interpretados, 

tomo-las como evocação, como um modo de visualizar e imaginar a experiência que não a 

encerre na busca pela representação, contornando assim as discussões sobre a 

irrepresentabilidade da prisão pela fotografia. Ao tomar como ponto de partida o diário de 
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campo que escrevi ao longo da pesquisa nas cadeias femininas, adoto a reflexividade 

etnográfica como posicionamento metodológico para analisar o contexto de produção das 

imagens que compõem o projeto 3x4, mas sempre alerta aos perigos e ficções que tal 

reflexividade pode engendrar. 
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3x4 

 

Série I.  

 

 

    

   
             Figura 1. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011 
 
 
 

Série II.  

 

 

 
Figura 2. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011 
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Figura 3. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011 

 

 

  

 

 
Figura 4. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011 

 

 

 

 
Figura 5. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011 
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Série III. 

 
 

 
Figura 6. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011 

 

 
Figura 7.  “S/ título”, Camila de Sousa, 2011 

 

 
Figura 8. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011 
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Figura 9. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011 

 

 

 
Figura 10. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011 

 

 

Vídeo 

 

 
Figura 11. Reprodução de imagens do vídeo “Mariamo”, 12‟, Camila de Sousa, 2011 
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Série V.  

 

 

 
           Figura 12. “Mariamo”, Camila de Sousa, 2011 

 

 
Figura 13. “Hortênsia”, Camila de Sousa, 2011 
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 Figura 14. “Célia”, Camila de Sousa, 2011 

 

 
Figura 15. “Isa”, Camila de Sousa, 2011 
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Figura 16. “Mónica”, Camila de Sousa, 2011 

 

 

 
   Figura 17. “Rita”, Camila de Sousa, 20 
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Capítulo 1. Arte e Ciência no século XIX: a reinvenção do corpo criminal através da 

fotografia 

 

1.1. A fotografia como documento e evidência 

 

  

 Dada a centralidade da metáfora óptica no trabalho de Michel Foucault, não é de 

surpreender que o panopticismo continue a ser um ícone da sujeição disciplinar e um subtexto 

onipresente nas discussões contemporâneas sobre a conexão moderna entre a fotografia e a 

prisão.
9
 

 Em The body and the archive (1986), por exemplo, Allan Sekula refere-se ao fato de 

Foucault remeter o nascimento da prisão a 1839/1840, precisamente o momento em que, 

oficialmente, é proclamada a invenção da fotografia, e a um público restrito, pertencente a 

uma elite econômica e intelectual, disponibilizada uma série de tecnologias imagéticas. Tal 

fato, aliado a todo um contexto marcado por intensas transformações econômicas e 

socioculturais, e por uma crescente necessidade de vigilância e repressão social – cuja 

legitimação será buscada no discurso científico da reforma social e no qual a fotografia 

cumprirá papel fundamental –, constitui importante sugestão de que uma leitura do 

desenvolvimento da prisão e de suas respectivas disciplinas, particularmente, da criminologia, 

deve levar em conta as histórias da fotografia. Como afirma Tagg em The Burden of 

Representation, obra de profundo viés Foucaultiano e de referência nas discussões sobre a 

fotografia criminal, “enquanto processos e equipamentos fotográficos evoluíram e refinaram-

se, simultaneamente as forças policiais expandiram-se e tornaram-se mais eficientes” (1988, 

p. 74).  

 É precisamente neste entrelace de práticas de saber e práticas de poder que podemos 

inicialmente situar a emergência da “evidência fotográfica” (TAGG, 1988), ou, como a 

chama André Rouillé (2009), da “fotografia-documento” e compreender o modo pelo qual 

                                                
9
 Apesar de Foucault não ter escrito sobre a fotografia especificamente, analisou profundamente o papel da visão 

e da visibilidade na sociedade disciplinar. Inclusive, para Christopher Pinney, “a fotografaia, dentro da 

concepção Foucaultiana, poderia muito bem ser substituída pelo conceito de disciplina e vigilância, [do mesmo 

modo que] os objetos da fotografia podem ser facilmente substituídos pelos objetos da disciplina” (1996, p. 30-

31). A disciplina, escreve Foucault, “é uma anatomia política do detalhe. [Ela exerce seu poder] tornando-se 

invisível: em compensação impõe aos que se submete um princípio de visibilidade obrigatória (...). É o facto de 

ser visto sem cessar, de sempre poder ser visto, que mantém sujeito o indivíduo disciplinar” (2009, p. 134).  
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esta articulou-se aos discursos criminais no século XIX. Mas, antes de prosseguirmos, devo 

ressaltar que, a despeito da fotografia, enquanto ferramenta da então emergente sociedade 

moderna, surgir com um poder de capturar, visualizar e transformar a vida cotidiana, ou seja, 

com um poder de vigilância, ainda assim, como adverte Jonathan Crary (2012), este não é um 

tipo de poder que deva ser remetido à câmera e sim aos aparatos institucionais que garantiram 

autoridade às imagens por ela construídas, atribuindo-lhes um lugar de evidência e de 

verdade. Assim, não é só a polícia e as prisões que encontraram na fotografia uma ferramenta 

conveniente para as suas novas estratégias de poder: 

 

se examinarmos outras instituições cuja genealogia Foucault traça, encontraremos a fotografia 

calmamente lá inserida. A partir de meados do século XIX em diante, a fotografia 

desempenhou o seu papel nos funcionamentos da fábrica, do hospital, do asilo, do 

reformatório, da escola, como no exercito e na família (…). É o campo dos espaços 

institucionais que devemos estudar, não a fotografia em si  (TAGG, 1988, p. 63).  
  

 Feitas essas observações iniciais, olhemos brevemente para o contexto de emergência 

da fotografia e dos primeiros discursos do sistema penal em meados do século XIX no 

contexto europeu, lembrando que, ao longo desse primeiro capítulo a análise centrar-se-á 

fundamentalmente nos contextos europeu e norte-americano, uma vez que a fotografia 

judiciária parece estar restrita a estes dois espaços. Como veremos, antes da introdução do 

método fotográfico de Bertillon, que dissemina internacionalmente a fotografia prisional 

principalmente no século XX, ainda não havia conexões entre fotografia e discurso prisional. 

Assim, somente no capítulo três é que focarei na introdução e uso da fotografia em outros 

contextos prisionais como o africano e o latino-americano.  

Ainda que já em 1840, o potencial de um realismo fotográfico jurídico havia sido 

amplamente reconhecido no contexto geral dos esforços sistemáticos levados a cabo pelo 

Estado para regular a presença crescente das chamadas classes perigosas, a fotografia de 

identificação criminal não foi comum até 1870. Só a partir desse momento, quando o aparato 

prisional já estava firmemente estabelecido, é que a fotografia passa a ser aplicada como 

instrumento da polícia criminal, e é somente em 1890 que uma teoria da fotografia criminal é 

formulada. A aplicação tardia da fotografia nas instituições penais, especialmente na polícia, 

pode indicar tensões no estabelecimento de padrões específicos de registro, classificação e 
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organização do material fotográfico, em oposição a uma prática considerada artística de 

produção e interpretação do retrato fotográfico. 

 Qual, então, a relação entre a fotografia e a sociedade do século XIX e como é que ela 

se intersecta às exigências institucionais da prisão e do então emergente discurso 

criminológico? Em que montagem de acontecimentos e poderes podemos situá-la? 

 A Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Industrial levaram a intensas e 

profundas transformações nas estruturas socioculturais e econômicas das cidades européias, 

em cuja nova dinâmica social se insere a invenção da fotografia. Os países europeus 

encontram-se diante de um cenário marcado por um vasto processo de industrialização, pela 

consolidação de um modelo capitalista e de emergência de uma classe burguesa. Aliados à 

explosão demográfica, revolucionam-se os sistemas de comunicação e acentua-se a 

concentração urbana impulsionada pela “explosão de uma sociedade agrária feudal tradicional 

(...) e uma emigração cada vez maior dos camponeses para os centros urbanos que precisavam 

de mão de obra e de novos consumidores” (SAMAIN, 2001, p. 95). Na senda dessa nova 

lógica de organização social, surge uma modernidade pautada pelo espírito progressista da 

racionalidade instrumental, pela fé nas ciências e nas técnicas, pelo ideal civilizacional e 

imperialista.  

 Essa modernidade não deixará, contudo, de ser uma modernidade industrial, povoada 

de contradições. Nas últimas décadas do século XIX, crises sociais irrompiam 

incessantemente nas cidades européias: a insurgência da classe operária industrial e o 

renascimento socialista, os levantes feministas, a crescente pobreza, o aumento da 

criminalidade, a falta de habitação e escassez de emprego alimentavam os medos da classe 

média. Londres, por exemplo, virou o foco de crescentes ansiedades dos vitorianos ricos em 

relação às classes pobres,  

 

descritas diversamente como as classes perigosas, ou maltrapilhas, os pobres casuais ou o 

resíduo. As favelas e os cortiços eram vistos como viveiros e antros de cólera, crime e cartismo 

(MCCLINTOCK, 2010, p. 81).  
 

 Frente a essa atmosfera, tornava-se urgente não apenas lidar com uma população e 

força de trabalho extremamente diversificadas, mas, também, discipliná-las e torná-las 

socialmente obedientes, o que levou a uma série de intervenções na vida cotidiana da classe 
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trabalhadora, tanto no âmbito do trabalho quanto no doméstico. Tais intervenções geraram, 

como veremos ao longo dos próximos tópicos, não apenas mudanças na teoria social
10

, mas 

foram cruciais também para a criação de uma série de departamentos médico-hospitalares e 

policiais, desenhados para conter e disciplinar as classes “perigosas”; nomeadamente a classe 

trabalhadora militante, as prostitutas, as feministas, os gays e as lésbicas, os criminosos, os 

alcoólatras e os loucos.  

Ainda que o uso da força policial não estivesse ausente, o Estado não podia agir 

apenas coercivamente, pelo contrário, como Foucault (2009) ressalta, o Estado dependia de 

técnicas disciplinares e de supervisão moral, a chamada “microfísica do poder” – esse modo 

de operar nos pequenos deveres, gestos e comportamentos quotidianos –, tecnologia que 

assegurava as complexas relações de dominação e subordinação da qual dependia a nova 

lógica de organização social. Naquele momento, mobiliza-se principalmente a vigilância, o 

discurso científico da engenharia social e a retórica humanista da reforma social.  

 Esse novo conjunto de relações, baseadas na construção de um novo poder e na 

reorganização do conhecimento e das práticas sociais, vão possibilitar, tal como assinala 

Jonathan Crary (2012), não somente a ruptura com um modelo de visão clássico, como 

também a emergência de um novo tipo de sujeito e de observador, sendo precisamente a 

crescente racionalização desse sujeito em função das novas exigências institucionais e 

econômicas que levará, no campo da representação visual, a novas experimentações das quais 

a fotografia é emblemática. A fotografia, como nenhum outro dispositivo óptico, responderá 

às novas necessidades de imagens de uma sociedade moderna em gestação. Instrumento quer 

das práticas administrativas, quer dos discursos das então emergentes ciências sociais, a 

fotografia, em oposição ao desenho e à gravura – vistos como demasiado subjetivos e, por 

isso, suspeitos em termos científicos –, multiplica o campo de observação do cientista, 

permite o exame comparativo, a classificação, a taxonomização e a serialização do visível. 

Diferente das imagens “manuais [que] emanam dos artistas, longe do real, as imagens 

fotográficas (...) associam o real à imagem, longe do operador” (SAMAIN, 2001, p. 34), 

produzindo, assim, novas visibilidades e novas metodologias de investigação. A fotografia, 

                                                
10

 Veja-se, por exemplo, a analogia científica entre degeneração de gênero, classe e raça que, na segunda metade 

do século XIX, passará a exercer uma forma de dominação social. 
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conforme Samain, ao eliminar a imaginação e idealização do artista, torna-se a nova retina do 

cientista, fornecendo “a realidade em toda sua nudez” (2001, p. 107).  

É desse modo que o século XIX conhece uma “onda de ficções fotográficas na 

iconografia científica” (DUBOIS, 2010): as experiências, por exemplo, de Hugh Diamond, 

Albert Londe e Jean-Marie Charcot no âmbito da psiquiatria, as fotografias compósitas de 

Francis Galton, as fotografias de identificação dos tipos criminosos de Cesare Lombroso e as 

fotografias judiciárias de Alphonse Bertillon, as fotografias médicas de Guillaume Duchenne 

de Boulogne, entre tantas outras ficções, como por exemplo, aquelas construídas pelos 

fotógrafos viajantes e etnógrafos que vieram legitimar os discursos da antropologia física, 

compondo, também, esse vasto inventário do mundo visível.  

Em comum, além de terem como retórica de autoridade os princípios da organização 

taxonômica, a ambição enciclopedista e a mística da transparência, essas experiências tinham, 

segundo Jaime Silva,  

 

a pretensão da imagem objetiva, a crença em seu potencial explicativo e de sua superioridade 

relativamente à palavra; a exploração abusiva do corpo humano como objeto de estudo; o 

gosto pelo bizarro; a confusão entre a representação e o real (2003, p. 77).  

 

 

Tal exploração abusiva do corpo à qual Silva se refere, deve ser percebida no interior 

de um vasto processo de produção de novas visibilidades do corpo que servirão a uma série 

de finalidades. Estamos perante métodos ou procedimentos fotográficos particulares cuja 

finalidade não é apenas a de observar, estabelecer comparações e medições, ou seja, de 

produzir novos saberes, mas, também, de controlar os corpos e submetê-los a novos poderes. 

Alphonse Bertillon, por exemplo, desenvolverá protocolos fotográficos específicos para a 

identificação de criminosos reincidentes, enquanto que, as fotografias de Albert Londe, no 

hospital psiquiátrico de Salpêtriere, na França, visarão ao entendimento dos sintomas 

corporais da histeria.  

Essas fotografias-documento terão, assim, um foco específico nas alegadas patologias 

dos corpos vistos como não normativos, construídos, necessariamente, como objetos passivos 

do conhecimento e do olhar, sempre apresentados a partir dos parâmetros da incompletude, da 

ausência e das essencializações. Em geral, estamos perante uma retórica da documentação 

fotográfica caracterizada pela precisão e medição dos corpos, pelo cálculo e pela prova, e que 
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será autorizada por regras técnicas e protocolos cuja institucionalização deve ser percebida no 

interior de constantes negociações. As negociações que acompanham todo esse processo, 

longe de terem sido pacíficas, resultaram em virulentos debates no universo representacional, 

dando lugar principalmente a uma separação crucial: a separação entre as visibilidades 

produzidas pela arte e aquelas produzidas pela fotografia, ligadas às novas práticas da ciência 

e da t´cnica.  

Desde o seu surgimento a fotografia foi objeto de uma série de procedimentos que 

pretendiam separar o seu uso enquanto instrumento de sua função artística, culminando, na 

década de 80 do século XIX, com o reconhecimento judicial de duas práticas fotográficas 

distintas: a prática artística e a prática científica ou documental. Como Tagg sugere, a disputa 

sobre o estatuto artístico da fotografia  

 

foi estabelecida não em debate estético, mas nos tribunais. O reconhecimento da fotografia 

pelo sistema de justiça e a distinção legal entre a fotografia como arte e a fotografia como uma 

arte da verdade foi fundamental para que esta se tornasse numa ferramenta de controle social 

(1988, p. 102).  
 

 

Ora, em nenhum outro lugar, como na fotografia judicial e, também, na psiquiátrica
11

, 

tais lutas e controvérsias para definir os significados da imagem científica em oposição à 

artística, serão tão acirrados. A despeito da ênfase posta em suas diferenças, o que se percebe 

nesse tipo de imagens é precisamente uma espécie de entrelaçamento entre os sistemas de 

convenção artística e aqueles da ciência, ainda que tal lugar de entrelaçamento ou de 

intertextualidade fosse um lugar regulado pela nova ordem institucional. Não é por acaso que 

em determinado momento Didi-Huberman (2003), em Invention of Hysteria, sente-se 

compelido a considerar a histeria, do modo pelo qual foi imageticamente fabricada no 

Hospital Psiquiátrico de Salpetriêre por Jean-Marie Charcot e Albert Londe, como um 

capítulo da história da arte. Acredito na linha de Didi-Huberman, que do mesmo modo que a 
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 Ambas, fotografia psiquiátrica e criminal são criadas a partir da mesma motivação. Segundo Didi-Huberman, 

“o desenvolvimento da fotografia psiquiátrica no século XIX é em todo caso constituído ao mesmo tempo em 

que a fotografia judicial. Aliás, a eminente disciplina da antropologia criminal ocupa aí uma posição estratégica; 

a ela lhe interessavam tanto os retratos fotográficos dos criminosos e dos loucos, quanto os seus crânios” (2003, 

p. 54). 



 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 

fotografia psiquiátrica assumiu o formato de uma “arte do retrato”
12

, a fotografia criminal 

consistiu, de certa forma, não só em uma arte do retrato, mas, também, numa arte do 

fragmento, do detalhe, das diferenças minúsculas. Como Didi-Huberman ressalta, “em um 

determinado momento, qualquer paixão por formas e configurações implica em uma arte” 

(Ibid, p. 51). Inclusive, para o autor, “a maneira pela qual a Escola de Belas Artes [francesa] 

auxiliou Salpetriêre e a Delegacia de Polícia em seus esforços deve ser interrogada” (Ibid).  

O que se verifica, particularmente no universo representacional da polícia e da 

criminologia, é que, para que o retrato criminal fosse oficialmente aceito como evidência 

jurídica, ou seja, como um instrumento científico, uma série de negociações em torno das 

condições do seu significado foram colocadas em curso. E são precisamente essas 

negociações, sempre atravessadas por conflitos e disputas, que farão com que a fotografia seja 

aplicada relativamente tarde no âmbito policial; aspecto pouco mencionado pelos estudos 

contemporâneos sobre a fotografia forense que, na maioria das vezes, atribuem logo de início, 

demasiado poder à fotografia enquanto evidência e instrumento de vigilância, sem considerar 

o debate estético que a legitimação do retrato científico e, principalmente, do criminal, 

suscitou na sociedade do século XIX. A fotografia, e isto é crucial frisar, até 1870, estava 

demasiado imersa na cultura burguesa para ser concebida como um método de registro e de 

identificação criminal. O processo que levou à distinção entre aquilo que podemos chamar de 

retrato burguês e o retrato criminal, ou, se preferirmos, entre o retrato artístico e o retrato de 

identidade, suscitou inúmeras controvérsias e é bastante revelador de como modos científicos 

frequentemente conjugaram-se a modos artísticos do fazer fotográfico.  

Como observaremos no próximo tópico, num período de rápida expansão urbana e de 

surgimento de uma classe média que passa a ganhar mais relevância social e econômica, 

quando novas distinções de classe e gênero estavam a ser negociadas no contexto da cidade 

moderna, a rápida classificação visual de tipos de personalidade, baseados no corpo, no 

vestuário e, principalmente, em características faciais, preenchia uma necessidade social 

urgente. Isto porque, uma série de grupos sociais marginalizados “transbordou para fora de 

seus papéis, costumes e lugares atribuídos e limitados, para as ruas públicas” 
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 Sobre a relação entre Arte e Psiquiatria, principalmente, sobre a identificação estabelecida por Jean-Marie 

Charcot entre o que seria a “experiência da clínica” e a “experiência estética ver Didi-Huberman (2003) e Goetz 

(1991). 
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(WALKOWITZ, 1992, p. 41), obscurecendo não apenas as distinções entre as classes sociais, 

mas tornando, simultaneamente, as ruas mais perigosas. Em virtude de um sentimento de 

ansiedade e de perda de limites, dado pela erosão das fronteiras físicas que anteriormente 

separavam as classes, tornou-se ainda mais urgente para a classe média poder estabelecer a 

distinção entre o “self” e o “outro”, ou seja, para “ser capaz de identificar visualmente, entre a 

multidão de rostos (o marcador físico de diferença mais disponível em uma multidão), em 

quem se podia confiar e quem representava uma ameaça” (FRAZER, 1998, p. 144).   

Portanto, se de um lado surge entre essa nova classe média uma demanda pelo retrato 

fotográfico, esse símbolo de distinção social que, durante séculos, fora privilégio da 

aristocracia, por outro, nenhum outro dispositivo óptico como a fotografia estava capacitado 

para estabelecer e delimitar o terreno do “outro”, ou, como Allan Sekula salienta, “para 

definir tanto a aparência generalizada – a tipologia – quanto a instância contingente de desvio 

e patologia social” (1986, p. 7).  

 Ora, é precisamente no interior dessas duplas funções aparentemente contraditórias, 

mas cumpridas pelo mesmo sistema de representação, onde reside a tensão que envolveu a 

legitimação do retrato criminal até os anos 70/80 do século XIX: se o retrato fotográfico 

acelerou e popularizou uma função tradicional, que deve ser remetida ao século XVII, 

referente à apresentação ritual do self burguês, em contrapartida, ele passa a cumprir outro 

papel que nenhum retrato pintado poderia. Tal papel não vai mais derivar de uma tradição 

honorífica do retrato, e sim dos imperativos da ilustração médica e anatômica, da fisionomia e 

frenologia, linguagens geneticistas que têm as suas origens no século XVIII e que 

consolidam-se como movimento científico moderno entre 1830 e 1850, no período mais 

dramático de crescimento e transformação da sociedade urbana.  

 A fotografia, pois, entrelaçava a sua função honorífica, de apresentação da dignidade e 

virtude burguesas, à sua função repressiva ou científica, dedicada exclusivamente àqueles 

grupos sociais que incorporavam o estigma e o patológico. Ainda que cada retrato ocupasse 

um lugar no interior de uma hierarquia social e moral, ambos, retrato individual e retrato 

científico, podem ser percebidos como integrantes de um único arquivo, sendo que, aquele 

último, desenvolver-se-á no sentido de classificar, documentar e vigiar os seus sujeitos. Como 

John Tagg explica, 
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já não era um privilégio ser fotografado e sim o fardo da nova classe dos vigiados. É uma outra 

história do retrato (…) que tem menos a ver com a produção de comodidades do que com a sua 

condição essencial: o exercício de um novo tipo de poder sobre o corpo social, gerando novos 

tipos de conhecimento e novos meios, mas mais refinados, de controle (1989, p. 59).  
 

A contradição entre a função social do retrato enquanto símbolo de prestígio e a sua 

função administrativa – a de estabelecer os parâmetros da patologia e da anormalidade – 

gerará, na sociedade vitoriana, uma série de inquietações, principalmente no que diz respeito 

ao uso do retrato fotográfico para fins de identificação de criminosos. Jens Jäger ressalta, 

nesse sentido, que 

 

enquanto as fotografias de criminosos eram tiradas por fotógrafos comerciais – o que era uma 

prática comum até o início de 1890 – havia muito pouco para distinguir o retrato de um 

criminoso do retrato de um cidadão respeitável (2001, p. 3).  
 

No que consistiu, então, o retrato científico? A que instituições e convenções teóricas 

de representação esteve ligado e, no que concerne ao retrato criminal especificamente, a partir 

de que momento é que este começa a distinguir-se do retrato social e passa a ser aplicado pela 

polícia como instrumento legal? Quais as primeiras experiências fotográficas no âmbito 

prisional? Quando e em que condições surgem os primeiros estúdios fotográficos nos 

departamentos policiais?  

Principalmente, qual o papel cumprido pela fotografia na invenção de um corpo 

criminal? Quem o representou e que jogos de poder estiveram envolvidos em tais 

representações? E, finalmente, de que modo que é a tríade gênero, classe e identidade racial, 

tão cara à teoria social do século XIX, interviu na construção imagética deste corpo criminal? 

 

  1.2 O retrato fotográfico: entre a estatística do corpo e a poética da degeneração 

 

 

 Num período de rápida expansão urbana, em que os laços sociais eram constantemente 

refeitos pela força do capitalismo, e novas distinções de classe, gênero e raça estavam a ser 

negociadas no contexto da cidade moderna, a rápida classificação visual de tipos de 

personalidade, baseados no corpo, no vestuário e, principalmente, em características faciais, 

preenchia uma necessidade urgente: a de poder identificar e localizar o lugar preciso a que 

cada corpo e rosto pertencia.  
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 De fato, como Richard Sennet (1998) pontua, a ansiedade a respeito de com quem se 

falava nas ruas era enorme na sociedade vitoriana tardia. Um processo de descodificação do 

corpo e das aparências, baseado numa leitura objetiva dos detalhes da roupa, do discurso e do 

comportamento, tornou-se imperativo. Uma espécie de “gastronomia dos olhos”, como afirma 

o autor, surgia como um meio de fazer contato com o indivíduo:  

 

(...) o “eu” não mais transcendia suas aparências no mundo. Esta era a condição básica da 

personalidade (...); significava, a fim de entendê-la, objetividade na investigação científica; 

uma gastronomia dos olhos (1998, p. 194).  
 

Se, no entanto,  

 

(…) a pessoa não conhecesse as regras que governavam as aparências particulares, se não 

soubesse “ler” um nó de gravata, ou a existência de uma echarpe usada sobre o coque, ela 

jamais teria certeza das deduções que fizesse sobre quem ela estaria encontrando nas ruas. A 

atenção compulsiva ao detalhe (...) originou-se desta ansiedade a respeito do que simbolizam 

as aparências (Ibid, p. 211). 
 

 

 Dois aspectos fundamentais que a sociedade burguesa personalizava nas aparências 

públicas eram a classe e o sexo. Repare-se, por exemplo, no que diz respeito a esse último 

aspecto, como a distinção da personalidade da “mulher respeitável” da prostituta requeria 

uma atenção aos minúsculos detalhes, já que, de acordo com as imagens médicas e sociais da 

prostituta do século XIX, esta não diferia fisicamente da mulher respeitável: 

 

nem mesmo no comportamento da ruas as mulheres licenciosas mostram-se. Apenas deixam 

pequenas pistas, um olhar mais demorado (...), que o homem que saiba lê-las logo entenderá. 

(...) Como uma mulher respeitável poderia manter-se diferenciada da licenciosa, ou, mais 

ainda, da mulher decaída, se a semelhança é tão grande? Desse dilema surge a necessidade de 

se prestar muita atenção aos detalhes da aparência e de manter-se assim, por medo de ser lida 

de modo errado ou malicioso (Ibid, p. 210).  
 

 Outro elemento não menos importante na descodificação da aparência e que habitava a 

ansiedade vitoriana, ainda que Sennet (1998) não o mencione, era a raça. Note-se que, diante 

da evidente circulação de outros corpos, negros e estrangeiros, considerados exóticos e, no 

limite, abjetos, a sociedade moderna é colocada diante de um outro dilema fundamental:
13

 o 

                                                
13

 Deve-se frisar que a ambiguidade diante da alteridade racial foi objeto de negociações distintas ao longo da 

história do Ocidente, mas, em particular, interessa aqui o modo como a constituição da sociedade moderna e do 
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de já “não poder operar confortavelmente a partir da noção cultural de que existiria um lugar 

próprio para todas as criaturas”  (HAMLIN & FERREIRA, 2010, p. 8). Assim, na sociedade 

que se modernizava e democratizava, a partir do comércio, da circulação de corpos e 

mercadorias, uma outra lógica civilizadora teve de ser concebida. O surgimento de um 

sistema de classificação taxonômico representou um primeiro passo no sentido da 

racionalização das fronteiras de policiamento entre uma elite dirigente vitoriana e as 

chamadas “classes contagiosas”, tanto nas metrópoles imperiais quanto nas colônias. Com 

esse sistema, primeiramente aplicado à natureza e, agora, à história cultural, o “outro” deixa 

de ser concebido primordialmente como objeto de julgamento moral e passa a ser explicado 

pela biologia.  

 Devemos considerar que este era um momento caracterizado pela obsessão científica 

com a genealogia da espécie, no qual, a antropologia física, fortemente influenciada pelo 

evolucionismo teórico e pelo viés da frenologia, cumprirá papel determinante. É na tentativa 

de se criar uma narrativa originária do Homem e de mapear-se o seu progresso histórico, que 

esta vai munir-se de procedimentos e instrumentos tecnológicos, entre os quais, a fotografia, 

capazes de oferecer, segundo um pensamento dicotômico, um registro objetivo dos tipos 

humanos e dos caracteres fisionômicos distintivos de cada um deles (SAMAIN, 2001, p. 99). 

Ora, todo esse movimento de apreensão da diferença do Outro, movimento  contextualmente 

indissociável da consolidação do imperialismo ocidental, introduziu na imaginação vitoriana 

um elemento perturbador: a possibilidade dos caracteres dos povos das colônias imperiais, 

vistos como selvagens, irracionais e a-históricos, sobreviverem na sociedade contemporânea 

ocidental. A descoberta dessa proximidade, de acordo com Nuno Madureira (20003), era 

inquietante e gerou um forte impulso, nas metrópoles, para a classificação e tipologização dos 

seres vivos patológicos, os considerados delinquentes e aberrantes. Os cientistas do progresso 

começam, então, a problematizar os tipos antropológicos degenerados, “isolando, segregando 

e exorcizando as mais diversas categorias de marginalidade” (MADUREIRA, 2003, p. 286); 

categorias essas que, ao popularizarem-se, possibilitaram a classificação da sociedade urbana 

durante o seu período mais dramático de crescimento e transformação. A classe média 

vitoriana estava agora munida de um método “para rapidamente acessar o caráter de estranhos 

                                                                                                                                                   
discurso científico resultou em imagens que associaram a criminalidade à raça negra e à sexualidade desviante, 

algo que problematizarei ao longo desse capítulo. 
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nos espaços perigosos e congestionados da cidade do século XIX. Aqui estava um mecanismo 

para avaliar as intenções e capacidades do outro” (SEKULA, 1986, p. 12).  

 Percebe-se, portanto, que desde o início a ideia de progresso que abarcou todo o 

século XIX foi acompanhada por seu lado sombrio. Tão necessárias para a autodefinição da 

classe média foram as classes degeneradas, vistas como desvios do tipo humano normal, 

quanto a ideia de degeneração foi para a ideia de progresso (MCCLINTOCK, 2010). Para 

uma sociedade ansiosa perante a perda dos limites e das fronteiras que delimitavam os 

posicionamentos de classe, gênero e raça no espaço social, era urgente, principalmente, 

definirem-se os lugares próprios dentro dos quais a identidade do homem ocidental, branco, 

heterossexual e sujeito universal do conhecimento, pudesse ser afirmada como o centro do 

mundo civilizado. É desse modo que, no contexto da metrópole ocidental, os Outros – as 

raças atávicas dentro da raça européia, ou seja, as prostitutas, os irlandeses, os judeus, os 

desempregados, os homossexuais, os criminosos e os loucos – foram coletivamente definidos 

como “desviantes raciais, atávicos em regressão a um momento primitivo na pré-história, 

sobrevivendo ominosamente no coração da moderna metrópole imperial” (MCCLINTOCK, 

2010, p. 77).  

 Em oposição ao tropo do progresso, surge o que McClintock (2010) chama de 

“poética da degeneração”; poética essa baseada na analogia triangular de degeneração de 

gênero, raça e classe, e que se consolida de forma análoga à criação da “estatística do corpo” 

(MADUREIRA, 2003), geometria do corpo humano que inaugura uma visão nova da 

identidade.  

 Dois aspectos são centrais ao discurso da degeneração: primeiro, a invenção do que 

McClintock chama de espaço anacrônico – tropo que alcança plena autoridade como 

tecnologia administrativa no final do século XIX e, a partir do qual, as mulheres, os 

colonizados, a classe trabalhadora, os criminosos e os loucos, são figurados num espaço pré-

histórico, anterior à modernidade; segundo, o paradigma evolucionista no qual a ideia do 

espaço anacrônico apoiou-se para legitimação e que deve ser remetido ao Darwinismo social 

e às alianças que este travou com a estatística, a frenologia e os critérios anatômicos e 

fisionômicos.  
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 Olhemos brevemente para esse último aspecto, crucial para o entendimento não só dos 

primeiros olhares teóricos sobre o crime e o corpo criminoso, mas também, da cultura do 

retrato fotográfico em meados do século XIX.  

 

 O movimento de correspondência entre tipo físico e mentalidade moral e cultural foi 

crucial para a demarcação, de um lado, dos lugares de degeneração e, do outro, daqueles 

considerados de respeitabilidade. Centrais para tal demarcação e estabelecimento da oposição 

normal/patológico, foram as teorias fisionômica e frenológica associadas, respectivamente, 

aos nomes do suíço Johann Kaspar Lavater (1741-1801) e do alemão Franz Joseph Gall 

(1758-1828).  

 A fisionomia, essa mistura pseudocientífica de estética, psicologia e teologia, baseou-

se na crença de que a aparência exterior de um indivíduo poderia oferecer pistas sobre suas 

qualidades internas. Tal noção de julgamento do caráter moral de um indivíduo pelos seus 

caracteres faciais foi proposta por Lavater nos seus quatro volumes Ensaios sobre fisionomia 

(1775-78), nos quais o autor apresenta o argumento central de que os elementos fixos ou 

estáveis do rosto humano, quando analisados corretamente, representavam a natureza 

psicológica e moral, geralmente oculta, do sujeito, ao passo que os elementos mutáveis da 

face, aqueles relativos às expressões, revelavam-se enganadores. Lavater, inclusive, tenta 

estabelecer uma abordagem sistemática e científica para a observação, identificação e análise 

de características faciais e suas correspondentes tendências morais e psicológicas, 

apresentando um guia composto por uma centena de regras fisionômicas que permitiriam o 

homem leigo praticar o seu sistema fisionômico em qualquer situação. Aliadas desse guia 

foram as centenas de desenhos e gravuras descrevendo cada uma das fisionomias, e que 

tinham como foco principal a cabeça e o rosto, e a ênfase na correlação negativa entre 

aparência e decadência moral
14

.  

 

 

                                                
14

 Entre os ilustradores estiveram artistas e gravuristas da época, como Henry Fuseli, Daniel Chodowiecki e 

William Blake. 
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Figura 17. Os quatro temperamentos. Ilustração de Thomas Holloway 

para Ensaios sobre fisionomia de Lavater. 

Fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Holloway_%28painter%2>. 
Acesso em: 02 de Novembro de 2014 

  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Holloway_(painter%252
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Figura 18. Perfis patológicos e estruturas faciais em Ensaios sobre fisionomia de Lavater. 

Fonte:<http://blogs.getty.edu>. Acesso em: 02 de Novembro de 2014. 
 

 

 

 Para Lavater, “a ferocidade concreta dos comportamentos” relaciona-se à “ferocidade 

das morfologias” (COURTINE & VIGARELLO, 2011, p. 341). Um “nariz arrogante”, um 

“queixo fraco”, “olhos evasivos” e por aí em diante, sinalizavam tendências à criminalidade e 

à loucura. Eis a descrição feita por Lavater de um idiota: 

 

A boca e o nariz deste idiota não perderam seu caráter nacional (suíço), embora ele não seja 

tão nativamente estúpido ou incapaz de ser ensinado, ou de qualquer inesperado pensamento 

original. Há marcas decisivas de estupidez (…) na sobrancelha, no olhar vago, na cavidade 

entre testa e nariz, e, particularmente na boca, queixo e pescoço. Eu deveria ter descoberto a 

loucura mesmo nas ruas da bochecha (KROMM, 1894, p. 73 apud GONÇALVES, 2010, p. 

22).  

 

 

 Ainda que Lavater se tenha pautado nos princípios da física e da matemática e alegado 

que o seu método era cientificamente empírico, frequentemente reduziu as suas ideias 

fisionômicas a aforismos fáceis, como, por exemplo, “o moralmente melhor, o mais belo. O 

moralmente pior, o mais deformado” (LAVATER, 1778, p. 74 apud GONÇALVES, 2010, p. 

http://blogs.getty.edu/
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72). Contribuiu, no entanto, “com uma revisão não sistemática de estudos fisionômicos 

tradicionais, estudos da arte, observações empíricas, opiniões solidificadas em 

conhecimentos, e inclusive julgamentos arbitrários” (KEMP, 2000, p. 107 apud 

GONÇALVES, 2010, p. 73). Além de ter sido um dos primeiros a sugerir uma ligação entre 

características faciais e o crime, ao estabelecer correlações entre a beleza física e o valor 

moral, Lavater iniciou,  uma nova moda em toda a Europa ao longo dos séculos XVIII e XIX, 

exercendo grande influência no campo literário e artístico.
15

 

 A frenologia, também considerada uma forma de fisionomia, é, por conseguinte, 

referida ao nome do médico alemão Franz Joseph Gall e populariza-se ao longo do século 

XIX. A frenologia baseava-se, fundamentalmente, na observação do crânio para determinar 

atributos psicológicos do indivíduo. Através da observação cuidadosa e extensa 

experimentação, principalmente da medição cranial, Gall acreditava ter estabelecido uma 

relação entre personalidade e órgãos específicos do cérebro. Com Gall, 

 

o criminoso se tornaria identificável para um olho treinado: o instinto do homicida 

exteriorizava-se na saliência dos ossos situados acima do conduto auditivo externo, do ladrão, 

no osso frontal saliente, e, para os casos de desordens sexuais, a nuca larga e saliente 

(COURTINE & VIGARELLO, 2011, p. 342-343). 
  

 

 A frenologia foi uma das primeiras teorias científicas a trazer a ideia de reabilitação de 

criminosos, na medida em que acreditava poder diagnosticar, com precisão, os mais variados 

tipos de criminosos, desde o “criminoso idiota” ao “criminoso louco”, oferecendo argumentos 

reformistas não apenas para as prisões como, também, para os hospitais psiquiátricos. Tais 

argumentos reformistas da frenologia popularizaram-na como ferramenta para o 

autoaperfeiçoamento e mobilidade social. Por outro lado, através da comparação de crânios 

de diferentes grupos étnicos e sociais, a frenologia foi mobilizada tanto como justificativa da 

superioridade moral e racial europeia, como para legitimar estereótipos de gênero. No final do 

século XIX, principalmente devido aos estudos do inglês Francis Galton (1822-1911), 

                                                
15

 Retratistas como Joseph Ducreux e, mais tarde, Gustave Courbet, escritores como Emile Zola e Honoré de 

Balzac, por exemplo, mobilizaram a fisionomia na descrição de seus personagens. A fisionomia é, também, a 

hipótese central subjacente à trama de Oscar Wilde, O retrato de Dorian Gray (1890) e aparece em destaque nos 

contos de Edgar Allan Poe. Influenciará sobremaneira o trabalho artístico de Edgar Degas, que analisarei ao 

longo desse capítulo, particularmente no que diz respeito à confluência entre as teorias fisionômicas, a 

criminologia e a arte.  
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frenologista que vai delimitar as características fisionômicas de saúde, doença, beleza e 

criminalidade por meio do método da fotografia compósita
16

, a frenologia associa-se à 

eugenia. Sobre a popularização da frenologia na sociedade vitoriana, Anthea Callen afirma 

que   

 

o link entre o formato do crânio e o desvio social foi prontamente absorvido pela consciência 

popular urbana através do trabalho de jornalistas, escritores, caricaturistas e artistas (…). Na 

medida em que o conhecimento de anatomistas e antropólogos espalhava-se, o crânio 

degenerado, com o seu ângulo facial agudo, a sua mandíbula saliente e maçãs do rosto 

proeminentes, tornou-se associado às classes baixas, à ignorância e, mais ainda, à bestialidade 

criminal (CALLEN, 1995, p. 17). 
 

 

 
 

 
Figuras 19, 20. Leitura Frenológica. In: Vaught's Practical Character Reader, 1902 

Fonte: <http://publicdomainreview.org/collections/vaughts-practical-character-reader-1902/> 
Acesso em: 21 de Abril de 2014 

 

 

 

 A partir da fisionomia e da frenologia, e mais tarde, por volta de 1870, da aliança entre 

a teoria da evolução, da estatística e de todo o frenesi das mensurações do corpo, uma série de 

                                                
16

 A fotografia compósita é criada pela superposição de várias chapas fotográficas. Através da fotografia 

compósita, Galton sobrepôs vários retratos de condenados, de forma a ressaltar as feições mais representativas 

de cada categoria de criminoso.  

http://publicdomainreview.org/collections/vaughts-practical-character-reader-1902/#sthash.BXS2EtEf.dpuf


 
 
 
 
 

37 
 
 
 
 
 

critérios “científicos” foram inventados para distinguir a degenerescência: o comprimento e a 

forma da cabeça, a cabeça chata, orelhas simplificadas e sem lóbulo (consideradas estigmas 

de excesso sexual, notáveis nas prostitutas), a lisura, espessura ou rebeldia do cabelo, o 

achatamento do nariz, testas baixas, rugas excessivas e pelos faciais. Os traços do rosto 

mostravam o caráter da raça e, cada vez mais, como salienta McClintock (2010), apelava-se a 

esses estigmas para identificarem-se as “raças” inferiores dentro da raça europeia: os loucos, 

os criminosos, as prostitutas, os alcoólatras, os desempregados.  

 Nesse triângulo simbólico de classe, raça e gênero desviantes, as classes degeneradas 

foram 

 

metaforicamente ligadas por um regime de vigilância e coletivamente vistas como 

transgressoras das distribuições apropriadas de dinheiro, sexualidade e propriedade. Vistas 

como fatalmente ameaçadoras da economia fiscal e libidinal do Estado, passaram a ser 

submetidas a um policiamento cada vez mais vigilante e violento (MCCLINTOCK, 2010, p. 

77).  
 

 Essa era a força social da imagem da degeneração: além de possibilitar a descrição de 

certas classes sociais como “contagiosas”, ou seja, como falhas e patologias biológicas no 

corpo político, e não como grupos sociais, tal imagem gerava um sentido de legitimidade e 

urgência da intervenção do Estado, não apenas na vida pública, mas também nos arranjos 

domésticos mais íntimos dos indivíduos (ibid).  

 Mas, se esses indivíduos deviam ser disciplinados e vigiados, antes tinham de ser 

representados. Ou seja, para que o discurso científico da degeneração, amparado que estava 

pelas linguagens da fisionomia e da frenologia, fosse legitimado, era necessário inventar 

estigmas visíveis que representassem o anacronismo histórico das classes perigosas e 

degeneradas.  

 A fotografia cumprirá, nesse contexto, papel fundamental. Não é por acaso que, a 

dado momento, Sekula afirma que a cultura do retrato fotográfico só poderá ser compreendida 

se o enorme prestígio e popularidade que o paradigma fisionômico ganhou ao longo dos anos 

40 e 50 do século XIX, como todos os critérios que embasaram a ideia vitoriana de 

degeneração, forem levados em consideração (SEKULA, 1986). Do mesmo modo que cada 

corpo poderia ser localizado num espectro de gradações, cada retrato fotográfico ocupava um 

lugar no interior de uma hierarquia social e moral. 
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 A aplicação do retrato fotográfico na captura das fisionomias desviantes para 

encarceramento vai constituir um elemento chave na história da fotografia porque, tal como 

Sekula sugere, levará à emergência de dois tipos distintos de arquivo fotográfico: um primeiro 

arquivo, definido pelo autor como um “arquivo inclusivo” (inclusive archive) -  que visava, 

fundamentalmente, a construção de aparências individuais a fim de transmitir valores morais 

a elas associados, e um “arquivo de sombras” (shadow archive) - que buscava a máxima 

objetividade e precisão na captação meramente fisionômica dos traços do retratado, e que foi 

integrado não só à análise científica, mas também a todo um sistema institucional, policial e 

jurídico. Se no primeiro arquivo encontram-se agrupados os corpos dos heróis, dos líderes, 

dos exemplos morais e das celebridades, ao segundo, estão reservados os corpos pobres e 

doentes, criminosos, femininos e todos aqueles que corporificavam o signo da patologia ou do 

desvio (SEKULA, 1986).  

 Os dois arquivos mantêm, no entanto, algumas premissas fundamentais: a 

representação nítida dos traços físicos, especialmente do rosto, a adoção de posturas 

convencionais e determinadas condições de iluminação que permitissem a correta 

contemplação desses traços físicos. Acrescenta-se, portanto, a esses arquivos uma unidade 

que deve ser remetida à fisionomia e à frenologia; ciências que, como vimos acima, 

compartilhavam a crença de que a superfície do corpo e, especialmente, o rosto e a cabeça, 

denunciavam o caráter da pessoa. A afirmação de Tagg é, nesse sentido, pertinente: 

 

Cabeças e ombros, como se tais partes do nosso corpo fossem a nossa verdade. Dificilmente 

questionamos as teorias fisionômicas sobre as quais tais noções tão  firmemente consolidadas 

descansam. Mas essas teorias aparecem poderosamente em jogo apenas no século XIX (…). A 

mudança de uma representação de perfil para uma de rosto inteiro envolveu muito mais do que 

conveniência e bom gosto. Invocou uma complexa iconografia histórica e elaborados códigos 

de pose e postura (TAGG, 1988, p. 35-36). 
 

 

 Em meados do século XIX, as fisionomias desviantes do paciente psiquiátrico, do 

criminoso e da prostituta, vão provocar um deslocamento nas aparências da classe média, 

gerando profundas mudanças no formato e significado do retrato fotográfico de estúdio, agora 

adaptado aos ambientes coloniais, prisionais e psiquiátricos através da incorporação das 
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técnicas frenológicas e, mais tarde, das antropométricas. Se os cartes-de-visite
17

, devido ao 

seu baixo custo e possibilidades de multiplicação, se converteram num autêntico ritual social 

de uma classe média que ia adquirindo maior importância na emergente sociedade de classes, 

os retratos científicos forneciam à frenologia um método para determinar as medidas dos 

crânios das diferentes raças e gêneros, à criminologia prometiam capturar as fisionomias para 

encarceramento, à medicina exibiam o corpo doente para controle eugênico e por aí em 

diante. Entre ambos os retratos, um jogo de oposições.  

 De um lado, os cartes-de-visite, cuja principal inovação é o retrato de “corpo inteiro”, 

que implicava cercar o retratado de “artifícios teatrais que [definiriam] o seu status, longe do 

indivíduo e perto da máscara social, numa paródia de auto-representação, onde se unem 

realismo e idealização intelectual do sujeito” (FABRIS, 2008, p. 20-21), visando, portanto, 

principalmente, a construção individual e a exaltação do corpo “normal”. Como Almena 

comenta, o grau de construção e invenção que esses retratos de ateliê exibiam era tal que, em 

1860, os elementos e atitudes destinadas a transmitir determinados valores e significados já se 

encontravam codificados, o que levou à normalização desse tipo de retrato: predomínio da 

tipologia do corpo inteiro e meio corpo, modalidade que facilitava a categorização social ao 

incluir no retrato trajes e acessórios complementares, elementos decorativos adotados do 

retrato pintado, que, tradicionalmente, haviam sido reservados à aristocracia (telões pintados 

com decorações barrocas, colunas, tapetes, flores, cortinas, mesas e poltronas), utilização de 

poses estereotipadas para transmitir uma ideia de dignidade, elegância e por aí em diante 

(2009, p. 16-17). O elemento ficcional e performático é, aqui, fundamental. De acordo com 

Almena,  

 

introduziu-se no retrato fotográfico a ideia de atuação, o desejo de aparecer e, com eles, 

diversos recursos de modificação da realidade e ficção (…). Desde meados dos anos 50 e, 

sobretudo, na década seguinte, os estúdios concentrar-se-ão em acessórios de teatro. O vínculo 

entre fotografia e teatro era muito forte (…) especialmente no gênero do retrato. Não só as 

estruturas e as condições de iluminação eram muito similares às de um cenário (…) o próprio 

processo de realização do retrato (do sujeito no palco decorado, a importância da pose, dos 

gestos, da expressão corporal...), assemelhavam a tomada do retrato à representação de um 

papel (Idem, p. 3-4).  

 

                                                
17

 Os cartes-de-visite foram patenteados em 1854 pelo francês André Adolphe-Eugène Disdéri (1819-1889) que 

inventou uma câmera fotográfica munida com quatro objetivas que produziam uma série de oito pequenas 

fotografias, de tamanho 9,5 X 6 cm, que eram recortadas e coladas em um cartão de papel.  
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 Do outro lado, existiam os retratos duplos, de frente e de perfil, das fisionomias 

pobres, colonizadas, criminosas, monstruosas e histéricas, contidas pelo fundo disciplinador 

do “quadro”
18

, pela grade normalizadora das medições científicas de um corpo patologizado, 

nomeado e numerado. Como afirma Tagg, um corpo obscuro, sujeito a um “olhar incessante 

(…), forçado a ceder à minúscula análise de seus gestos e características” (1988, p. 63).  

 Estamos, pois, diante de não apenas dois procedimentos fotográficos, mas tal como 

Rouillé (2009) acentua, de duas relações com os corpos, duas estéticas: uma estética 

expressiva, artística e comercial, que visa exaltar a individualidade e a personalidade, e uma 

estética do documento, da ciência e da verdade, que expõe a identidade e suas intenções, o 

corpo fragmentado e patologizado, às vezes, em suas aparências mais cruéis. 

 Uma estética, porém, deriva da outra. Percebe-se, por exemplo, no que concerne ao 

retrato criminal, que as primeiras experiências fotográficas consistem em adaptações dos 

retratos de estúdio ao ambiente prisional através da incorporação, primeiro, das técnicas 

fisionômicas, e, posteriormente, das antropométricas e estatísticas. O retrato criminal só 

adquire estatuto de “documento” após 1870/1880, quando este passa a ser concebido como 

método de registro e apreensão de criminosos. Antes disso, como veremos a seguir, as 

primeiras imagens de prisioneiros são criadas a partir de técnicas pertencentes ao retrato 

expressivo, de individualidade burguesa, revelando “o modo estranho a partir do qual formas 

iniciais artísticas e formas científicas da fotografia evoluíram e, frequentemente, 

sobrepuseram-se” (MAXWELL, 2008, p. 50). Isso significa que o estatuto de “documento” 

da fotografia criminal não deve ser automaticamente deduzido. Até meados de 1870, ainda 

que o medo de confundir retratos representativos das classes abastadas com retratos de 

criminosos tivesse desaparecido, os departamentos policiais não possuíam o chamado 

fotógrafo “de plantão”; pelo contrário, o que frequentemente acontecia era a contratação de 

fotógrafos profissionais que, na maioria das vezes, produziam imagens dentro do estilo 

                                                
18

 Uso o termo “quadro” no seu sentido Foucaultiano. Segundo o autor, uma das primeiras grandes operações da 

disciplina é a constituição dos chamados “quadros vivos”, criadores dos espaços funcionais e hierárquicos, 

organizadores do múltiplo, do confuso, do perigoso. O “quadro”, conclui Foucault, é simultaneamente uma 

técnica de poder e um processo de saber: impõe uma ordem ao múltiplo, observa e classifica, controla e 

regulariza, distribui e analisa (2009, p. 142-143). Nesse sentido, o próprio corpo criminal, como os “outros” 

corpos não normativos, são sujeitos a esse princípio de “quadriculamento”. Os discursos das ciências e da 

engenharia social buscam individualizar tais corpos, decompô-los, atribuí-los um lugar preciso. Nisso consiste o 

“quadro”, procedimento para conhecer, dominar e utilizar (idem, p. 138).  
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convencional do retrato fotográfico artístico, o que conferia a esses retratos criminais uma 

certa ambiguidade. Ainda que, gradualmente, a pose fotográfica tenha se adaptado às 

necessidades da polícia, a contratação de fotógrafos comerciais continuou frequente até o 

final do século XIX. Até 1890 – momento em que, com o francês Alphonse Bertillon, assiste-

se à invenção do primeiro sistema efetivo de identificação criminal – a fotografia era 

mobilizada não por técnicos policiais, os chamados criminalistas, mas  por criminólogos que 

pretendiam classificar, à luz das teorias científicas, os diversos “tipos” criminais, e, vez ou 

outra, pelos departamentos policiais para propósitos de identificação, mas nunca para 

estabelecer registros sistemáticos de criminosos. 

 No que consistiram, então, as primeiras experiências fotográficas no contexto prisional 

e, até que ponto, podemos considerar essas imagens ferramentas de controle social ou de 

vigilância no sentido panóptico do termo? De que tipo de “documento” falamos quando 

olhamos para aquelas que vieram a ser chamadas de rogues galleries, galerias de 

vagabundos? 

 

1.3. Primeiras experiências fotográficas: as rogues galleries 

 

 As discussões em torno da criminologia sobre os tipos de punição e tipos de 

criminosos, de prisões e sistemas de encarceramento, começam a tornar-se mais frequentes no 

fim do século XVIII. Com a construção das novas penitenciárias no início do século XIX, 

surge todo um debate sobre a reforma e reabilitação do criminoso, marcando a passagem 

daquela que Michel Foucault identifica como sendo a sociedade do espetáculo, do teatro da 

punição física, para uma sociedade de vigilância e disciplinarização dos corpos. Como o autor 

pontua a dado momento em “Vigiar e Punir” (2009), no início do século XIX, entramos na 

época da sobriedade punitiva, em que se verifica uma crescente individualização das penas 

em conformidade com as características singulares de cada criminoso, o que significou não 

apenas um maior conhecimento de tais sujeitos, mas também na criação de métodos de 

vigilância mais rigorosos, num maior policiamento da população e em técnicas mais precisas 

de descoberta e captura, de informação, correção e reeducação. Inaugura-se aquela a que 

Foucault chama de nova “economia política do poder de punir” (2009, p. 78), eliminando-se, 
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nesse movimento, o  espetáculo dos suplícios e do corpo em dor, que muito presente esteve na 

Europa Medieval até as décadas de 30/40 do século XIX: 

 

O cadafalso onde o corpo do supliciado era exposto à força ritualmente manifesta do soberano, 

o teatro punitivo onde a representação do castigo teria sido permanentemente dada ao corpo 

social, são substituídos por uma grande arquitetura fechada, complexa e hierarquizada que se 

integra no próprio corpo do aparelho do Estado. (…) Esse teatro punitivo, com que se sonhava 

no século XVIII, e que teria agido essencialmente sobre o espírito dos cidadãos, foi substituído 

pelo grande aparelho uniforme das prisões cuja rede de imensos edifícios se estenderá por toda 

a França e a Europa. (…) O muro alto (…) cuidadosamente trancado, intransponível num 

sentido e no outro, e fechado sobre o trabalho agora misterioso da punição, será (…) a figura 

monótona, ao mesmo tempo material e simbólica, do poder de punir (FOUCAULT, 2009, p. 

111-112).  
 

  

 Não me aterei muito à discussão sobre a passagem da sociedade do espetáculo 

para a sociedade de vigilância, mas é crucial mencionar a relevância de tal passagem para a 

compreensão do papel que a fotografia vem cumprir no âmbito policial e prisional, 

principalmente no que diz respeito ao modo pelo qual ela  “marca” o corpo criminoso com o 

estigma não só da patologia como também da vergonha; algo que, para Phil Carney (2012), 

relembra as táticas punitivas pré-modernas.  

 

 Identificar ou registrar a identidade de um criminoso não é algo próprio da 

modernidade, ou que inicia com ela. Sempre existiram formas “primitivas” de identificação 

nas diversas sociedades. Além do exílio, da tortura e do confinamento, a “marca” é, talvez, 

uma das formas mais clássicas de punição
19

. Marcar o corpo significava expô-lo, amputá-lo, 

criar uma cicatriz, estampar, a ferro, um signo no rosto ou na mão, impor ao corpo uma 

deficiência que fosse visível, um processo, como diria Foucault, de inscrição no corpo das 

marcas do poder. 

 Ora, um dos argumentos centrais de Carney em Crime, punishment and the force 

of photographic spectacle é que com a introdução da fotografia como ferramenta de 

identificação policial e a crescente circulação pública de fotografias de criminosos, seja como 

“tipos” ou indivíduos singulares, surge um novo tipo de  “marca” (branding): um modo de 

exposição punitiva através da imagem (2012, p. 197). Na acepção de Carney, na medida em 

                                                
19

 Sobre o assunto ver COLE (2001). 
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que, em meados do século XIX, a fotografia associa-se à cultura científica da fisionomia, 

estigmatizando, portanto, o corpo criminoso com a marca da patologia e do desvio, ela passa 

a cumprir um papel punitivo.  

 Compreender tal argumento de Carney (2012) implica lembrarmo-nos de que a 

modernidade está diretamente associada à emergência de uma cultura de massa orquestrada 

pelo sensacionalismo e ao surgimento de espaços públicos de visualização do espetáculo, 

como museus, galerias, teatros, circos e feiras exóticas, lojas de comodidades etc.
20

 Aliada ao 

espetáculo mercantil, e contribuindo no seu formato e força, encontramos a fotografia 

gerando um novo mundo-imagem, agora marcado por uma miríade de álbuns que, como 

ressalta Rouillé, “teve o efeito de uma maneira moderna de ver e, dela, tornou-se o 

instrumento que organiza o mundo visível” (2009, p. 38). Assim, se por um lado, sob a 

modernidade, a experiência assume o caráter de um espetáculo, a fotografia passa, por outro, 

a incorporar a força panóptica da coleção, da exibição e da disciplina. Como observa 

McClintock,  

 

Como tecnologia de vigilância, a fotografia era central para a racionalização do lazer e do 

tempo de trabalho da classe trabalhadora. Como tal, estava associada àqueles outros 

fenômenos panópticos vitorianos que envolvem o princípio fetichista da coleção e da exibição 

(2010, p. 188-189). 
 

 Nessa nova configuração visual, profundamente marcada pela circulação 

fotográfica – transformadora do mundo em espetáculo e palco, sendo o estúdio fotográfico 

um ícone da transformação da experiência em performance –,  a classe média passa a 

colecionar não só imagens de si, mas também de figuras políticas e célebres, de cientistas, 

artistas e tantas outras personalidades, gradualmente atuando na e pela imagem. Em paralelo a 

esse movimento, com a ciência imperial surgem os álbuns das figuras antropológicas 

exóticas, enquanto que nas metrópoles fotografam-se as fisionomias criminosas e desviantes 

das classes pobres. Ora, o que se verifica é que não apenas os retratos domésticos e imagens 

íntimas passam a ser produzidos em massa para consumo público. Fotografias dos “tipos” 

                                                
20

 Ver o ensaio de Jean-Jacques Courtine (2011), “O corpo anormal. História e antropologia da deformidade”, no 

qual o autor analisa os espetáculos que constituem as primeiras formas da indústria moderna da diversão de 

massa e sua inevitável associação à exibição do corpo “diferente”, visto como anormal, monstruoso e selvagem. 
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criminais, loucos e exóticos, entram também na circulação geral das imagens fotográficas,
21

 o 

que nos traz de volta ao argumento central de Phil Carney sobre o papel da imagem na cultura 

prisional: “se o espetáculo da punição pública havia rapidamente declinado no início do 

século XIX, o novo espetáculo estava aberto a novos tipos de espetadores do crime e 

punição” (2012, p. 195). Repare-se, por exemplo, que fotógrafos contratados pela polícia e 

estabelecimentos prisionais para produzirem imagens de criminosos, ao perceberem que isso 

poderia significar um aumento de suas rendas, passam a comercializar tais imagens a 

consumidores interessados. Neste novo desejo pelo real, surgem inclusive, por volta dos anos 

70 do século XIX, os museus criminológicos, espaços onde objetos e imagens que 

reproduziam o conhecimento contemporâneo sobre o crime e seus perpetuadores eram 

exibidos, denotando a relação íntima entre o discurso científico da época, particularmente 

sobre a degeneração e patologia, e as práticas de coleção e exibição.
22

 O Museu Grévin 

(Paris), por exemplo, aberto em 1882, tornou-se uma atração popular imediata: 

 

Além das peças em cera, celebravam-se os crimes, alimentando a fome por este novo tipo de 

sensação também encontrado nos jornais populares. Em 1846, a polícia abriu a morgue de 

Paris ao público (…), tornando-a numa grande atração popular. Como o museu de cera e os 

jornais, o necrotério denotava a paixão crescente do público para ver traços e eventos criminais 

num novo teatro do real (CARNEY, 2012, p. 195).  
 

 

  Reconhecendo a importância da imagem fotográfica nesse teatro do real, o Inspetor 

Geral de Prisões da França, Moreau-Christophe, publica em 1854 um artigo no jornal La 

Lumiére, sugerindo o uso da fotografia para o registo dos criminosos. Nesse artigo, Moreau-

Christophe esclarece algo fundamental e, até certo ponto, profético: a fotografia seria a 

tecnologia perfeita para substituir a “marca” (MOREAU-CHRISTOPHE, 1854, apud 

CARNEY, 2012, p. 197). A “marca”, como vimos acima, servia tanto para punir como para 

                                                
21

 É interessante perceber as similaridades estéticas das fotografias de “tipo racial”, criadas pelas autoridades 

coloniais, e as mug shots criadas pela polícia metropolitana. Anne Maxwell (2008) lembra, pertinentemente, que 

tais similaridades não são surpreendentes já que ambos os tipos de fotografia foram mobilizadas pelos governos 

metropolitanos e coloniais para propósitos disciplinares e, geralmente, contra a vontade dos retratados. De fato, a 

fotografia policial deve muito de sua técnica e estilo à fotografia antropológica, aspecto que abordaremos 

adiante.  
22

 Um dos mais importantes museus criminológicos foi criado por Cesare Lombroso. Abrigado, atualmente, pelo 

Instituto di Medicina Legale, em Turin (Itália), o Archivio di Psichiatria, antropologia criminale e scienze 

penale, foi fundado em 1880 e possui uma das maiores coleções de fotografias e artefatos criminais. Para uma 

análise mais detalhada sobre a emergência dos museus criminológicos no século XIX, ver REGENER (2003) e 

MONTALDO (2013).  
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identificar um criminoso; combinava a dor do ferro quente na pele, a cicatriz da vergonha e a 

marca do crime. Já no que concerne à fotografia, os prisioneiros não apenas temiam o poder 

de identificação da câmera; ela marcava, também, os seus corpos com um estigma que não 

era meramente simbólico. É assim que, na então em desenvolvimento cultura da circulação 

fotográfica,  

 

o espetáculo da “marcação” foi expandido e intensificado. [Moreau-Christophe] capturou o 

poder da imagem para estigmatizar o corpo do criminoso frente a uma audiência de massas. 

(…) A nossa era de “nomear e humilhar” na e pela imagem nasceu neste exato momento 

(CARNEY, 2012, p. 196).  
 

 É, portanto, levando em consideração essa discussão levantada por Carney (2012), 

criminólogo cultural que complementa de sobremaneira as análises de John Tagg e de Allan 

Sekula, e que percebe o arquivo fotográfico moderno não apenas como instrumento para 

capturar, identificar e controlar o sujeito criminoso, mas também como lugar que, valendo-se 

do espetáculo e do sensacionalismo que envolveu a circulação da imagem fotográfica no 

século XIX, opera uma constante estigmatização do corpo criminoso, que olharei brevemente 

para algumas das primeiras imagens construídas em contexto prisional e policial, 

especificamente para as chamadas rogues galleries (galerias de condenados). 

 

 Em meados do século XIX, havia uma certa reserva e até ignorância sobre o uso 

do retrato fotográfico como meio de registrar e identificar criminosos. Experiências com a 

fotografia em prisões e tribunais judiciais eram excepcionais e, por isso, devem ser analisadas 

com cuidado, já que o uso dessa técnica moderna de registro foi justificada a partir dos anos 

1850, primeiramente por interesses científicos pessoais, particularmente de governadores de 

estabelecimentos prisionais.  

 As evidências mais antigas de registro fotográfico de prisioneiros vêm da Bélgica 

(1843-1844) e da Dinamarca (1851). No entanto, já em 1841, em algumas prisões francesas, 

assim que a técnica do daguerreótipo foi aperfeiçoada, tornada mais rápida e considerada 

mais fiel, começaram iniciativas isoladas de registros de presos. Ainda que, em inícios dos 

anos 1850, vemos surgir algumas imagens de prisioneiros na Suíça (1854), em São Francisco, 

nos EUA (1854), em Bristol, na Inglaterra (1852), e nos anos 1860, em países como a 
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Alemanha, a Espanha e Itália, tais iniciativas eram puramente experimentais, não sendo 

guiadas por alguma técnica ou princípios legais, do mesmo modo que não havia treinamento 

especial para fotógrafos, policiais ou oficiais prisionais. Na maioria das vezes, eram imagens 

feitas por fotógrafos amadores como foi, por exemplo, o caso do fotógrafo comercial Carl 

Durheim (1810-1890) em Berna, na Suíça (1852), contratado pelo promotor público suíço, 

Jakob Amiet para fotografar indivíduos incapazes de demonstrar domicílio fixo e que eram 

encaminhados para a prisão (JÄGER, 2001).  

 Durheim fotografou indivíduos considerados “vagabundos”, grupo que englobava 

desde pequenos ladrões a artistas de circo. Apesar da natureza de registro dessas imagens, é 

interessante perceber que os retratados por Durheim posam com dignidade, como se se 

tratassem de retratos por eles mesmos encomendados, ou como se Durheim os tivesse feito 

posar em seu estúdio, como se de quaisquer outros clientes se tratassem.  

 

 

 

 

Figura 21. “Sem título”, Carl Durheim, 1852/53 

Fonte: <http://www.stiftung-fahrende.ch/> Acesso em: 21 de Abril, 2014 

http://www.stiftung-fahrende.ch/
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Figura 22. “Sem título”, Carl Durheim,1852/53 

Fonte: <http://www.stiftung-fahrende.ch/> Acesso em: 21 de Abril, 201 
 

Figuras 23, 24. “Sem título”, Carl Durheim, 1852/5 

Fonte: <http://www.stiftung-fahrende.ch/>. Acesso em: 21 de Abril, 2014 

http://www.stiftung-fahrende.ch/
http://www.stiftung-fahrende.ch/
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 Posteriormente, essas imagens foram convertidas em litografias, transformadas em 

livro e distribuídas pelas forças policias de toda a Suíça. Porém, nunca tiveram como 

propósito combater o crime ou criminosos, pelo contrário, esses indivíduos retratados eram 

vistos como um perigo à República Suíça que havia saído de uma guerra civil em 1847 e que 

pretendia forçar a naturalização, a assimilação ou a expulsão dessa população itinerante. 

Como pontua Jens Jäger,  

 

o objetivo era claro: recolher o máximo de conhecimento sobre os vagabundos e impedir a sua 

mobilidade. Além disso, as imagens forneciam informação sobre a sua natureza enquanto 

grupo. A partir das imagens podia-se analisar os “caracteres comuns” aos vagabundos e 

procurar por pistas fisionômicas. No entanto, não se sabe se tal empreendimento foi bem 

sucedido pois, em 1854, o experimento foi interrompido (2001, p. 5).  
 

 Seja como for, os 220 calótipos de Durheim continuam, seguramente, a constituir 

um dos primeiros arquivos fotográficos policiais. 

 

 Esforços no sentido de realizarem-se retratos de criminosos na década de 50 não 

eram apenas dispersos, como, na maioria das vezes, não eram aprovados pelas entidades 

superiores. Um exemplo disso é o caso do Administrador da Prisão de Bristol (Inglaterra), 

James Anthony Gardner, que começa a adotar a fotografia já em 1852 como ferramenta de 

identificação de reincidentes. Apesar dessa implementação em Bristol ter levado à 

recomendação, pelo Relatório Prisional de 1866, da adoção da fotografia em todas as prisões 

britânicas, o seu uso foi vetado e a fotografia apenas empregada por administradores 

prisionais que achassem necessário (COLE, 2001). 

 Em um livro sobre a Exposição Universal em Paris, Ernest Lacan, editor do jornal 

La Lumiére, já havia escrito em 1856 sobre a assistência que a fotografia poderia dar à 

polícia. Contudo, nada indica que estas propostas tenham sido discutidas pelas administrações 

dos estabelecimentos prisionais ou pela polícia (JÄGER, 2001). Talvez, para alguns, a adoção 

da fotografia pela polícia significava a degradação de uma prática burguesa; afirmação que é 

corroborada pelo comentário de um leitor do Notes & Queries
23

 que, em ocasião da discussão 

                                                
23

 Notes & Queries é um períodico acadêmico trimestral de longa duração que publica pequenos artigos relativos 

à língua e literatura inglesas, à história e lexicografia. A revista tem uma longa história, tendo sido estabelecida 

em 1849, em Londres. Atualmente é publicada pela Oxford University Press. 
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sobre a aplicação da fotografia para o registro de indivíduos sem domicílio na Inglaterra, 

conclui que,  

além da incerteza de reconhecimento, esta prática levará a arte fotográfica à desgraça e, 

quando lhes mostrarmos estes retratos, nossos amigos, confundindo-nos com esses engenhosos 

trapaceiros, nos perguntarão delicadamente onde foram feitos. Impossível, não questionar a 

legalidade destas imagens (TAYLOR, 1853, apud, JÄGER, 2001, p 6).  
 

 

 Como distinguir um cidadão respeitável de um delinquente? Até que ponto o 

registro fotográfico de um criminoso comparava-se a um retrato, caro e elegante, de um 

indivíduo proeminente, realizado em um estúdio fotográfico? Ou, como John Tagg 

pertinentemente pergunta, “será que o efeito turvo em sépia e a expressão melancólica da 

fotografia da prisão torna essa mugshot inicial comparável  aos personagens rígidos do álbum 

de celebridades?” (TAGG, 1988, p. 35).  

 É interessante perceber, na linha desses questionamentos, que os primeiros 

arquivos fotográficos de aparências criminais publicados em livros, as rogues galleries, são 

criadas precisamente quando retratos de celebridades começam a ganhar popularidade, como 

aqueles produzidos pelo fotógrafo da Guerra Civil Estadunidense, Mathew Brady (1822-

1896), que criou uma vasta coleção de retratos celebrando o heroísmo e vitórias americanas. 

O termo rogues gallery parece fazer uma alusão irônica à publicação do The gallery of 

illustrious Americans (1850) de Brady, que inclui desde retratos de soldados a generais da 

Guerra Civil. A primeira galeria de vagabundos, onde aparecem criminosos notórios, foi 

apresentada pelo departamento de polícia de Nova York, em 1858, com uma coleção de 450 

ambrótipos
24

. Essa ideia rapidamente se espalharia pela Europa, como sugerem, por exemplo, 

as galerias das coleções da prisão de Mountjoy
25

  (1857) e de Bedford
26

. Com essas galerias, a 

polícia encontrou um meio relativamente eficaz para classificar criminosos e organizar os 

seus retratos em álbuns ou fichas segundo tipos de crime, ainda que as primeiras tentativas de 

padronizar essas imagens surjam somente nos anos 1870, quando a responsabilidade desses 

arquivos passa dos estabelecimentos prisionais para a polícia.  

                                                
24

 O ambrótipo surge no início da década de 1850, como alternativa ao daguerreótipo. Consiste numa imagem 

fotográfica positiva sobre placas de vidro, usando uma variação do processo de prata coloidal. O ambrótipo tinha 

menos contraste, luminosidade e resolução.  
25

 A coleção de Thomas A. Larcom (1801-1879), referente às imagens da Prisão de Mountjoy, está disponível 

em:<http://digitalgallery.nypl.org> 
26

 A coleção de imagens da Prisão de Bedford poder ser acessada em: <http://www.bedfordshire.gov.uk> 

http://digitalgallery.nypl.org/
http://www.bedfordshire.gov.uk/


 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 

 Olhemos para uma destas coleções, a da Prisão de Bedford (1859-1876) na 

Inglaterra, recentemente tornada pública e disponível online, pelo Bedfordshire & Luton 

Archives & Records Service
27

. 

 A ideia de fotografar criminosos na Prisão de Bedford surge de seu administrador, 

Robert Evans Roberts, em 1859, convencido que estava que tal atitude facilitaria a 

identificação de reincidentes. Na altura escreveu:  

 

A fotografia é um agente importante na descoberta dos antecedentes de criminosos, 

especialmente de vagabundos e desconhecidos; é sem dúvida um auxiliar muito útil que, na 

minha opinião, deveria ser usado pelas prisões em geral (ROBERTS, 1859, s/p).  
 

 Os retratos que fazem parte dessa coleção foram tirados entre 1859 e 1876 por um 

fotógrafo anônimo contratado pela administração da prisão e constituem uma galeria de quase 

200 criminosos. Apesar desses serem retratos de sujeitos considerados perigosos, acusados 

dos crimes mais variados – desde pequenos furtos a homicídios – estas imagens oferecem-nos 

um raro insight para as classes pobres de meados do século XIX, raramente fotografadas. São 

imagens de meio corpo e todas elas apresentam os retratados com as mãos sobre o colo, algo 

que pode ter a ver com as teorias frenológicas na época em voga referentes às mãos dos 

criminosos que eram classificadas como longas e grandes.  

 Era comum que os prisioneiros fossem fotografados logo após a sua chegada à 

prisão. Essas imagens mostram os sujeitos sentados, alguns dos quais, fotografados em roupas 

normais, cotidianas, com gravatas, bonés, lenços e chapéus, outras, com o enquadramento 

oval acrescentando um ar de normalidade e respeitabilidade. Parecem posar para retratos de 

família, se não fossem as descrições detalhadas, que acompanham as imagens, sobre as suas 

fisionomias – altura, peso, tipo de cabelo, cor dos olhos, formato do rosto – e outras 

informações como religião e grau de educação, denunciando o seu verdadeiro lugar na 

sociedade de classes vitoriana. Por outro lado, é interessante perceber o uso de panos de 

fundo (backdrops), como nos mostra a figura 32, na qual o prisioneiro é fotografado em 

frente a uma cela prisional com a porta aberta, algo que impede o disfarce das diferenças 

sociais. Se, em alguns momentos, parecemos estar perante retratos domésticos que visam 

transmitir uma mensagem de dignidade, em outros, com as poses demasiado rígidas, os 
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retratados denotam clara desconfiança em serem fotografados e desviam o olhar da câmera, 

denunciando, ao olhar do espectador do século XIX, as suas identidades desviantes. 

 

 

 

 

   Figura 25. “James Knapton”, Prisão de Bedford, 1859/76 

Fonte: <http://www.bedfordshire.gov.uk/> 
Acesso em: 12 de Maio de 2014 

http://www.bedfordshire.gov.uk/
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                   Figura 26. “John Robinson”, Prisão de Bedford, 1859/76 

                           Fonte: <http://www.bedfordshire.gov.uk/>.                                        
                         Acesso em: 12 de Maio de 2014                                                    
  

            Figura 27. “Jane Green”, Prisão de Bedford, 1859/76 
                             Fonte: <http://www.bedfordshire.gov.uk/> 
             Acesso em: 12 de Maio de 2014 

http://www.bedfordshire.gov.uk/
http://www.bedfordshire.gov.uk/
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 Alguns desses retratos foram comparados por um comentarista do The 

Photographic News (1886) a uma outra série de retratos tirados, em 1858, a pacientes 

psiquiátricos por Hugh Diamond
28

 (1809-1866): 

 

Alguns destes rostos lembram-nos, dolorosamente, de uma outra série de retratos, feita pelo Dr. 

Hugh Diamond, de pessoas insanas, sugerindo-nos a conexão entre moralidade doente e mentes 

doentes, entre o crime e a insanidade. A fisionomia, para o observador atento, pode, muitas vezes, 

sem dúvida, indicar tendências de caráter e sugerir fases da história mental de um indivíduo. 

Nenhum destes retratos para que olhamos sugerem intelectualidade ou cultura; na sua maioria são 

de tipos de baixa categoria (…). São exemplos da imagem de Deus degradada, de plantas que se 

assemelham a ervas daninhas porque ausentes de cultura (The Photographic News, 1886, apud 

JAGER, 2001, p. 8). 

 

 

Figura 28. “Elizabeth Evans”, Prisão de Bedford, 1859/76                             Figura 29. “S/ título”,  Hugh Diamond, 1852/55 

Fonte:<http://www.bedfordshire.gov.uk/>                                          Fonte:<https://artsy.net/artist/dr-hugh-welch-diamond> 

Acesso em: 12 de Maio de 2014                                                    Acesso em: 12 de Maio de 2014 

      

                                                
28

 Hugh Diamond, membro fundador da Royal Photographic Society começa a fotografar em 1839, combinando 

o seu conhecimento fotográfico com a prática médica. As suas primeiras imagens são de seus pacientes, em 

simples poses, contra fundos planos, denotando clara influência dos retratos convencionais de estúdio da época. 

Fascinado que era pela possibilidade do uso da fotografia no tratamento de doenças mentais, os seus calótipos 

focam, especificamente, nas expressões faciais dos seus doentes, na sua maioria, mulheres. Com Diamond 

estamos perante duas funções da fotografia: 1) ela funcionaria como ferramenta no tratamento clínico do 

paciente; 2) os retratos eram importantes arquivos que auxiliariam na análise não só médica, mas fisionômica 

também. Em 1856, Diamond apresentou um artigo à Royal Society of Medicine, intitulado On the Application of 

Photography to the Physiognomic and Mental Phenomena of Insanity. Os seus retratos foram reproduzidos em 

jornais médicos, como também mostrados em exibições fotográficas, recebendo críticas das mais variadas. Nem 

arte nem ciência, o público não sabia colocar-se perante os seus retratos (SANDER, 1976). 

http://www.bedfordshire.gov.uk/
https://artsy.net/artist/dr-hugh-welch-diamond
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 A partir da fala desse comentarista, percebe-se que esses retratos são produto de 

uma complexa intertextualidade, cuja concepção e organização depende, primeiramente, das 

tipologias fisionômicas do século XVIII. São imagens que fornecem, também, uma estrutura 

estética, devendo muito não só aos códigos de ilustração médico-psiquiátricos, como também 

às concepções do retrato de estúdio. É, sem a menor dúvida, interessante o modo pelo qual, 

nelas, discursos psiquiátricos e criminais, fotográficos e estéticos, coincidem, sempre sob a 

alçada da degeneração e, por isso, dos imperativos do controle.  

 Apesar de essas fotografias simplificarem a tarefa de identificação de reincidentes, 

os ângulos arbitrários da câmera e a falha em focar nos caracteres faciais não as tornavam 

ideais. Mas as rogues galleries tinham outra função paralela: a de tornar o processo de 

observação visual das classes perigosas numa experiência moralmente edificadora. Do 

mesmo modo que os museus, as morgues, as exposições universais e os teatros anatômicos 

constituíram formas essenciais do poder de normalização no século XIX, na medida em que o 

“outro”, selvagem e monstro, servia para ensinar a civilização e demonstrar os benefícios da 

expansão colonial, podemos dizer que as rogues galleries ensinavam a normalidade e os 

perigos do retrocesso do progresso, tão visíveis que eram nos corpos criminais e delinquentes, 

submetidos que estavam aos seus instintos. Concordamos, então, com Jean-Jacques Courtine 

quando este afirma que “o domínio da norma se realizou através de um conjunto de 

dispositivos de exibição do seu contrário, de apresentação da sua imagem invertida” (2011, p. 

261). Era precisamente a exibição do “outro” que ensinava a norma e tornava-a legítima, num 

exercício cruel do olhar curioso.  

 A rogues gallery publicada pelo inspetor de polícia de Nova York, Thomas 

Byrnes (1852-1910), intitulada Professional criminals of America constitui um claro exemplo 

desse encontro entre pedagogia de massa e turismo visual.  

 Professional criminals of America, publicado em 1886, consiste num arquivo, 

coletado por Byrnes ao longo de 23 anos, de fotografias dos criminosos mais procurados da 

América do Norte, acompanhadas de descrições densas de seus hábitos, aparência física e 

técnicas criminais. Para o inspetor, além de tal arquivo facilitar o reconhecimento dos 

suspeitos, na medida em que se tornaria público, qualquer cidadão poderia teria acesso às suas 

fisionomias. No prefácio, Byrnes detalha os motivos por detrás da publicação: 
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Ciente do fato de que não há nada que os criminosos profissionais mais temem do que a 

identificação e exposição, é minha convicção de que, se os predadores sociais fossem 

conhecidos por outros além dos detetives e frequentadores de tribunais as suas práticas 

exploratórias parariam por completo. Enquanto as fotografias de assaltantes, falsificadores e 

ladrões forem mantidas em álbuns policiais, muitos deles continuarão a operar com sucesso. 

Mas, se as suas aparências estiverem ao alcance de todos a sua vocação logo se tornará 

arriscada e inútil (1886, prefácio, s/p).  
  

 Byrnes evoca a curiosidade do público, anexando não só informações biográficas 

a cada retrato e emocionantes descrições sobre os crimes cometidos, como também relatos 

vívidos dos métodos e técnicas usados pelos criminosos para escapar à detenção e detalhes de 

situações de captura e de atribuição de sentenças, fazendo, por vezes, alusão aos romances 

policiais. Como Alphonse Bertillon o fará mais tarde, Byrnes incorpora, em linguagem 

escrita, informações físicas de cada criminoso – cicatrizes, marcas de nascença e tatuagens – 

mas, diferentemente do criminalista francês, não apresenta retratos de perfil e, nem mesmo, 

medidas corporais. As imagens apresentadas são fotoretratos, comumente chamados de 

mugshots, singulares e frontais. Provavelmente, na acepção de Byrnes, tais retratos forneciam 

ao público dados visuais suficientes para que fossem capazes de identificar corretamente os 

suspeitos.  

 As fotos apresentadas por Byrnes possuem uma identidade própria, o que me faz 

pensar que a sua ênfase na singularidade das características faciais de cada criminoso aponta 

para o fato deste não estar preocupado em estabelecer um tipo criminal. Pelo contrário, 

parece-me que Byrnes percebia cada criminoso como um indivíduo distinto, algo reforçado 

pelo uso do termo “criminosos profissionais”. Em cada página foram colocadas as fotos de 

seis detentos retratados e, como era frequente na época, com suas próprias roupas no 

momento da prisão.  

 Algumas mulheres são retratadas com plumas nos chapéus e jóias, os homens com 

chapéus dos mais variados e casacos elegantes. Alguns desviam o olhar, outros fecham os 

olhos e recusam o olhar. Alguns sorriem, enquanto outros encaram a câmera em tom de 

desafio.  
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 Figura 30. Mulheres Criminosas. 

Fonte: BYRNES, Thomas. Professional criminals of America.  

             New York:Cassel & Company,1886, p. 195 
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         Figura 31. Homens Criminosos 

    Fonte: BYRNES, Thomas. Professional criminals of America. New York:  

      Cassel & Company, 1886, p. 195 
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 Parece que Byrnes estava mais interessado em apresentar indivíduos cujas 

fisionomias não levantariam suspeitas ao público, algo certamente interessante se 

considerarmos a presença notável de uma série de teorias que associavam aparências cruéis e 

miseráveis à criminalidade. Em um dos capítulos de Professional criminals of America, 

intitulado “Porque os ladrões são fotografados”, Byrnes explica:  

 

Algumas pessoas olham para as imagens e dizem: - “O que de bom podem ter esses rostos 

retorcidos e nada naturais? Se encontrássemos esses rostos na rua, não perceberíamos tais 

distorções, mesmo tendo sido fotografados pela polícia. Ninguém os conheceria”. Bem, não 

podiam estar mais enganados. Os rostos mais inteligentes em preparar uma falsa fisionomia 

para a câmera fizeram suas caretas em vão. O sol foi mais rápido e aprisionou as linhas dos 

seus perfis e características, capturando a expressão antes que pudesse ser disfarçada. Nessa 

galeria não existem retratos e sim características marcantes a partir das quais podemos 

identificar o homem fotografado. Isso é o que deve ser estudado na rogues galleries - detalhe 

(1886, p. 53).  
 

  

 É de notar-se, nessa fala de Byrnes, o uso de metáforas da expressão criminal 

como “encarceramento” pela câmera fotográfica; algo que denota a crença de que a câmera, 

enquanto instrumento de evidência, deixa pouco espaço para dúvidas. Mesmo em situações 

em que o retratado tenta burlar o seu poder de identificação, fazendo caretas, mexendo-se e, 

por vezes, borrando a imagem, ainda assim a câmera capturará o detalhe da fisionomia, 

cumprindo o papel a que lhe foi destinado: 

 

Quando temos um homem que sabe que o seu retrato, de uma forma ou de outra, deve ser 

adicionado à galeria, ele sabe de antemão que é absurdo tentar burlar os propósitos da justiça. 

Antes de ser fotografado, ele já se conformou com seu destino, por isso todas as nossas 

aquisições artísticas são ótimas (idem, p. 54).  
 

 Outro aspecto requer atenção nessas duas falas de Byrnes: a resistência dos 

sujeitos encarcerados em serem fotografados e a violência, vista como  necessária, para fazer 

com que estes posassem. 

 A imagem que ilustra este capítulo, intitulada “Porque os ladrões são 

fotografados?”, onde o preso é agarrado por guardas e forçado a posar para a câmera, é 

representativa disto.  
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Figura 32. “Why are thieves photographed”, Jacob Riis, 1886 

Fonte: BYRNES, Thomas. Professional criminals of America. New York: 

Cassel & Company, 1886, p. 52 

           

 

 No enquadramento da imagem, não existe indicação alguma do fotógrafo ou do 

aparato fotográfico. Ao invés de nos mostrar apenas o rosto do indivíduo, a fotografia retrata 

o processo de construção de um mugshot, um processo que, pelos vistos, requer o uso de certa 

força. No lado esquerdo, equilibrando a violência dos outros homens, está Thomas Byrnes, 

cujo poder encontra-se precisamente na sua passividade ou habilidade em não fazer nada mais 

do que observar. Aqui, a relação hierárquica entre a polícia e o indivíduo não é mais expressa 

por uma imagem que regista a fisionomia ou os caracteres faciais do recluso, mas sim na 

violência e no olhar autoritário que sobre ele recai.  

 Outros retratos como os dos criminosos “Patrick Cox” e “Thomas Murphy”, que 

fazem parte do Manchester Police Museum and Archives, constituem claras representações 

visuais daquilo que Christian Phéline (1985) denomina de “retratos forçados”
 29

.
 
 

                                                
29

 Christian Phéline em L'image accusatrice (1985), utiliza o termo “retrato forçado” para fazer referência à 

instrumentalização social da fotografia pelo aparelho Judiciário e pela Medicina para a criação de uma imagem 

disciplinar, para fins de recenseamento, observação e descrição dos indivíduos considerados “perigosos” (1985, 

apud FABRIS, 2005, p. 270).  
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Figura 33. “Thomas Murphy”, Manchester, 1893 

Fonte: <http://www.flickr.com/photos/gmpolice1/5494771112/> 
Acesso em: 18 de Maio de 2014 

 

 

 
Figura 34. “Patrick Cox”, Manchester, 1890 

Fonte: http://www.flickr.com/photos/gmpolice1/5793349056/ 

Acesso em: 18 de Maio de 2014 
 

http://www.flickr.com/photos/gmpolice1/5494771112/
http://www.flickr.com/photos/gmpolice1/5793349056/
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 Se essas imagens fazem alusão, por um lado, à noção de “corpo dócil”
 30

 que nos é 

trazida por Michel Foucault, por outro, levam-nos a considerar algo que seria a agência do 

sujeito fotografado, neste caso, marcada pela recusa em deixar-se fotografar; o que contraria a 

pose estática e harmoniosa do retrato criminal do século XIX e traz ao nosso olhar, não mais 

o corpo-objeto, mas um corpo-sujeito.  

 A questão da resistência do criminoso à fotografia e os modos que este encontrou 

para burlar a “marcação” efetuada pelo retrato policial nos é trazida no comentário, 

anteriormente citado, do The Photographic News de 1886: 

 

o iluminador da prisão muitas vezes não é favorecido com sujeitos dispostos a serem 

fotografados, e estranhos são os dispositivos pelos quais a astúcia do criminoso se manifesta 

quando se trata de iludir este modo infalível de identificação pessoal e sobre o qual ele acha ter 

alguma vantagem. Alguns criminosos desafiam prontamente a câmera, recusando-se, de modo 

resoluto, a sentar-se durante os arranjos preliminares e na operação de focagem, movendo-se 

no momento vital da exposição; outros, que fingem não ter objeção alguma em serem 

retratados, esforçam-se para contrair o rosto e a boca, revirando os olhos para efetivamente 

destruírem a identidade no retrato (The Photographic News, 1886, apud JAGER, 2001, p. 8).  
 

 No entanto, tais artimanhas encontravam respostas estratégicas por parte dos 

fotógrafos e administradores prisionais. Um administrador, por exemplo, estipulou que os 

retratos deveriam ser tirados precisamente antes das refeições, de modo que os “criminosos 

rebeldes” fossem avisados que o jantar não lhes seria disponibilizado até que o retrato fosse 

obtido (The Photographic News, 1886, apud JAGER, 2001, p. 8). Outra estratégia era a de 

posicionar o “criminoso rebelde” em um lugar bem iluminado para descansar e ver a mesma 

operação sendo repetida com outro sujeito. O “rebelde”, supostamente regozijando-se por ter 

escapado às tentativas do fotógrafo em retratá-lo geralmente ficava imóvel, observando com 

interesse o outro criminoso sendo fotografado, sem perceber que, uma câmera o fotografava:  

 

uma câmera escondida, dentro do alcance da primeira vítima que tentou fugir ao retrato, está 

fazendo o seu trabalho. O criminoso, sem consciência do que está a acontecer, é fotografado e 

todas as suas caraterísticas identitárias obtidas (idem, p. 9).  
 

                                                
30

 Um corpo dócil, segundo Foucault, é um corpo analisável, manipulável, “um corpo que pode ser submetido, 

que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. (…) o corpo está preso no interior de poderes 

muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações” (2009, p. 132).  
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Se, nesse caso, o criminoso torna-se uma “vítima” da fotografia, para fotógrafos como o 

inglês Henry Baden Pritchard (1841–1884), por exemplo, que em 1882 publica um trabalho 

sobre estúdios de fotografia que teria visitado pela Europa, nos quais estavam incluídos os 

estúdios de duas penitenciárias na Inglaterra e o estúdio da chefatura de polícia de Paris, os 

prisioneiros faziam parte da “classe de modelos” mais fácil de fotografar, uma vez que não 

davam sugestões, nunca veriam os negativos, nem importunariam o fotógrafo pedindo por 

uma segunda pose. Os detentos, observa Pritchard, eram “doces como um cão” (1973, p. 111-

112).  

 Em ambos os comentários, percebe-se que o sujeito encarcerado é, pela fotografia, 

supervisionado, marcado e tornado dócil; forçado, por vezes através do recurso à violência 

física, a exibir, ao mínimo detalhe, os seus gestos e aparências. E nisto reside o principal 

papel das rogues galleries. Ainda que, como vimos com Byrnes (1886), essas galerias não 

tinham como objetivo reforçar uma concepção do “tipo” criminal (como o farão os 

antropólogos criminais), na medida em que chamavam atenção para a necessidade de um 

cuidadoso exame visual dos gestos e aparências dos sujeitos desviantes, tornaram possível a 

formação de um público disciplinado e susceptível à uma série de procedimentos de auto-

monitoramento.   

 Como Anne Maxwell coloca,  

 
A mensagem implícita dirigida aos espectadores de uma rogues gallery é que estes deviam 

disciplinar os seus olhares a fim de protegerem não só a si próprios, mas os seus entes 

queridos, a sua propriedade e o Estado. Em última instância, a circulação da mugshot nestas 

galerias treinou o corpo social para melhor examinar-se em busca de comportamentos 

desviantes. Não é difícil  imaginar como essa auto-vigilância reforçou a identificação popular 

com os códigos sociais normativos (2008, p. 74).   
 

 Estamos, não obstante, ainda perante a ausência de um discurso sobre a fotografia 

judicial; algo que é, inclusive, denunciado pelo uso não muito sofisticado da fotografia pela 

polícia, ou seja, não tão profissionalizado como o será posteriormente nos anos 1890 com 

Alphonse Bertillon. Entre 1850 e 1880, a polícia colecionará retratos criminais não para 

estabelecer registos sistemáticos de criminosos ou para investigar a natureza do sujeito 

criminal, e sim para clarificar identidades. E esta consistia, ainda, em uma medida não 

sistematizada; não existia uma regra consistente que definia os casos em que a fotografia 
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deveria ser mobilizada. De acordo com Jäger, apesar de algumas forças policiais terem 

publicado em seus relatórios anuais o número de indivíduos por elas fotografados, só o 

fizeram de modo a evocar uma ideia de eficiência policial. Tratava-se, portanto, de uma 

medida “desenhada para reforçar confiança na capacidade da polícia criminal para combater o 

crime (…) e, portanto, era mais um sinal de seu fracasso do que de seu poder” (2001, p. 11).  

 Aliado a esse fator e à ausência de um método fotográfico criminal, a contínua 

contratação de fotógrafos comerciais pela polícia resultou, também, na falta de normatização 

dos registros fotográficos. Nesses registros, por vezes impressos no estilo tradicional, oval, 

das vignettes dos carte-de-visite, o criminoso é apresentado ora sentado, ou apenas metade do 

seu corpo, em poses das mais variadas, apresentando, em alguns casos, somente o seu rosto. 

Contrariando os requisitos de objetividade científica na época em vigor, tão caros aos 

antropólogos criminais que buscavam os princípios gerais da natureza criminal, tais imagens 

impossibilitavam a comparação e deixavam emanar sinais sutis da personalidade dos sujeitos 

retratados, na sua maioria, pobres, alguns, devastados por doenças e vivendo em condições 

abjetas de trabalho, como podemos ver nas poses dramatizadas dos retratos da rogues gallery 

da Prisão de Newcastle (1871-1873). 

 

Figura 35. “Catherine Flynn”, Newcastle Prison, 1871 

Fonte: http://www.flickr.com/photos/gmpolice1/5793349056/ 

Acesso em: 18 de Maio de 2014 
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Figura 36. “Edward Shelvin”, Newcastle Prison, 1871 

Fonte: http://www.flickr.com/photos/gmpolice1/5793349056/ 

Acesso em: 18 de Maio de 2014 
 

 Ao olharmos para os retratos até agora apresentados, a advertência que Sekula 

(1896) faz sobre a exacerbação exagerada dos poderes do realismo fotográfico vem à tona. 

Afinal, o que as várias coleções fotográficas prisionais nos mostram é que o discurso realista 

do século XIX não era unitário nem monolítico, pelo contrário, no campo do realismo 

científico e técnico existiam divisões, que eram extremamente pronunciadas quando se tratava 

da busca pelo corpo criminal.  

 Isso nos leva à importante distinção a ser feita entre criminalistas – técnicos que 

buscavam identificar e capturar o “indivíduo” criminoso – e criminólogos – cientistas que, 

como veremos a seguir com Cesare Lombroso, procuravam estabelecer “tipos” criminais e, a 

partir deles, leis gerais da criminalidade. Se o antropólogo criminal Cesare Lombroso serve-se 

da fotografia para ilustrar as características degenerativas, faciais e anatômicas, não só dos 

vários “tipos” criminais, mas também dos “tipos” de loucura e doença, de desvio sexual e 

atavismo, no sentido de lhes dar uma aparente unidade visual e descritiva, a ambição de 

criminalistas como Thomas Byrnes e, mais tarde, de Alphonse Bertillon, será outra. Para este 

último “engenheiro social”, como o define Sekula (1986, p. 25), será mais urgente acelerar o 

processamento dos criminosos, normatizar a técnica fotográfica, classificar e arquivar os 
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dados coletados e, principalmente, profissionalizar a força policial nesse sentido. Estamos, 

então, perante dois modos específicos de produção e interpretação das imagens criminais que, 

até certo ponto, como veremos no próximo capítulo, definirão o sistema de descrição do 

corpo criminal adotado no século XX.  
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Capítulo 2. A fotografia criminal no século XX 

 

2.1. Cesare Lombroso e o “tipo” criminal: a popularização das teorias fisionômicas no 

seio artístico 
 

Cesare Lombroso, como apontam Knepper e Ystehede (2013), editores do recententemente 

publicado The Cesare Lombroso Handbook, é uma das figuras mais importantes da 

criminologia e daquele que pode ser considerado o estudo centrado no corpo das condutas 

desviantes nas ciências sociais,
31

 especificamente no que diz respeito à criminalidade, 

patologia, loucura e violência. Fundador da Escola Positivista de Criminologia, Lombroso 

destaca-se na segunda metade do século XIX pelo arranjo que faz entre a frenologia, a 

medicina forense e a psicopatologia, ligando-as a uma antropologia evolucionista 

simplificada, mas enriquecida por um estudo relativamente original de expressões culturais, 

gírias cotidianas, tatuagens e psicologia popular. Uma antropologia centrada na questão 

criminal não poderia ter chegado em melhor hora, oferecendo, como o fez, respostas prontas e 

de fácil aceitação para um público cada vez mais interessado em fenômenos criminais.
32

 Com 

a sua linguagem aparentemente científica, costurada a medidas anatômicas, a estatísticas e 

terminologias, os escritos de Lombroso pareciam ser o encontro perfeito com as prerrogativas 

de cientificidade da época.  

 A gênese criminal consistiu na principal preocupação desse antropólogo criminal. A 

partir de termos rigorosamente naturalistas, fortemente deterministas e reducionistas, 

Lombroso buscou no atavismo, na insanidade moral, na degeneração e epilepsia, as causas 

para a predisposição dos indivíduos ao crime. A sua teoria criminológica era profundamente 

biológica, focando essencialmente em causas do comportamento criminal que emanassem de 

“dentro” do corpo para buscar marcadores somáticos que serviriam para identificar indivíduos 

com tendências criminosas. 

                                                
31

 Knepper e Ystehede (2013) chamam atenção para a necessidade de um tratamento interdisciplinar da obra de 

Lombroso uma vez que as análises contemporâneas do seu trabalho têm levantado discussões relativas não 

apenas à criminologia, mas também a temas dos mais variados, como fotografia, sexualidade, o corpo, 

colonialismo, racismo, medicina social, psiquiatria, identificação criminal e estudos museológicos. 
32

 Uma análise mais profunda sobre a abordagem criminológica de Lombroso deverá levar em conta o contexto 

específico italiano. Para tal, ver VILLA (2013). 
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 Lombroso enfatizou, principalmente, a noção de atavismo, ou seja, a regressão do 

sujeito criminal a um estado inferior de evolução física e psicológica. Como regressões 

atávicas na escala evolucionária, os criminosos fariam parte de um grupo radicalmente 

diferente do cidadão comum, parecendo-se muito mais aos 'selvagens' e às raças negras, 

ambos vistos como provenientes de civilizações inferiores. Inicialmente, Lombroso 

identificou todos os criminosos como atávicos.
 33

  

 Segundo Mary Gibson,  

 

A ferocidade dos criminosos, por exemplo, era comum aos povos antigos e selvagens, mas rara 

e monstruosa na contemporaneidade. O atavismo ainda explicava a popularidade das tatuagens 

entre os infratores da lei porque tatuagens eram uma das características específicas do homem 

primitivo e daqueles em estado selvagem. Em suma, os criminosos eram selvagens que viviam 

no meio de uma florescente civilização europeia, identificáveis por suas anomalias físicas e 

morais. Eles representavam uma descida na escala evolutiva, uma reaparição bizarra, na 

moderna civilização europeia, de seu passado brutal (2006, p. 145).  
 

 A noção de uma hierarquia evolucionária, baseada em dados antropométricos, era 

crucial para o argumento de Lombroso, sendo precisamente o que o levou a caracterizar o 

sujeito criminal como quase-humano, uma figura transitória, entre humanos e espécies 

inferiores, profundamente marcado por patologias corporais. O perfil do criminoso traçado 

por Lombroso é baseado em uma longa lista de estigmas biológicos que ilustram a 

proximidade dos criminosos aos seus antepassados 'selvagens', e, portanto, a sua falha 

evolutiva. Ele sumariza-os da seguinte forma em L'uomo delinquente:  

 

O atavismo permanece como uma das características mais constantes do criminoso nato, em 

conjunto, é claro, com a patologia. Esse livro fornece evidências convincentes de que muitas 

das características do homem primitivo são também comumente encontradas no criminoso 

nato, incluindo em suas testas baixas, nos seios superdesenvolvidos, no excesso de 

desenvolvimento da mandíbula e maçãs do rosto, no prognatismo, nas grandes e oblíquas 

órbitas oculares, na pele escura, cabelos grossos e encaracolados, orelhas grandes e salientes, 

nos braços longos, no lesbianismo, na baixa sensibilidade à dor e completa ausência de 

sensibilidade moral ou afetiva, na preguiça, ausência de remorso e visão, na grande vaidade e 

paixões fugazes e violentas (LOMBROSO, 2007, p. 222). 

 

  

                                                
33

 O atavismo diferenciava-se da degeneração. Na teoria da degeneração, o criminoso regredia para um estado 

inferior de evolução, enquanto que para o atavismo o criminoso nascia nesse estado inferior. Não obstante, 

ambos, atavismo e degeneração, localizaram o sujeito criminoso em um lugar inferior na hierarquia 

evolucionária (GIBSON, 2006). 
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 Nessa obra Lombroso identifica ainda uma série de categorias de criminosos, sendo as 

mais importantes a do “criminoso nato” – aquele organicamente predisposto ao crime – e a do 

“criminoso ocasional” - supostas vítimas de paixão ou desejo. A série de anomalias 

biológicas, descobertas através de exames minuciosos, efetuados com instrumentos de 

medição antropométrica e frenológica, permitiria identificar cada “tipo” e, por conseguinte, 

classificá-los.  

 Para provar a base biológica da criminalidade, Lombroso alegou que as malformações 

físicas ocorriam estatisticamente com mais frequência em criminosos do que na população 

criminal. Assim, poder-se-ia detectar um “criminoso nato” não só pelas medições, mas, como 

ele defende em L'uomo delinquente (2007), simplesmente através de uma fotografia. Os 

desenhos e imagens fotográficas presentes nessa obra tinham precisamente a intenção de 

provar a existência do “criminoso nato” através da demonstração da frequência pela qual as 

anomalias físicas ocorriam na população prisional e, correlativamente, mostrar que tais traços 

eram menos prevalentes entre os “criminosos ocasionais”. 

 

, Figura 37. “Tipo de Homicida”,Cesare Lombroso, 1897 

Fonte:<https://m.flickr.com/#/photos/fdctsevilla/4157827276/in/set-72157622847746981/> 

Acesso: 09 de Junho de 2014 

https://m.flickr.com/#/photos/fdctsevilla/4157827276/in/set-72157622847746981/
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 Em L'uomo delinquente, Lombroso publica não somente fotografias por ele coletadas 

entre criminólogos positivistas, administradores, médicos e advogados, que ocupavam postos 

em prisões por toda a Itália e Europa e que tinham acesso às suas próprias populações cativas 

para fins de pesquisa. Na 5ª edição da obra um volume inteiro é dedicado às imagens, não só 

aquelas produzidas pela polícia, como também exemplos concretos da subcultura prisional: 

arte produzida por homens e mulheres encarcerados, ilustrações de tatuagens, objetos 

prisionais, como armas, ilustrações de grafites das paredes prisionais, letras de músicas de 

prisão, bordados específicos que encontrava nas roupas dos reclusos.  

 Essa forte dependência de artefatos e imagens prisionais para a legitimação de suas 

teorias aponta para o papel dominante que o sistema penitenciário da Itália desempenhou na 

construção da criminologia Lombrosiana. As prisões constituíram o laboratório primordial 

para as medições, observações e entrevistas que conduziu junto à população prisional e que 

apresenta em L'uomo delinquente e La donna delinquente (1895). É precisamente essa 

miríade de dados, aliada à extensa coleção de crânios, de cabeças preservadas em garrafas de 

formol e de restos físicos de prisioneiros mortos, que levarão, posteriormente, à criação do 

Museu de Psiquiatria e Criminologia de Turim em 1906, baseado, fundamentalmente, em 

materiais visuais.34  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34

 No contexto museográfico italiano, esses objetos coletados adquiriam um novo contexto. A sala de exibição 

definia metaforicamente qualquer tipo de desvio, de anormalidade ou de distúrbio que ameaçava a definição de 

uma nação unificada. A função do museu, nesse contexto, tal como assinala Regener (2003), era a de expressar 

simbolicamente as fronteiras, os estigmas e os planos visionários de um projeto de uma Itália contemporânea. 
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Figura 38. “Modus Operandi”, Museu de Antropologia Criminal, Itália 2012 

Fonte: <http://www.uh.edu.com> 

Acesso em: 24 de Maio de 2014 
 

 

 Talvez não seja muito ousado sugerir que sem os estreitos laços que Lombroso 

desenvolveu com as instituições estatais de punição a elaboração da sua nova escola de 

antropologia criminal poderia ter sido severamente afetada. A prisão constituiu, portanto, o 

teatro especial da antropologia criminal, dentro do qual o corpo do prisioneiro funcionou 

como uma espécie de “espetáculo pedagógico”, se tomarmos por empréstimo o termo usado 

por Wendy Hesford (2000). Espetáculos pedagógicos, para Hesford, referem-se às “práticas 

culturais de exibição de um corpo ou sujeito para propósitos de instrução, classificação, 

disciplinarização ou punição” (2000, p. 351). Assim, se a prisão funcionou como um teatro 

para a antropologia criminal, então os prisioneiros italianos forneceram a Lombroso um 

modelo a partir do qual ele pôde construir a sua figura arquetípica: o criminoso nato. Ao invés 

de se tratarem de abstrações teóricas, os tipos criminais de Lombroso eram indivíduos reais 

que habitavam um período histórico específico, frequentemente brutalizados tanto pela 

pobreza quando pelas condições de encarceramento.  

 Podemos, então, assumir que a metodologia Lombrosiana era extremamente ambígua, 

principalmente no que diz respeito à sua pretensão em ter descoberto um tipo criminoso 

universal, quando o que muito fez, foi simplesmente descrever os traços da população italiana 

http://www.uh.edu.com/


 
 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 

marginalizada e encarcerada nas primeiras décadas após a unificação da Itália. Como imagens 

inversas dos cidadãos ideais na nova nação, os criminosos natos de Lombroso eram baixos, 

escuros e desfigurados. Na sua maioria iletrados, faziam grafites em dialeto e decoravam os 

seus corpos e objetos com imagens (ou, ideogramas primitivos, como Lombroso os chamava) 

ao invés de palavras. Os grafites nas paredes da prisão, os rabiscos nas margens dos livros dos 

prisioneiros e as tatuagens revelavam ressentimentos contra a polícia, os tribunais e os 

guardas prisionais, como também ansiedades em relação às suas famílias. Nas tatuagens, por 

exemplo, declarações como “Morte à burguesia”, “A prisão espera-me”, “Mártires pela 

liberdade”, funcionavam simbolicamente para afirmar valores comuns de desafio e protesto à 

ordem social dominante, indicando que os prisioneiros não consistiam em massas inertes, 

uma população passiva na qual o sistema disciplinar atuava sem reação ou resistência. Longe 

de se tratarem de marcas de atavismo, tal como as definiu Lombroso, as tatuagens 

funcionavam como marcas de estatuto e de identificação de grupo. De fato, como Suren 

Lalvani nos informa em Photography, vision and the production of modern bodies,  

 

interações entre presos no contexto de um comportamento visto como “subcultural” eram 

importantes para o funcionamento quotidiano da prisão, do mesmo modo que eram as ordens 

de serviço e horários de ensino. Outras formas de resistência incluíam a gíria prisional que 

ajudava a estabelecer, entre os prisioneiros, um sentido de autonomia, e uma estrutura 

alternativa a partir da qual direitos, obrigações e estatutos podiam ser definidos e expressos 

(1996, p. 119).  
 

 

 O conhecimento de Lombroso sobre o corpo e a psicologia criminais, as suas 

volumosas estatísticas, entrevistas, coleção de imagens e artefatos, dizem-nos muito mais 

sobre as vidas e perspectivas das classes italianas pobres do que sobre a categoria fictícia que 

era a do criminoso nato. Como observa Gibson, 

 

desnutridos, devastados por doenças como a malária e a tuberculose, empregados em trabalhos 

pesados, grande parte dos italianos de classe baixa falhariam nos muitos testes físicos e 

psicológicos efetuados por Lombroso para medir o seu grau de normalidade (…). A pesquisa 

de Lombroso foi, fundamentalmente, mediada por seus preconceitos, métodos falhos e 

hipóteses falaciosas (2013, p. 39).  
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Figura 39. “Tatuaggi di delinquenti”, Cesare Lombroso, 1897 

Fonte: <https://m.flickr.com/#/photos/fdctsevilla/4157071083/in/set-72157622847746981/> 

Acesso em: 09 de Junho de 2014 

 

 

 Não obstante, apesar da denigração dos artefatos prisionais, vistos como sinais de 

atavismo, Lombroso, como Pierpaolo Leschiutta (1996) aponta, pode ser considerado 

pioneiro da antropologia visual urbana. Enquanto que os folcloristas italianos procuravam em 

aldeias rurais vestígios de autênticas tradições populares, Lombroso focou em colecionar 

materiais de uma cultura criminal em processo de urbanização e modernização 

(LESCHIUTTA, 1996, p. 4, apud GIBSON, 2013, p. 37).  

 Os objetos, ilustrações e, principalmente, as imagens fotográficas que coletou, devem, 

nesse sentido, ser percebidos para além do que representam enquanto interpretações 

particulares de um modelo evolucionário Darwinista. Imagens como as de Lombroso e de 

outras coleções fotográficas da época, tais como as que foram anteriormente apresentadas ao 

longo desse capítulo, que tinham como foco indivíduos criminais, podem tornar-se artefatos 

chaves na produção de contra-narrativas históricas; janelas importantes para as vidas daqueles 

afetados pelas desigualdades sociais, pela opressão de classe e por outros modos de vida. 

Como problematizaremos ao longo desse capítulo, como um estudo de expressões corporais, 

a busca dos fisionomistas do século XIX por atributos físicos que pudessem ser usados para 

identificar, policiar e encarcerar os degenerados sociais e todos os “outros” étnicos e raciais, 

inadvertidamente, revelou os atributos, quase teimosos, da singularidade individual. Nesse 
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sentido, longe de ler as fotografias dos “tipos” Lombrosianos como documentos de 

similaridade, interessa interpretá-los como imagens de diferença, promovendo, assim, uma 

interpretação alternativa a um arquivo supostamente estático, taxonômico e fortemente 

biologizado.  

 Olhemos, agora, para as imagens veiculadas em La donna delinquente (1895), 

considerada uma das obras mais “melodramáticas” da carreira de Lombroso (RAFTER, 

2013), mas que, contudo, demonstra uma forte crença na fotografia enquanto prova suficiente 

da predisposição de algumas mulheres ao crime.  

 

 1.4.1. La donna delinquente (1895): a transgressão feminina 

  

 De acordo com a criminóloga cultural, Nicole Rafter (2013), apesar de La donna 

delinquente (1895) existir em quatro versões, cada uma refletindo diferentes circunstâncias 

sociais, todas elas são constituídas por uma arca, “repleta de personagens de filmes de ação 

(um vilão com uma faca, uma donzela em perigo), e um enredo ordinário” (2013, p. 187).  

 Uma das pretensões do autor nessa obra é a de expor a mulher criminosa como um 

“monstro verdadeiro, mais terrível que qualquer criminoso masculino”
35

 (LOMBROSO, 

1895, p. 184-185). A natureza do crime feminino é, fundamentalmente, biológica; o que torna 

a mulher criminal numa dupla exceção: 

 

(...) a criminosa é, por assim dizer, duplamente excepcional, como mulher e como criminosa. 

Criminosos são uma exceção entre os povos civilizados, mas as mulheres são uma exceção entre 

os criminosos, pois a forma natural de retrocesso da mulher seria a prostituição e não o crime. A 

mulher primitiva é impura ao invés de criminosa. Como dupla exceção, a mulher criminosa é, 

consequentemente, um verdadeiro monstro (LOMBROSO, 1895, 153).  
 

                                                
35

 A descoberta do âmago de monstruosidade escondida em qualquer anormalidade, desvio ou irregularidade é, 

como temos mostrado, um dos problemas recorrentes do século XIX. O monstro, inclusive, é o principal modelo 

de qualquer desvio ou patologia. Ele emerge simultaneamente como um fenômeno extremo e extremamente raro, 

combinando o impossível e o proibido. Nesse sentido, como assevera Foucault (2003), a existência do monstro é 

não apenas uma violação das leis da sociedade, mas também a violação das leis da natureza. O que significa que 

“o campo dentro do qual o monstro existe é jurídico e biológico” (FOUCAULT, 2003, p. 60). 

Consequentemente, “o monstro é a transgressão dos limites naturais, a transgressão das classificações, do quadro 

e da lei enquanto quadro” (Idem, p. 61). Em Lombroso, é a mulher que ocupa o lugar de maior transgressão. Ela 

é o “monstro” primordial da criminalidade. 
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 La donna delinquente (1895) demonstra não apenas o grande prestígio do Darwinismo 

evolucionário e a relação próxima estabelecida entre corpos femininos, o primitivo e a 

criminalidade, mas também uma predileção, própria do século XIX, para exibições orientadas 

a públicos não científicos; predileção refletida na escolha de Lombroso pelo uso de inúmeras 

fotografias de mulheres criminosas e de ilustrações de suas anomalias como provas 

suficientes de suas tendências criminais, eximindo-se de qualquer investigação dos seus 

antecedentes.  

 Lombroso localiza no desvio sexual, ao invés da violência encontrada nos homens 

criminosos, a chave principal para identificar o atavismo feminino. O desvio sexual poderia 

assumir inúmeras formas, desde a hiper feminilidade à ninfomania ou a traços masculinos, 

estes últimos presentes principalmente nas criminosas natas e prostitutas. Mulheres 

criminosas e prostitutas naturalmente evitavam a maternidade, supostamente o papel 

biológico natural da mulher, de acordo com o enquadramento Darwinista do pensamento 

Lombrosiano. Enquanto que “no curso natural das mães o instinto sexual é suspenso”, a 

sensualidade exagerada em mulheres criminosas e, especialmente, entre as prostitutas, 

destruiu o espírito de “abnegação inseparável da função materna” (LOMBROSO, 1895, p. 

223). Uma fisionomia masculina imediatamente marcava a mulher como criminosa, um traço 

tão autoexplicativo para Lombroso que ele simplesmente apresentou uma série de fotografias 

para fundamentar o seu argumento.   

 

Figura 40. “Physiognomies of fallen women”. 

Fonte: FERRERO, C; LOMBROSO, C. The female offender. New York: Appleton & Company, 1895, p. 100 
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Figura 41. “Physiognomy of Russian female offenders”, 

Fonte: FERRERO, C; LOMBROSO, C. “The female offender”. New York: Appleton & Company, 

1895, p. 76 
 

 Além da aparência masculina, a precocidade consistia num indicador do atavismo em 

mulheres criminosas. Contraditoriamente, Lombroso admitiu que as prostitutas jovens, muitas 

vezes pareciam belas e femininas. Tal beleza, no entanto, era apenas um efeito momentâneo, 

como o uso da maquiagem, usada pelas prostitutas para esconder as suas anomalias e, assim, 

atrair clientes do sexo masculino:  

 

A precocidade entre prostitutas – precocidade que aumenta a sua beleza aparente – deve ser 

primariamente atribuída ao atavismo. É devido a ele que encontramos a virilidade subjacente 

ao tipo feminino criminal; porque, quando olhamos para uma mulher o que supostamente 

devemos encontrar é a feminilidade. Contudo, na mulher criminal encontramos precisamente o 

oposto, concluindo, em via de regra, que deve haver alguma anomalia. E, a fim de 

compreender o significado e a origem atávica desta anomalia, só temos que lembrar que a 

virilidade é um dos caracteres especiais entre mulheres selvagens. Como prova disso, é 

suficiente referir o leitor às placas aqui apresentadas, onde temos os retratos de duas belezas 

índia e negra, as quais é difícil reconhecer como mulheres, tão grandes que são as suas 
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mandíbulas e maçãs do rosto, tão duras que são as suas características. O mesmo acontece no 

que concerne aos seus crânios e cérebros (LOMBROSO, 1895, p. 112).  
 

        
 

Figura 42. “Negro woman & patagonian girl” 

Fonte: FERRERO, C; LOMBROSO, C. “The female offender”. New York: Appleton 

&  Company, 1895, p. 112 
 

 

 Percebe-se, nessa última citação, que a prostituta ocupa uma posição central na 

iconografia das classes perigosas; uma mulher aparentemente não mais ligada à família ou à 

moralidade. Principalmente, utilizando a mulher “primitiva” - particularmente, a mulher 

hotentote
36

 e a nativa americana – como um quadro explicativo para a perversão feminina e 

criminalidade, Lombroso argumenta que o desvio sexual é derivado da natureza primitiva 

inata das mulheres. Consequentemente, a mulher negra e suas primas igualmente monstruosas 

sexualmente são mobilizadas por Lombroso para explicar “cientificamente” a prostituta. Com 

base nas anomalias percebidas na genitália da mulher negra – exemplificadas pela mulher 

hotentote – Lombroso correlaciona a negritude à prostituição, de tal modo que “o primitivo é 

o negro e as qualidades da negritude ou pelo menos da mulher negra, são os da prostituta, e, 

                                                
36

 Um caso paradigmático, nesse contexto, é o de Saartjee Baartman, mais conhecida como a Vênus Hotentote, 

que condensou em si, complexas noções de sexualidade perigosa e incontrolável. A literatura sobre Saartjee 

Baartman é muito vasta, principalmente nos estudos feministas negros. Ver, por exemplo, o recentemente 

publicado The black female body in photography (2012), de Carla Williams e Deborah Willis, e Reclaiming the 

Body of the hottentot. The vision and visuality of the body speaking with vengeance (2000), de Priscilla Netto.  
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assim, por consequência, a percepção da prostituta no final do século XIX, funde-se à 

percepção do negro” (GILMAN, 1985, p. 221).  

 Tal associação é visível nas imagens acima apresentadas. Apesar de não haver 

indicação alguma que a mulher negra fotografada tenha infringido a lei, Lombroso mobiliza a 

sua imagem para demonstrar a suposta aparência selvagem e masculina da mulher negra, 

traços que depois mobiliza para ilustrar a sua teoria do atavismo criminal.  

 Em geral, podemos dizer que o que La donna delinquente (1895) faz é reforçar a 

crença de que todo comportamento feminino, incluindo o criminal, é governado pelos órgãos 

sexuais femininos. Como assinala Rafter, “para gerações vindouras, não só a prostituição, 

mas também crimes levados a cabo por mulheres como homicídios e roubos, serão analisados 

em termos sexuais” (2013, p. 190). Por outro lado, a noção de que a mulher criminal é menos 

evoluída que o homem criminoso e a mulher normal, encontrando-se, por isso, mais próxima 

à criança, legitimou, em prisões femininas, uma série de programas e medidas disciplinares 

infantilizadoras (RAFTER, 2013, p. 193). E, finalmente, acrescenta a autora, 

 

alegando que as mulheres “primitivas”, incluindo criminosas natas e prostitutas, são 

caracterizadas por um desejo sexual desenfreado e masculino, Lombroso proclama a 

monogamia e a modéstia sexual de mulheres burguesas como produtos valiosos da evolução 

(2003, p. 189). 
 

 As imagens de Lombroso sobre a criminosa e criminoso natos – e o medo de que a 

sociedade moderna estava sendo, literalmente, engolida pelas classes perigosas – permearam 

a literatura e opinião pública europeia durante a última metade do século XIX. Na arte, as 

obras Petite danseuse de quatorze ans (Pequena dançarina de catorze anos) e Criminal 

Physiognomies (Fisionomias criminais) do impressionista Edgar Degas (1834-1912), ambas 

de 1881, são representativas da apropriação das linguagens da antropologia criminal e da 

fisionomia pelo discurso artístico moderno. Petite danseuse de quatorze ans, por exemplo, 

escultura originalmente esculpida em cera de uma jovem estudante da escola de Balé da 

Ópera de Paris, condensa em si percepções muito particulares de degeneração de gênero, raça 

e criminalidade, e demonstra como o uso de uma estrutura científica, não só técnica, como 

temática também, constituiu um signo de modernidade na arte do século XIX.  
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 Quando Degas cria a Petite danseuse de quatorze ans, as teorias de Lombroso e dos 

degeneracionistas franceses eram de interesse geral. Ora, o que gostaria de ressaltar, para fins 

de nossa análise, não é tanto a técnica mobilizada por Degas
37

, e sim as críticas a que a 

escultura foi alvo em ocasião da sua exibição na 6ª Exposição Impressionista de 1881 em 

Paris. Essas críticas, sem a menor dúvida, confirmam o modo pelo qual as linguagens 

degeneracionistas da fisionomia e frenologia haviam se tornado correntes no discurso artístico 

moderno. Se alguns críticos associaram a pequena dançarina às características atávicas de 

Lombroso, comparando-a a uma “flor de depravação precoce” (CALLEN, 1995, p. 22), 

outros associaram o estudo tecnicamente minucioso de Degas à ciência em vez da arte. Para 

alguns, a escultura só era válida se exibida em um museu de zoologia, antropologia ou 

fisiologia, mas nunca em um museu de arte (CALLEN, 1995).  

 

Figura 43. “Petite danseuse de quatorze ans”, Edgar Degas, 1881 

Fonte: <http://www.metmuseum.org> 

Acesso em: 15 de Junho de 2014 
 

                                                
37

 O cuidado com que o artista observou a dançarina reflete-se não só na própria escultura, mas também no 

número incomum de esboços a carvão e pastel, assim como no estudo escultural preparatório da figura em nu; 

nível de detalhe que levou com que a sua metodologia artística fosse, na época, considerada científica 

(CALLEN, 1995).  

http://www.metmuseum.org/
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Figura 44. “Criminal physiognomies”, Edgar Degas, 1881 

Fonte:<http://www.metmuseum.org> 

Acesso em: 15 Junho de 2014 
 

 

 Talvez, em parte, as críticas feitas a Degas devam-se ao fato de ele ter exibido a 

escultura em uma caixa de vidro, o que, aos olhos de muitos, tornava a pequena dançarina 

mais parecida a um espécime médico-antropológico. Dotada de todos os sinais que 

simbolizavam um caráter profundamente hediondo, essa peça igualmente fascinava como 

repelia.  

 A sua cabeça e rosto tornaram-se o foco do significado visual, do não feminino e da 

precocidade atávica. Para o crítico Paul Mantz, por exemplo, essa era uma escultura 

“terrível”, e a pequena dançarina um ser “sem pensamento, sem sentido e, portanto, sub-

humano, governado por instinto e não pela razão (…) a feiura instintiva de um rosto onde 

todos os vícios imprimem suas promessas detestáveis” (MANTZ, 1881, apud ANTHEA, 

1995, p. 27). Não deve ser coincidência o fato de na mesma exibição, Degas ter apresentado 

ao lado da pequena dançarina a pintura intitulada Criminal Physiognomies, formando uma 

unidade discursiva. A pintura, em técnica pastel, retrata membros de gangues juvenis 

condenados por assassinato. Degas havia assistido a um julgamento com um caderno de 

esboço na mão, demonstrando, claramente, o seu interesse pela fisionomia e suas 

correspondentes características atávicas, evidências científicas da criminalidade inata 

(ANTHEA, 1995). Tal fusão das convenções do realismo artístico com os signos da 

fisionomia e criminologia forneceu ao trabalho de Degas, como podemos perceber pelas 

críticas a essas duas obras, um estatuto de objetividade científica. Principalmente,  

 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/29.100.370
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a resultante confusão da arte com a realidade permitiu que os críticos transferissem a 

responsabilidade do significado do artista para a modelo. Assim, os complexos significados 

que Degas imprimiu em sua escultura foram tomados como atributos genuínos da infeliz Marie 

van Goethem, a modelo. Henry Tiranon, por exemplo, estava convencido de que Degas havia 

escolhido a modelo “entre as mais feias, o verdadeiro padrão de horror e bestialidade” 

(CALLEN, 1995, p. 28).  

  

 Ciência e arte, portanto, trabalharam de mãos dadas, apresentando o resultado como 

um espelho da realidade e como parte de uma ordem social natural, não como a construção 

ideológica que na verdade era.  

 

 Não podemos esquecer, contudo, que apesar da popularidade da teoria antropológica 

criminal, particularmente daquela legitimada por Cesare Lombroso, criminólogo que, 

inclusive, introduz universalmente o tema da criminalidade feminina como um campo de 

estudo legítimo, esta não deixará, na época, de ser alvo de inúmeras críticas, sendo uma delas 

referente à mobilização aleatória de imagens fotográficas para a legitimação dos “tipos” 

criminais sem bases consistentes para que comparações significativas fossem efetuadas 

(MAXWELL, 2008, p. 58). A crítica seguinte de Mariana Valverde resume de modo 

contundente o método “científico” de análise dos dados coletados por Lombroso:  

 

Em vez de usar o filtro da ciência, que analisa as provas com cuidado e permite apenas fatos 

verificados no processo de conhecimento, Lombroso trabalha como um negociante de sucatas, 

apalpando um conjunto heterogêneo de conhecimentos que vão desde o folclore popular, aos 

textos legais, quadros de medições antropológicas, históricos de casos psicológicos, 

observações médicas de prisões e bordéis, fotografias de presidiários russos, conceitos 

psiquiátricos, aos métodos emprestados da frenologia da década de 1840 e as cartas de 

Madame de Stael. Pedaços velhos de conhecimento são reunidos e reciclados por um autor que 

afirma falar com a voz da ciência, mas que na prática exibe uma paixão por colecionar pedaços 

estranhos de conhecimentos quebrados, por ele organizados de forma interessante 

(VALVERDE, 2013, p. 202). 

 

 

 No que diz respeito especificamente à fotografia, como mencionamos anteriormente, 

apesar de Lombroso ser o primeiro a sugerir a identificação, ou melhor, a tipologização do 

sujeito criminal a partir somente da fotografia, ainda assim nenhuma teoria da fotografia 

criminal é proposta. Só no período entre 1885 e 1888, com a abordagem tecnicista do 

criminalista francês Alphonse Bertillon, é que nos deslocamos de uma prática comum de 

fotografia e presenciamos a inauguração do primeiro sistema efetivo de identificação 

criminal: uma combinação particular do retrato fotográfico, agora padronizado, de frente e de 
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perfil, com a descrição antropométrica de cada indivíduo em fichas, arquivadas segundo um 

sistema estatístico de classificação e de correlação. Com Bertillon, emerge um aparato judicial 

que não pode ser reduzido ao modelo óptico que nos é fornecido pela câmera fotográfica. 

Segundo Sekula, com a Bertillonage  

 

a câmera é integrada a um conjunto maior: um sistema de inteligência burocrático, clerical e 

estatístico. Tal sistema pode ser descrito como uma forma sofisticada de arquivo. O artefato 

central deste sistema não é a câmera, mas o armário de arquivo (1986, p. 16).  

 

 

 

 2.2. Alphonse Bertillon e a fotografia judicial: a emergência do sistema de 

identificação criminal 

 

 Após alguns anos de acumulação de registros fotográficos pelos postos policiais e 

estabelecimentos prisionais, em finais de 1870 os problemas de identificação criminal ainda 

não haviam sido resolvidos. Perante o massivo e caótico arquivo de imagens existente era 

urgente criarem-se novos sistemas de organização, classificação e de correlação da 

documentação fotográfica de modo a torná-la útil.  

 Como vimos anteriormente, ainda que a partir dos anos 1870 todos os presos que 

davam entrada nas cadeias europeias fossem fotografados, tais procedimentos não seguiam 

regras sistemáticas; pelo contrário, os suspeitos eram fotografados a partir de vários ângulos e 

as impressões eram acumuladas em pilhas desordenadas e catalogadas somente a partir do 

nome, tornando-as inúteis para efeitos de identificação caso, por exemplo, um suspeito 

mudasse de nome. O problema, portanto, era o de como comparar a inúmera quantidade de 

fotografias reunidas pelos serviços de investigação criminal da França aos indivíduos presos 

todos os dias (KALUZYNSKI, 2001). 

 O sistema tripartido de identificação criminal criado por Alphonse Bertillon – baseado 

na antropometria
38

 (estudo científico das medidas e proporções do corpo humano), no retrato 

                                                
38

 Parte do conhecimento de Bertillon de antropometria advém de sua convivência com a antropologia, disciplina 

que, também, o familiariza com as técnicas fotográficas utilizadas pelos antropólogos para documentar os 

caracteres físicos das chamadas populações indígenas. Tal familiaridade é evidente em uma de suas primeiras 

obras publicadas, intitulada Les Races Sauvages (1883), na qual Bertillon inclui ilustrações de frente e perfil de 

povos africanos, ameríndios e asiáticos. Essas imagens sugerem a influência, como veremos ao longo desse 

tópico, de sua educação antropológica no posterior desenvolvimento do mugshot (KALUZYNSKI, 2001). 

Retorno o conceito de mugshot mais adiante nesse capítulo. 
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falado e na fotografia sinalética
39

 – resolverá não apenas o problema da organização e 

classificação dos milhares de retratos acumulados desde os anos 1870, mas fornecerá também 

um modelo universal de identificação e registro criminal. Pela primeira vez os méritos da 

fotografia serão amplamente discutidos pela comunidade de criminólogos e técnicos policiais, 

inaugurando-se o debate sobre como a fotografia deveria ser integrada a um novo e científico 

modo de policiamento.  

 O que Bertillon faz, essencialmente, é padronizar o processo da fotografia criminal e 

adicionar um elemento organizacional baseado num vocabulário fisionômico e estatístico de 

modo a permitir a identificação de reincidentes e, assim, contornar o problema das falsas 

identidades e das múltiplas biografias dos suspeitos. Ressalte-se, contudo, que, apesar de o 

criminalista incorporar a fotografia a esse sistema e de nela depositar uma imensa confiança 

enquanto produtora de evidências, ele não necessariamente a abraça como uma ferramenta 

completa e efetiva de identificação e controle dos delinquentes. Pelo contrário, como Simon 

Cole assevera, “diferentemente de muitos de seus contemporâneos, Bertillon não se 

impressionou com a suposta objetividade da câmera” (2001, p. 48).  

 Bertillon vai revelar-se um crítico ferrenho à inconsistência da prática fotográfica 

policial, argumentando a favor de um tipo de representação esteticamente neutra. O seu 

esforço consistirá, principalmente, em separar a fotografia judiciária das tradições artísticas e, 

por isso mesmo, indeterminadas, da fotografia comercial (ROUILLÉ, 2009, p. 86). Em La 

Photographie judiciaire (1890) Bertillon alertará que a aliança entre a arte e o comércio é a 

principal falha da eficácia da fotografia no âmbito judiciário. Para que funcionasse 

efetivamente, a fotografia judiciária deveria ser liberada dos retratos artísticos e comerciais e, 

principalmente, deveria liberar-se de qualquer preocupação estética. Ele afirma que 

 

em retratos comerciais e artísticos, as questões de moda e bom gosto são importantes. Mas, a 

fotografia judicial, liberta destas considerações, permite-nos olhar para o problema de um 

ponto de vista mais simples: qual pose é, teoricamente, a melhor para cada caso? 

(BERTILLON, 1890, p. 2, apud SEKULA, 1986, p. 30).  
 

 

Libertar-se da arte significava, para Bertillon, a criação de um método fotográfico 

dotado de um estilo, de poses, formato, foco e tempo de exposição específicos e próprios ao 

                                                
39

 A fotografia sinalética consiste na fotografia de frente e de perfil.  
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trabalho policial. Desenvolverá, nesse sentido, um rigoroso processo fotográfico a que 

chamou de “fotografia sinalética”, também conhecida por “fotografia métrica” ou 

“descritiva”. Nela, define-se com exata precisão, o famoso retrato duplo, de frente e de perfil, 

hoje conhecido como mugshot:  

 

Para a pose de frente, focar o ângulo externo do olho esquerdo; para a de perfil, o ângulo externo 

do olho direito” (…). [As provas, elas] devem ser cortadas com 0,01 metros acima dos cabelos e 

coladas sobre uma ficha de cartão brístol, o perfil à esquerda e a frente à direita (…). [Finalmente, 

o retoque], o ato de embelezar e de rejuvenescer uma fotografia apagando no clichê as rugas e as 

irregularidades da pele, é rigorosamente proibido (BERTILLON, 1890, p. 65-66, apud ROUILLÉ, 

2009, p. 87). 

 

 

Figura 45. Retrato duplo, frente e perfil, 1893 

Fonte:<http://www.nlm.nih.gov>. Acesso em 03 de Novembro de 2014 

 

 

 Bertillon insiste, ainda, na distância focal padronizada, na iluminação consistente e 

numa distância fixa entre a câmera e o sujeito a fotografar. Além da instalação de um 

laboratório fotográfico específico, a cadeira onde se senta o detento a ser fotografado deveria 

ser construída de acordo com indicações especiais.  

 Tais especificações técnicas, contudo, ainda não resolvem o problema do 

arquivamento das provas fotográficas. Bertillon lida com essa questão desenhando uma 

http://www.nlm.nih.gov/
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espécie de cabine com 81 gavetas, com uma extensão total de 500 metros e 9 colunas 

verticais e horizontais, garantindo que as descrições antropométricas e os retratos pudessem 

ser de fácil acesso (KALUZYNSKI, 2001). 

 

Figura 46. A bertillonage, 1893.  

Fonte:<http://www.nlm.nih.gov>. Acesso em: 03 de Novembro de 2014 

 

 

 No que concerne ao papel que a fotografia desempenhará na Bertillonage, alguns 

autores alertam que este não deve ser enfatizado em demasia (COLE, 2001; SEKULA, 1986; 

ROUILLÉ, 2009). Se o método fotográfico de Bertillon vai necessariamente conferir uma 

transparência e objetividade à fotografia, ainda assim não conseguirá criar condições para que 

esta preencha plenamente a função de controle almejada pela polícia e pela justiça. Como 

destaca Rouillé,  

 

demasiadamente analógica, a fotografia fica seriamente desprovida de elementos pertinentes de 

classificação e continua desguarnecida diante das transformações físicas dos reincidentes. Por 

isso, deve ser associada a um outro sistema de identificação: a antropometria signalética, que 

se torna, rapidamente o auxiliar indispensável de qualquer fotografia judiciária (2009, p. 87).  

 

 

http://www.nlm.nih.gov/
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 Os retratos passam, então, a ser acompanhados de descrições antropométricas – 

medidas de certas partes do corpo como a cabeça, o nariz, a orelha, a testa, lábios, queixo, 

sobrancelhas etc – e de outras marcas corporais, como cicatrizes e tatuagens, a cor dos olhos, 

do cabelo e da pele. Para tais mensurações, Bertillon desenvolve aparelhos igualmente 

específicos: regras, esquadros, compassos, ou seja, toda uma parafernália instrumental que 

visava a criação de uma “imagem numérica do corpo” (ROUILLÉ, 2009, p. 88). Ou seja, com 

Bertillon, a fotografia é insuficiente; é crucial traduzirem-se os significados por ela 

produzidos em registros escritos. 

 

 

Figura 47. Caracteres físicos, 1893 

Fonte Fonte:<http://www.nlm.nih.gov>.  

Acesso em: 03 de Novembro de 2014 

http://www.nlm.nih.gov/
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Figura 48. Medição da ponta do dedo ao cotovelo, 1893. 

Fonte:<http://www.nlm.nih.gov>. Acesso em: 03 de Novembro de 2014 
 

 

 De acordo com Sekula, Bertillon envolve-se num exercício  

 
de domesticação, interna e externa, das contingências fotográficas. A sua invenção do retrato 

falado (…) foi uma tentativa de superar as insuficiências de um empirismo puramente visual 

(1986, p. 33).  
 

Tal cepticismo de Bertillon no que diz respeito às potencialidades antropométricas da 

fotografia, mostra-nos, na linha de Rouillé, que “a transparência da fotografia-documento não 

é produto automático da máquina (…) mas o resultado de uma hábil construção” (ROUILLÉ, 

2009, p. 89). Seja como for, o sistema antropométrico e fotográfico de Bertillon vai funcionar 

como uma complexa máquina biográfica, introduzindo um novo olhar sobre o sujeito 

criminal, agora reduzido a um corpo analisável e, portanto, manipulável. O que nos leva à 

http://www.nlm.nih.gov/
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importante relação estabelecida por Foucault entre visão e disciplina e que Samantha Hamlin 

traduz da seguinte forma: “de acordo com a ciência empírica, ver equipara-se a conhecer, e 

conhecer equipara-se à dominação; se os objetos podem ser vistos e interrogados, eles podem 

ser dominados” (2010, p. 2013).  

 A representação do sujeito criminal levada a cabo pela fotografia métrica cumpre, de 

certo modo, função semelhante à do panóptico: a de gerar uma permanente visibilidade e 

controle sobre tal sujeito. Como na disciplina panóptica, a fotografia policial transforma o 

corpo em objeto, fechado na grade normalizadora que o padroniza, o quantifica e o submete à 

constante visibilidade.  

 Ao sistematizar a informação fornecida pelo duplo retrato fotográfico, de frente e de 

perfil, Bertillon cumprirá um papel de destaque no âmbito da fotografia criminal, lançando os 

protocolos para um estilo de fotografia que dominará, a partir do século XX, o arquivo 

criminal em todo o mundo. Mesmo após a substituição da Bertillonage pelas impressões 

digitais como lugar primordial de identificação criminal, os retratos fotográficos criminais 

continuarão a ser feitos de acordo com as regras por ele estipuladas. O próprio ritual de 

fotografar um criminoso no formato 3x4, de frente e de perfil, torna-se, com Bertillon, parte 

da pena, ou seja, das práticas simbólicas de punição e sujeição do indivíduo criminal. Com a 

Bertillonage, segundo John Tagg, estamos perante 

 

uma imagem padronizada que é muito mais do que a imagem de um suposto criminoso. É o 

retrato do produto do método disciplinar: o corpo feito objeto, dividido e estudado; fechado 

num espaço celular cuja arquitetura é o arquivo-índice separado e individualizado, tornado 

sujeito e subjugado. Quando acumuladas, tais imagens geram uma nova representação da 

sociedade (1988, p. 76). 

 

Mas, do mesmo modo que a dominação nunca é total e que a prisão é, também, um lugar de 

rebelião, desobediência e contra-discursos, a rigidez do realismo científico e fotográfico deve 

ser interrogada. Como Sekula afirma  

 

nem todo o realismo necessariamente joga nas mãos da polícia (...). Se ouvirmos e agirmos em 

solidariedade com o testemunho polifônico dos oprimidos e explorados, somos levados a 

reconhecer que alguns desses testemunhos assumem a forma ambígua dos documentos visuais 

(1986, p. 64).  
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Crook like us (2009), uma coleção do arquivo de fotografia forense do Justice & 

Police Museum da Austrália, recentemente publicada e organizada pelo historiador Peter 

Doyle, constitui um exemplo interessante para pensarmos a tal ambiguidade dos documentos 

visuais à qual Sekula (1986) se refere. É, principalmente, uma coleção que torna evidentes as 

fricções acima mencionadas entre arte e ciência, que rodeiam a fotografia criminal mesmo 

após a introdução do sistema de Bertillon no século XX.  

 Crooks like us
40

 reúne mais de duzentos retratos criminais tirados pela polícia de 

Sydney em 1920. Baseada em anos de pesquisa levada a cabo por Peter Doyle em registros 

judiciais, jornais e outras fontes, bases documentais que contextualizam essa galeria de 

fotografias de eloquentes bandidos e vagabundos, burlões e prostitutas, pistoleiros, traficantes 

e batedores de carteiras, essa publicação demonstra, de forma fulcral, a inerente instabilidade 

de um arquivo fotográfico judicial que, longe de, como Bertillon havia postulado, liberar-se 

de qualquer preocupação estética, parece afirmar-se como um registro artístico, marcado pela 

encenação e pelo excesso.  

Considero que as imagens dessa publicação, de fotografo anônimo, são erroneamente 

identificadas como mugshots. Tratam-se, sim, de retratos que vão para além do propósito 

esperado pelo retrato criminal, ou seja, o de identificação e de criminalização, e que, até certo 

ponto, em muito lembram os retratos de um August Sander (1876-1964)
41

.  

 Somos informados de que cada retrato foi tirado na sequência de um crime ou antes de 

uma audiência de tribunal. Doyle introduz-nos a essa série de imagens, conhecidas como as 

“fotografias especiais” do arquivo forense de Sydney, do seguinte modo:  

 

Você está na Delegacia Central.  Eles pegaram você ontem à noite, às onze horas. A hora do 

almoço já passou e você não comeu nem dormiu. Está sendo acusado de arrombar um casa. 

Eles estão prestes a tirar uma foto sua. O fotógrafo chega. Ele mal olha para você e diz: „Fique 

aí‟. Você endireita-se. „Cabeça para cima. Olhe para aqui‟. Você não consegue evitar – você 

sorri para a câmera (2009, p. 3).  
 

                                                
40

  As imagens de Crook like us podem ser acessadas em:  <http://sydneylivingmuseums.com.au/stories/crooks-

us>. 
41

 August Sander, fotógrafo doumental alemão, conhecido especialmente pelos retratos de sua série People of the 

20
th

 century. 

http://sydneylivingmuseums.com.au/stories/crooks-us
http://sydneylivingmuseums.com.au/stories/crooks-us
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Figura 49.”Sydney Skukerman, or Skukarman, September 25”. Fotógrafo Anônimo, 

1924. FONTE: <http://sydneylivingmuseums.com.au/stories/crooks-us> 

Acesso em: 10 de Janeiro, 2015 
 

 
Figura 50. “Pasty Neil, 30 January”. Fotógrafo Anônimo,1930 

FONTE: <http://sydneylivingmuseums.com.au/stories/crooks-us> 

Acesso em: 10 de Janeiro, 2015 

http://sydneylivingmuseums.com.au/stories/crooks-us
http://sydneylivingmuseums.com.au/stories/crooks-us
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Figura 51. “Fay Watson, 24 March”. Fotógrafo Anônimo,1928 

FONTE: <http://sydneylivingmuseums.com.au/stories/crooks-us> 

Acesso em: 10 de Janeiro, 2015 

 

 
Figura 52. “S/ Título”, Fotógrafo anônimo, 1925. 

FONTE:  <http://sydneylivingmuseums.com.au/stories/crooks-us>. 

Acesso em: 10 de Janeiro, 2015 
 

http://sydneylivingmuseums.com.au/stories/crooks-us
http://sydneylivingmuseums.com.au/stories/crooks-us


 
 
 
 
 

91 
 
 
 
 
 

A informalidade e teatralidade das poses, o enquadramento, a tonalidade sépia, 

brilhante, e, acima de tudo, o sentido de complexidade humana que tais retratos deixam 

transparecer, os marcam de um modo dramaticamente diferente de qualquer outro retrato 

policial conhecido. 

Se em determinados retratos, como no de Pasty Neil (Fig. 50) somos remetidos às 

convenções da Bertillonage – a régua para a medição antropométrica do corpo, o retrato de 

corpo inteiro aliado ao de frente e de perfil –, ainda assim, o sorriso da mulher fotografada, e, 

se olharmos para o seguinte retrato de Fay Watson (Fig. 51) que posa sem rigidez alguma, 

elegante, transmitindo a sua feminilidade para a câmera, os trajes e acessórios com que é 

fotografada, os cenários de fundo da foto, que nos remete aos cenários de estúdio, ou seja, 

todos esses elementos inevitavelmente retiram de tais retratos a formalidade rígida e 

defensiva que geralmente associamos aos mugshots policiais. 

Mais do que os “acessórios simbólicos” (MACDOUGALL, 2006) que compõem esses 

retratos e que lhes atribuem um caráter ficcional e performático – algo que, necessariamente, 

corrompe os objetivos de neutralidade e transparência do mugshot – é a sensação com que 

ficamos de que tais imagens parecem ser artefatos colaborativos que envolveram, igualmente, 

sujeitos retratados e fotógrafo. Se resistem, ou não, ao retrato – fechando os olhos ou 

desviando o olhar –, se mantêm-se indiferentes e imponentes, ou olham em tom de desafio 

para a câmera, se resignam-se, envergonhados ou desesperados, algo da personalidade 

individual de cada sujeito retratado poderosamente se afirma imagem após imagem, trazendo 

à tona vidas vividas à margem da sociedade. 

Uma coleção fotográfica tal como é reunida em Crook like us pode, inclusive, trazer à 

tona contra-narrativas de sexualidade e classe que dão um rosto às identidades queers e aos 

corpos não-normativos (2010, p. 231). É o que sugere, por exemplo, o retrato da mulher 

transgênero Eugenia Falleni (Fig. 53) acusada de assassinar a sua mulher, supostamente após 

esta descobrir a sua “real” identidade
42

. Não é minha intenção analisar a fundo a sua 

história
43

, mas apontar, a partir de seu retrato, para a vulnerabilidade inerente à fotografia 

criminal e às suas convenções fisionômicas.  

                                                
42

 Falleni vivia como um homem há mais de 22 anos. 
43

 Ver Eugenia: A man, de Suzanne Falkner (1988). 
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De acordo com o paradigma fisionômico, o rosto e a cabeça denunciavam as 

tendências morais e psicológicas de um indivíduo. Tal paradigma, como vimos no capítulo 

anterior, influencia sobremaneira o retrato fotográfico no século XIX, principalmente no que 

concerne a uma concepção realista que identifica o retrato como lugar do biográfico, de 

apreensão do caráter, individualidade e complexidade do sujeito retratado. Como interpretar, 

então, o retrato criminal de Eugenia Falleni à luz de tais convenções, quando a sua aparente 

fisionomia, a sua pose e o seu vestuário contrariam qualquer noção essencialista de gênero e 

sexualidade? Não será a estilização corporal de gênero levada a cabo por Falleni uma afronta 

às prerrogativas fisionômicas de uma fotografia criminal que percebe a superfície do corpo 

como a verdade do caráter individual? 

Inadvertidamente, parece-me que tal retrato torna difícil qualquer inscrição da 

identidade de Falleni em uma classificação hegemônica de sexualidade, algo que acontece 

com os demais retratos apresentados em Crook like us, onde as mais variadas intersecções de 

identidade, dadas através das inúmeras estilizações e performances corporais, sugerem outros 

significados culturais para além do lugar fixo e essencialista do “criminoso”.  

 

 
Figura 53. “Eugenia Falleni”Fotógrafo Anônimo, 1920. 

FONTE: <http://sydneylivingmuseums.com.au/stories/crooks-us>. 

Acesso em: 10 de Janeiro, 2015 

http://sydneylivingmuseums.com.au/stories/crooks-us
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Os mugshots presentes em Crooks like us caminham, portanto, na contramão de uma 

convenção fotográfica monolítica, destinada a padronizar e categorizar. O rosto e expressão 

corporal de Falleni “falam” a sua diferença sexual no interior do sistema da fotografia 

policial, revelando os seus posicionamentos inconsistentes e a sua dimensão expressiva e 

performática.  

Assim, se o arquivo fotográfico criminal foi mobilizado como um agente para o 

controle e criminalização do desvio, podemos alternativamente interpretá-lo como uma 

estratégia conceitual a partir da qual noções totalitárias de identidade podem ser questionadas. 

Ou seja, como Rentchler afirma, tratar os retratos policiais desse modo “significa olhá-los 

como formas de representação cujos significados e descrições não são totalmente compatíveis 

com as instituições em que são produzidos e usados”  (2009, p. 232).  

Não obstante, ainda que uma coleção como Crook like us abra novos espaços para a 

reflexão sobre a fotografia criminal, podemos dizer que, em geral, nas representações visuais 

da prisão e do sujeito criminal do final do século XIX e início do século XX encoraja-se uma 

percepção pública do criminoso como Outro, tornado invisível não somente pela fotografia 

que o descontextualiza e retira-o de sua identidade como também pela solidez e 

impenetrabilidade do espaço prisional
44

. É a partir do discurso Nós-Eles que o Outro 

encarcerado é produzido e, como pertinentemente coloca James Hugunin, “é a partir de meios 

fotográficos que, em privado, esse Outro pode ser olhado e observado” (1997, p. 1) o que nos 

leva à afirmação de Melinda Hawtin, segundo a qual a fotografia de prisão cria um duplo 

confinamento: “ela ilustra e representa o encarceramento provocado pela prisão e (...) pode 

ser considerada, também, como um método de confinamento” (2010, p. 32).  

 

 

 

                                                
44

 Deve-se ressaltar, ainda que eu não o problematize nesse trabalho, que em meados do século XIX surge uma 

linha fotográfica que deu preponderância a representação da arquitetura da prisão a favor da eliminação de 

qualquer presença humana. Essas imagens representam a prisão segundo a arquitecture terrible, estilo cunhado 

pelo arquiteto francês Jacques-François Blondel (1704-1774). Na arquitecture terrible a prisão deve apresentar-

se de forma intimidatória e assumir “um estilo repulsivo que declararia aos espectadores de fora, as vidas 

confusas daqueles presos no interior, juntamente com a força necessária dos responsáveis por mantê-los 

confinados” (JEWKES, 2012, p. 23). De forma análoga, imagens da arquitetura prisional tendiam a reforçar o 

caráter disciplinar da prisão no sentido de demonstrar a sua eficiência enquanto máquina correcional.  
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2.3. Fotografia contemporânea: é possível, a fotografia de prisão? 

 

Em 1983, ao falar sobre o seu aclamado projeto Les Incarcerés
45

, Jean Gaumy, 

primeiro fotógrafo a receber permissão para fotografar uma prisão francesa, observou o 

impasse colocado à fotografia de prisão:  

 

a realidade das prisões não é apresentável, ela escapa à objetividade da câmera que é incapaz 

de trazer os seus conceitos essenciais: o tempo destrutivo, o desgaste, a repetição, a monotonia, 

o tédio, a revolta e o ódio, o esquecimento, a vida que se esvai um pouco mais a cada dia. A 

questão não é que as imagens sejam falsas, mas que elas permanecem sempre incompletas, 

parciais, ilusórias (GAUMY, 1983 apud MESPLÉ, 2010, s/p).  
 

O fotógrafo, também francês, Mathieu Pernot, a  partir de Hautes Surveillances (2004) 

e Les Hurleurs (2001-2004)
46

, projetos que expõem a tensão entre a hipervisibilidade da 

prisão e a invisibilidade daqueles que a habitam, comenta sobre aquilo que entende como 

sendo o paradoxo prisional:  

 

na prisão, o corpo principal é o olho pois o edifício prisional é desenhado de forma a facilitar o 

monitoramento. Ao mesmo tempo, a prisão é um lugar que só se mantém porque, 

publicamente, somos privados de sua imagem, em particular, da imagem do prisioneiro (…). 

Como fotografar o invisível? Como tirar uma foto dessas pessoas que possuem uma forma 

opaca? Paradoxalmente, quem não quer ser visto é aquele que, na maioria das vezes, é mais 

observado (…). Assim, com o meu trabalho em prisões eu queria documentar a prisão sem 

nunca mostrar as pessoas encarceradas. Os presos estão lá, mas nunca presentes na imagem. É 

uma fotografia que mostra a ausência e o não-visível (PERNOT, 2004, apud ROBINSON, 

2004, s/p).  
 

A partir das observações de Gaumy e Pernot percebemos dois impasses que 

constrangem a experiência do fotógrafo no espaço prisional.  

Em primeiro lugar, existem as limitações da fotografia no que concerne à 

representação da realidade prisional, algo que implica, efetivamente, no questionamento do 

estatuto realista da fotografia. Se a prática fotográfica envolve construção e negociação, se é 

marcada, também, por atos de seleção, omissão e exclusão (SONTAG, 2004), sendo, por isso, 

sempre o resultado de um olhar particular e parcial que apenas produz uma impressão visual 

                                                
45

Les Incarcérés de Jean Gaumy pode ser visualizado em: 

https://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2TYRYD1MK8ZH 
46

Hautes Surveillances e Les Hurleurs de Mathieu Pernot podem ser visualizados 

em:http://www.mathieupernot.com/. Em seguida problematizo ambos os trabalhos. 

http://www.mathieupernot.com/
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da realidade, sem nunca transmitir outros sentidos e emoções, pode, como coloca Jean Gaumy 

(1983), a fotografia comentar sobre a realidade do encarceramento?  

Em segundo lugar, se levarmos em consideração o comentário acima de Michel Pernot 

(2004), como é que o fotógrafo posiciona-se frente ao paradoxo que existe entre o espetáculo 

prisional fomentado pela sua arquitetura panóptica e a invisibilidade da punição e dos corpos 

a quem ela é dirigida? E se considerarmos que representações de prisões são rigidamente 

controladas pelos interesses das autoridades prisionais, que experiência de cárcere a fotografia 

espera transmitir quando, na maioria das vezes, ela depara-se com restrições que impedem o 

acesso à população prisional?47 Que imagens da prisão são, então, rotineiramente ou 

automaticamente fabricadas? Que cenas nunca são documentadas? Que imagens são 

suprimidas ou, pior ainda, destruídas? (BROOK, 2014, s/p).  

Prisões cristalizam em si uma série de ansiedades e fantasias no público em geral, 

sendo, naturalmente, um poderoso estímulo para a imaginação. Seja pelas representações 

estereotipadas que sobre ela recaem ou por sua relocação física para espaços marginais da 

sociedade, o que torna a sua arquitetura invisível aos olhos da sociedade, prisões criam uma 

espécie de “magia” política, econômica e social, ao contribuirem para o desaparecimento 

passivo de pessoas, especialmente, pobres e de minorias étnicas e raciais. De acordo com 

Lorna Rhodes, “como a brutalidade policial e da guerra, a prisão decreta sobre os corpos 

vistos como desviantes uma violência que é camuflada pela posição que ela ocupa como um 

lugar abstrato na imaginação pública” (2001, p. 68), o que leva a uma cumplicidade ou, como 

a autora coloca, a uma intimidade compulsiva da sociedade civil com os termos da lógica 

prisional. Na maioria das vezes, Pete Brook afirma, esquecemo-nos de que o encarceramento 

em massa é um problema criado pelo homem e que, precisamente por isso, pode ser 

combatido (2014, s/p). As questões que o rodeiam são inúmeras: penas longas, ausência de 

programas de reabilitação e educação, de saúde física e mental, o crescente encarceramento 

de jovens e, por outro lado, o envelhecimento em prisões, as adversidades enfrentadas pelas 

                                                
47

 Em alguns países, como a França, por exemplo, existem leis que proíbem que reclusos sejam fotografados. 

Em outros casos, caso a lei permita que sejam fotografados, além de assinarem os termos de concessão de 

imagem, os rostos devem ser desfocados ou uma tarja preta deve ser usada sobre os olhos para impedir a 

identificação.  
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mulheres e crianças com elas encarceradas, o impacto do encarceramento nas famílias, a 

violência da punição etc.  

O que sabemos, afinal, sobre prisões? Será que a fotografia ajuda-nos a conhecer a 

prisão? O que ela nos diz sobre as pessoas que a habitam e sobre como a habitam? O que 

comunicam sobre a experiência do cárcere? 

 Em oposição a um olhar que percebe a fotografia de prisão como uma imagem que 

nunca estará perto da realidade – é claro que não é possível fotografar a sensação do 

confinamento, a solidão, os cheiros, os sons; independente de quão poderosa possa ser a 

imagem, será sempre impossível transmitir todas as dimensões inerentes à prisão – podemos, 

porventura, argumentar a favor de uma compreensão da prática fotográfica que documenta, 

ou melhor, que evoca a vida em prisões a partir de seu valor produtivo, que é trazer à tona 

imagens que de outra forma não seriam vistas. Tais imagens podem, inclusive, funcionar 

como um contraponto àquelas imagens estereotipadas de prisão – o arame farpado, as 

fechaduras, as mãos por detrás das grades e os prisioneiros reduzidos a silhuetas, sempre 

anônimas –, acumuladas nos bancos de imagens e que fomentam um imaginário da prisão 

como máquina de punição onde o ser humano encontra-se totalmente ausente. 

Se a fotografia não consiste nem na reprodução objetiva de uma realidade externa nem numa 

construção subjetiva exclusiva do fotógrafo, mas sim no registro de uma relação 

compartilhada entre fotógrafo e sujeito fotografado, como também, dos significados culturais 

criados entre ambos em um contexto específico, como pensar, então, outros modos de ver a 

prisão para além de sua representação como um espaço sempre à beira da violência?  

 Em entrevista à Pete Brook (2009), o fotógrafo americano Stephen Tourlentes, autor 

de Of lenght and measures (2007), um projeto que, a partir de imagens noturnas de paisagens 

prisionais oferece uma reflexão sobre a onipresença e o isolamento espacial das prisões (Fig. 

54) afirma: “às vezes, a interpretação de um artista pode tocar num nervo diferente e, caso 

este tenha sorte, o trabalho pode reverberar por mais tempo do que o ciclo de notícias típicas” 

(2009, apud BROOK, 2009, s/p).  
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Figura 54. “Rawlins, Wyoming State Death House Prison ”, Stephen Tourlentes, 2007. 

Fonte: <http://www.tourlentes.com/Stephen_Tourlentes_Web_site/Home.html> 

Acesso em: 22 de Fevereiro de 2015 

 

 

 Ora, ainda que, como mencionamos anteriormente, fotógrafos que adentram espaços 

prisionais operem no interior da tensão prisão/visualidade, e que imagens aí produzidas 

possam tornar-se cúmplices da já existente e sobrecarregada visibilidade que recai sobre o 

sujeito prisional, a fotografia contemporânea tem apresentado novas leituras sobre a 

experiência de cárcere que caminham na contramão da “magia” prisional e, principalmente, 

da política visual midiática que alimenta repetidamente o mito carceral, no qual, o Outro 

criminal é sempre definido e apresentado nos termos do animalesco e do monstruoso.  

 Pete Brook adverte que a fotografia contemporânea de prisão não pode ser encarada 

como um “gênero (…) devido à vasta quantidade de temas e diferentes usos” (2011, s/p). 

Realmente, os engajamentos estéticos são dos mais variados. De um lado, fotógrafos que 

seguem uma linha mais documental, como é o caso dos pioneiros da fotografia de prisão nos 

anos 1970, 80 e 90, como Danny Lyon em Conversations with the dead (1967), Jean Gaumy 

em Les Incarcerés (1983), Ethan Hoffman em Concrete Mama: prison profiles from Walla 

Walla (1986), Jane Evelyn Atwood em Too much time (1990-2000) e o brasileiro André 
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Cypriano em Caldeirão do Diabo (1994); e outros projetos mais artísticos e conceituais como 

Cicatriz (1996) de Rosângela Rennó e One big self: prisoners of Louisiana (1998) de 

Deborah Luster. Outros projetos como Zellen (2006), de Jürgen Chill, P.I. (2006-2009), de 

Nico Bick e Envoi (2003), de Danilo Murru, mobilizam um modo mais técnico de 

visualização do espaço prisional. Projetos mais colaborativos entre fotógrafos e reclusos 

podem também ser mencionados: Die Vier Hoeke: the four corners (2004), de Mikhael 

Subotzy e Temps Morts (2008), de Mohamed Bourouissa. E, finalmente, o corpo de projetos 

que surge após as denúncias de tortura em Guantanamo Bay e Abu Ghraib, e aqui podemos 

mencionar o trabalho de Edmund Clark intitulado Guantanamo: if the lights go out (2002); e 

outros projetos que dialogam com questões relacionadas à memória política como é o caso da 

série da argentina Paula Luttringer intitulada The wailing of the walls (1996).  

 

 

 

Figura 55. “S/título (braços com mãos), da Série Cicatriz ”, Rosângela Rennó, 1996 
Fonte: <http://www.rosangelarenno.com.br/obras/view/57/4> 

Acesso em: 22 de Fevereiro de 2015 
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Figura 56. “S/título, da Série Envoi”, Danilo Murru, 2003 

Fonte: <http://www.danilomurru.com/projects/envoi> 

Acesso em: 22 de Fevereiro de 2015 

 

 

Figura 57. “Corridor, Pollsmoor Maximum Security Prison. ”, Mikhaek Subotsky, 2004 

Fonte: <https://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=24KL53ZYJ36> 

Acesso em: 22 de Fevereiro de 2015 
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Ora, apesar de cada projeto fotográfico em prisões apresentar níveis diferentes de 

engajamento e de escolhas estéticas que devem ser percebidos de acordo com os seus 

singulares contextos de produção e em relação às identidades políticas por eles mobilizadas, 

há uma preocupação entre esses fotógrafos em adotar uma postura crítica face à política de 

desumanização e violência efetuada pela prisão, sendo os temas mais recorrentes a 

interrogação da arquitetura prisional e a representação do corpo prisional.  

 No que concerne ao primeiro ponto, a representação da arquitetura prisional, lugar de 

destaque de muitos desses projetos, ainda que a figura humana se encontre totalmente ausente 

nessas imagens e que o foco recaia naquilo que Nico Bick (2009) denomina de funcionalidade 

e tipologia do confinamento, a representação de determinados espaços prisionais como as 

celas dos reclusos, os espaços de convívio e de visitação, como também os espaços de 

controle e isolamento, permite-nos olhar a máquina prisional não somente como um lugar 

asséptico, destituído de humanidade. Perante a despersonalização do sujeito efetuada pela 

prisão, imagens que representam o modo pelo qual os reclusos ocupam o espaço, dão-nos 

acesso a um lado humano que é, constantemente, suprimido pela máquina prisional.  

 As imagens da série Zellen (Alemanha, 2006) de Jürgen Chill, que em 2007 ganhou o 

primeiro lugar do European Architectural Photography Prize na categoria de Favourite 

Places, são exemplo disso. As fotografias de Chill dão-nos acesso às celas de reclusos de uma 

prisão alemã a partir de uma perspectiva única. Vistas de cima, cada imagem é o resultado de 

uma colagem de mais de cem fotografias capturadas por uma câmera presa a um boom
48

. O 

interessante, contudo, reside não em tal perspectiva diferenciada, mas precisamente naquilo 

que a câmera registra: a personalização de cada cela prisional, a sua reinvenção de acordo 

com o gosto e necessidade do recluso. Os panos coloridos, os rádios e televisões, as 

escrivaninhas e livros, a máquina de café, a fruta, os retratos e quadros pendurados nas 

paredes, todos esses elementos retratados por Chill demonstram a resistência dos prisioneiros 

às duras e assépticas condições da prisão, comunicando ao espetador que esses são, também, 

espaços de individualidade. Jürgen Chill explica:  

 

É a combinação de artigos pessoais e funcionais em um pequeno espaço. Em primeiro lugar, a 

cela deve conter todas as funções de uma casa: quarto, banheiro, sala de estar, despensa e, por 

                                                
48

 Boom é uma espécie de tripé geralmente usado no cinema para suspender microfones acima da cabeça.  
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vezes, uma cozinha. Em seguida, o prisioneiro combina tudo isso com seus bens pessoais e cria 

o seu espaço privado em apenas 8 metros quadrados. Como é que uma pessoa consegue pôr, 

em um espaço tão pequeno, todos os seus itens pessoais de modo a manter as suas funções 

básicas. E tal disposição mantém-se durante anos. As minhas fotografias tentam, desse modo, 

conseguir uma imagem de pessoas individuais sem nunca mostrá-las. O lugar favorito de uma 

pessoa é um lugar que pode ser escolhido livremente. A liberdade é o pressuposto para isso. 

No entanto, ela não é concedida a todos. Os prisioneiros devem adaptar-se para criar o seu 

próprio lugar. É isso que me interessa (2006, s/p). 
 

 

Figura 58. “Zellen”, Jürgen Chill, 2006. 

Fonte: <http://www.juergenchill.com/bilder/photography/zellen/z_01.htm> 

Acesso em: 22 de Fevereiro de 2015 
 

 

 Assim, ainda que nas imagens de Chill a figura humana se encontre totalmente 

ausente, é a singularidade de cada cela, a disposição individual dos móveis e objetos, que nos 

traz à visão uma população prisional heterogênea, algo que, necessariamente, contraria a 

percepção do prisioneiro como categoria homogênea e monolítica. 

 Por conseguinte, em Hautes Surveillances (2004), Mathieu Pernot restringe as suas 

imagens à arquitetura prisional como uma resposta à invisibilidade da população reclusória. 

Ao fotografar somente a arquitetura prisional, Pernot problematiza as barreiras impostas, por 

um lado, pela prisão, no que concerne à proibição de interação com os prisioneiros e, por 
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outro, pela própria fotografia, incapaz que é de fornecer uma leitura completa da experiência 

do confinamento. O olhar do fotógrafo é frio, quase clínico. Ele explica:  

 

Eu queria, em termos de forma, ir contra a fotografia humanista que, como sabemos, tende a 

subjetivar e dramatizar esse tipo de lugares. Não queria questionar a minha perspectiva sobre o 

espaço, mas questionar o próprio espaço em si (…). São fotografias feitas com menor 

intervenção possível, mesmo que tenha feito escolhas no enquadramento, na luz, no tipo de 

câmera (PERNOT, 2008, s/p apud PERIER, 2008, p. 180).  
 

 De certo modo, tais imagens subvertem o projeto panóptico inerente à organização do 

espaço prisional, esse modo permanente de visibilidade que ele gera sobre o sujeito prisional. 

E se, paradoxalmente, o recluso vive sob constante vigilância, para a sociedade em geral, ele 

é invisível, olhado sempre a partir do patológico: 

 

O panóptico é um modelo utópico da arquitetura, com o objetivo de estabelecer o controle 

absoluto através do olhar. O olho tornou-se o órgão central do poder, controle e punição. 

Embora o modelo de Bentham não ter sido aplicado diretamente, as prisões herdaram a ideia 

desse modelo. Para além disso, devido à proibição de fotografar os prisioneiros, o que me 

interessava era a questão da sua invisibilidade. O tempo de prisão significa a privação da 

liberdade, mas também a desapropriação da autoimagem do prisioneiro. Aos olhos da 

sociedade, o prisioneiro não existe, ele não é mais visível. Embora isso possa parecer ambíguo 

no contexto do trabalho de um fotógrafo, eu queria mostrar essa invisibilidade (PERNOT, 

2004, s/p, apud CHEVAL, 2002 s/p). 
 

 Pernot entrelaça Hautes surveillances a outra série que intitula Les Hurleurs (2001-

2004). Nos retratos de Les Hurleurs, tirados em Barcelon e Avignon, vemos homens, 

mulheres e crianças que tentam, gritando do lado de fora da prisão, comunicar-se com os 

presos. Seus gritos e expressão, a cor desbotada das imagens, contrastam com a frieza, o 

vazio e cinzento das imagens do interior da prisão em Hautes surveillances. Parece que 

estamos perante uma coreografia involuntária. Uma mulher grita, com uma criança ao colo. 

Um menino posiciona as mãos perto da boca como se fosse um cone para amplificar a sua 

voz. Cada personagem parece declamar um poema trágico e o gritar parece ir além do seu 

aspeto prático, que é o de facilitar a comunicação entre os presos e seus familiares, para 

ganhar um contorno de resistência à violência prisional, à imposição da separação. Esses que 

gritam são, também, vítimas da prisão, do abandono e solidão que ela gera. Ao fotografá-los, 

Pernot restaura toda uma rede de relações e resiste à percepção da prisão como um espaço 
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fechado e separado da sociedade. Ainda que não vejamos os reclusos, podemos imaginar, a 

partir de seus familiares, as suas vidas, os seus rostos e a dor do confinamento (Figs. 60, 61). 

 

Figura 59. “Hautes Surveillances”, Mathieu Pernot, 2004. 

Fonte: <http://conflits.revues.org/docannexe/image/12913/img-1.jpg> 

Acesso em: 22 de Fevereiro de 2015 

 

 

 

Figura 60. “Giovanni”, Mathieu Pernot, 2001 

Fonte: <http://conflits.revues.org/docannexe/image/12913/img-1.jpg> 

Acesso em: 22 de Fevereiro de 2015 

http://conflits.revues.org/docannexe/image/12913/img-1.jpg
http://conflits.revues.org/docannexe/image/12913/img-1.jpg
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Figura 61. “Enriqueta”, Mathieu Pernot, 2003 

Fonte: <http://conflits.revues.org/docannexe/image/12913/img-1.jpg> 

Acesso em: 22 de Fevereiro de 2015 

 

 

 

 Por conseguinte, outro conjunto de fotógrafos, perante o feito de desumanização dos 

reclusos fomentado pela rigidez do sistema prisional e, em alguns países, pela promoção de 

novas tecnologias de contenção, dirige o seu olhar aos sujeitos prisionais.  

 Se, por um lado, percebe-se na linha de uma fotografia documental, o foco na sujeição 

disciplinar no nível do corpo em uma clara tentativa de se criar representações do sofrimento 

que sobre ele recai, como é o caso do Too much time (1990-2004), de Jane Evelyn Atwood, 

outros projetos fotográficos destacam-se por dirigir o olhar às diversas e conflitantes formas 

da resistência desse mesmo corpo à máquina prisional, levantando complexas questões não só 

sobre identidade, representação, agência e poder, mas também sobre o fazer fotográfico e os 

processos de negociação e colaboração que o envolvem. Por outro lado, um projeto como 

Cicatriz (1996) da brasileira Rosângela Rennó é exemplo de um engajamento artístico com o 

arquivo prisional e com o modo pelo qual a antropologia criminal contribuiu para a criação de 

identidades e corpos vistos como desviantes e patológicos. 

 Too much time da estadunidense Jane Evelyn Atwood, realizado ao longo de 10 anos 

em 40 prisões femininas europeias e norte-americanas entre 1990 e 2000. Além, é claro, do 

http://conflits.revues.org/docannexe/image/12913/img-1.jpg
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envolvimento intenso de Atwood com o tema, esse é um projeto pioneiro por ter como foco a 

dura realidade das cadeias femininas, quando a prisão é normativamente visualizada como um 

lugar masculino.  

Apesar das circunstâncias que levaram as mulheres fotografadas por Atwood à prisão 

serem das mais diversas, a fotógrafa identifica um denominador comum nas histórias das 

mulheres que fotografou, sugerindo como as estruturas patriarcais e as decorrentes formas de 

punição e violência sobe as mulheres manifestam-se tanto no espaço doméstico, quanto no 

espaço público, ou seja, nas prisões: 

 

Quase todas as mulheres que conheci na prisão foram presas por causa de um homem. Elas 

estavam cumprindo pena por algo que ele tinha feito. Elas foram abusadas não apenas pela 

pobreza e vidas familiares totalmente destruídas, backgrounds semelhantes a de muitos 

homens encarcerados, mas diferentemente deles, durante anos, às vezes durante vidas inteiras, 

elas sofreram algum tipo de abuso físico e sexual nas mãos de homens (ATWOOD, 2000, 

apud BROOK, 2009, s/p).  
 

 

 Em preto e branco, as imagens de Atwood oscilam entre as duas realidades: a do 

espaço e a dos corpos encarcerados. Os enquadramentos quase matemáticos refletem a rígida 

e violenta disciplina imposta ao corpo feminino por instituições fundamentalmente dirigidas, 

como sugerem as imagens de Atwood, por agentes masculinos. Em uma das imagens (Fig. 

62) tirada na prisão de Perm, na Rússia, vemos mulheres em gaiolas apanhando banhos de sol 

e vigiadas por um agente correcional armado. Em outra imagem extremamente chocante, 

tirada numa prisão da antiga Tchecoslováquia, vemos braços e pulsos cortados, como 

resultado de tentativas de suicídio e de automutilações regulares; um problema, como Angela 

Davis (2003) assinala, muito comum entre mulheres encarceradas. Se tal imagem nos 

transmite, por um lado, a sensação de que essas mulheres são extremamente oprimidas pelo 

ambiente prisional, por outro, parece-nos que a única forma que elas têm de reclamarem para 

si um sentido de subjetividade e, inclusive, de controle de seus corpos e vidas; é através da 

automutilação, como se, só assim, a dor emocional pudesse ser expressa.  

 Atwood captura, ainda, a brutalidade de duas outras situações – uma mulher algemada 

durante o trabalho de parto e outra no exame ginecológico –, um ato desumano e degradante. 

Em outras imagens, vemos corpos femininos nus, atirados ao chão e ensanguentados, 

forçados por agentes correcionais à medicalização (Figs. 63, 65). 
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Figura 62. “Sem título”, Jane Evelyn Atwood 

Fonte:<http://prisonphotography.org/2009/10/07/women-behind-bars-jane-evelyn-atwoods-too-much-time/>.  Acesso 

em: 22 de Fevereiro de 2015 
 

 

Figura 63. “Sem título”, Jane Evelyn Atwood, 1998 

Fonte:<http://prisonphotography.org/2009/10/07/women-behind-bars-jane-evelyn-atwoods-too-much-time/>.    Acesso 

em: 22 de Fevereiro de 2015 
 

 

http://prisonphotography.org/2009/10/07/women-behind-bars-jane-evelyn-atwoods-too-much-time/
http://prisonphotography.org/2009/10/07/women-behind-bars-jane-evelyn-atwoods-too-
http://prisonphotography.org/2009/10/07/women-behind-bars-jane-evelyn-atwoods-too-
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Figura 64. “Sem título”, Jane Evelyn Atwood, 1998 

Fonte:<http://prisonphotography.org/2009/10/07/women-behind-bars-jane-evelyn-atwoods-too-much-time/>.   

Acesso em: 22 de Fevereiro de 2015 
 

Figura 65. “Sem título”, Jane Evelyn Atwood, 1998 

Fonte:<http://prisonphotography.org/2009/10/07/women-behind-bars-jane-evelyn-atwoods-too-much-time/>.   

Acesso em: 22 de Fevereiro de 2015 
 

 Ora, ainda que Too much time seja pioneiro, na medida em que coloca em xeque a 

violenta disciplina que afeta a lógica prisional feminina, não deixa de levantar uma questão 

bastante complexa que tem a ver com a violência e comodificação do trauma do Outro 

(SONTAG, 2003); lugar importante para pensar não apenas as imagens de Atwood, como as 

de outros fotógrafos de prisão, por exemplo, como Julie Remy em Chambre Noire (Guiné, 

http://prisonphotography.org/2009/10/07/women-behind-bars-jane-evelyn-atwoods-too-
http://prisonphotography.org/2009/10/07/women-behind-bars-jane-evelyn-atwoods-too-
http://prisonphotography.org/2009/10/07/women-behind-bars-jane-evelyn-atwoods-too-
http://prisonphotography.org/2009/10/07/women-behind-bars-jane-evelyn-atwoods-too-
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2008), e Donald Weber em Interrogations (Ucrânia, 2010), em que a sujeição e a violência 

prisional torna-se o foco do trabalho e muito pouco da agência dos sujeitos fotografados nos é 

transmitido.  

 Donald Weber, por exemplo, com Interrogations (2010), projeto composto por 54 

retratos tirados em postos policiais da Ucrânia e que documenta sessões de interrogatório com 

suspeitos criminais, faz-nos, inevitavelmente, pensar no modo pelo qual o fotógrafo se torna, 

ou não, cúmplice da violência retratada.  

 Weber passou meses construindo um relacionamento com o departamento policial:  

 

A princípio raramente fotografei porque percebi que a polícia estava retraída, agindo de forma 

comportada. Como eu tenho muita paciência, ia para lá apenas para ficar sentado das 9horas da 

manhã até ao final de tarde. Esperava. Com o tempo, a Polícia deixou de tentar “encenar” e 

começou, simplesmente, a fazer o seu trabalho, o que me permitiu fazer o meu. Demorou uns 

meses, mas consegui. Vi algumas coisas muito terríveis e, durante todo o processo, senti-me 

bastante perturbado. Mas acredito que não sou um juíz dos crimes dos interrogados nem dos 

métodos da política. Não estava lá para intervir no processo: isso seria trair a confiança que 

estebeleci com a polícia durante anos. O trabalho tem esse formato porque não estava 

interessado na violência física, mas na violência psicológica com a qual nós, humanos, 

parecemos ter afinidade. Observar os métodos não foi agradável. Humilhação, violência, 

degradação (…). Esse documento mostra o ser humano na sua condição mais vulnerável e 

cruel. Essa série poderia ser facilmente julgada na linha da fotografia de guerra que é 

constantemente criticada por não fazer nada, por não intervir. O que eu vi foi um processo; 

podemos não concordar com ele, mas é um processo que vem de uma longa história da 

humanidade: a confissão. (WEBER, 2010, s/p, apud PHANTALL, 2010, s/p).  

 
 

Figura 66. “Interrogation”, Donald Weber, 2010 

Fonte: <https://www.lensculture.com/articles/donald-weber-interrogations>. 

Acesso: 25 de Fevereiro de 201 

https://www.lensculture.com/articles/donald-weber-interrogations
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 Os retratos de Weber, que inclusive ganharam o prémio do World Press Photo na 

categoria Portraits em 2012, são, sem a menor dúvida, chocantes: um jovem de 16 anos, com 

palavras rabiscadas em sua testa com tinta preta, onde se lê “imbecil”, soluça, humilhado 

(Fig. 66); uma mulher, apavorada e com o corpo encolhido, tenta defender-se de uma arma 

que lhe é apontada à cabeça.  

 Não é minha intenção analisar com profundidade o trabalho de Weber, mas levantar a 

questão ética que o envolve. Como nos retratos de Atwood, da mulher algemada enquanto dá 

a luz e da mulher forçada à medicalização (Fig. 65), somos forçosamente levados a perguntar-

nos se, em algum momento, essas mulheres, tal como os suspeitos de Weber, permitiram ser 

fotografados. Até que ponto vai o desejo do fotógrafo? Será que algum termo de 

consentimento de imagem foi assinada pelos sujeitos fotografados por Weber e Atwood? E, 

se sim, em que circunstâncias?  

 O que pode estar em jogo nesses projetos é a apropriação do corpo encarcerado e sua 

consequente objetificação ao serviço de narrativas políticas que, apesar de assumirem uma 

atitude de resistência ou denúncia de determinada realidade, não deixam de ser problemáticas. 

Se nos remetermos à Sontag (2004) e à afirmação de que “o ato de fotografar é mais do que 

uma observação passiva (…), é um modo de (…) estimular o que estiver acontecendo a 

continuar a acontecer” (2004, p. 22-23), não podemos deixar de questionar se os fotógrafos 

acima mencionados, em suas representações da violência prisional, não se tornam cúmplices 

da violência que pretendiam criticar em primeiro lugar.  

 Sontag (2004) trata essa questão ao refletir sobre o que chama de “iconografias do 

sofrimento”. Em determinado momento de Regarding the pain of others, Sontag questiona: 

“qual é o sentido em exibir tais imagens? Despertar indignação? (…) Será que elas nos 

ensinam alguma coisa?” (2003, p. 75).  

 Para a autora, o que determina a possibilidade de ser moralmente afetado por uma 

imagem é a existência de uma consciência política apropriada. Nesse sentido, “as fotos 

podem afligir e afligem” (SONTAG, 2004, p. 126). Contudo, segundo Sontag, a imagem não 

é capaz de gerar uma interpretação, a não ser, quando acompanhada de uma narrativa ou 

leganda que faça ao espetador ir para além do significado imediato dado pela imagem; algo 

que é feito, por exemplo, por Atwood, que alia as suas imagens a textos críticos sobre a 
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realidade prisional feminina. Mas, se como Sharon Sliwinsky assevera, “olhar para esse tipo 

de fotografias significa tornarmo-nos culpados pelo apagamento da singularidade do outro” 

(2004, p. 153), de que modo é que não só o fotógrafo, mas o espetador também, se tornam 

cúmplices da violência retratada? 

 Para Butler (2007) é insuficiente dizer que a fotografia não pode, isoladamente, gerar 

uma interpretação. Tal como Sontag (2004), até certo ponto, Butler defende que a exibição de 

fotografias, aliadas às legendas e comentários relativos à história de sua produção, publicação 

e recepção, pode ser um modo de “ir contra à violência que constituiu a cena original da 

fotografada” (2007, p. 966).  

 Permanece, no entanto, a questão da objetificação da dor do Outro.  

 Elisabeth Dauphinée (2007) aborda essa questão a partir dos vários lugares atribuídos 

ou negados ao sujeito fotografado no momento de produção da imagem. Para a autora, 

devemos problematizar de forma cuidadosa as especificidades daquilo a que se chama dor. 

Isso porque as fronteiras entre o sujeito em sofrimento, aquele que perpetua a dor e aquele 

que, por sua vez, percebe tal dor como testemunha (fotógrafo ou espetador) não são assim tão 

claras. Ao olhar para as imagens de Weber, pergunto-me sobre os sujeitos lá representados. 

Parece-me, como afirmaria Feldman (2005), que eles tornam-se despersonalizados, 

transformados que são em corporealidades anônimas, corpos virtuais, nunca pessoas capazes 

de discurso. É claro que uma abordagem como essa, que assume de antemão que práticas de 

visualização de eventos de violência necessariamente fetichizam o sofrimento, pode 

distanciar-nos do tema que esses fotógrafos pretendem abordar: a opressão, a violência, o 

poder. Susie Linfield (2010), por exemplo, em The cruel radiance: photography and political 

violence, apesar de reconhecer as falhas da fotografia quando se trata de explicar as 

complexidades das histórias que apresenta, defende que a imagem, desde que contextualizada, 

pode fornecer insights importantes para a opressão política e do sofrimento físico. Para a 

autora, é crucial deslocarmos a crítica da superficialidade fotográfica para que realmente 

possamos problematizar o significado de crueldade que nos é trazida por determinadas 

imagens. É importante, afirma Linfield (2010), experienciarmos (to experience) a fotografia 

enquanto simultaneamente analisarmos as reações e emoções que advêm de tal experiência. 

As respostas às questões que nos são colocadas por essas imagens,  
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não encontram-se nelas, mas em nós mesmos. Fotógrafos são responsáveis pela ética do 

mostrar, mas nós somos responsáveis pela ética de ver. Isso exige transformar a nossa relação 

de passividade para com a fotografia, para uma relação de criatividade e colaboração 

(LINFIELD, 2010, p. 47).  

 

 Tal discussão é relevante para pensarmos não só as imagens de Weber e Atwood, mas 

também uma série de outras imagens que têm como foco o corpo prisional. Quando, ao 

olharmos determinadas imagens, somos confrontados com cenas desconfortáveis, abusivas 

até, é inevitável pensarmos que, de certo modo, o fotógrafo foi cúmplice de tais eventos. No 

entanto, acredito, na linha de Linfield (2010), que o importante é não distanciarmo-nos de tais 

imagens e concentrarmo-nos mais no sujeito retratado do que apenas no ato fotográfico em si. 

Assim, ao visualizarmos, por exemplo, os sujeitos fotografados por Weber, naqueles espaços 

vazios, com os seus rostos cheios de terror e resignação, totalmente vulneráveis, torna-se 

possível imaginarmos, nem que seja por um só momento, a brutalidade do poder estatal e o 

modo irrestrito pelo qual ele funciona. Como afirma Weber,  

 

interrogatórios são sobre manipulação e desespero, consistem em atos de tortura psicológica 

extremamente violentos, independente do lugar onde acontecem. Não podemos continuar a 

negar a realidade das coisas, ainda que seja escondido ao público em geral. Esse trabalho 

interroga os interrogadores (2010, apud PHANTALL, 2010, s/p).  

 

 Olhemos, agora, para outros modos de engajamento, mais ativos e colaborativos, com 

a população prisional. Nessa linha, três projetos destacam-se: Prison landscapes (2013), de 

Alyse Emdur, Supplication (2011), de Kristin Wilkins e One big self: Prisoners of Lousiana 

(1998), de Deborah Luster.  

 Em 2005, Alyse Emdur encontrou uma fotografia sua que retratava uma visita que fez 

a seu irmão mais velho na prisão quando tinha cinco anos de idade; algo que causou certa 

confusão devido ao cenário tropical que servia de pano de fundo para o retrato. Segundo 

Alyse Emdur, esses cantos coloridos das salas de visitas das prisões são análogos aos estúdios 

comerciais: “se você não está familiarizado com prisões, você pode pensar que estas são fotos 

de bailes ou que foram feitas em centros comunitários. São muito ambíguas” (2013, apud, 

BROOK, 2013, s/p).  

 Fascinada com esses espaços e seus cenários idílicos – praias tropicais, cachoeiras, 

montanhas, paisagens urbanas, geralmente pintados por reclusos, Emdur decidiu explorar esse 
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tipo de retratos vistos apenas pelos reclusos e visitantes e que são criados como uma 

estratégia de fuga do espaço prisional e de auto-representação. A partir de sites de namoro e 

de troca de correspondência com presos, Emdur contatou mais de trezentos prisioneiros, de 

várias prisões dos Estados Unidos, convidando-os a enviar os seus retratos.  

 Prison landscapes consiste numa coleção de mais 150 retratos  de reclusos e seus 

visitantes que posam nesses cenários idealizados. Segundo Emdur,  

 

raramente temos a oportunidade de ver a população encarcerada a partir de outra lente que não 

a da criminalidade. Nessas imagens, por um breve momento, detentos e visitantes fingem que 

estão em outro lugar, representam-se a si próprios. As fotografias são dadas aos visitantes 

como presentes para levarem para casa e lembrarem os rostos dos seus entes queridos enquanto 

eles estão presos (2013, s/p).  

 

 

 

Figura 67. ”Newson”, Prison landscapes, 2013 

Fonte: http://www.wired.com/2013/02/prison-portraits-alyse-emdur/ 

Acesso: 26 de Fevereiro de 2015 

 

http://www.wired.com/2013/02/prison-portraits-alyse-emdur/
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Figura 68. ”Newson”, Prison landscapes, 2013 

Fonte: http://www.wired.com/2013/02/prison-portraits-alyse-emdur/ 

Acesso: 26 de Fevereiro de 2015 
 

 

 

 Os administradores prisionais afirmam que a existência de tais cenários servem a fins 

de segurança, já que permitem obscurecer detalhes da prisão que, porventura, poderiam ser 

usados para a fuga de presos. Paradoxalmente, para os prisioneiros, tais cenários fornecem, 

ainda que por breves momentos, um escape do ambiente frio e rígido da prisão. E é aí onde 

reside a ambiguidade de tais imagens pois, como sugere Brook (2013), se por um lado elas 

são fotografias de controle e segurança prisional, por outro, os retratos para os quais os 

reclusos posam nas salas de visita são a única oportunidade que têm para, a partir da imagem, 

se auto-representarem. Nos retratos enviados a Emdur, não estamos diante nem de corpos 

dóceis, fragilizados pela instituição prisional, nem de corpos criminais, reduzidos a um 

mugshot de seus rostos, mas de sujeitos que performam, para a câmera, as suas identidades 

idealizadas, expressando assim, com os seus entes queridos, o seu lugar em um conjunto de 

relações afetivas para além do espaço prisional. Desse modo, a natureza colaborativa de 

Prison landscapes não pode ser esquecida. Reclusos que decidiram envolver-se com o projeto 

de Emdur, doando os seus retratos, escolheram ser vistos como sujeitos singulares e afetivos, 

liberados do estereótipo do tipo criminal.  

  

http://www.wired.com/2013/02/prison-portraits-alyse-emdur/
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 Seguindo, também, uma linha de colaboração com os sujeitos prisionais, estão One 

big self: prisoners of Louisina (1993-2003), de Deborah Luster e Supplication (2013), de 

Kristen Wilkins; projetos que, de modos diferentes, agem na contramão da fotografia 

criminal. 

 Supplication surge como uma resposta de Kristen Wilkins à constante presença de 

mugshots de mulheres encarceradas em jornais locais do Estado de Montana (EUA) e sua 

consequente criminalização. Apresentado em forma de dípticos
49

, Wilkins alia os retratos das 

mulheres que fotografou na Penitenciária de Montana a textos escritos por elas e a imagens de 

paisagens, objetos e lugares afetivos que compõem a memória de cada reclusa fotografada. A 

fotógrafa explica, na apresentação do projeto:  

 

Os retratos agem em oposição ao esperado mugshot, enquanto que o uso de falas dos 

prisioneiros e a imagem de uma paisagem adicionam complexidade às nossas expectativas em 

relação ao criminoso. Os mugshots supostamente servem para documentar pessoas que 

transgridem a lei, mas acabam por criminalizá-los e destituí-los de suas identidades 

(WILKINS, 2013, s/p).  

 

 A intenção de Wilkins é a de “ver e compartilhar o lado humano” (2013, s/p) das 

mulheres que encontrou na Penitenciária de Montana. Como forma de retribuir a sua 

disponibilidade em se deixarem retratar, Wilkins ofereceu-se para fotografar os lugares que 

elas mais sentiam falta – o nascer e pôr do sol, as casas onde viveram, túmulos, lagos, 

montanhas, animais de estimação, objetos.  

 

                                                
49

 Díptico significa a combinação de duas imagens de forma a estabelecer algum tipo de relação de significados 

entre si. 
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Figura 69. “Sem título”, da Série Supplication, Kristen Wilkins, 2013 

Fonte: <http://www.kristenwilkins.com/projects/sup.html> 

Acesso em: 27 de Fevereiro de 2015 

 

 

 

Figura 70. “Sem título”, da Série Supplication, Kristen Wilkins, 2013 

Fonte: <http://www.kristenwilkins.com/projects/sup.html>. 

Acesso em: 27 de Fevereiro de 2015 
 

 

 Tais imagens, aliadas aos retratos das mulheres, refletem não apenas vidas anteriores à 

prisão, mas também, imaginários e desejos que se projetam para além dos seus muros. Em 

uma imagem, uma mulher é retratada com tênis de correr, abraçando os seus joelhos (Fig. 

http://www.kristenwilkins.com/projects/sup.html
http://www.kristenwilkins.com/projects/sup.html
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69). Compondo o díptico, a fotografia de uma corrida aliada à seguinte legenda: “Sou a 

corredora mais veloz da prisão. Eu gostaria de ver a linha de chegada”.  

 Essa restituição de empoderamento e dignidade aos sujeitos prisionais através da 

imagem fotográfica é, também, uma característica forte no trabalho de Deborah Luster. One 

big self: prisioners of Louisiana é composto por mais de mil retratos tirados em inúmeras 

prisões – femininas e masculinas, de máxima e mínima segurança – do Estado de Louisiana 

(EUA), entre 1998 e 2003. A acompanhar as imagens feitas em placas fotográficas de 

alumínio, que em muito lembram o ferrótipo
50

, poemas de C.D. Wright
51

.  

 Luster usou um pano de fundo negro de modo a remover qualquer aspecto moderno da 

prisão. Tal estratégia, aliada à impressão das imagens em placas de metal, com a sua 

tonalidade sépia, antiga, parece inserir os sujeitos fotografados num lugar de tempo incerto. 

Segundo o crítico de arte Doug MacCash, tal tratamento dado por Luster às imagens, sugere 

que “enquanto o resto do mundo está a passar por mudanças tecnológicas e sociais, o 

encarceramento é essencialmente o mesmo de há um século” (2008, s/p).  

 Luster estima ter doado mais de 25.000 retratos a reclusos. Como eles não estavam 

autorizados a ter consigo objetos metálicos pontiagudos, a fotógrafa ofereceu-lhes cópias em 

papel. Segundo a fotógrafa, 

 

eles mostraram-se tão vulneráveis para mim. Não é sempre que você tem um encontro assim. 

Parecia que estavam posando para as pessoas que amavam: seus maridos, esposas, seus filhos. 

As fotografias são pequenas, um pouco maiores do que um cartão postal. Eu queria preservar a 

intimidade dessas fotografias que são muito formais. O que eu estava fotografando era a 

pessoa, não a pessoa na cadeia (LUSTER, 2010, s/p). 

 

 

                                                
50

 O ferrótipo é um processo fotográfico que consiste na criação de uma imagem diretamente sobre  uma chapa 

fina de ferro revestido com um verniz, que é utilizada como suporte para a emulsão fotográfica. Foi bastante 

usado durante as décadas de 1860 e 1870 por ser mais barato e mais leve que os daguerreótipos. 

51
 C. D. Wright é uma poetiza estadunidense. Entre as suas obras mais conhecidas estão Room rented by a single 

woman (1977) e One with others (2010). 
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Figura 71. “L. C. I. W. 64”, Deborah Luster 

Fonte: <http://deborahluster.com/one_big_self#1> 

Acesso em: 27 de Fevereiro de 2015 
 

Figura 72. ”Saint Gabriel”, Deborah Luster, 2000 

Fonte: <http://deborahluster.com/one_big_self#1> 

Acesso em: 27 de Fevereiro de 2015 
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   Figura 73.”L.S.O. 7”, Deborah Luster, 2000 

   Fonte: <http://deborahluster.com/one_big_self#1> 

     Acesso em: 27 de Fevereiro de 2015  
 

Luster define o seu projeto como uma oportunidade para os reclusos apresentarem-se como 

gostariam de ser vistos. Muitos trouxeram para a imagem as únicas coisas que possuíam: 

objetos, mensagens, os seus próprios corpos. Em uma imagem, por exemplo, uma mulher 

escolheu ser fotografada com o seu sapato; outro recluso escreveu a palavra “liberdade” num 

pedaço de papel.  

 As fotos que talvez mais se destaquem em One big self, são aquelas em que Luster 

retrata os prisioneiros em fantasias. Em geral, são imagens de extrema sobriedade, que nos 

interpelam com o seu silêncio e a força da presença dos sujeitos fotografados, da inadequação 

de seus corpos àquele espaço. Músculos salientes e tatuagens não conseguem disfarçar a 

sensação de derrota, rostos e sorrisos ocasionais, tímidos, parecem transmitir arrependimento 

e vulnerabilidade. Até as máscaras não conseguem esconder as biografias difíceis daqueles 

retratados por Luster.  

 É, no entanto, o investimento em torno da própria imagem levado a cabo por cada 

recluso fotografado, como se cada um deles, munidos dos seus objetos afetivos, únicos que 

lhes pertencem e que podem chamar de seus, encenassem a sua tristeza, que torna o trabalho 

relevante para a nossa discussão. Olhando para as fotografias de Luster, por um instante, 

http://deborahluster.com/one_big_self#1
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quase podemos imaginar a dor da privação da liberdade, a luta pela reconquista da identidade 

e o desejo de resistir ao esquecimento, ao anonimato. Se é no corpo onde a disciplina 

prisional se encerra, é a partir dele, também, que se podem imaginar outros espaços, outro 

habitar. 

 Assim, ainda que, raramente, prisões concedam acesso ao seu espaço e habitantes, já 

que sempre existe o risco de uma exposição negativa, isso não significa que artistas e 

fotógrafos que adentram o espaço prisional ajam como uma extensão das autoridades 

prisionais. Acredito que os projetos acima apresentados interrompem qualquer acusação do 

gênero, em parte porque eles exigem que nós, enquanto espectadores, criemos, com os 

sujeitos fotografados, a tal “infraestrutura de sentimento” da qual Gilmore (2007) fala; uma 

infraestrutura que, necessariamente, contorne a desinformação característica dos espaços 

prisionais. Não obstante as suas diferenças conceituais e estéticas, tais imagens, propõem 

outro tipo de entendimento e de visibilidade dos espaços e sujeitos prisionais, não mais 

autorizado pela noção de desvio, nem codificado pelos imperativos do controle.  

 Na linha de André Rouillé (2009), e voltando à discussão tecida ao longo dos tópicos 

anteriores sobre o modo pelo qual a “fotografia-documento” articulou-se aos discursos 

criminais do século XIX, atingindo o seu ápice com a antropologia criminal de Cesare 

Lombroso e, no século XX, com a criminologia de Alphonse Bertillon, podemos dizer que, 

diante dos projetos fotográficos contemporâneos acima apresentados, estamos diante de uma 

importante ruptura no que diz respeito à visualização do corpo encarcerado: de uma 

fotografia-documento, fiel aos preceitos da ciência e da verdade, que visava principalmente a 

exposição total da identidade criminal e suas intenções, agindo no sentido de registrar o seu 

corpo patológico e desviante, passamos para uma fotografia-expressão que vai questionar 

precisamente a possibilidade do registro e da representação do espaço e corpo criminais. Se, 

como André Rouillé salienta, a fotografia-documento reduz o documento à representação, 

negligenciando, desse modo, “todas as infinitas mediações que se inserem entre as coisas e as 

imagens” (2009, p. 136), recusando a estética, o autor e o evento fotográfico, a fotografia-

expressão expressará o evento, sem nunca o representar; elogiará a forma, afirmará a 

individualidade do fotógrafo e dialogará com aquele que fotografa. Segundo Rouillé, 
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passamos de um mundo de substâncias, de coisas e de corpos, para um mundo de 

acontecimentos, incorporais (Idem, p. 137).  

 Como pudemos perceber a partir dos projetos artísticos acima apresentados, não se 

trata mais de “designar constatar, captar, descrever ou registrar” (Idem, p. 163) o corpo 

encarcerado, mas de uma atenção aos problemas inerentes ao processo fotográfico no espaço 

prisional, ou seja, de uma atenção dirigida mais aos eventos do que às coisas. Esse, segundo 

Rouilé, “é o programa da fotografia-expressão, segundo o qual o documento requer uma 

escrita, um formato plenamente assumido por um autor que trabalha a forma, a imagem, a 

escrita fotográfica” (Idem). Há, nas imagens acima apresentadas, como de Deborah Luster, de 

Kristin Wilkins e Mathieu Pernot, uma extrema disponibilidade para o Outro, algo que supõe 

uma perspectiva social, um diálogo com o sujeito fotografado. Há, principalmente, o evento; 

uma noção que permite “afirmar com convicção que fotografar jamais se reduz a registrar 

rigorosamente (...). A fotografia não explica, não interpreta, não comenta” (Idem, p. 206).  

 Tal discussão é de extrema importância para pensar o capítulo que desenvolvo a 

seguir, onde detenho-me no projeto fotográfico que desenvolvi ao longo de um ano em duas 

cadeias femininas, problematizando as experiências que estiveram por detrás de sua 

construção.  
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Capítulo III. 3x4: Corpos, dores e afetos 

 

 

Num cenário global que privilegia a relocação física das prisões para espaços marginais 

da sociedade, afastados dos centros urbanos e residenciais, a Cadeia Civil de Maputo, 

construída entre 1930 e 1940, certamente constitui uma exceção. Se uma das consequências da 

“magia” política, econômica e social gerada pelas prisões é a de tornar invisível aos olhos da 

sociedade a arquitetura da máquina prisional e de ocultar a violência decretada sobre os corpos 

que nela habitam, a Cadeia Civil de Maputo, localizada no coração de um dos bairros mais 

nobres da capital do país, parece operar no sentido inverso de tal “magia”. Longe de ocupar um 

lugar abstrato na imaginação pública, esse edifício que no período mais conturbado da luta 

contra o colonialismo português, entre 1961-1974, albergou prisioneiros políticos da PIDE-

DGS
52

, encerrando nas paredes de suas celas histórias de violência e tortura, estende-se, hoje, 

imponente, por todo um quarteirão do bairro da Sommerchield. Esse “estranho aparelho”, lugar 

da violência ordenada e epítome do tempo de exceção, localizado precisamente ali, no também 

imponente bairro das residências diplomáticas e da elite econômica e política moçambicana. 

Intimidatória, a sua arquitetura parece declarar aos espetadores de fora, as vidas patológicas e 

confusas, sempre invisíveis, daqueles presos no interior, juntamente com a força necessária dos 

responsáveis por mantê-los confinados. Os muros, altos e duros, e as guaritas de vigia à entrada 

da prisão, reforçam, para quem olha de fora, o seu caráter disciplinar, e demonstram a sua 

eficiência enquanto máquina correcional
53

. 

 

*** 

 

São 07:30 da manhã. Toco a campainha da prisão e retiro da mochila a minha 

credencial: único passaporte válido, duramente conquistado após meses de negociações com o 

Serviço Nacional de Prisões (SNAPRI) e assinado pela Ministra da Justiça, que autoriza a 

                                                
52

 PIDE-DGS – Polícia Internacional e de Defesa do Estado-Direção Geral de Segurança – desempenhou tanto 

funções administrativas como funções de repressão e de prevenção criminal. Nas colônias portuguesas, destaca-

se pela desestabilização dos movimentos anti-coloniais, pela prisão arbitrária e tortura de nacionalistas, pela 

repressão de massas e assassínio de líderes. Em Moçambique, Angola e Cabo-Verde, a tortura, nuclear no modus 

operandi da PIDE-DGS, atingiu proporções brutais. 
53

 Em Moçambique é proibido fotografar a fachada de edifícios estatais, incluindo prisões. 
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minha entrada na Cadeia Civil e livre circulação pela ala feminina com uma máquina 

fotográfica, uma Canon 5D.   

Ouço o barulho pesado de correntes e cadeados contra o metal do portão, até que a porta 

se abre, soltando, para fora, um ar quente e abafado. 

- “Bom dia, tenho um encontro marcado com o Sr. Diretor”.  

Apresento a credencial ao guarda prisional, um jovem magro, alto e uniformizado. Ele 

olha-me de cima a baixo e faz-me um sinal para entrar e aguardar.  

Entro num espaço com pouca luz e extremamente quente. O guarda prisional 

desaparece por uma porta à minha direita. Por cima da porta, em uma placa gasta pelo tempo 

está escrito: “Administração”. Do lado esquerdo da porta, uma escada acentua a sensação que 

tenho de estar num espaço subterrâneo. À minha frente, um portão de cor preta barra a 

passagem para um outro espaço que consigo antever pelas grades de ferro do portão, mas que 

não consigo perceber o que é. Do meu lado esquerdo, um corredor aberto, iluminado por uma 

luz amarela, parece dar acesso a outros compartimentos. De onde me encontrava conseguia  

perceber claramente a utilização da primeira sala do corredor, identificada na porta como 

“Permanência”. Apercebo-me, pelo cheiro de comida caseira, estar rodeada de marmitas, várias 

marmitas coloridas, que ocupam grande parte do chão da ante-câmara onde espero o guarda 

prisional. Devem ser marmitas destinadas aos reclusos. Nesse espaço de transição onde me 

encontro, passam por mim indivíduos uniformizados, na sua maioria homens. Imagino que 

sejam os agentes correcionais.  

A campainha toca e, pela porta por onde entrei, um braço entrega mais uma marmita 

que se juntará às outras.  

 

 *** 

 

Sou encaminhada pelo guarda prisional até a sala do Diretor, onde se encontram 

sentados, além do Diretor da prisão, o Comandante-geral da prisão e a Comandante-adjunta, 

responsável especificamente pela ala feminina. Apresento-me e falo um pouco sobre as minhas 

intenções com a pesquisa fotográfica, mas não me dão muita conversa; olham-me com certa 

suspeita e apenas perguntam sobre o tempo de duração da pesquisa. Segundo o Comandante-
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geral, ainda que a credencial me autorize a realizar entrevistas com as reclusas sem a presença 

de um agente correcional, ele mostra-se abertamente contra:  

- “Acho que determinadas presas não devem ser fotografadas nem entrevistadas porque 

não têm clareza nas suas falas e podem constituir um empecilho para a sua pesquisa. Devíamos 

ser nós a escolher as pessoas para a Sra. entrevistar”.  

 Antes que eu possa responder, o Diretor intervém e lembra ao Comandante-Geral da 

importância de seguirem as instruções das instâncias superiores. Faz, contudo, questão de me 

lembrar que “isto é uma cadeia, e a senhorita deve agir segundo as nossas regras, e a mais 

importante é não socializar com as reclusas, pois são criminosas e não cidadãs comuns”.  

 Após esta conversa inicial, onde sou informada do estatuto diferencial das reclusas e 

das regras da prisão – não andar desacompanhada pelo espaço prisional; antes de me dirigir à 

ala feminina, apresentar-me na Permanência
54

 para revista dos meus pertences; manter o 

celular desligado a todo o momento; evitar qualquer envolvimento com as reclusas –, o 

Comandante-Geral oferece-se para fazer uma visita guiada pelo estabelecimento prisional, 

inclusive pela ala masculina; uma visita bastante entusiástica, que, num mesmo gesto, tanto 

revelou, quanto escondeu.  

 

*** 

 

A Cadeia Civil é composta por duas seções: uma masculina e uma pequena secção 

feminina, chamada “ala feminina”.  

A seção masculina encontrava-se dividida por três alas – a ala A, B e C – que partem de 

um pátio central coberto por uma estrutura de vidro colonial que ainda se mantinha intacta, 

ainda que vários tiros tenham sido disparados, perceptíveis pelos pequenos buracos que 

atravessam o vidro. Cada ala continha 14 celas. Em Abril de 2011, três meses após iniciar a 

pesquisa, segundo o Relatório da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique (2012), a Cadeia 

Civil recebia 20 a 30 detidos por dia e havia aproximadamente 470 detidos masculinos numa 

                                                
54

 A “Permanência”, situada ao lado do Gabinete do Comandante, funciona como um posto dos agentes 

correcionais. É lá onde os reclusos e reclusas, ao darem entrada na Cadeia, são cadastrados. Antes de dirigir-me 

para a ala feminina, era lá onde era revistada e deixava o meu bilhete de identidade. Isto durou apenas um mês. 

Já acostumados com a minha presença, muitos guardas prisionais deixavam que eu passasse livremente pela 

Permanência e, na maioria das vezes, não acompanhavam-me até a ala feminina.   



 
 
 
 
 

124 
 
 
 
 
 

prisão cujas celas só suportam de 250 reclusos. Na rápida visita que fiz por essa ala, 

acompanhada pelo Comandante-geral e por quatro guardas correcionais, pude perceber que 

algumas celas tinham colchões, outras só capulanas
55

 a servirem de cama e coberta. A ausência 

de portas nas celas atestava a impossibilidade de privacidade naquele espaço. Dos banheiros, 

emanava um odor forte e desagradável. Pergunto sobre o porquê de tantas garrafas de água 

vazias em um dos compartimentos da ala. Segundo um dos agentes correcionais, a falta de água 

corrente nas celas faz com que os reclusos tenham que, diariamente, recolher água nas torneiras 

no exterior das alas. A falta de iluminação e ventilação, celas superlotadas, crianças de 15, 16 

anos, presas com adultos. Um ambiente velho e decrépito, e aqueles corpos, nus e expostos às 

condições miseráveis de um lugar-limite. Sim, uma certa “nudez” daqueles corpos atestava a 

sua sujeição. Na altura, escrevi no meu caderno: “Olhares cabisbaixos; corpos amontoados e 

doentes, expostos à violência de um espaço insalubre; crianças de semblantes perdidos, 

privadas de qualquer sentimento de segurança; corpos musculosos e tatuados que não 

conseguem esconder a derrota; corpos nus, expostos ao olhar de todos, tanto dos reclusos 

quanto dos agentes e, sim, naquele momento, expostos ao meu olhar. Sou, subitamente, 

invadida por uma sensação imensa de solidão e, principalmente, por uma sensação de culpa por 

estar ali, a “visitar” a sua dor como uma turista. Enquanto olho para esses corpos anônimos, 

não posso negar um certo grau de voyeurismo e, ao mesmo tempo, de vergonha. É urgente 

sair... Urgente pedir desculpas por estar ali, a olhar para o limite das suas vidas, para um 

sofrimento impossível de ser acessado por mim... Em que tempo habitam esses homens?”. 

Peço ao Comandante que me leve a conhecer a ala feminina.  

Retornamos à ante-câmara, essa espécie de “limbo” que separa o lado de fora do lado 

de dentro da prisão. Passamos pelo corredor onde se encontra a Permanência e alguns outros 

gabinetes, e atravessamos um pátio cheio de árvores. Dessa vez, os guardas prisionais não nos 

acompanham. Ao lado de um posto de saúde, uma pequena entrada dá acesso à Permanência da 

ala feminina onde encontramos a Comandante-adjunta, duas agentes correcionais e uma reclusa 

– percebo que é uma reclusa pelo uniforme preto e pela escrita impressa na roupa: “recluso”. 

Ao ver o Comandante, a reclusa baixa a cabeça e diz, “Bom dia, Sr. Comandante”. Logo em 

seguida, a Comandante-adjunta pede a uma das agentes que reúna todas as reclusas.  

                                                
55

 Capulana é um pano típico africano. 
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Entramos e um outro pequeno corredor aberto. Do lado esquerdo do corredor, uma 

mesa de madeira cumprida e alguns bancos
56

. Ouço uma das agentes correcionais gritar: 

“GERAL PERMANÊNCIA”. De repente, como se de um enxame de abelhas se tratasse, 

surgem, a correr e ofegantes, as mulheres, todas vestidas de uniforme preto. Uma ao lado da 

outra, formam uma fila, colocando o corpo em posição de sentido, com as mãos atrás das 

costas. Depois de apresentar-me às reclusas, não como fotógrafa, mas como pesquisadora, diz 

em tom de advertência: “O crime acontece lá fora! Temos que mostrar o que verdadeiramente 

acontece aqui dentro, por isso, vejam lá o que dizem!”.  

O Comandante retira-se e a Comandante-adjunta oferece-se para apresentar-me às 

instalações das reclusas, que o faz de forma minuciosa, mostrando cada canto da cela, os 

banheiros e o refeitório. Parece-me ser um procedimento padrão para as “visitas” carcerárias
57

 

dos delegados do Ministério da Justiça e do Serviço Nacional das Prisões, ou mesmo aqueles 

da Liga dos Direitos Humanos e da Anistia Internacional que, uma vez por ano, visitam as 

prisões para examinarem as suas condições e conduzirem entrevistas com os reclusos.  

As condições na ala feminina da Cadeia Civil são consideravelmente melhores do que 

as da ala masculina. Havia menos reclusas, apenas 17, e as celas são maiores, com cerca de 6 

detidas por celas. Mas, como nas celas masculinas, não havia camas, nem colchões, apenas 

tapetes. A primeira cela é destinada às mulheres doentes, geralmente soropositivas, e a cela três 

destinada às grávidas. No entanto, percebi que tal divisão não era tão rígida pois, meninas 

muito jovens, entre 15 a 17 anos, dividiam a cela com mulheres doentes. 

Cada cela tem um banheiro e, como nas celas masculinas, estava cheia de garrafas de 

água, objetos pessoais e materiais de limpeza. As celas dão de frente para um corredor fechado 

por um muro a céu aberto. No meio do corredor, uma pequena cela sem janelas, chamada de 

“cela disciplinar”. No final do corredor, uma área aberta com um pequeno espaço verde onde 

as mulheres plantam couve, e o refeitório, feito de mesas e bancos de cimento. Na parte traseira 

do refeitório, pedaços de lenha para cozinhar e dois panelões de alumínio.  

                                                
56

 É nesse espaço onde as reclusas se reúnem com os seus representantes legais ou agentes da justiça para 

reverem os seus processos e, aos sábados e domingos, onde rezam na missa com voluntários das igrejas. Foi 

nesse espaço que realizei as entrevistas com as reclusas. 
57

 Para uma análise sobre as chamadas “visitas” carcerárias, ver MINOGUE,2009.  
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Na ala feminina, as mulheres estão autorizadas a ficarem fora das suas celas todos os 

dias porque, segundo a Comandante, as celas são quentíssimas e existem os bebês. Passam a 

maior parte do seu tempo no corredor da ala, onde o sol bate constantemente. À noite, as luzes 

da cela são mantidas acesas e, sob nenhuma circunstância, devem ser apagadas. Às 18 horas as 

celas são fechadas e abertas de manhã às 6 horas. As visitas acontecem às sextas-feiras, das 9 

às 12 horas e, às quintas, se demonstrarem “bom comportamento” têm direito a exercício no 

campo de futebol. Não existem cercas elétricas ou qualquer tipo de equipamento de vigilância 

eletrônica.  

Após a “visita” pelas instalações, a comandante retirou-se e fiquei a sós com as reclusas 

e uma agente correcional no corredor. Uma das reclusas, Sofia
58

, não hesita e pergunta: “Mas, 

essas fotografias que vais fazer, como são? São fotografias das celas? Ou das nossas caras? 

Fazes parte de que Universidade? É para a Liga dos Direitos Humanos?”. Digo-lhe que não sou 

pesquisadora de nenhuma Universidade, que não pertenço a nenhuma instituição estatal e 

muito menos a uma organização não governamental. Digo-lhe que estou ali para ouvir as suas 

histórias e que, se elas quiserem, estou ali para lhes tirar um retrato.  

Sofia esboça um sorriso e diz: - “Então, quero ser a primeira a ser fotografada. Mas, 

antes de fotografares, vais ouvir a minha história”.  

E foi assim que, acompanhada por uma câmera fotográfica, um captador de som e um 

caderno de anotações, dei início à imersão que durou cerca de 8 meses e meio, entre Dezembro 

de 2010 a Setembro de 2011. Com exceção dos sábados e domingos, visitei diariamente, das 

07h-30 às 15h-30, a ala feminina da Cadeia Civil.  

No segundo mês de pesquisa, as reclusas ofereceram-me uma xícara para o chá da 

manhã que tomava com elas. Um dia, passados quatro ou cinco meses, enquanto 

conversávamos no corredor, a agente correcional gritou: “Geral Contagem”. As mulheres 

correram e puseram-se em fila. Era a hora do exercício no pátio. A agente correcional disse o 

nome de cada uma para ver se todas estavam presentes e, no final, gritou: “Camila”.  

Fui contada como reclusa.  

 

*** 
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 Os nomes usados das reclusas usados no texto são fictícios. 
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 Nesse capítulo apresento o processo de produção do projeto 3x4 e exploro os sentidos e 

experiências que estiveram por trás da construção das suas imagens. A partir de um 

posicionamento que articula linguagem fotográfica e etnográfica, e que possibilita uma 

colagem de notas de campo, entrevistas, fotografias e textos teóricos, trago a pluralidade de 

olhares e narrativas que ao longo da pesquisa surgiram sobre o corpo e o cárcere.  

 Antes, contudo, devo ressaltar que 3x4 não surge intencionalmente como uma pesquisa 

fotoetnográfica, mas sim como um projeto artístico que ao longo de sua realização foi 

ganhando contornos etnográficos, desencadeando questões relativas às possíveis colaborações 

entre arte e antropologia. Não existem, portanto, “boas” notas de campo nem textos culturais 

adequados para a interpretação, resultantes de uma atenta e detalhada observação-participante, 

noção caríssima à definição moderna de etnografia. Não existem entrevistas estruturadas, 

apenas conversas dispersas, algumas gravadas e outras não, que se transformaram em pequenas 

notas poéticas, em textos que se foram amarrando a outros textos e leituras feitas ao longo da 

experiência artística. Não existe uma “descrição densa”, no sentido que Clifford Geertz (1978) 

a define, mas sim um documento, altamente fragmentado, de uma comunicação com um 

“outro” que é sempre incompleta e sempre marcada por falhas. Existem, no seu processo de 

produção, tensões e embates de olhares nunca resolvidos. É, por isso, um projeto perpassado 

por exclusões, por vezes, por desafetos e incompreensões. 

 O que guiou a realização de 3x4 desde o seu início foi o que a artista e antropóloga 

vietnamita Trihn-T. Mihn-ha (1991) chama de “falar de perto”; um termo que pode ser 

traduzido para “olhar de perto”: um olhar que evita “olhar para”, ou seja, que evita a 

reprodução das categorias dicotômicas Eu/Elas, Nós/Elas e a conservação de uma posição de 

dominação para quem olha. Acredito que “olhar de perto” aproxima-se de uma política da 

experiência que privilegia o “relacionar-se a”, a experiência falada de corpo a corpo. Assumir 

tal posicionamento significou a construção de um fazer fotográfico que fosse compartilhado e 

colaborativo, e que envolvesse constantes diálogos e negociações com as mulheres 

encarceradas, sem nunca desconsiderar o elemento de coerção que configura a aquisição de 

conhecimento em cenários como o prisional. Assim, 3x4 é feito menos de observações do que 

de um esforço para aprender a ouvir e a olhar de perto. É sobre encontros contingentes e sobre 
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fotografias que evocam uma visão particular desses mesmos encontros, muitos dos quais 

impossíveis de descrever textualmente.  

 No contexto de término da pesquisa e da circulação do 3x4 por alguns circuitos 

expositivos, tanto artísticos como acadêmicos, a percepção de que a minha experiência nas 

prisões femininas surgia como resultado da justaposição entre arte e antropologia, de um certo 

tipo de colaboração entre ambas, tornou-se mais evidente. Dessa colaboração, deparei-me com 

uma série de questões que a imagem, sozinha, não conseguia responder. Não sabia, 

principalmente, o que fazer com os “restos”, essa quantidade imensa de imagens, fotografias e 

vídeos, de textos, notas e conversas, que foram produzidos ao longo do processo criativo. 

Como dar conta desses “excessos” como partes produtivas do encontro artístico, não no sentido 

de criar um texto completo ou uma interpretação total da experiência vivida nas prisões, mas de 

trabalhar as tensões que emergiam entre o material, visual e textual, que havia ficado de fora da 

montagem da exposição 3x4, em exibição em circuitos artísticos.   

Dois convites feitos logo após a primeira exibição do 3x4 no âmbito das Ocupações 

Temporárias
59

 (2011), tornaram esse estar na fronteira entre a arte e a etnografia, entre a 

imagem e o texto, mais evidente. Primeiro, o convite feito pela antropóloga Carla Braga, 

docente da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, 

para falar sobre o processo de produção das imagens do 3x4 em sua disciplina de Métodos e 

Técnicas de Pesquisa em Antropologia. Mais tarde, mais um convite para falar em “território 

antropológico”, dessa vez, no âmbito da disciplina de Antropologia Visual da mesma 

universidade, ministrada pelo cientista social Miguel Prista.  

Afinal, o que havia de etnográfico naquelas fotografias? 

O trânsito entre a arte e a etnografia, num contexto de produção de imagens como o 

prisional, marcado que é pela violência e sofrimento, surgiu naturalmente como a única 

possibilidade de estabelecer um compromisso ético com as mulheres que se deixaram 

fotografar. Tal reflexividade ética permitiu-me focar muito mais na experiência e emoções que 

                                                
59

 Ocupações temporárias tratou-se de um projeto de cultura artística contemporânea com uma forte intervenção 

no espaço público de Maputo. Contou com três edições. 3X4 participou na segunda edição, em 2011. As 

intervenções foram inauguradas no dia em que se assinalavam dez anos sobre o ataque das torres gêmeas de 

Nova Iorque e o tema consistiu em juntar a precariedade, e até a rusticidade das intervenções, ao sentido global 

de perda de segurança associado ao da perda de liberdade e de cidadania que caracterizam as nossas sociedades 

contemporâneas. Para mais informações sobre o projeto, acesse http://ocupacoestemporarias.blogspot.com.br/ 
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advinham do encontro com as mulheres, do que na necessidade de “interpretar” ou de 

“representar”. Porque, afinal, como representar ou fotografar o tempo da prisão e da reclusão? 

Um tempo, sobretudo, sem alívio, monótono, desesperante, impossível de informar 

visualmente. Pode, a fotografia, comunicar a realidade do corpo encarcerado? Se partirmos do 

princípio da irrepresentabilidade da experiência traumática, da sua resistência em ser abarcada 

pela linguagem, como problematizar, a partir da fotografia, a experiência da opressão vivida 

por aqueles corpos, sem deixar de localizá-los, histórica e politicamente? Acredito que os 

possíveis diálogos entre a arte e a antropologia, ainda que cheios de ambiguidades e tensões, 

podem ser um dos caminhos para buscar respostas às tais questões. 

Baseio-me na definição de etnografia que nos é fornecida por Sarah Pink em Doing 

Sensory Ethnography: 

 

etnografia é um processo de criação e representação do conhecimento (sobre a sociedade, a 

cultura e indivíduos) que se baseia nas experiências dos etnógrafos. Não tem a pretensão de 

produzir uma leitura objetiva ou verdadeira da realidade, mas deve procurar oferecer versões das 

experiências da realidade tal como foram vividas pelos etnógrafos, e que sejam leais ao contexto, 

negociações e intersubjetividades envolvidos na produção do conhecimento (2009, p. 8).  

 

 

Assim, partindo de uma noção de etnografia que privilegia a experiência, a evocação e 

o engajamento pessoal, em oposição à interpretação ou representação, e de uma noção de 

fotografia como relação, apresento nesse capítulo, uma colagem de materiais diversos como 

fotografias, notas de campo, entrevistas transformadas em textos poéticos, performando uma 

espécie de escrita feita de retalhos, uma escrita fragmentada que lida, constantemente, com a 

incerteza de um encontro intangível, difícil de localizar. No que concerne às imagens 

mobilizadas ao longo deste capítulo, elas não funcionam a título ilustrativo ou explicativo do 

texto; elas simplesmente visualizam aquilo que a escrita não deu conta de dizer sobre a 

experiência, constituindo essa espécie de “escrita escura” (dark writing) à qual Paul Carter se 

refere:  

 

A escrita escura indica a miríade de possibilidades que teve de ser deixada de fora quando essa 

linha foi escrita (em vez daquela linha). Ela anota reflexões...O conjunto de sombras, a 

organização dos fenômenos ópticos que resistem à luz, a aparência das coisas que sugerem um 

rosto, a profundidade dos corpos que não pode ser disfarçada – todos esses elementos estão sob a 

jurisdição da escrita escura (2008, p. 1, apud COX & WRIGHT, 2012, p. 119). 
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Mas, antes de entrar propriamente no 3x4, ainda que considere que o método deva ser 

olhado de modo performático, ou seja, que ele é construído ao longo do trabalho de campo e da 

escrita, algumas reflexões metodológicas sobre as relações entre arte e antropologia e sobre a 

fotografia como ferramenta de pesquisa devem ser traçadas.  

 

 

3.1. Experimentações: entre a Arte e a Antropologia 

 

É no contexto da crise de autoridade da representação etnográfica, no qual são 

reconhecidas as dimensões éticas, políticas e intersubjetivas que sempre envolveram o encontro 

cultural e a produção de textos etnográficos, que a antropologia passa a refletir sobre modos 

alternativos de representar o diálogo etnográfico e a pluralidade de descrições e interpretações 

dos sujeitos de pesquisa, agora vistos como co-autores dos textos etnográficos (CLIFFORD, 

2002, p. 49). Associadas às tendências pós-modernistas, as chamadas etnografias experimentais 

passam a compartilhar não apenas o postulado da etnografia enquanto “ficção” (GEERTZ, 

1978), “evocação” (TYLER, 1986), “signo” (DUMONT, 1988) ou “alegoria” (CLIFFORD, 

2002), mas de uma preocupação epistemológica que, ao enfatizar o caráter inventivo e criativo 

da escrita etnográfica, reclama para si uma retórica de autoridade que privilegia aspectos tais 

como a reflexividade, o diálogo e a presença, no texto, do etnógrafo. A etnografia passa a ser 

vista como a negociação de uma “visão compartilhada da realidade” entre sujeitos conscientes 

e politizados (CLIFFORD, 2002, p. 50).  

Seguindo uma linha diferenciada dos antropólogos que propõem o dialogismo e a 

reflexividade como fundamentos de uma nova prática antropológica, críticas como Rosalind 

O‟Hanlon (1992), Kamala Visweswaran (1994) e Nirma Puwar (2008), entre outros, 

problematizam o comprometimento das novas linguagens críticas da antropologia com as 

estratégias e práticas políticas do Ocidente, mostrando como “apesar de suas críticas às 

categorias humanistas, as metodologias pós-estruturalistas não se encontram menos propensas 

a desejar o “outro” ou a exoticizar a diferença” (KAPLAN, 1994, p. 144, apud PUWAR, 2008, 

p. 255). Na revisão que fazem da teoria antropológica, O‟Halon e Washbrood (1992) 

denunciam a extrema cegueira da antropologia pós-moderna cristalizada pelo famoso Writing 
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Culture. The poetics and politics of ethnography, editado por Clifford e Marcus (1986), 

mostrando como a idealização antropológica de um espaço livre de contestação e negociação 

entre vozes etnográficas seria, na verdade, o efeito de um relativismo cultural extremo, 

combinado a um entendimento liberal das sociedades pós-coloniais. De forma análoga, a 

antropóloga indiana Kamala Viswesweran (1994), ao recusar qualquer forma de autoridade 

etnográfica, argumenta que a tendência em “ler” a cultura como “textos de performances 

etnográficas” obscurece os jogos de poder que informam o processo de interpretação 

etnográfica, que nunca é transparente ou inocente. Segundo a autora, se da crise da autoridade 

etnográfica emerge um conceito de cultura menos unitário e mais fragmentário, não se pode 

negar que a visão da cultura como “ficção” transforma o “outro” em mero fragmento da 

imaginação antropológica, “des-politizando e des-ontologizando as realidades não ocidentais” 

(VISWESWERAN, 1994, p. 81).  

É no contexto desses debates sobre a autoridade antropológica e de uma crítica 

antropológica limitada a questões de autoria e de textualização do encontro etnográfico,  que 

podemos inserir as recentes discussões sobre as colaborações entre a antropologia e a arte. 

Schneider e Wright, em duas publicações que marcam  tais discussões, nomeadamente 

Appropriations (2006) e Between art and anthropology (2010), ressaltam os modos pelos quais 

a prática artística pode desafiar as convenções antropológicas, na medida em que fornece não 

apenas uma nova ética de colaboração com o “outro”; sugere, também, “novos modos de ver 

[e] novas formas de trabalhar com os materiais visuais” (SCHNEIDER & WRIGHT, 2006, p. 

2010). 

Diálogos e colaborações entre arte e antropologia não são novos e podem ser remetidos 

à relação da etnologia francesa com o surrealismo de 1930 (CLIFFORD, 2002), às 

experimentações inspiradas pelo debate do Writing Culture em 1990 (MARCUS & 

CALZADILLA, 2005) e, mais recentemente, à chamada “virada etnográfica” na arte 

contemporânea, também nos anos 1990 (FOSTER, 1988). Ainda que estas sejam disciplinas 

claramente diferentes, com suas regras e métodos, suas próprias práticas e histórias, instituições 

e academias, um elemento em comum as conecta: “artistas e antropólogos (...) apropriam-se de, 

e representam, outros” (SCHNEIDER & WRIGHT, 2006, p. 26).  
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Na medida em que partilham o mesmo objeto de representação – a alteridade – o 

diálogo e a colaboração entre ambas pode revelar-se como uma oportunidade única para a 

elaboração de estratégias de representação alternativas. Se, por um lado, artistas visuais teêm, 

cada vez mais, mobilizado os métodos de pesquisa antropológicos, principalmente o trabalho 

de campo, como um modo de criar novos enquadramentos dentro dos quais se possam 

posicionar nas apropriações que fazem de “outras” culturas; por outro, no contexto 

antropológico, a prática artística têm desafiado o paradigma realista textual que domina a 

representação antropológica, indo, inclusive, para além do âmbito de uma Antropologia Visual 

que, segundo Schneider, continua sendo uma disciplina baseada em narrativas lineares e 

textuais (2008, p. 172). 

O que pode, então, a antropologia ganhar em suas colaborações com a arte 

contemporânea? Segundo Kiven Strohm (2012), também baseado nos posicionamentos de 

Schneider e Wright (2006),  

 

ao adotar as estratégias visuais da arte contemporânea, estratégias essas não confinadas ou 

sobredeterminadas pelas formas textuais tradicionais de representação, a antropologia é 

convidada a considerar a arte como mais do que um objeto de pesquisa – como algo com o qual 

pensar radicalmente e, espera-se, a partir do qual se expor ao imprevisto e inesperado. (...) a arte 

contemporânea permite, e até mesmo celebra, uma ambiguidade de jogo livre entre texto e 

imagem, discurso e figura; [uma espécie de] resistência estética em relação aos modos 

antropológicos de negar a ambiguidade através da contextualização (STROHM, 2012, p. 111).  
  

Tais justaposições operadas pela arte, entre texto e as múltiplas possibilidades ofertadas 

pelas mídias audiovisuais, a ausência de traduções fáceis, literais, e de contextualizações 

adequadas, ou seja, toda essa ambiguidade própria do trabalho artístico cria tensões produtivas 

entre imagem e texto, e, inclusive entre a própria arte e antropologia. Uma das críticas, por 

exemplo, direcionadas à arte pela antropologia é relativa à incapacidade daquela de 

contextualizar o seu assunto de forma adequada, ou seja, em dar conta do contexto social e 

histórico necessário para a compreensão de uma cultura; uma crítica que, segundo Wright 

(2010), tem como premissa o princípio metodológico do holismo cultural
60

. É claro que, como 

Schneider aponta, existem aqueles  

                                                
60

 O holismo metodológico parte da ideia que, para explicar um fenômeno particular ou individual, deve-se 

analisar esse fenômeno como resultante de um conjunto de ações, de crenças ou de atitudes coletivas. De certo 
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artistas para quem compreender o “outro” não é o seu objetivo, jogando deliberadamente com a 

forma, desprovida de qualquer significado etnográfico específico. As críticas de superficialidade 

e esteticismo são justamente levantadas contra essas abordagens (2006, p. 40).  
 

 Não obstante, continuam Schneider e Wright, a antropologia pode em muito beneficiar-

se de um diálogo com a prática artística, não apenas no que diz respeito ao seu modo de 

contextualização e à justaposição entre texto e imagem, mas também no que concerne à ideia 

de incompletude: esse modo aberto e processual do trabalho artístico que pode encorajar uma 

discussão crítica sobre a tendência da antropologia em produzir textos que, frequentemente, 

geram conclusões forçadas (2010, p. 19-20). A antropologia, afirmam os autores, deve abraçar 

a incompletude como “uma norma positiva para a prática etnográfica”, e percebê-la como um 

“arquivo aberto e contínuo” (Idem, p. 20).  

Por outro lado, um dos fatores que contribuem para a apropriação da antropologia por 

parte dos artistas é, provavelmente, a ênfase que esta dá à subjetividade e reflexividade do 

pesquisador na produção de conhecimento sobre o Outro. A discussão que nos é trazida por 

Hal Foster (1995) sobre a virada etnográfica na arte e a apropriação da reflexividade 

etnográfica pela prática artística contemporânea é de extrema pertinência, inclusive para esse 

capítulo. 

Comecemos primeiro por aquilo que se entende como sendo reflexividade etnográfica. 

Para Judith Okley,  

 

o conhecimento reflexivo do trabalho de campo é adquirido a partir da experiência interior mais 

intangível. Aprendemos não só através do movimento, mas através do corpo e de todo o nosso 

ser em uma prática total (1992, p. 16).  
 

Uma das estratégias de representação etnográfica tem sido, portanto, a adoção da 

autobiografia como um modo de estabelecer a conexão entre a história do pesquisador e o 

encontro inter-cultural, e de legitimar o que Okely (1992) chama de “antropologia pessoal”; 

noção profundamente ligada à de reflexividade e à ideia de que o conhecimento deriva do 

                                                                                                                                                   
modo, o holismo metodológico não valoriza o indivíduo, situando-o mais como um elemento dentro de uma 

estrutura social que orienta e explica a sua ação (DUARTE, 2012). 
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envolvimento prático e sensual. A autobiografia, segundo Pelias, “permite que você use a si 

mesmo para chegar à cultura” (2004, p. 372).  

Ora, um dos problemas frequentemente associados à reflexividade e à etnografia, alguns 

já anteriormente mencionados no início desse tópico, é que, como retórica de autoridade da 

antropologia e práticas artísticas, ambas colocam o etnógrafo e o artista no centro da análise, ou 

seja, a experiência pessoal é colocada em uma espécie de pedestal enquanto que “nas margens 

conserva-se um romanticismo do outro” (FOSTER, 1998, p. 186). Viswesweran (1994) 

lembra-nos, nesse sentido, da importância de questionarmo-nos sobre a relevância das 

etnografias experimentais para o Outro. Isso porque, como já mencionamos acima, através da 

tendência reflexiva da antropologia e sua ênfase na cultura como “texto”, existe o perigo de, 

novamente, produzirem-se povos fictícios e despolitizados. O fato de se apresentar a pesquisa 

etnográfica segundo termos autobiográficos e dialógicos não assegura que o Outro possa, de 

fato, falar.  

Performances estéticas autobiográficas e reflexivas que necessariamente têm como ponto 

de partida o Outro devem, nesse sentido, ser pensadas a partir de uma ética e política de 

posicionamento que, na linha de Donna Haraway, sugiram uma “visão a partir de um corpo, 

sempre um corpo complexo, contraditório, estruturante e estruturante, versus uma visão de 

cima, de lugar nenhum, simplista” (1998, p. 589).  

Em suma, ainda que o trânsito pela fronteira entre a arte e a antropologia se encontre 

carregado de barreiras, sem contudo, deixar de ser fluido, é no lugar onde ambas se encontram 

e colaboram que os seus limites são expostos, abrindo-se, as duas, a “novas formas de ver”. Em 

tal encontro, o processo de conhecimento deixa de ser visto como um ato de interpretação ou 

de mero recolhimento de dados, e passa a ser percebido como um ato de invenção, onde os 

conceitos emergem dos encontros e engajamentos sociais, e as identidades e os corpos se 

abrem à transformação, num processo sempre contínuo de criação.  

 

 

3.1.2.  A fotografia como evocação: para além da Antropologia Visual 

 

Uma das questões fundamentais colocadas pelo antropólogo e cineasta David 

MacDougall (2006) em The corporeal image: film, ethnography and the senses é se a 
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antropologia visual está mais preocupada com a criação de novos tipos de conhecimento 

antropológico ou com a construção de si mesma como o equivalente visual do texto 

antropológico. Como foi acima mencionado, tal questão encontra-se no cerne da crítica 

antropológia ao “visual”, percebido como ferramenta incapaz de oferecer as mesmas 

“qualidades etnográficas” de teorização como o é o texto escrito (COX & WRIGHT, 2012).  

Ora, segundo Cox & Wright (2012), embora muitos distingam entre uma antropologia 

escrita que tem como problema a cultura visual e uma antropologia conduzida a partir de 

ferramentas visuais, é na convergência entre as duas que novos tipos de metodologias e olhares 

podem ser desenvolvidos. Para Lucien Taylor, por exemplo, a antropologia visual pode 

oferecer à antropologia outras possibilidades, principalmente no que concerne à representação e 

evocação de experiências vividas difíceis de serem acedidas pela escrita (1988, p. 535, apud 

COX & WRIGHT, 2012, p. 126).  Não se trata, alerta Mjaaland (2009), de sugerir uma relação 

hierárquica entre representações visuais e texto, mas de procurar-se um posicionamento no qual 

texto e imagem possam travar uma relação dialógica. Como resultado de tal relação, não 

teremos a imagem como ilustração do texto ou vice-versa, e sim um espaço dialógico de onde, 

possivelmente, novas questões de pesquisa possam emergir (MJAALAN, 2009, p. 394).  

Stephen Tyler (1998) argumenta a favor da “evocação”. A evocação, de acordo com o 

autor, ao invés de produzir um objeto antropológico, produz uma compreensão: “evocação não 

é nem apresentação nem representação. Não apresenta objeto algum e não representa nenhum, 

mas torna disponível, através da ausência, aquilo que pode ser concebido, mas nunca 

apresentado” (1988, p. 123). Nesse sentido, a questão colocada por Cox e Wright é pertinente: 

“É o objetivo da antropologia visual apresentar dados etnográficos mais completos e 

detalhados, ou é o de evocar a representação?” (2012, p. 120-121). MacDougall (1998), por 

exemplo, poderia responder a isso sugerindo um deslocamento do foco da “aparência” ou da 

descrição da superfície de uma imagem, para a “imaginação”; sugestão essa que nos leva ao 

encontro do comentário de Elizabeth Edwards sobre a fotografia:  

 

A fotografia pode comunicar sobre a cultura, a vida das pessoas, suas experiências e crenças, não 

no nível de descrição da superfície, mas como metáfora visual que preenche esse espaço entre o 

visível e o invisível, que não se comunica através do paradigma realista, mas através de uma 

expressividade lírica (1997, p. 58, apud MJAALAND, 2004, p. 398).  
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Assim, no que concerne especificamente à fotografia, ao invés de pensá-la como 

ferramenta que produz dados sociais a serem filtrados por uma interpretação ou abordagem 

realista da vida social, o que necessariamente significaria perder os aspectos invisíveis da vida 

social, podemos tomá-la como evocação, como um modo de visualizarmos e imaginarmos a 

própria experiência.  

No primeiro capitulo foi problematizado melhor a compreensão da imagem fotográfica 

como documento (ROUILLÉ, 2009). Interessa, no presente tópico, pensar a fotografia como 

algo expressivo, que evoca a experiência. Uma fotografia que compreende uma expressão, ou 

seja, que exprime um acontecimento mas não o representa, é o que Rouillé chama de 

fotografia-expressão (2009, p. 137). Diferentemente da fotografia-documento – associada ao 

realismo fotográfico e à transparência do registro fotográfico – a fotografia-expressão 

caracteriza-se pela afirmação da subjetividade do fotógrafo, pelo diálogo com o Outro e pelo 

elogio da forma. A fotografia-expressão, segundo Rouillé, “é mais sensível aos processos do 

que à impressão; às problemáticas do que à constatação; aos eventos do que às coisas. [Ela] 

vem, portanto, reafirmar a força da escrita fotográfica” (2009, p. 163). Nesse sentido, a 

fotografia artística pode, potencialmente, repensar a metodologia visual, inclusive permitindo 

uma mescla entre os seus aspectos realistas, documentais e etnográficos, e expressivos. Como 

Edwards afirma, tal característica da fotografia artística,  

 

faz com que, através da agência da expressão fotográfica lírica, uma agência que contém 

profundidade narrativa, o espetador se torne consciente da experiência vivida e da natureza 

ambígua de sua representação (1997, p. 69 apud MJAALAND, 2004, p. 407).  
 

3.1.3. Transcrevendo entrevistas: breves notas sobre a escrita performativa 

 

Segundo Della Pollock (1998), a escrita performativa é, também, na linha das 

discussões acima apresentadas, evocativa. Opera metaforicamente para tornar a ausência 

presente,  

 
para fazer com que o leitor entre em contato com outros mundos, com aqueles aspetos e 

dimensões do nosso mundo que são “outros” para o texto. A escrita performativa evoca mundos 

que são outros: mundos de memória, prazer, sensação, imaginação e afeto. Ela exige que o 

escritor vá para um lugar onde as palavras e o mundo se cruzam na interpretação ativa 

(POLLOCK, 1998, p. 80). 
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Tal escrita performativa interessa, nesse capítulo, na medida em que nos permite pensar 

em outro modo de apresentar, no texto, a entrevista, e de percebê-la, também, como 

performativa.  

Entrevistas emergem de eventos performáticos, transformando a informação em 

experiência compartilhada (DENZIN, 2001). Se relermos a entrevista, não como método de 

coleta de informação, mas como um veículo a partir do qual se produzem concepções sobre o 

eu e a sociedade, ou seja, a partir do qual se contam histórias de si, podemos pensar a 

entrevista, também, como um texto ativo, um lugar onde significados são construídos e 

performados.  

A partir dessa perspectiva, a entrevista surge como uma “fabricação, uma construção, 

uma ficção, um ordenamento de materiais selecionados do mundo atual” (DENZIN, 2001, p. 

25), o que nos permite pensá-la como um texto dramático e poético. Tal texto pode ser uma 

colagem, uma montagem de fotografias, espaços em branco, silêncio, poemas, monólogos e 

diálogos; é um texto com ritmo, que “fala”.  

No contexto especifico da pesquisa realizada da Cadeia Civil de Maputo, recorri à 

entrevista como uma forma de estabelecer um diálogo com as mulheres, de compreender as 

suas histórias, na sua maioria, histórias marcadas por eventos de violência e sofrimento. Como 

dar conta, no texto ou na transcrição de tais entrevistas, da dificuldade em falar sobre a dor? 

Como evocar os silêncios e o “não-dito”?  

A transcrição poética pode aproximar-se das expressões de quem fala, ainda que seja 

moldada pelo pesquisador. Segundo Glesne (1997), “a transcrição poética cria uma terceira voz 

que não é nem a do entrevistado nem do pesquisador, mas uma combinação de ambos (...). 

Transformar uma entrevista em poesia ou transcrição poética impõe um determinado 

significado” (GLESNE, 1997, p. 215).  É, levando em conta as considerações sobre a 

transcrição poética, que trarei, ao longo do texto, algumas das entrevistas realizadas com as 

mulheres, tentando ao máximo respeitar os seus modos de fala e, também, os seus silêncios.   

 

3.2. Notas sobre a pesquisa na Cadeia Civil de Maputo e em Ndlhavela 

 

A dificuldade em realizar pesquisas em espaços prisionais, é mencionada por inúmeros 

pesquisadores. Segundo Loïc Wacquant (2002), por exemplo, uma das razões que explica o 
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curioso desaparecimento de pesquisas etnográficas em prisões
61

, precisamente num momento 

em que questões sobre justiça social e comunitária estão sendo debatidas publicamente, são as 

restrições impostas à pesquisa por esses cenários: 

 

(...) ao tornarem-se, simultaneamente, mais burocráticas e mais porosas às influências dos 

campos político, jurídico e midiático, cadeias e penitenciárias transformaram-se em organizações 

opacas dentro das quais pode ser impossível penetrar” (2002, p. 387).  
 

 Pesquisadores, como James Waldram (2009) afirma, que aventuram-se pelo que chama 

de “ventre da besta” (belly of the beast), frequentemente se deparam com obstáculos 

extraordinários; afinal, prisões são estabelecimentos que se orientam segundo normas 

extremamente defensivas.  

 Como pude perceber, tanto na Cadeia Civil de Maputo, quanto no Centro de Reclusão 

Feminino de Ndlhavela, a pesquisa é geralmente vista pelos agentes prisionais, sejam eles 

administrativos ou correcionais, como uma ameaça ao controle de informação, que pode ser, 

por um lado, problemática para os prisioneiros e, por outro, potencialmente perigosa para o 

pesquisador. Não era incomum, nesse sentido, que alguns agentes correcionais demonstrassem 

de modo franco o seu incômodo em relação à minha presença. Em uma ocasião, por exemplo, 

ao sair de uma das celas do Centro de Reclusão Feminino de Ndlhavela, deparei-me com a 

Comandante que, sem poucos rodeios, verbalizou o seu desconforto em relação à minha 

presença. Para ela, o fato de me ser permitido circular livremente pelas celas e espaços de 

convívio das reclusas, impedia o controle, por parte dos agentes prisionais, da informação que 

saía: 

 

- “A Sra. está credenciada, mas nós não gostamos de lhe ter aqui. O seu trabalho vai sair bem 

mas o meu vai sair mal. Afinal, só temos 100 mulheres aqui, porque é que vai ficar connosco mais de 6 

meses ou mais? E na credencial não vem que a Sra. pode sentar nas camas das reclusas. Porque estas 

são reclusas! E essa mesma Ministra que lhe credenciou é a mesma que nos vai mandar embora depois”.  

 

Por outro lado, o fato de ter uma credencial em mãos não significava necessariamente 

ter acesso à prisão. Um dia típico de pesquisa na Cadeia Civil, por exemplo, era sempre 

imprevisível e, às vezes, frustrante; sempre existiam as esperas infindáveis na Permanência até 

                                                
61

 Para uma análise mais detalhada sobre o que Wacquant (2002) chama de o “eclipsar” da etnografia de prisão 

ver o seu texto intitulado The curious eclipse of prison ethnography in the age of mass incarceration (2002). 
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que um agente correcional decidisse acompanhar-me até a ala feminina, e a possibilidade de, a 

qualquer momento e sem motivo aparente, ser escoltada para fora da instituição prisional.  

A sensação de estar constantemente sob um clima de suspeita era inevitável; sentia-me 

vigiada pelos agentes prisionais a todo o momento. Beber um chá com as reclusas no refeitório, 

sentar-me com elas no corredor sem estar com o gravador ligado ou a fotografar, a ter, 

simplesmente, uma conversa informal, era visto pelos agentes correcionais como algum tipo de 

conspiração. Observada como alguém de “fora”, principalmente como alguém cuja 

proveniência era desconhecida – não fazia parte de uma Organização Não Governamental, nem 

do Ministério da Justiça ou do Serviço Nacional de Prisões (SNAPRI), e nem mesmo de uma 

Universidade – eu era uma ameaça à ordem e segurança da instituição. O que não significa que, 

em determinados momentos, não fosse ignorada pelos agentes correcionais. Prisões são 

espaços altamente burocráticos pelos quais, todos os dias, circulam advogados, agentes 

policiais e de saúde, visitantes e novos reclusos. Por isso mesmo, em determinados momentos, 

a minha presença era periférica. Não obstante, em muitas situações, tive que contrabalançar o 

meu desejo em “ver” e “saber” com as premissas de segurança da instituição.  

James Waldram (2009) argumenta que é frequente entre pesquisadores, inclusive 

antropólogos, assumir-se que reclusos prisionais constituem sujeitos de pesquisa não muito 

participativos ou cooperativos, sendo esse um dos motivos que explica a ausência de pesquisas 

etnográficas em cenários prisionais:  

 

(...) reclusos prisionais não constituem os “melhores” sujeitos de pesquisa para uma disciplina 

que se centra nos inocentes, sem poder e desprivilegiados. Muitas vezes, assume-se que os 

presos serão sujeitos não cooperativos e difíceis de trabalhar com (2009, p. 4).  

 

Ao longo do processo de pesquisa para projeto 3x4, deparei-me com uma série de 

obstáculos, mas, certamente, a relação com as reclusas não foi um deles. Não digo que 

estabelecer uma relação de confiança com as mulheres não tenha representado um desafio, 

afinal, a prisão é, em última instância, um lugar que priva o sujeito de qualquer sentimento de 

segurança. Em “instituições totais”
62

 (GOFFMAN, 1974), como foi anteriormente mencionado, 
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 Instituições totais, de acordo com Goffman, constituem estabelecimentos fechados que funcionam em regime 

de internação ou aprisionamento, em que “um grupo relativamente numeroso de indivíduos vive em tempo 

integral, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e 

formalmente administrada” (1974, p. 11). Seu fechamento, continua Goffman, “ou seu caráter total, é 
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onde as dinâmicas de sociabilidade são marcadas pela hierarquia, disciplina e vigilância, quem 

vem de “fora”, incluindo novos reclusos, é sempre visto, ao menos inicialmente, com grande 

suspeita. Uma das formas que encontrei para contornar tais dificuldades foi conviver 

diariamente com as reclusas durante um mês sem realizar qualquer fotografia ou entrevista. 

Naturalmente, algumas mulheres começaram a demonstrar curiosidade em relação à câmera 

fotográfica. Mas, entre elas, havia principalmente a necessidade de contar as suas histórias a 

alguém que não fosse prisioneira ou agente correcional e em fazerem-se ouvir para além das 

paredes prisionais.  

Grande parte das mulheres que conheci nas prisões, ao problematizarem as razões pelas 

quais tinham sido encarceradas, independentemente do tipo de crime cometido, identificaram 

na sua condição de pobreza o fator determinante dos atos cometidos e da prisão, evidenciando a 

relação que se traça entre a criminalidade e a busca pela sobrevivência e dignidade humana 

num país como Moçambique, com elevados índices de desemprego e analfabetismo. Para 

contornarem a pobreza, muitas jovens, algumas meninas de 14, 15 anos, viajam para a África 

do Sul ou, se forem do Norte ou Centro, migram para a capital do país, Maputo, onde pensam 

encontrar melhores condições de trabalho. Sem instrução, a maioria acaba por trabalhar como 

empregadas domésticas. Umas engravidam prematuramente. Não foram poucas, as histórias 

que ouvi, de meninas que saíram de suas cidades, engravidaram e que, por falta de uma rede de 

apoio familiar e de informação, assassinaram os seus filhos recém-nascidos ou fizeram abortos 

tardios que as levaram à prisão.  

Outras mulheres tinham sido condenadas por pequenos furtos e tráfico de drogas; outras 

por homicídio. As condenadas por assassinato do conjugue vinham de longos e sistemáticos 

ciclos de violência doméstica, violência que nunca fora considerada pela acusação como 

atenuante da pena. Como coloca a socióloga Conceição Osório (2002), em um estudo sobre o 

homicídio praticado por mulheres em Moçambique, quando é a mulher a criminosa, o delito 

assume proporções muito mais graves:  

 

Em primeiro lugar, o fato de a mulher matar o homem com quem vive, e que é socialmente 

reconhecido como “dono” da autora do crime, é considerado uma ação contra natura tanto por 

                                                                                                                                                   
simbolizado pela barreira à relação social com o mundo externo e por proibições à saída que muitas vezes estão 

incluídas no esquema físico – por exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame farpado, fossos, água, florestas 

ou pântanos” (Idem, p. 16). 
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aqueles que denunciam quanto pelos agentes da polícia (...). A maioria dos crimes cometidos 

pelas mulheres não apenas surgem como resultado da violência produzida durante toda a vida da 

relação, como são a resposta a uma situação de violência, isto é, a maioria das mulheres quando 

mata ou quando morre é vítima – vítima porque morre e vítima porque mata para não morrer 

(2002, s/p).  
 

Nas histórias que ouvi de mulheres presas por assassinato, seja do marido ou de algum 

familiar, geralmente uma figura masculina, muitas estavam perante uma realidade em que a 

morte do outro aparecia como a única solução para a dor inexprimível. Celeste, por exemplo, 

matou o pai depois de anos de tortura física e psicológica; viu-o, inclusive, a cavar uma cova 

para enterrá-la viva.  

Ainda que essas mulheres trouxessem histórias diversas, marcadas por posicionamentos 

diferentes, de classe, idade, etnia e, até, de nacionalidade, muitas vinham de infâncias 

dolorosas, vítimas de maus tratos e abusos contínuos na família; algumas tinham sido 

obrigadas a casar-se ainda meninas. Contudo, longe do Estado ser uma instância promotora de 

garantia de direitos e de proteção integral, a complacência social para com a violência 

doméstica e familiar, a privação da liberdade e o tratamento nas prisões acabavam se 

transformando em mais um agravante das múltiplas violências que marcavam as suas 

trajetórias. Era frequente, por exemplo, ouvir das mulheres que, em momento algum, tiveram a 

oportunidade de se defender perante o queixoso. Não eram informadas do andamento dos seus 

processos, nem tiveram assistência jurídica ou representação legal gratuita, sendo impossível 

para elas, obter liberdade condicional enquanto aguardavam julgamento, caso se tratassem de 

pequenos delitos. Em alguns casos, as testemunhas não eram ouvidas e, quando o eram, as suas 

declarações não eram aprofundadas. A prova do crime era também baseada em suposições e 

não em matéria de fato. A falta de sensibilidade cultural e assistência linguística para assegurar 

que as mulheres, no momento de suas prisões, ou em julgamento, compreendessem o que se 

estava a passar, era um agravante
63

. Elas eram simplesmente encaminhadas para a Cadeia Civil 

onde esperavam, durante meses e em presunção de inocência, informações sobre o seu 

julgamento. Na maioria das vezes, compartilhavam essa espera com os seus filhos. Luísa, por 
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 Embora a língua oficial de Moçambique seja o português, apenas 40 por cento da população o falam. O país 

tem 18 línguas nacionais e pelo menos 60 outras línguas derivadas. Além disso, nem todos os que falam 

português o compreendem suficientemente bem para entender um processo penal. Segundo o Relatório da Liga 

Moçambicana dos Direitos Humanos (2012), mesmo quando os detidos são informados numa língua que 

entendam, é possível que lhes falem de uma maneira que não compreendam, particularmente se forem crianças.  
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exemplo, uma menina de 17 anos, vinda de Inhambane, província localizada no centro do país, 

permaneceu na Cadeia Civil por um ano à espera de ser julgada e sem representação legal, com 

o seu filho recém-nascido, Júlio. Quando conheci Luísa, Júlio tinha 9 meses e não conhecia 

nada para além do correr da ala feminina da Cadeia Civil, e comia, praticamente todos os dias, 

farinha e feijão. Sem receber visitas ou ajuda de um familiar, Luísa criava o seu filho contra 

todas as adversidades e contradições de um sistema judiciário precário e, por vezes, desumano.  

Para essas mulheres, o contar as suas histórias surgia como uma forma de serem 

ouvidas como não o foram pelas instâncias da justiça e de darem significado às suas prisões e 

aos eventos, muitos marcados por violência, que as haviam precedido. 

A fotografia vinha como consequência da experiência compartilhada do “contar” e 

“ouvir”. No “contar” a história, significados sobre o corpo e o cárcere eram construídos e 

estruturas de autoridade e dominação eram, simultaneamente, expressas e resistidas. A série de 

primeiros retratos produzidos na Cadeia Civil, intitulada “Viúvas”, surge nesse contexto do 

“ouvir primeiro, fotografar depois”. Ainda que não fossem conversas ou entrevistas 

estruturadas, ao contarem-me as suas histórias, as mulheres falavam de suas experiências desde 

a infância até o momento que as levou à prisão, revelando passados dolorosos, marcados pela 

pobreza, pelo sofrimento social e corporal, e pelo horror das pequenas violências do cotidiano. 

Acredito que isso facilitava a realização dos retratos fotográficos tanto para mim, quanto para 

elas, pois uma certa familiaridade já tinha sido criada entre nós. Pelo menos no que concerne à 

realização das fotografias de seus corpos, feridas e cicatrizes, aspecto que problematizarei ao 

longo deste capítulo, o conhecer previamente a trajetória de cada mulher tornava o fotografar 

numa experiência não tão tensa para ambas, fotógrafa e mulher retratada. 

Isso não significa que as barreiras da confiança tenham sido facilmente ultrapassadas; 

afinal, existiam as implicações políticas do “contar” e “ouvir”, e, principalmente, do fotografar. 

Tais constrangimentos tornaram-se evidentes na ocasião em que levei os termos de autorização 

de uso de voz e imagem para que as mulheres assinassem antes de serem fotografadas. Sofia 

explicou:  

 

- “Para algumas das reclusas, fotografar-lhes é o mesmo que dizer à sociedade que são 

criminosas. Muitos dos seus familiares nem sabem que estão presas, pensam que foram viajar para a 

África do Sul ou algo assim. E a sociedade é terrível. Se o rosto delas for conhecido, quando sairem da 

cadeia, pensam que nunca vão conseguir emprego. Ainda por cima, se saírem na televisão. Muitas de 
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nós, antes mesmo de sermos condenadas pelo juiz, já somos condenadas quando as nossas caras 

aparecem no Balanço Geral
64

”. 

 

 Em outros momentos, ganhei a confiança das reclusas por agir de forma incomum, 

desrespeitando algumas regras prisionais. Num contexto em que a vida é gerida por regras 

militricamente definidas, quebrá-las pode ser entendido como uma forma de resistência. O fato, 

por exemplo, de estar no estabelecimento em horários e dias estranhos – às vezes usava a 

credencial para visitá-las nos sábados e domingos de manhã; dependendo do agente correcional 

na porta, deixavam-me entrar –, e envolver-me com as reclusas em uma série de atividades não 

ortodoxas, era um indicador importante da minha relativa independência em relação à 

autoridade prisional. Por outro lado, frequentemente levava ou, como elas diziam, “traficava” 

pão, cigarros, fraldas e papinhas para os bebês das reclusas; todos eles, bens valiosíssimos na 

Cadeia Civil.  

 Mas, sem a menor dúvida, foi a minha presença constante na Cadeia que impulsionou a 

relação de cumplicidade e confiança que vim a desenvolver com algumas das reclusas, tanto 

que, quando uma delas, Mariamo, foi julgada, condenada e transferida para o Centro de 

Reclusão Feminino de Ndlhavela, decidi fechar o trabalho de campo na Cadeia Civil e, com 

ela, ir para Ndlhavela. Ao chegar à Ndlhavela, lembro-me de ouvir uma das reclusas que 

conheci na Cadeia Civil gritar ao me ver: “Camila, também foste condenada!”.  

 É claro que, por passar meses consecutivos em campo, as pessoas com quem mais 

falava e convivia eram prisioneiras e agentes correcionais. Sinto que, em determinado 

momento, tornei-me susceptível à chamada prison-tunnel vision da qual James Sutton (2011) 

fala, que acontece quando as interações com a prisão excedem, em duração e intensidade, as 

relações do pesquisador com a sociedade “de fora”. Ainda que determinados pesquisadores 

advirtam que esquecer a nossa posição como alguém de “fora” significa “estar em perigo, não 

só pelos problemas interpessoais de vários tipos que possam surgir, mas pelas identificações 

emocionais com os sujeitos de pesquisa” (RHODES, 2001, p. 76), e que, por isso mesmo, “o 
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 “Balanço Geral – Casos de Polícia” é um programa que passa todos os dias, ao meio dia, na Televisão 

Miramar (uma filial da Rede Record brasileira em Moçambique), inspirado no programa sensacionalista 

brasileiro Cidade Alerta. No site, o programa define-se como: “jornalismo comunitário, prestação de serviço, a 

cobertura dos fatos policiais, flagrantes, denúncias, reportagens investigativas e interatividade são as marcas do 

programa”. Algumas reportagens típicas desse programa podem ser acessadas em 

http://www.miramar.co.mz/Jornalismo/Balanco-Geral-Casos-de-Policia 



 
 
 
 
 

144 
 
 
 
 
 

desejo de nos alinharmos com os reclusos deva ser evitado” (Idem), é inevitável, a sensação de 

impotência e, por isso, de angústia, tristeza e indignação, que decorre da percepção da lenta e 

cotidiana desumanização do Outro pelo sistema prisional e dos problemas adicionais gerados 

pelo cárcere: a ausência de privacidade, o tédio, a separação da família e filhos, o 

desenvolvimento de comportamentos psicóticos e suicidas, a vulnerabilidade ao assédio sexual 

por parte dos agentes prisionais. 

Uma situação em particular que afetou-me profundamente foi vivida no Centro de 

Reclusão Feminino de Ndlhavela. Thembi, uma reclusa de 15 anos, asmática, foi obrigada a 

trabalhar na limpeza dos aviários da cadeia e, consequentemente, teve uma forte crise de asma. 

Relutantemente, a Comandante recusou-se a encaminhar a menina para o Hospital mais perto. 

Ao sairmos da cela de Thembi, que entretanto foi examinada por uma reclusa que era 

enfermeira, a Comandante, entre gargalhadas, comenta com o Chefe Adjunto da Ordem 

Interna: “Pensava que fosse mais um cadáver”. Tal comentário atestava, para mim, o total 

descaso das autoridades prisionais pela vida daquelas mulheres. Supreendeu-me tamanha 

crueldade. Afinal, o que eram aqueles corpos para os agentes correcionais senão cadáveres? 

Depois de algum tempo, passei a olhar para episódios de violência como este – por 

exemplo, presenciei o espancamento de uma reclusa com um cacetete e vi um agente prisional 

chutar, com as botas, as panelinhas de comida de duas reclusas – de forma banal. Perceber que 

a violência havia se tornado, para mim, algo cotidiano, banal, fez-me repensar o meu 

posicionamento nas cadeias e, inclusive, terminar a pesquisa pela dificuldade que tive em 

administrar melhor as minhas emoções.  

Não obstante, ao longo de toda a minha inserção nas prisões femininas, deparei-me com 

a questão de como contornar o olhar vigilante de um espaço que suspeita de todos, 

particularmente daqueles interessados em estabelecer conversas que não sejam monitoradas 

pelas autoridades correcionais. Porém, escapar da órbita disciplinar da prisão é praticamente 

impossível; sempre existem determinados limites impostos pelo corpo administrativo que 

constrangem a mobilidade de quem faz pesquisa nesses cenários, estabelecendo, como foi no 

meu caso, o que podia ou não ser fotografado. Restrições impostas à pesquisa podem, contudo, 

como Rhodes assevera, “ser entendidas como parte do processo através do qual o pesquisador 

acessa e percebe as dinâmicas de contenção que regem essas instituições” (2001, p. 77). A 
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frustração que rege a pesquisa em prisões –  por exemplo, os pretextos burocráticos que se 

chocam com os planos de pesquisa, a sensação da lenta passagem do tempo, a consciência de 

como facilmente a culpa pode ser atribuída – é, na verdade, ainda que em menor grau, paralela 

à frustração vivida pelos reclusos (Idem, p. 6).  

Contudo, a experiência da prisão não pode ser verdadeiramente apreendida, narrada ou 

visualizada, por alguém de “fora”; esquecê-lo significa não considerar os posicionamentos 

desiguais que caracterizam a experiência do pesquisador, como um visitante temporário, e a 

dos reclusos. A geografia da prisão é interna, acontece ao nível do corpo. É, por isso, invisível, 

incomunicável e não representável. Como fotografar o tempo desesperante da prisão? Ou, 

como Mariamo uma vez perguntou-me: “Estou cansada de esperar, podes fotografar isso?”. 

 

3.3.  Viúvas 

   

 Raquel:  

“A PIC
65

 levou-me tudo, 

calcinha 

roupa 

e até a minha identificação. 

Quem sou eu sem 

identificação? 

Quando saí do hospital 

uma enfermeira emprestou-me uma capulana 

que amarrei sobre o meu corpo  

e assim 

praticamente nua 

como se fosse um vexame público 

fui descalça e algemada até 

a Cadeia. 

E depois 

mataram-me de novo 

quando me deram esta roupa preta 

para vestir.  

Esta roupa 

esta cor 

mata-me!” 

 

Ao darem entrada na Cadeia Civil, as mulheres são submetidas a uma série de rituais, 

instante em que começam a ser violentadas. Os nomes, símbolo máximo de suas identidades, 
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são substituídos por um número, os seus bens pessoais são recolhidos, as digitais tiradas e as 

roupas tornam-se largas, pretas e iguais entre si. Acontece, nesse momento, a tal 

“recodificação da existência” da qual Foucault (2009) fala, resultante de sua submissão a um 

processo de “prisionização”; um processo lento e gradual que consiste na adoção dos 

costumes e linguagem do cárcere e que, inevitavelmente, leva ao enfraquecimento das 

concepções identitárias anteriores ao cárcere. 

Um dos elementos, entre tantos outros – a contenção dos gestos, a ordenação do 

corpo, a uniformização dos horários etc –, que provocam a “mortificação do eu” 

(GOFFMAN, 1974) e que, visualmente, apontam para a deterioração da identidade social 

para dar lugar à identidade institucional, é o uso do uniforme prisional.  

É por serem obrigadas a usar o uniforme preto, onde, em letras maiúsculas, lê-se 

“RECLUSO”, que as mulheres da Cadeia Civil se auto-denominavam “Viúvas”, termo que 

aponta para um entendimento do cárcere como experiência de perda, luto e, no caso concreto 

de Moçambique, de abandono e de impureza. Como coloca Temba (2004),  

 

no quadro dos valores culturais emanados das normas costumeiras, acredita-se que a morte é 

um fenômeno associado a implicações malignas que exige um tratamento especial para a 

pessoa diretamente atingida (...). A/o viúva/o têm que ser purificado para evitar que o estado 

“negro” criado pela morte venha a provocar infortúnios na sua vida futura. Contudo, muitas 

vezes, os rituais de purificação são utilizados como testes para legitimar a “culpabilidade” da 

mulher na morte do marido, [criando] vários constrangimentos com o intuito de evitar que a 

viúva volte a casar e tenha uma vida normal (2004, s/p)
66

.  
 

Indo para além de uma percepção do uniforme prisional a partir de seu objetivo 

prático e institucional de identificação visual das mulheres como reclusas, podemos pensar o 

uniforme, também, como um ritual de punição que marca o corpo, que o amputa e cria uma 

cicatriz; ou, na linha de Foucault (2009), que impõe ao corpo uma deficiência visível. Era 

assim que o uso do uniforme prisional era percebido pelas reclusas: como um ato de 

humilhação, símbolo inescapável de sua “delinquência”. Em situações de tensão entre elas e 

as agentes correcionais, era frequente ouvi-las mobilizar o vestuário prisional como metáfora 

que fazia direta referência à diferenciação de seus corpos enquanto corpos criminosos: 
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Ancha: 

- “As chefes acham que  

não somos pessoas 

só porque estamos de 

roupa preta! 

E elas também 

quando estão vestidas à civil 

elas mudam 

parecem outras pessoas. 

Quando colocam 

o uniforme de polícia 

parecem monstros e 

nos tratam como animais. 

Eu estou aqui há meses 

eu sei o que sou 

quando estou dentro desta roupa”.  

 

Elemento visual de punição, o uniforme distinguia, separava e excluía; compunha as 

suas identidades de reclusas. Se considerarmos que a roupa é, também, uma das mais 

importantes linguagens do “eu”, a partir da qual as pessoas procuram comunicar para os 

outros a percepção que têm de si mesmas, o fato de não poderem usar as suas próprias roupas 

constituía um fator de apagamento de suas individualidades e singularidades. O uniforme 

preto retirava-lhes um sentido de proteção não só físico como emocional também. Para elas, 

estava diretamente ligado às reações violentas e repressoras que as agentes prisionais tinham 

sobre elas.  

O preto indicava o luto pela perda dos filhos e maridos, perda da privacidade, da casa, 

do sentido de proteção, da liberdade. Simbolizava o regime de prevenção no qual se 

encontravam, regime marcado pela inevitável constatação do encarceramento do corpo e pelo 

esvaziamento da fala. Estavam, elas, no limbo e à espera: nem inocentes nem culpadas, como 

se estivessem nos interstícios da vida e morte. 

As primeiras imagens foram realizadas nesse contexto de falta e ausência, de 

readaptação: era urgente, aprenderem a lidar com o chão gelado das celas onde dormiam, com 

a água, às vezes suja, para o banho, com os gritos que à noite ouviam, vindos da ala masculina, 

com a alimentação feita somente de farinha e feijão, e, só às vezes, de peixe. Era urgente 
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aprenderem a lidar com o adestramento de seus corpos, com o cansaço da espera. 

Principalmente, era urgente recriarem as suas identidades.  

Ao ouvir as suas histórias, antes de fotografá-las, percebia como estava latente, 

naquelas mulheres, a necessidade de libertarem-se de seus corpos, de habitarem outra pele e 

sonharem outros lugares, mesmo que isso significasse a morte. 

 Lembro-me de Celeste (Fig. 75), que costumava dizer: 

 
“Se eu tivesse 

um veneno, 

eu tomava”. 
 

Na contramão de uma tradição documental da fotografia de prisão, cujo foco recai na 

representação do espaço e na tentativa de captar uma suposta realidade prisional, ao fazer os 

primeiros retratos das reclusas (retratos que não fazem parte da seleção de imagens da 

exposição 3x4) privilegiei a pose, o enquadramento frontal e de corpo inteiro. Num contexto 

em que as mulheres não tinham controle algum sobre os seus corpos, parecia-me que a pose 

tirava-as da condição de anonimato gerado pelo uniforme prisional e permitia que algo íntimo 

de suas identidades se revelasse. Não queria fotografá-las desprevenidas, construindo, assim, 

a partir da fotografia, um segundo olhar panóptico. Como fotografar sem exercer o poder, 

também disciplinador e invisível, da câmera fotográfica? Como, através da fotografia, evocar 

as noções “invisíveis” e inexprimíveis do cárcere, da espera e da solidão? 

Parecia-me adequado fotografar cada mulher em seu espaço privado. Esse espaço 

resumia-se às camas feitas de esteira que elas cobriam com capulanas; único elemento que 

diferenciava cada cama e que, inclusive, dava cor às celas. E, ainda que o uniforme prisional 

apontasse para o fator de homogeneização das mulheres e padronização de suas aparências, 

cada mulher, no momento do retrato, efetuava um gesto distinto ou pousava com algum 

elemento que acabava por transmitir uma ideia “outra” de sua identidade, não mais codificada 

pelo uniforme ou pelo número pelo qual era identificada na prisão. Victória, por exemplo, 

pousou com as flores que lhe haviam sido dadas pelos pastores da Igreja (Fig. 74); Sofia, vista 

pelas agentes correcionais como a reclusa “mais perigosa”, pousou com um papel onde 

desenhou uma arma e escreveu: “Bíblia Sagrada, Cadeia Civil” (Fig. 79); Penina, num ato de 

subversão à obrigatoriedade do uso do uniforme prisional, tirou a parte de cima e escolheu ser 
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fotografada de soutien, numa pose que fazia alusão à feminilidade e sensualidade que ela 

queria enfatizar.  

O retrato, naquele contexto, possibilitava, ainda que por um curto momento, a 

vivência do excepcional, um pequeno deslocar-se da dureza do cotidiano prisional. E por ser 

precedido do “contar a história”, instaurava, também, um momento de reflexividade. Foi por 

ocasião da entrevista de Sofia, que surgiu o poema “Viúvas”, de autoria de Sofia e assim 

declamado por ela: 

 

“Ai! Pobre mulher 

pobre mulher 

aquela que chora dia-e-noite  

sem saber o que vai fazer 

em quatro paredes 

sem saber o que vai fazer. 

 

Pobre mulher, 

pobre mulher essa 

que nem sabe qual é o dia-a-dia dela 

na sociedade é discriminada 

como se fosse uma larva. 

 

Oh! bui anguana 

bui anguana porque ela é esquecida 

como se fosse uma viúva 

abandonada, sem dono. 

 

Ai! Pobre mulher 

pobre ela 

sem pai, sem mãe 

sem ninguém para poder dar amparo de verdade. 

 

Pobre mulher! 

Ai! Ela chora dia-e-noite sem saber por que 

ela está nesse lugar 

esquecida 

sem dono, sem ninguém 

sem amparo nenhum.  

 

Em quatro paredes parece um asfalto 

Ela é violada 

sem poder pedir socorro a ninguém. 

 

Abandonada 

Discriminada 
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Essa pobre mulher parece uma viúva sem dono 

porque ela está dia-e-noite dentro do luto 

Sem pedir socorro a ninguém. 

 

Porque quando entra entre quatro paredes brancas 

ela é desconhecida 

Pobre mulher! 

Pobre mulher! 

É por isso que eu digo 

Ela é viúva 

viúva sem dono 

sem saber responder 

sem saber pedir socorro. 

 

3.4.  Histórias 

 

 
Figura 74. “Victória, 21 anos. Presa por furto”,  

Camila de Sousa, 2011 
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Figura 75. “Celeste, 29 anos. Presa por tentativa de rapto”,  

Camila de Sousa, 2011 
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Figura 76. “Luísa, 18 anos. Presa por tentativa de assassinato”, 

Camila de Sousa, 2011 
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Figura 77. “Adozinda, 21 anos. Presa por homicídio”,  

Camila de Sousa, 2011 
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Figura 78. “Felismina, 24 anos. Presa por furto e formação de quadrilha”,  

Camila de Sousa, 2011 
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Figura 79. “Sofia, 25 anos. Acusada de homicídio, tráfico e formação de quadrilha”,  

Camila de Sousa, 2011 
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3.1. Cicatriz 

 

Depois de retratar cada mulher olhávamos juntas, pelo visor da câmera, todas as 

fotografias, de modo que elas pudessem escolher a imagem de si de que mais gostavam. 

Escolhida a imagem, eram feitas pequenas impressões em 15x10 cm que, posteriormente, eu 

entregava às mulheres. 

Naquele dia, após fazer o retrato de Laura e escolhermos a imagem para impressão, 

percebi que ela não estava totalmente satisfeita com as fotografias, como se faltasse algo. 

Perguntei-lhe se queria fazer mais retratos, com outras poses. Envergonhada e falando 

baixinho, ela disse:  

 

- “Não é isso... 

É que,  

sabes, 

um pouco antes de entrar aqui  

na cadeia 

o meu marido queimou a minha mama 

com óleo quente.  

E, 

já passou um tempo 

e aqui na cadeia  

não podemos ter espelho. 

Eu queria ver a minha mama 

ver a cicatriz. 

Será que dá para ver aí 

na máquina, 

a minha cicatriz? 

Dá para fazer uma foto?” 

 

Disse-lhe que sim, mas que, primeiro, ela teria que explicar como queria a foto: se queria 

que o rosto saísse na imagem, se queria uma fotografia de corpo inteiro ou o foco direcionado 

para a mama. Laura não pensou duas vezes. Sentou-se em sua esteira, tirou a parte de cima do 

uniforme prisional e, com as mãos, fez a forma de um quadrado em frente ao peito e disse:  

 

- “Fotografa só esta parte, 

bem aqui 

onde dá para ver a queimadura.  

Não quero que se veja a minha cara. 

E,  

tem como fazer preto e branco? 

Como aquela foto 
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que fizeste para a Sofia?” 

 

Diante do seio queimado de Laura, de seu corpo nu e marcado, e que se expunha à câmera 

e ao meu olhar, perdi o ângulo, perdi o lugar seguro que eu pensava ocupar como alguém de 

“fora”. De repente, parecia que tinha sido atirada para um lugar de dúvida e de 

inexpressabilidade. Não sabia o que dizer, muito menos, como fotografar (Fig. 3).  

Laura percebeu o meu desconforto e disse: 

 

- “Camila, 

já não dói.  

Se quiseres 

até podes tocar para ver 

que já não dói.  

É só uma cicatriz 

que eu queria ver. 

Às vezes 

à noite 

dá vontade de lembrar 

porque matei o meu marido 

porque estou aqui  

neste lugar. 

E se mostrares às pessoas essa foto 

elas vão entender por que eu estou aqui, 

porque  

eu não podia sofrer assim 

para sempre”. 

 

 

O sentido dado à cicatriz por Laura fugia a qualquer tentativa de compreensão da minha 

parte; sabia que nunca poderia ter acesso a ele. Como, então, fotografar algo impossível de 

expressar, tão invisível? A experiência da dor, como afirmou Elaine Scarry (1985) é 

incomensurável, resiste em ser abarcada pela linguagem, impossível de ser nomeada. 

Mas, pensei logo em seguida, havia algo a ser entendido? Não, o que existia naquele 

momento era o pedido de Laura que, inclusive, decidiu qual seria o enquadramento e a cor da 

fotografia: um quadrado em preto e branco. Fiz a fotografia e mostrei-a a Laura que, ao vê-la, 

disse muito pouco:  

 

- “Afinal ficou assim 

o meu corpo.  

Espera só um pouco 
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vou chamar a Celeste para ver, 

quero que ela veja”.  

 

Não só Celeste, como as outras companheiras de cela, viram a fotografia da cicatriz de 

Laura que expressava, desse modo, um desejo de compartilhar a sua dor. Para meu espanto, 

aquelas mulheres que antes não queriam ter os seus retratos feitos, depois de verem a 

fotografia de Laura, demonstraram a vontade de terem as suas cicatrizes fotografadas 

também. Sofia, que tinha levado um tiro no seio e que ainda tinha o ponto de costura da 

cicatriz, no seio e nas costas (Fig. 81), pediu duas fotografias no mesmo formato da de Laura. 

Victória pediu um retrato semelhante de seu peito esfaqueado pelo namorado (Fig. 86). 

Outras fotografias, de outras marcas, foram surgindo: marcas de espancamentos, um pé 

perfurado com uma chave de fenda, manchas na pele provenientes do HIV, cortes, feridas por 

cicatrizar.  

Impressas, as fotografias das cicatrizes começaram a circular pela cadeia; cada mulher que 

entrava, caso tivesse uma cicatriz, pedia um retrato. Em determinados momentos, sentia como 

se estivesse a fazer o corpo de delito de algumas reclusas. Se as marcas atestavam as vidas 

difíceis, regidas por violências quotidianas e, em algumas situações, por experiências 

limítrofes, a imagem emergia como documento do abuso e, certamente, da resistência à esse 

abuso. De certo modo, como Laura disse, a imagem funcionava como memória da violência 

contra a qual havia resistido: lembrava-a do porquê ter assassinado o seu marido. Sofia, por 

sua vez, mostrou a fotografia de seu seio baleado à mãe num dia de visita. Era a única forma 

de comprovar, junto à família, a sua ferida, a sua dor.  

Eventualmente, propus às mulheres que tais imagens integrassem o projeto que estava a 

desenvolver, perguntando se podia exibi-las. Para mim, aquelas imagens eram de corpos que 

reivindicavam, com força, a sua presença na sociedade. Como as imagens focavam nas suas 

cicatrizes e nenhuma delas mostrava o rosto, todas as mulheres autorizaram o uso das 

imagens. Zulfa, por exemplo, cujo pé havia sido perfurado pelo marido enquanto dormia (Fig. 

89), justificou:  

 

- “É bom que mostres 

às pessoas lá de fora 

para saberem  

que nós também somos vítimas 
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não somos só criminosas.  

Se somos criminosas  

é porque decidimos falar, 

eu não podia ser abusada assim 

para sempre”.  

 

Aqueles corpos, com suas marcas, eram a única prova legítima para poderem demonstrar 

serem vítimas “reais” e, assim, serem reconhecidas também como cidadãs e não apenas como 

reclusas. Como assinalou Chiara Pussetti em seu artigo sobre representações artísticas do 

sofrimento social entre imigrantes e doentes em Lisboa,  

 

política da prova, política do testemunho, política da verdade e da exibição: únicos recursos 

para obter direitos. Os corpos não eram mais sujeitos passivos de representação, mas sujeitos 

políticos que falavam (...). Os corpos – enfermos, mutilados, marcados – (...) dos sujeitos 

protagonistas (...), não constituem somente uma consequência imediata da pobreza ou da 

exclusão social, mas antes refletem o efeito duradouro das opressões históricas, das culturas do 

terror e das violências do quotidiano (2013, p. 20).  
 

Assim, cada marca integrava sofrimento social e corporal, constituindo não apenas um 

comentário e uma crítica social. A dor era intrínseca à biografia de cada mulher. E o fato de 

algumas mulheres fazerem circular as imagens de seus corpos marcados pela cadeia e para 

fora dela, durante as visitas, sugeria também, na linha de Sara Ahmed (2004), a inerente 

sociabilidade da experiência da dor, pois, existia entre elas, o desejo que um “outro” – 

família, companheiras de prisão, agentes correcionais – testemunhasse, a partir da 

visualização das imagens, a experiência de dor por elas vivida. Acredito que, o que estava em 

jogo para as mulheres reclusas, ao mostrarem as suas imagens a outros e, inclusive, ao 

aceitarem que tais imagens fossem expostas por mim em outros circuitos, não era tanto a 

reivindicação de um estatuto de vítima, e sim a afirmação de uma subjetividade constituída 

pela dor. Como Liz Philipose salienta, afirmar uma identidade política construída pela dor 

implica em auto-reflexividade, em imaginar um eu politicamente presente, dotado de um 

sentido de agência (2007, p. 62).  

Assim, a escolha de integrar tais imagens ao projeto e de expô-las surgiu não no sentido 

de criar conceitos que descrevessem ou verbalizassem a dor daquelas mulheres, mas sim no 

sentido de evocar as experiências psicológicas e físicas vividas por elas. Ainda que, voltando 

ao comentário de Elaine Scarry (1985), a experiência traumática ou de dor destrua logo de 
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início qualquer possibilidade de sua expressão pela linguagem, e que representações de 

“expressões de dor” corram sempre o risco de fetichizar o sofrimento do outro (SONTAG, 

2004), acreditava que tais imagens apontavam para os modos pelos quais a violência 

estruturava as subjetividades e os corpos daquelas mulheres. Como apresentar tais imagens de 

modo que os corpos ali evocados pudessem ser politicamente localizados pelo espectador, 

surgiu como uma das questões mais importantes ao longo da produção do 3x4, e que foi 

sendo respondida à medida que outras imagens surgiam e dialogavam entre si, esboçando 

assim, uma espécie de narrativa. 

Nas imagens seguintes que fiz na Cadeia Civil decidi assumir o “quadrado”, o close-up e 

o P&B de Laura.  

Assumir o formato quadricular nas imagens ia também de encontro, para recusá-lo e 

subvertê-lo, daquilo a que Foucault (2009) chama de “quadriculamento” do espaço prisional, 

essa técnica de poder que retira do cenário humano qualquer ruído ou excesso visual e que 

visa controlar e disciplinar o corpo prisional. Assim, a partir de um formato semelhante às 

imagens das cicatrizes, comecei a olhar para o espaço prisional e para como as mulheres o 

habitavam: fotografei os seus objetos quotidianos, o pente e o tufo de cabelo perdido no chão 

do corredor, as flores de plástico que adornavam o pequeno espaço privado de Luísa e Júlio, 

as garrafas de água que ficavam sempre à porta das celas, os desenhos de armas e guardas 

prisionais enforcados feitos por Sofia, o feijão minuciosamente escolhido para o almoço, os 

cestos e marmitas de comida enviados pela família, os sapatinhos de Júlio, as molas que 

penduravam os uniformes e as capulanas, as fotografias do bebê, recém-nascido, que 

Mariamo deixou em casa, e a grande parede branca rachada, metáfora de um espaço em ferida 

e, como os corpos daquelas mulheres, à espera de cicatrizar.  
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3.1. Pequenos corpos, pequenos movimentos 

 

   

   Figura 80. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011            Figura 81. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011 

 

     
   Figura 82. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011             Figura 83. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011 
 

     
  Figura 84. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011             Figura 85. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011 
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Figura 86. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011             Figura 87. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011 

 

   
Figura 88. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011           Figura 89. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011 

 

   
   Figura 90 “S/ título”, Camila de Sousa, 2011         Figura 91. “S/ título”, Camila de Sousa, 2011 
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3.2. As fotografias de Celeste 

 

 

Celeste já havia demonstrado interesse em fotografar.  

Um dia, enquanto fazia uma pausa do trabalho no refeitório, Celeste pediu-me emprestada 

a câmera para fazer umas fotografias dos panelões usados na cozinha da ala feminina. 

Entreguei a câmera à Celeste e, no dia seguinte, trouxe-lhe outra câmera mais fácil de 

manusear, uma Canon 450D. Abaixo algumas das imagens feitas por Celeste. 

 

 

 

Figura 92. “S/ título”, Celeste, 2011 
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Figura 93. “S/ título”, Celeste, 2011 

 

  

 
 Figura 94. “S/ título”, Celeste, 2011 
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  Figura 95. “S/ título”, Celeste, 2011  

 

 
Figura 96. “S/ título”, Celeste, 2011 
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Figura 97. “S/ título”, Celeste, 2011 

 

 
Figura 98. “S/ título”, Celeste, 2011 
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Figura 99. “S/ título”, Celeste, 2011 

 
 

 

3.1. “Porque estás aqui a fotografar fantasmas?” 

 

 

A cadeia cria uma espécie de “linguagem de desencontro”, uma escrita que pensa o 

som, mas não o emite. Um modo de olhar, de estar presente e só sentir ausência.  

No cárcere, o tempo não anda nem para frente nem para trás, acontece sem passado 

nem futuro. O presente acontece no meio dos dois, como se fosse um fragmento, uma fenda, 

um fantasma.  

Quando Mariamo entrou na prisão esqueceu a linguagem, teve de reaprender a fala. 

Um dia, enquanto conversávamos no refeitório da Cadeia Civil, em tom sério, perguntou-me: 
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- “Porque estás aqui  

a fotografar fantasmas?”. 

 

Sem saber muito bem o que dizer, respondi com uma pergunta.  

  

- “És um fantasma?”.  

 

Mesmo sem obter resposta alguma de Mariamo, inevitavelmente pus-me a pensar no 

que seria um corpo sem linguagem. Propus então a Mariamo que pensássemos em um vídeo 

que fizesse alusão a esse lugar fantasmagórico do qual ela falava.  

No dia seguinte, sem saber muito bem qual seria o resultado, montei a câmera no tripé 

e pedi a Mariamo que simplesmente olhasse para a câmera. Ela replicou: 

 

- “Seria mais fácil se eu estivesse sozinha, 

 se deixasses a câmera e saísses”. 
 

 Expliquei-lhe que a câmera filmava durante 12 minutos e que, quando ela ouvisse um 

click, a câmera desligar-se-ia. Saí. 

 O resultado do vídeo
67

: 12 minutos do olhar interpelativo de Mariamo e de 

movimentos silenciosos (Fig. 16). 

 

3.2. Ndlhavela 

 

O Centro de Reclusão Feminino de Ndlhavela fica a 11km de Maputo e é a única 

prisão feminina do sul do país. Com capacidade para albergar 300 reclusas, funciona como 

cadeia para o cumprimento de penas e, excepcionalmente, como prisão preventiva.  

É composto por 10 pavilhões: a parte administrativa, o pavilhão de programas 

vocacionais como a tecelagem e corte-e-costura, um aviário, um infantário frequentado pelas 

crianças que vivem em regime de reclusão com as suas mães e, também, por algumas crianças 

do bairro de Ndlhavela, um refeitório e, finalmente, o recinto reclusório. Este último 

encontra-se dividido por dois pavilhões. No primeiro pavilhão estão as celas 1 e 2 onde são 

                                                
67

 O video pode ser acessado pelo link: https://vimeo.com/110593810. Senha: mariamo 

https://vimeo.com/110593810
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mantidas as reclusas em prisão preventiva e aquelas com penas não superiores a 4 anos, e as 

celas 3 e 4, as chamadas “celas das condenadas”, destinadas às mulheres com penas de 5 a 24 

anos, pena máxima. No segundo pavilhão do recinto reclusório, a cela 5 alberga reclusas 

grávidas e mães que cumprem pena com os seus filhos pequenos, a quem lhes é permitido 

viver no Centro até os 5 anos de idade. Finalmente, a cela 7, destinada às mulheres que jà 

cumpriram as suas penas e que, em breve, terão soltura. Ao redor das celas, alguns limoeiros 

e laranjeiras, e  pequenos canteiros de legumes e verduras plantados pelas reclusas.  

A experiência fotográfica com as reclusas em Ndlhavela foi bastante diferente da 

experiência anterior na Cadeia Civil e reveladora de percepções distintas das mulheres em 

relação aos seus corpos e ao espaço de cárcere. A roupa voltava, em Ndlhavela, a surgir como 

um elemento que marcava tais percepções. Virgínia, por exemplo, reclusa que nunca havia 

permitido ser fotografada na Cadeia Civil, em Ndlhavela pediu que fosse fotografada e 

explicou:  

 

- “Na cadeia Civil 

com aquela roupa preta 

não dava 

não me sentia bem.  

Não queria nenhuma foto minha 

vestida de preto”.  

 

Se na Cadeia Civil as mulheres eram obrigadas a usar o uniforme preto, no Centro de 

Reclusão Feminino de Ndlhavela, apesar de no momento em que dão entrada lhes ser dado 

um uniforme castanho, as mulheres não eram obrigadas a usá-lo. O fato de poderem usar as 

suas próprias roupas constituía um fator importante de diferenciação; algo muito caro em 

contextos prisionais, espaços que, como foi anteriormente mencionado, visam precisamente o 

apagamento da individualidade. 

No contexto de realização dos retratos da última série que compõe o 3x4, a vestimenta 

surgiu como elemento fundamental de auxílio na construção simbólica das identidades a 

serem representadas fotograficamente. Se, como na Cadeia Civil, o cenário manteve-se o 

mesmo em todos os retratos, com a cama – único espaço privado de cada mulher entre as 50 

camas por cela – como elemento sempre presente, que, simbolicamente, denunciava o gesto 

de “repetição” operado pela prisão, a roupa funcionava como um gesto do corpo, como uma 
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expressão reflexiva da identidade. A roupa apontava principalmente para uma necessidade 

não de aparentar, mas sim de transformar-se, dada a urgência das mulheres em reinventarem 

um corpo “outro”, não mais codificado pelo signo do crime e do desvio.  

Fotografar Mónica (Fig. 16) foi emblemático nesse sentido. Mónica vestiu, primeiro, 

um casaco, amarrou um lenço na cabeça e frisou que gostaria de ser fotografada com as suas 

botas pretas, ainda que estivesse um calor de 38 graus. Depois, tirou o casaco, colocou 

brincos nas orelhas, sentou-se na cama e fez outra pose. Finalmente, após vasculhar a mala, 

na qual guardava os seus pertences debaixo da cama, vestiu um vestido vermelho curto, 

ensaiou uma pose sensual e disse:  

 

 - “Podes fotografar agora”.  

 

O episódio descrito de Mónica repetiu-se com outras mulheres. Cada mulher foi 

fotografada com vários modelos de roupas: vestidos, saias, lingerie, de salto alto, descalças e, 

algumas, poucas, com o uniforme prisional. Maquiavam-se, reviravam as suas pequenas 

malas à procura de roupa, pediam roupa emprestada às companheiras de cela, encenavam 

milhares de poses. No momento do click fotográfico deixavam de ser “criminosas” ou 

“reclusas” para construírem outras imagens de si. O evento fotográfico promovia um 

deslocamento da rotina prisional e “os investimentos em torno da própria imagem que seria 

retratada (...) expressavam o valor atribuído à apresentação pessoal, o qual poderia constituir 

uma forma-antídoto de enfrentamento do cotidiano” (RECHENBERG, 2014, p. 14).  

O corpo encenava e teatralizava para a câmera. Na medida em que a subjetividade 

encontra-se nele localizada, o corpo, naquelas imagens, expressava narrativas auto-

identitárias e auto-reflexivas, tornando-se um possível lugar de subversão que resistia a sua 

redução à categoria essencialista e fixa de “criminoso”.  

Nos retratos realizados no Centro de Reclusão Feminino de Ndlhavela, gestos, roupas e 

poses eram performados de modos diferentes dependendo da mulher retratada – de sua classe 

social, idade e religião –, enfatizando um ato de singularidade individual, um desejo de sonho 

e liberdade, ainda que amarrado à tristeza do encarceramento. 
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Alguns dias após a realização dos retrato eram feitas pequenas impressões em 15x10cm 

que eram entregues às mulheres-modelos. Em alguns momentos, sentia-me como se tivesse 

sido contratada por elas para fotografá-las, dada a importância que davam à imagem como 

meio de comunicação com os seus amigos e familiares. Os retratos, inclusive, funcionavam 

como um documento para lidar com o esquecimento. Uma das reclusas, por exemplo, 

condenada a 21 anos de prisão, ao receber as suas fotografias afirmou: “esta foto vai para o 

meu pai e esta vai para o meu marido que mora na África do Sul, para saberem que estou 

viva”.  

Tais imagens possibilitaram, então, não apenas a crianção de um outro tipo de 

visibilidade das mulheres encarceradas, mas abriram também, na sua qualidade performativa 

e subversiva, que contraria a noção biográfica do retrato criminal, tido como real e fiel ao 

modelo, possibilidades para pensar alternativamente o corpo encarcerado. De acordo com 

Madison e Hamera (2006), a performatividade deve ser percebida não apenas como uma 

repetição estilizada de atos, como propõe Butler (2004), mas também como acção que 

perturba e desautoriza as formações hegemônicas do poder: 

 

Podemos entender a performatividade como citação, mas podemos entendê-la, 

também, como uma intervenção sobre a citação, como um modo de resistir a 

citação. Assim, do mesmo modo que a performatividade é uma repetição de atos 

internalizados, estilizados e hegemônicos, herdados pelo status quo, ela pode ser, 

também, uma repetição internalizada de atos subversivos estilizados herdados 

por identidades contestadas. A performatividade subversiva pode desestabilizar 

as citações estabelecidas pela performatividade hegemônica. Dessa forma, 

podemos descrever a performatividade como construções não essencializadas de 

identidades marginalizadas (MADISON & HAMERA, 2006, p. 19-20).  

  

A pose, nesse contexto, devolvia às mulheres o controle dos seus corpos. Se nos 

mugshots, o corpo aparece aprisionado, confinado à identidade criminal, nos retratos 

realizados em Ndlhavela, dava-se a encenação subversiva dos corpos para a câmera:  não 

mais ombros e cabeças, cicatrizes e marcas corporais, ou seja, corpos classificáveis, mas sim 

corpos-sujeito, corpos-projeto, “invenções, escopos de representações e imaginários, baluartes 

das emoções (SILVA, 2009, p. 338).  
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 3.9.1.  Encenações do corpo 

 

 
Figura 100. “Dona Elsa”, Camila de Sousa 2012 

 

 
Figura 101. “Marisa”, Camila de Sousa 2012 
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Figura 102. “Graça e Rainha”, Camila de Sousa 2012 

 

 
Figura 103. “Ana Maria”, Camila de Sousa 2012 
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Figura 104. “Lurdes”, Camila de Sousa 2012 

 

 
Figura 105. “Marta”, Camila de Sousa 2012 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As reflexões tecidas ao longo dessa dissertação construíram-se com o objetivo de 

compreender os diferentes modos pelos quais desde o século XIX, o corpo criminal foi 

fotograficamente construído e olhado, ora como patologia a ser documentada, medida e 

vigiada, ora como lugar de contradiscursos, para além do desvio e de sua desumanização pela 

máquina prisional.  

 Como foi exposto ao longo do primeiro capítulo, as divergentes atitudes em relação à 

mobilização da fotografia tanto para o trabalho policial, que atinge seu ápice de 

institucionalização com Alphonse Bertillon, quanto para a criação de uma antropologia 

criminal, a partir de Cesare Lombroso, expressam profundas tensões no interior da cultura 

ocidental do século XIX, nomeadamente as fricções entre expressão e documentação, entre 

arte e ciência.  

 Na medida em que não consistiu numa prática homogênea e nem dependeu 

exclusivamente das teorias criminológicas, a fotografia criminal revela-se um lugar 

excepcionalmente rico para o mapeamento de tais tensões. No que concerne à representação 

do corpo criminal no século XIX, podemos afirmar, concordando com John Tagg, que o que 

caracterizou o regime no qual o registro fotográfico de tal corpo surgiu baseou-se “numa 

divisão social entre o poder e o privilégio de produzir e possuir, e o fardo de ser significado” 

(1998, p. 6). A câmera registrava apesar das claras objeções daqueles que registrava – 

lembremo-nos dos “retratos forçados” (PHÉLINE, 1985) que expressam a violência 

necessária para “marcar” fotograficamente o indivíduo com o signo do crime –, dividindo o 

mundo social entre aqueles a quem era permitido representar e aqueles cujo fardo era serem 

representados (TAGG, 1986). Reduzidos a corpos analisáveis e, portanto, manipuláveis, os 

sujeitos criminais foram definidos e apresentados nos termos da diferença radical. Como John 

Tagg afirma, nos termos de um discurso criminal que aliou a ideologia degeneracionista à 

cultura científica da fisionomia,  

 

o criminoso (…) foi constituído como objeto passivo e feminizado do conhecimento. 

Submetido a um olhar examinador e forçado a emitir sinais, já que não lhe era permitido estar 

no comando da criação de sentido, tal grupo foi ansiosamente representado como incapaz de 

falar, agir ou organizar-se por si mesmo. A retórica da documentação fotográfica nesse período 
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(…) centrou-se nas supostas patologias do corpo. É, portanto, um discurso de precisão, de 

medição, cálculo e prova, que evitava o apelo emocional e a dramatização, centrando as suas 

regras em protocolos técnicos cuja institucionalização teve de ser negociada constantemente. 

Como estratégia de controle seu sucesso tem sido muito exagerado; mas como uma estratégia 

de representação, as suas consequências são incontestáveis (1986, p. 11).  

 

 

 Importante é, portanto, ressaltar que, em finais do século XIX, a fotografia torna-se 

não apenas ferramenta de identificação antropológica do “tipo criminal”, como postulou 

Cesare Lombroso, ou dos criminosos reincidentes, como defenderáAlphonse Bertillon com a 

sua fotografia signalética. Parte fundamental do processo penal, a fotografia passa a cumprir 

um papel de sujeição, “marcando” (CARNEY, 2012) simbolicamente o indivíduo, através de 

sua exposição punitiva, com a vergonha e o signo irrevogável do crime e da patologia.  

 Ora, se no século XIX, sob a modernidade e fortemente ancorada na fotografia, a 

experiência penal assume o caráter de um espetáculo – como vimos, por exemplo, com as 

Rogues Galleries que não apenas serviam ao fim de identificação de reincidentes como 

também tornavam o processo de observação visual das classes criminosas uma experiência 

moralmente edificadora, sendo, portanto, exemplos de um encontro entre pedagogia de massa 

e turismo visual –, atualmente, tal espetáculo encontra-se aberto a novos dispositivos visuais e 

tipos de espetadores do crime e punição.  

 Como Ferrel e Van de Voorde (2010) ironicamente sugerem, a “etnografia da espécie 

criminal” continua viva e sobre a alçada de sistemas de alta visibilidade: os reality shows, 

documentários, filmes etc. Segundo o criminólogo cultural Leonidas Cheliotis, salve os 

profissionais da justiça criminal, os infratores da lei e seus outros significativos, as vítimas, e 

os pesquisadores sociais, a população em geral tem acesso à informação exclusivamente a 

partir de representações midiáticas “que enquadram o crime através da lente das patologias 

individuais, desviando a atenção das crises estruturais, da desregulamentação econômica, da 

feminização da pobreza (2010, p. 173). E são tais representações pessimistas da prisão, cujo 

foco recai sempre em experiências de cárcere perigosas, marcadas pela constante ameaça de 

bulling, de violência física e abuso sexual, que parecem explicar a falta de confiança do 

público em geral na capacidade das prisões reabilitarem os seus reclusos e a dificuldade do 

espetador em engajar-se com as questões prisionais a um nível mais emocional e intelectual. 

Aos indivíduos setenciados à prisão são atribuídos vários níveis de demonização, tanto pelo 
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sistema de justiça criminal quanto pelo público em geral. Como Yvonne Jewkes afirma, “para 

esses desajustados e monstros, percebidos pela lente da mídia popular como estando para 

além da redenção, a remoção completa e definitiva da sociedade é uma resposta justa e 

natural” (2011, p. 20).  

 Ora, é contra tal estereotipização do sujeito criminal fomentada por uma cultura visual 

midiática que contribui constantemente para a sua demonização, herança da tradição 

antropológica e criminal do século XIX, que fotógrafos contemporâneos esforçam-se em 

gerar representações outras dos sujeitos criminais. Como problematizei ao longo do segundo 

capítulo a partir de projetos como os de Jürgen Chill, Mathieu Pernot, Jane Evelyn Atwood, 

Deborah Luster, Alyse Emdur e Deborah Luster, ao mesmo tempo em que a fotografia 

contemporânea evoca a violenta disciplina que condiciona não só a vida nas prisões, como 

também as imagens produzidas em tais espaços, ela exige do espectador que perceba a 

população prisional não como categoria homogênea e monolítica, mas como indivíduos 

singulares que, longe de estarem desconectados da sociedade, encontram-se inseridos em 

redes de relações afetivas e políticas.  

 Se, por um lado, o fato de fotógrafos entrarem em prisões demonstra a fluidez do 

espaço prisional, desestabilizando até certo ponto o próprio conceito da arquitecture terrible, 

a prisão é um lugar onde mecanismos de poder encontram-se profundamente concentrados, o 

que significa que escapar da órbita disciplinar da prisão é praticamente impossível. Muitos 

fotógrafos, como Jean Gaumy e Mathieu Pernot problematizam, à luz de tal dificuldade, a 

capacidade da fotografia de transmitir para o espetador o verdadeiro sentido da experiência 

prisional: o tempo lento, a monotonia, a solidão, os cheiros, a saudade. 

 Podemos, contudo, em oposição a um olhar que percebe a fotografia de prisão como 

umaimagem que nunca estará perto da realidade – sempre será impossível transmitir todas as 

dimensões inerentes à prisão, a sua geografia é interna e, portanto, invisível, incomunicável, 

não representável – argumentar a favor de uma compreensão da prática fotográfica que evoca 

a vida em prisões a partir de seu valor produtivo, que é trazer à tona imagens que de outra 

forma não seriam vistas. Nesse sentido, é precisamente por navegar por esse lugar de 

constante tensão e fricção entre a hipervisibilidade da prisão – promovida pela 

espetacularização da punição – e a invisibilidade política da população prisional, que 



 
 
 
 
 

178 
 
 
 
 
 

podemos dizer que a fotografia contribui significativamente para a abertura de espaços 

potencialmente novos de representação do corpo criminal.  

 Acredito que novas abordagens do espaço e dos sujeitos criminais podem, porventura, 

surgir na aliança entre a prática fotográfica e um posicionamento etnográfico, de pesquisa a 

longo prazo. É o que nos mostram, por exemplo, os projetos fotográficos de Deborah Luster e 

de Jane Evelyn Atwood, realizados ao longo de anos e cujas publicações, que aliam imagens 

a textos críticos sobre a realidade prisional, a entrevistas e, inclusive, poemas, como é o caso 

de One big self de Luster, dão-nos acesso, ainda que por um breve momento, à lenta 

passagem do tempo na prisão, à vulnerabilidade e dor da privação da liberdade, à luta pela 

reconquista da identidade e o desejo de resistir ao esquecimento e ao anonimato. Ainda que as 

fotógrafas não identifiquem os seus trabalhos como etnográficos, o seu engajamento a longo 

prazo com as populações prisionais permite um endentimento mais lento da realidade 

prisional e de seus sujeitos. Como Ferrell e Van de Voorde afirmam, “uma sensibilidade 

etnográfica em espaços prisionais pode tornar-nos mais atentos às nuances da realidade 

fotográfica e dos complexos processos humanos a partir dos quais as produções visuais são 

investidas de significados culturais e políticos” (2010, p. 21).  

 Tal aliança entre a linguagem fotográfica e etnográfica é lugar chave para pensar o 

meu projeto 3x4, realizado ao longo de um ano e meio nas cadeias femininas de Moçambique. 

Ainda que, como salientei no terceiro capítulo, 3x4 não tenha surgido intencionalmente como 

uma pesquisa etnográfica, ao longo de sua realização foi ganhando contornos etnográficos, 

desencadeando questões relativas às possíveis colaborações entre arte e antropologia. Tais 

colaborações, num contexto de criação de imagens como o prisional, surgiu naturalmente 

como possibilidade para estabelecer um compromisso ético com as mulheres que se deixaram 

fotografar e que revelavam histórias de vida duras, marcadas pela violência e sofrimento.  

 Apoiada nas discussões levantadas por Schneider e Wright (2006; 2010) sobre os 

modos pelos quais a prática antropológica pode desafiar as convenções artísticas e vice-versa, 

e apropriando-me do conceito de reflexividade ética, atentando sempre para os perigos e 

ficções que tal reflexividade pode engendrar, busquei, a partir da contextualização de 3x4, 

pensar outro modo de produzir imagens em cenários prisionais; modo esse que acredito ter 

contornado o postulado da impossibilidade da fotografia de prisão (TAMBRUN, 2010), na 
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medida em que sugeriu não a interpretação ou representação total da experiência prisional, 

mas sim a sua evocação. A evocação, relembrando Stephen Tyler (1998), que ao invés de 

produzir um objeto antropológico produz uma compreensão.  

 Assim, longe de ter pretendido gerar uma representação da vida das mulheres 

encarceradas, recolhendo dados etnográficos e visuais, no sentido de gerar um entendimento 

completo e detalhado de suas realidades, 3x4 focou mais na experiência e emoções que 

surgiram do meu encontro com aquelas mulheres. E, afinal, não é isso que resume o 

fotografar? A experiência? Como Soulages coloca, “a relação fotografado/a que fotografa não 

é neutra. Mais do que isso, ela não é controlável, porque o mais importante acontece no nível 

do inconsciente. (…) Fotografar é fotografar uma relação” (2010, p. 75-76). Foi precisamente 

sobre a relação que estabeleci com as mulheres prisioneiras, sempre intermediada pela câmera 

fotográfica, que pretendi refletir no último capítulo apresentado. Desse encontro intangível, 

difícil de localizar, muito sobrou. Se, a dado momento, perguntei-me sobre o que fazer com 

os “restos”, aquela quantidade imensa de imagens, fotografias, textos e conversas, que 

surgiam ao longo do processo artístico, ao finalizar essa dissertação percebo que nunca 

poderei dar conta deles. De certa forma, eles fazem parte daquilo que é impossível “dizer” 

sobre a experiência prisional.  

 Em Moçambique, quando uma mulher recebe a soltura da prisão, uma das primeiras 

coisas que deve fazer, como dita a regra cultural, é “tomar um banho” de mar e queimar todas 

as roupas que com ela vieram da prisão. Só assim ela realmente se purificará e livrará de 

qualquer impureza contraída ao longo do cumprimnto de sua pena. Tal ritual de limpreza 

previne que os “restos” – maus espíritos – a acompanhem na sua nova vida, simbolizando 

uma quebra com o passado e uma mudança de estatuto. Quando terminei a pesquisa nas 

cadeias, Mariamo, umas das reclusas com quem desenvolvi uma relação de amizade e afeto 

que permanence até hoje, alertou-me da importância de eu também tomar o banho e queimar 

as roupas que usava com frequência quando ia à cadeia. Talvez o meu banho de mar tenha 

sido a realização dessa dissertação, única forma que encontrei para lidar com os meus 

“restos”.  

 Dar visibilidade às histórias e agencialidades das mulheres encarceradas que conheci 

nas cadeias em Moçambique esteve no cerne desea pesquisa. Acredito que a fotografia, nesse 
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contexto, não apenas trouxe à tona os eventos de violência que estruturam as vidas daquelas 

mulheres, mas tornou evidente o fato delas serem sujeitos políticos e, precisamente por isso, 

conscientes dos seus próprios corpos enquanto lugares de luta e resistência. Sim, aquelas 

mulheres por mim fotografadas continuam sendo reclusas, pois cometeram algum delito, de 

diferentes graus de gravidade. No entanto, o que quis mostrar com as imagens do 3x4 é como 

a sua prisão se conecta a um conjunto de eventos, alguns de extrema violência, e de 

representações históricas do corpo feminino criminal que devem ser problematizados. Tropos 

da criminalidade feminina cruzam-se de modo complexo não só ao impulso científico-

ocidental de classificação do Outro como desviante, mas devem também ser remetidos a toda 

uma série de imagens de violência sexual e racial, à maternidade e às políticas de reprodução; 

aspecto que ficou por discutir nessa dissertação, mas que é urgente problematizar.  

 Como o escritor e jornalista, António Cabita, afirmou no ensaio que escreveu sobre o 

projeto 3x4, é urgente 

 

que os corpos femininos deixem de ser considerados como expressões meramente 

fisionômicas, suportes para a taxinomia da dor, a mímica da asfixia, as cifras do hematoma, 

para palco da vigília de coágulos, o pus, as enxaquecas, como úteros úteis; ou, ainda, como 

superfície para as tatuagens sociais, a urdidura venenosa com que se amansa, anestesia, o 

desejo e se reprime a liberdade e os direitos das mulheres; para lhes ser enfim devolvidos uma 

dimensão identitária, autônoma e singular, e um novo espaço de relação: ar e amor, por 

exemplo, sem amos de permeio. E, se possível, sem prisões para o corpo que só no diálogo 

com outro corpo amado ganha luz, o silêncio saciado que se segue à plenitude da palavra 

(2011, s/p)
68

.  

 

 

 Afinal, porque é tão difícil imaginarmos uma ordem social que não dependa de 

prisões, esses lugares terríveis, concebidos para separar as pessoas de suas comunidades e 

famílias? Queimados os “restos”, essa, talvez, tenha sido a única pergunta que comigo 

permaneceu.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68

 O texto pode ser acessado em: <http://raposasasul.blogspot.com.br/2011/09/4x3-fala-corpo.html> 
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